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متكن باحثون �أمريكيون من تطوير �أول جهاز طبي من نوعه قادر
على حتويل موجات دماغ رجل م�شلول �إىل ن�ص مكتوب على �شا�شة
الكمبيوتر .اجلهاز ال��ذي ابتكره فريق يف جامعة كاليفورنيا� ،سان
فران�سي�سكو ،يحلل موجات الدماغ لفك ت�شفري ما يحاول املري�ض
قوله ثم يعر�ض الن�ص على �شا�شة الكمبيوتر.
و�سي�ستغرق الأم��ر �سنوات من البحث الإ�ضايف ،لكن نتائج الدرا�سة
متثل خطوة هامة نحو ا�ستعادة املزيد من التوا�صل الطبيعي يومًا ما
للأ�شخا�ص الذين ال ي�ستطيعون التحدث ب�سبب الإ�صابة �أو املر�ض.
وق��ال الدكتور �إدوارد ت�شان ،ج��راح الأع�صاب يف جامعة كاليفورنيا
يف �سان فران�سي�سكو ،الذي قاد العمل "يعترب معظمنا مدى �سهولة
توا�صلنا من خالل الكالم �أمراً
ً
مفروغا منه ،لكن الأمر لي�س كذلك
لدى املر�ضى الذين فقدوا القدرة على الكالم ،فالأ�شخا�ص الذين ال
ي�ستطيعون التحدث �أو الكتابة ب�سبب ال�شلل لديهم طرق حمدودة
للغاية للتوا�صل".
وي�ستخدم ال��رج��ل يف ال�ت�ج��رب��ة ،وال ��ذي مل ي�ت��م الك�شف ع��ن ا�سمه
اً
مت�صل بقبعة بي�سبول تتيح له حتريك
حلماية خ�صو�صيته ،م�ؤ�ش ًرا
ر�أ�سه للم�س الكلمات �أو الأحرف على ال�شا�شة.

جتربة �سريرية لأول زرع قلب ا�صطناعي

�أع�ل�ن��ت جمموعة "كارمات" الفرن�سية ع��ن �أول عملية زرع لقلب
ا�صطناعي كامل من �صنعها جترى ملري�ض يف �سياق درا�سة �سريرية
يف الواليات املتحدة .و�أجريت هذه العملية يف م�ست�شفى جامعة دوك
يف دورام (كاروالينا ال�شمالية) ،وفق ما جاء يف بيان.
وتلقت ثالثة مراكز �أمريكية �أخرى تدريباً يف هذا ال�صدد وهي تختار
حالياً املر�ضى للم�شاركة يف الدرا�سة.
و�س ُيختار ع�شرة مر�ضى م�ؤهلني لعملية ال��زرع ه��ذه للم�شاركة يف
هذا العالج ،عم ً
ال بربوتوكول الدرا�سة الذي حظي مبوافقة الوكالة
الأمريكية للأغذية والأدوية (اف دي ايه).
وقال املدير العام ملجموعة "كارمات" �ستيفان بيات يف بيان �إن "هذه
الدرا�سة ال�سريرية الأمريكية الأوىل �ستكون حا�سمة لنم ّونا يف �أكرب
�سوق عاملية للأجهزة الطبية" .وتنوي "كارمات" البدء بت�سويق قلبها
اال�صطناعي الكامل حتت ا�سم "اي�سون" يف خالل العام  ،2021مع
الرتكيز ب�شكل خا�ص على فرن�سا و�أملانيا.

بيع عنقود عنب بـ � 12ألفا و 700دوالر

بيع عنقود عنب �أحمر من نوع "روبي رومان" يف افتتاح مو�سم القطاف
باليابان بـ  1.4مليون ين ياباين (نحو � 12ألفا و 700دوالر).
ودف��ع ال�ت��اي��واين ه�سيه مينغ ت��ا وه��و �صاحب �سل�سلة متاجر1.4 ،
مليون ين ياباين ( 12700دوالر) لعنقود عنب يف املزاد االفتتاحي
مع بدء مو�سم اجلني يف مقاطعة �إي�شيكاوا ،بح�سب وكالة "كيودو"
اليابانية للأنباء (ر�سمية).
ويف ت�صريح �صحفي ،ق��ال مينغ تا �إن��ه يرغب بتعريف عنب "روبي
رومان" لل�شعب التايواين ،معتربا �أن ال�سعر الذي دفعه يعد قليال
بالنظر �إىل جهود املزارعني.
وعر�ضت العناقيد يف افتتاح املو�سم ب�سعر �أع�ل��ى ب�ـ � 100أل��ف ين
( 910دوالرات) مقارنة ب�سعر العام املا�ضي.
ووف ��ق وك��ال��ة ك �ي��ودو ب�ي��ع  253ع�ن�ق��ودا م��ن ه��ذا ال�ع�ن��ب �إث ��ر املزاد
االفتتاحي.
وبد�أت ق�صة هذا النوع من العنب عام  1995عندما قدم مزارعون
اقرتاحا ملركز البحوث الزراعية يف املقاطعة لإنتاج نوع �ضخم من
العنب الأحمر ،و�أجرى الباحثون عمليات انتقاء لإنتاج عنب مميز يف
حجمه وطعمه ولونه و�سهولة زراعته على مدى  14عاما حتى بات
"روبي رومان" مبثابة كنز مقاطعة �إي�شيكاوا.

�أول روبوت عاطل ..يبحث عن وظيفة
ب��دا �أن ام �ت�لاك �إن �� �س��ان �آيل ي �ق��ر�أ الكتاب
املقد�س للم�شيعني كان مبثابة فكرة فعالة
م��ن ح�ي��ث ال�ت�ك�ل�ف��ة ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص يف �شركة
"ني�سي" املحدودة ،العاملة يف جمال ت�صنيع
ال�ب�لا��س�ت�ي��ك وذات ال�ن���ش��اط ال�ه��ام���ش��ي يف
ميدان اجلنازات باليابان.
وا��س�ت��أج��رت ال���ش��رك��ة روب��وت��ا بحجم طفل
ا�سمه "بيرب" ،و�ألب�سته ثياب رج��ال الدين
ال �ب��وذي�ين ،وب��رجم�ت��ه ع�ل��ى �إن �� �ش��اد تراتيل
الكتب املقد�سة البوذية يف اجلنازات ،و�أعدته
لإمتام مهام �أخرى يف دور اجلنازات .وب�سبب
امل�شاكل التي ظهرت �أثناء تدريب "بيرب"،
�أنهت ال�شركة عقد �إيجار الروبوت و�أعادته
�إىل ال�شركة امل�صنعة .هذه �إحدى الق�ص�ص
امل�ؤ�سفة يف �سل�سلة من احل��وادث املماثلة يف
جميع �أنحاء اليابان ،حيث تعر�ض الروبوت
"بيرب" للطرد مرة تلو الأخرى من وظائف
خمتلفة ،من بينها مهام يف لعبة البي�سبول،
مما ي�شري �إىل �أن العامل قد ال يكون م�ستعدا
بعد للروبوتات ،وفق �صحيفة "وول �سرتيت
جورنال" .وع�ل��ى خلفية اق�ت�ح��ام "بيرب"
الكارثي ل�سوق العمل والذي نتج عنه حوادث
م�ؤ�سفة تفاوتت يف حجمها وت�أثريها� ،أعلن
الق�سم امل���س��ؤول ع��ن ال��روب��وت��ات يف �شركة
"�سوفت بانك" اليابانية �أن��ه يعتزم وقف
�إنتاج "بيرب" و�إعادة هيكلة ق�سم الروبوتات
العاملي.
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جهاز طبي لقراءة الدماغ

عندما تتع ّرق كثريا ..ماذا ميكن
�أن يقول عرقك عن �صحتك؟!

ممار�سات خاطئة ُت�ساهم
يف تق�صري عمر هاتفك

ما هو النظام الغذائي املثايل
ملر�ضى فرط ن�شاط الغدة الدرقية؟
فرط ن�شاط الغدة الدرقية هو حالة طبية ميكن �أن ت�سبب جمموعة
متنوعة من الأعرا�ض ،ويتوجب على املر�ضى تناول �أطعمة معينة
واالمتناع عن �أطعمة �أخرى التباع �أ�سلوب حياة �صحي.
وع��ادة ما ين�صح الطبيب الأ�شخا�ص الذين يتم ت�شخي�ص
�إ�صابتهم بفرط ن�شاط الغدة الدرقية ب�أف�ضل العالجات
الطبية املنا�سبة لظروفهم ،وي�شمل ذلك العقاقري الطبية
�أو ع�لاج اليود امل�شع �أو اجل��راح��ة .ويحتاج الأ�شخا�ص
امل�صابون بفرط ن�شاط الغدة الدرقية �إىل تناول
جمموعة متنوعة م��ن الأطعمة ال�صحية
مل�ساعدتهم على البقاء ب�صحة جيدة قدر
الإم���ك���ان ،وي�����ش��م��ل ذل����ك ،بح�سب
�صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية:
 ت �ن��اول م��ا ال ي�ق��ل ع��ن خ�م����س ح���ص����ص م��ن جمموعةمتنوعة م��ن ال�ف��اك�ه��ة واخل �� �ض��روات ك��ل ي ��وم ،وي�ج��ب �أن
تعتمد الوجبات على الأطعمة الن�شوية الغنية بالألياف
مثل البطاط�س �أو اخلبز �أو الأرز �أو املعكرونة.
 تناول بع�ض بدائل الألبان �أو منتجات الألبان. تناول بع�ض البقوليات والأ��س�م��اك والبي�ض واللحوموالربوتينات الأخرى.
 اختيار الزيوت غري امل�شبعة والدهون وتناولها بكمياتقليلة.
 �شرب الكثري من ال�سوائل (على الأقل �ستة �إىل ثمانية�أكواب يف اليوم).
 قد يو�صي الطبيب �أو ال�صيديل مبكمالت غذائية �أوفيتامينات معينة للأ�شخا�ص امل�صابني ب�ف��رط ن�شاط
الغدة الدرقية.
وقد يكون الأ�شخا�ص امل�صابون مبر�ض جريفز �أو �أنواع
�أخ� ��رى م��ن ا� �ض �ط��راب ال �غ��دة ال��درق �ي��ة امل �ن��اع��ي الذاتي
ح���س��ا��س�ين ل ل��آث ��ار اجل��ان�ب�ي��ة ل �ل �ي��ود ،ل��ذل��ك ق��د يو�صي
الطبيب باحلفاظ على نظام غذائي يتجنب كميات كبرية
من اليود.
ما هي الأعرا�ض ال�شائعة لفرط ن�شاط الغدة الدرقية؟
الع�صبية والقلق والتهيج
فرط الن�شاط  -قد جتد �صعوبة يف البقاء �ساك ًنا ولديك
الكثري من الطاقة الع�صبية
تقلب املزاج
�صعوبة النوم
ال�شعور بالتعب طوال الوقت
احل�سا�سية للحرارة
�ضعف الع�ضالت
�إ�سهال
احلاجة �إىل التبول �أكرث من املعتاد
العط�ش امل�ستمر

حكة
و ت�شمل العالمات اجل�سدية ال�شائعة لفرط ن�شاط الغدة
الدرقية � ً
أي�ضا ما يلي:
ت��ورم يف العنق ن��اجت عن ت�ضخم الغدة الدرقية (ت�ضخم
الغدة الدرقية)
معدل �ضربات القلب غ�ير املنتظم و � /أو ال�سريع غري
املعتاد (اخلفقان)
الوخز �أو االرتعا�ش
اجللد الدافئ والتعرق املفرط
احمرار راحتي اليدين
طفح جلدي مرتفع ومثري للحكة  -يُعرف با�سم خاليا
النحل (ال�شرى)
ت�ساقط �أو ترقق ال�شعر
فقدان الوزن غال ًبا على الرغم من زيادة ال�شهية
م�شاكل يف ال�ع�ين ،مثل االح �م��رار �أو اجل�ف��اف �أو م�شاكل
الر�ؤية.
ما هي �أمرا�ض الغدّ ة الدّ رق ّية ومن ت�صيب؟
عندما ي��زداد م�ستوى �إن�ت��اج ال�غ�دّة ال�دّرق� ّي��ة للهرمونات
ي�ستخدم اجل�سم الطاقة �أ�سرع مما يجب يف حال ٍة تدعى
بفرط ن�شاط ال��درق .وعندما ال تفرز الغدّة الدّرق ّية ما
يكفي من الهرمونات ي�ستخدم اجل�سم الطاقة �أبط�أ مما
يجب وتدعى هذه احلالة بق�صور الدرق .وتختلف الأ�سباب
ا ّلتي ت�ؤدي �إىل تطور هاتني احلالتني� ،إذ قد ي�صاب النا�س
من خمتلف الأعمار والأع��راق ب�أمرا�ض الغدة الدرقية،
عل ًما �أن الن�ساء �أكرث عر�ضة للإ�صابة بها مبا يرتاوح بني
خم�سة �إىل ثمانية �أ�ضعاف مقارنة بالرجال.
ما هي �أ�سباب �أمرا�ض الغدّ ة الدّ رق ّية؟
توجد �أ�سباب خمتلفة ومتعددة لأمرا�ض ال��درق وت�سبب
العوامل التالية الإ�صابة بق�صور الغدّة الدّرق ّية:

التهاب ا ّلدرق �أو التهاب الغدّة الدّرق ّية ا ّلذي قد يُخف�ض
كمية الهرمونات املنتجة.
ال�ت�ه��اب ال �دّرق � ّي��ة امل�ن��اع��ي امل ُ��زم��ن �أو م��ا ي �ع��رف مبر�ض
ها�شيموتو ،وهو مر�ض غري م�ؤمل ي�صيب اجلهاز املناعي
وقد يكون وراث ًيا.
ب  9-5يف امل��ائ��ة من
التهاب ال��درق بعد ال��والدة �إذ ي�صي 
الن�ساء بعد الوالدة ويعد يف �أغلب الأحيان حالة م�ؤقتة.
يل  100مليون �شخ�ص
نق�ص ال�ي��ود ال��ذي يُ�صيب حوا 
حول العامل وفيه ت�ستخدم الغدّة الدّرق ّية اليود لإفراز
الهرمونات وقد مت الق�ضاء عل ى هذه امل�شكلة افرتا�ض ًيا
بف�ضل ا�ستخدام امللح املي َّود.
يعاين واحد من كل �أربعة �آالف مولود من الغدّة الدّرق ّية
اخلاملة و�إن مل تعالج هذه امل�شكلة ي�صاب بتخلف بدين
وعقلي.
وت��ؤدي احلاالت التالية �إىل الإ�صابة بفرط ن�شاط الغدّة
الدّرق ّية:
عند الإ�صابة مبر�ض غريفز تكون الغدّة الدّرق ّية ب�أكملها
ن�شطة ب ��إف��راط وت�ف��رز الكثري م��ن ال�ه��رم��ون��ات .و ُتدعى
ه��ذه امل�شكلة �أي��ً��ض��ا بالدرا ق ال�س ّمي املنت�شر �أو ت�ضخم
الغدّة الدّرق ّية .قد تكون ال ُعقيدات مفرطة الن�شاط يف
الغدّة الدّرق ّية وتدعى كل منها عُقيدة درقية ُ�سمية ذاتية
ال�سمي
الوظيفة ،فيما ت�س ّمى ال ُعقيدا ت املتعددة بالدرق ُّ
عديد العقيدات .التهاب الدرق ،وهو مر�ض قد يكون م�ؤملًا
وميكن �أن يح ّرر الهرمونات املخزنة يف الغدّة الدّرق ّية مما
ي�ؤدي �إىل فرط ن�شاط الدرق ا ّلذي قد يدوم لعدة �أ�سابيع
�أو ع��دة �أ��ش�ه��ر ،وتتكرر ه��ذه احل��ال��ة غ�ير امل��ؤمل��ة اللتهاب
الدرق لدى الن�ساء بعد الوالدة.
قد ت�ؤدي زيادة كمية اليود املحتواة يف عدد من الأدوية مثل
�أم�ي��ودارون وحملول لوغول (ي��ود) وبع�ض مُ�ستح�ضرات
ال���س�ع��ال �إىل ف ��رط �أ و ن�ق����ص يف �إف � ��راز ال �غ �دّة الدّرق ّية
للهرمونات لدى بع�ض الأفراد.

لن ت�صدق ما تفعله بج�سدك 3
كاف!
ليال متتالية دون نوم ٍ
ب�سبب ظ��روف احلياة �أح�ي��ان�اً ،ي�ضطر الإن�سان لأن
يهمل �صحته ويجهد ج�سده� ،إال �أن درا�سة جديدة
�أظ �ه��رت �أن الإره � ��اق امل �ت �ت��ايل مل ��دة �أ� �س �ب��وع يت�سبب
مب�شاكل حتى لو مت تعوي�ض ما فات بعد تلك املدة.
ف �ق��د �أب� �ل ��غ م ��ؤل �ف��و ال ��درا�� �س ��ة م ��ن والي� ��ة فلوريدا

الأمريكية عن "تدهور كبري" يف ال�صحة اجل�سدية
والعقلية والذي ظهر ب�شكل �أكرث و�ضوحاً بعد ثالث
ليالٍ متتالية من ق ّلة النوم ،وذلك وفقاً ملا �أفادت به
�صحيفة "الديلي ميل".
يف التفا�صيل ،وج��د اخل�ب�راء م��ن عينة ت�شمل نحو
 2000بالغ �أمريكي �أكملوا بيانات حول النوم� ،أن
الأع��را���ض ترتفع بعد ليلة واح��دة فقط م��ن النوم
ال�سيئ ،لكنها ت�صل �إىل الذروة بعد ثالث ليال.
و�أبلغ امل�شاركون فيما يتعلق بال�صحة العقلية ،عن
تراكم م�شاعر الغ�ضب والع�صبية والوحدة و�سرعة
االنفعال والإحباط نتيجة لقلة النوم.
كما ت�ضمنت الأع��را���ض اجل�سدية الناجمة عن قلة
النوم �أوجاعاً متنوعة وم�شاكل بالتنف�س.
وحقق الفريق يف عواقب النوم �أقل من � 6ساعات ملدة
 8ليالٍ متتالية ،عقب درا�سة �أجراها خرباء يف كلية
درا�سات ال�شيخوخة بجامعة جنوب فلوريدا ،ومقرها

تعترب م�شكلة نفاذ بطارية الهاتف
ب�سرعة� ،إحدى �أكرث امل�شاكل التي
ي�ع��اين منها م�ستخدمو الهاتف
ال��ذك��ي يف ع�صرنا احل��ا� �ض��ر .ويف
بع�ض الأح�ي��ان تن�ش�أ ه��ذه امل�شكلة
عن بع�ض الأخطاء التي يرتكبها
امل�ستخدم ،والتي ت�ساهم يف تق�صري
عمر بطارية الهاتف.
ف �ي �م��ا ي �ل��ي �أه � ��م ه� ��ذه الأخ� �ط ��اء،
بح�سب ما �أورد موقع “�إم �إ�س �إن”
الإلكرتوين:
ا�ستخدام االهتزازات للإ�شعارات:
يقول ديفد �ستيل ،مدير تطوير
الأعمال يف �شركة �إيفريدي فون،
�إن هاتفك ،مثل �أي �أداة �أو جهاز
�آخ� � ��ر ،ي �ت �ق��دم يف ال �ع �م��ر ويفقد
ف�ع��ال�ي�ت��ه ك�ل�م��ا زاد ا�ستخدامه.
القليل من الإ�ضافات ،مثل اهتزاز
الإ�شعارات ،هي عادات جتعل عمل
هاتفك �أكرث �صعوبة.
ي���ض�ي��ف ك��ري���س�ب�ين�" :إذا فتحت
تطبيقًا مرة واحدة ومل ت�ستخدمه
م��رة �أخ ��رى مطلقًا ،فقد ي�ستمر
ت�شغيل التطبيق يف اخللفية مما
ي�ساهم يف ا�ستنزاف عمر البطارية
مع مرور الزمن”
ل ��دي ��ك �أح � ��د ه� ��ذه التطبيقات:
ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات ال � �ت� ��ي ت�ستنزف
ب�ط��اري�ت��ك �أك �ث�ر م��ن غ�يره��ا هي
� �س �ن��اب ت �� �ش��ات ،وخ ��رائ ��ط غوغل،
ونتفلك�س ،و�أم � ��ازون وفي�سبوك.
وجدت �صحيفة الغارديان� ،أن �إلغاء
تثبيت تطبيق في�سبوك للجوال
م��ن ه��وات��ف �أن ��دروي ��د ي��وف��ر على
امل�ستخدمني م��ا ي�صل �إىل 20٪
من عمر بطاريتهم� .إذا تخل�صت
�أي �� ً��ض��ا م��ن تطبيق م�سنجر فقد
ت�سرع �أوق ��ات حتميل التطبيقات
الأخ � ��رى ب�ن���س�ب��ة  .15٪ال�سبب
ال� ��ذي ي�ج�ع��ل ف�ي���س�ب��وك يخف�ض
عمر البطارية ،هو �أن��ه ي�ستمر يف
العمل يف اخللفية ،حتى عند عدم
ا�ستخدامه ،وف� ًق��ا لتقرير بزن�س
�إن�سايدر.
ال�شا�شة ��ش��دي��دة ال���س�ط��وع :ت�أكد
م��ن ت�شغيل ال�سطوع التكيفي يف
قائمة العر�ض .يعني هذا التغيري
�أن هاتفك �سيقوم تلقائ ًيا ب�ضبط
�سطوع ال�شا�شة مب��ا يتنا�سب مع
بيئتك .ا�ضبط م�ستوى ال�سطوع
على �أق��ل م�ستوى ممكن وخف�ض
مهلة ال�شا�شة ،وهو ما يحدد املدة
التي تظل م�ضاءة بها قبل االنتقال
�إىل و�ضعية اخلمول.

الأمازون ..عامل أ�مريكي
يك�شف �أ�سرار رئة العامل
اخ�ت�بر ع��امل الطبيعة وامل�ستك�شف الأم�يرك��ي ب��ول رو� �س��ويل الكثري من
امل�شاعر خالل مغامراته داخل غابات الأمازون .يف كل �صباح موعد جديد
م��ع الإث ��ارة واملتعة والتعلم والكثري م��ن حم��اوالت �إن�ق��اذ احل�ي��اة الربية
باملنطقة .ويعي�ش رو�سويل يف الأمازون منذ  15عاما وحتديدا على �ضفاف
نهر ال���س بيدرا�س بدولة ب�يرو حيث يعمل يف جم��ال دع��م النظم البيئية
واحلفاظ على الأن��واع املهددة باالنقرا�ض وحماية نحو � 55ألف فدان يف
الغابات من الإجتار غري امل�شروع.
ولدى النا�شط يف جمال احلفاظ على البيئة �أكرث من كتاب عن جتربته
داخل غابات الأم��ازون من بينهم " "Mother of Godجرى ن�شره
ع��ام  ،2014كما ��ش��ارك يف ع��دد م��ن الأف�ل�ام الوثائقية� ،أب��رزه��ا "عامل
غري مرئي" و"احليوانات اخلطرة يف �أمريكا الالتينية" من �إنتاج �شركة
نتفيلك�س العاملية .ويف حديثه �إىل موقع "�سكاي نيوز عربية" ،يك�شف
رو�سويل الفرق بني طبيعة احلياة يف املدينة وغابات الأمازون وعن العي�ش
رفقة النمور والأ�سود والأناكوندا وعالقته بال�سكان الأ�صليني باملنطقة
وكيفية تعاملهم م��ع تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد واجل�ه��ود املبذولة
للعناية بـ"رئة الأر�ض" .ويقول رو�سويل ملوقع "�سكاي نيوز عربية"�" :أعمل
يف واحدة من �أجمل مناطق الأم��ازون ،الأو�ضاع هنا ال ت�شبه املدينة �أبدا،
رفاهية الطرق والكهرباء والأجهزة غري متاحة ،ال توجد يف الغابة �سوى
الأ�شجار واحليوانات ،البد من الت�أقلم �سريعا ومع الوقت ت�شعر ب�أنك جزء
من دورة احلياة".
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جامعة الإمارات و�شركة  360ipت�سوقان لرباءتي اخرتاع

�ش�ؤون حملية

�إنتاج وتطوير م�ضاد حيوي طبيعي با�ستخدام نوى التمر
•• العني  -الفجر

�أعلنت جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة
متمثلة مبكتب ال�ن��ائ��ب امل���ش��ارك للبحث
العلمي عن بدء الت�سويق لرباءات االخرتاع
اخلا�صة بتكنولوجيا "�إنتاج وتطوير م�ضاد
حيوي طبيعي با�ستخدام ن��وى التمر" و
"الببتيد امل�ضاد للبكترييا وطريقة العالج
با�ستخدامه" امل�سجلة با�سم اجلامعة مع
�شركة � ،360ipضمن ر��س��ال��ة اجلامعة
و�سعيها ال��دائ��م ل��دع��م امل�شاريع البحثية
واالك�ت���ش��اف��ات العلمية ودع��م تطبيقاتها
العملية ،والتي ت�ساعد على حتقيق القيم
التجارية لالخرتاعات وت�سويق املنتجات
�سواء يف الأ�سواق املحلية �أو العاملية.
و�أ��ش��ار الدكتور �أحمد علي م��راد -النائب
امل�شارك للبحث العلمي باجلامعة – �أن "
اجلامعة تعمل مع �أع�ضا ء هيئة التدري�س
واملخرتعني والباحثني من خ�لال وحدة
امللكية الفكرية و براءات االخرتاع التابعة
مل�ك�ت��ب ال �ن��ائ��ب امل �� �ش��ارك ل�ل�ب�ح��ث العلمي
على تقييم ب��راءات االخ�ت�راع وت�سويقها

22

�شركة �صحة تفتتح مركز �صحة خلدمات
كوفيد 19 -من املركبة يف ربدان

•• �أبوظبي -الفجر

�أعلنت �شركة �أبوظبي خلدمات ال�صحية "�صحة عن افتتاح مركز جديد
خلدمات كوفيد -19من املركبة يف منطقة ربدان ب�أبوظبي.
ويتكون املركز اجلديد من  6م�سارات ،مق�سمة �إىل م�سارين للتطعيم و4
م�سارات لإجراء م�سحة الأنف وفح�ص الليزر بطاقة ا�ستيعابية ت�صل �إىل
 200تطعيم و 1000م�سحة �أنف وفح�ص ليزر يومياً.
وي�ستقبل املركز املراجعني من ال�سبت �إىل اخلمي�س من � 8صباحاً حتى 8
م�سا ًء ويوم اجلمعة من � 10صباحاً حتى  8م�ساءً .ومت �إن�شاء هذا املركز
با�ستخدام حاويات ال�شحن ،مثل تلك امل�ستخدمة يف ال�صاروج بالعني واملنهل
ب�أبوظبي ،والتي متتاز باملتانة واملرونة كما �أنها مقاومة للحرارة والربودة
العالية بالإ�ضافة �إىل كونها �سهلة النقل و�إعادة اال�ستخدام وال�صيانة.
وب��ذل��ك ي�صل ع��دد م��راك��ز �صحة خل��دم��ات كوفيد -19م��ن املركبة التي
تديرها "�صحة" يف مدينة �أبوظبي �إىل  7مراكز ت�شمل املدينة ،املنهل،
مدينة زاي��د الريا�ضية ،الباهية ،ال�شاخمة ،الوثبة ،بالإ�ضافة �إىل املركز
اجلديد يف رب��دان ،وي�صل �إجمايل املراكز �إىل  22مركزاً يف �أنحاء دولة
الإم ��ارات� ،إذ ميكن للراغبني يف �إج��راء الفح�ص �أو �أخ��ذ التطعيم حجز
موعد عن طريق التطبيق الذكي ل�شركة «�صحة».

�شرطة �أبوظبي تنفذ مبادرة فرحة عيد

نفذت �شرطة ابوظبي مبادرة "فرحة عيد " يف مدينة العني بهدف م�شاركة
فرحة العيد لفئة العمالة امل�ساعدة وتقديرا جلهودهم واعتزازاً بدورهم
وتعزيزاً لقيم الإيجابية وال�سعادة لدى هذه الفئة.
و�أو��ض��ح العقيد حمد �سهيل العامري مدير �إدارة مكافحة امل�خ��درات يف
ال�ع�ين مب��دي��ري��ة مكافحة امل �خ��درات ب�ق�ط��اع الأم ��ن اجل�ن��ائ��ي ان املبادرة
ت�ضمنت توزيع هدايا ومبالغ رمزية " عيديات " لعدد من فئة العمالة
امل�ساعدة �ضمن �إطار رفع ال�سعادة وااليجابية بني العمال وذلك مبنا�سبة
عيد الأ��ض�ح��ى امل �ب��ارك .وح�ضر الفعالية امل�ق��دم حممد �سليم العامري
نائب مدير الإدارة وعدد من ال�ضباط واملوظفني فيما اعرب العمال عن
�سعادتهم باهتمام �شرطة ابوظبي امل�ستمر يف تنفيذ العديد من املبادرات
املجتمعية والإن�سانية الهادفة .

مبا ي�ضمن ا�ستفادة املجتمع العلمي من
براءات االخرتاع".
و�أك��د النائب امل�شارك للبحث العلمي ب�أن
اجلامعة و�ضمن خطتها الإ�سرتاتيجية
ت�سعى �إىل بناء �شراكات ا�سرتاتيجية مع
القطاع اخلا�ص وامل�ساهمة يف نقل براءات
االخرتاعات امل�سجلة يف اجلامعة �إىل �سوق
العمل واال�ستفادة منها من �أج��ل تطوير
الب�شرية ،حيث تتطلع اجلامعة ب�أن تكون
مركزا �أ�سا�سيا يف تطوير التكنولوجيا حيث
متتلك اجلامعة املمكنات التي جتعلها �أن
ت�ساهم من خالل النتائج البحثية يف فهم
�أعمق للتكنولوجيا.
و�أو�ضح ب�أن هذا التعاون مع �شركة عاملية
متخ�ص�صة يف جمال ت�سويق التكنولوجيا
مثل �شركة  360ipالتي متتلك فريق
�إداري ي�ت�م�ت��ع ب �خ�ب�رة وا� �س �ع��ة يف تقييم
التكنولوجيا وحتويلها �إىل �أ�صول جتارية
ع��ال�ي��ة ال�ق�ي�م��ة� ،سيدعم ج�ه��ود الت�سويق
جلامعة الإمارات ونقل الفكرة �إىل ال�صناعة
من خالل تقدمي امل�ساعدة الفنية لتطوير
خطة ت�سويق ثم تنفيذ اخلطة عن طريق

االت�صال مبا�شرة بالقطاعات ال�صناعية
امل �ه �ت �م��ة ب �ه��ذه ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا لتحويلها
ملنتج جت��اري وبيعه يف الأ� �س��واق العاملية.
وق��ال "�سي�ساهم ت�سويق ب��راءة االخرتاع
يف دع��م قطاع ال�صحة يف ال��دول��ة والعامل
من خالل انتاج م�ضاد حيوي طبيعي من
مواد متوفرة يف املجتمع املحلي من �شجرة
النخيل .وه��ذا ب��دوره �سي�ساهم يف تعزيز
ال�صحة والطب ك�أولوية بحثية يف جامعة

ال �ت��ي ت�ت�ح�ل��ل ب�ف�ع��ل ح��ال��ة ��ص�ل�ب��ة بفطر
الإمارات".
وتهدف تكنولوجيا تطوير و�إن�ت��اج م�ضاد  .Trichoderma reesei،يحتوي
ح�ي��وي ف�ع��ال م�ستخل�ص م��ن ن��وى التمر الببتيد امل�ضاد للبكترييا على كتلة جزيئية
التي مت حتليلها من قبل الفطريات� ،إىل �أق��ل من  10كيلو دالتون وت�سل�سل معني
م�ع��اجل��ة ال�ب�ك�ت�يري��ا امل���س�ب�ب��ة للأمرا�ض للأحما�ض الأمينية مبا يف ذلك (�أ) رقم
ك��اجل��رث��وم��ة الإ� �ش��ري �ك �ي��ة ال �ق��ول��ون �ي��ة و معرف الت�سل�سل� 4 :أو (ب) رق��م معرف
ال �� �س��امل��ون �ي�ل�ا و ال �ع �ط �ي �ف �ي��ة وجرثومة الت�سل�سل .6 :حت��دث العدوى البكتريية
ال�شيغيال املعوية والتي ت�سبب الإ�سهال يف ب�سبب بكترييا موجبة اجل��رام �أو بكترييا
ال��دج��اج وميكن انتقالها للإن�سان ،وهذه �سالبة اجلرام ،على �سبيل املثال� ،أنواع من
التكنولوجيا اجلديدة املتمثلة با�ستخدام ال�ساملونيال ،و�أنواع كامبيلوباكرت  ،و�أنواع
ن ��وى ال�ت�م��ر م��ع ف �ط��ري��ات معينة لإنتاج ال�شيغيال ،و�أن ��واع الإ�شريكية  ،والأن ��واع
ع�ل��ف ل �ل��دواج��ن ل�ي����س ل�ه��ا ت ��أث�ير جانبي الزائفة ،و�أنواع املكورات العنقودية.
الح�ت��وائ�ه��ا على م��رك�ب��ات طبيعية نباتية ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن ه ��ذه التكنولوجيا
وم�ق��اوم��ة للبكترييا امل�سببة للأمرا�ض اجلديدة املتمثلة با�ستخدام نوى التمر مع
وميكن ا�ستخدامها كبديل عن مقارنة مع فطريات معينة لإنتاج املنتج الذي يحتوي
غريها من امل�ضادات احليوية الكيميائية على العوامل امل�ضادة للجراثيم البكتريية
�أو ال�ب�ب�ت�ي��د وال �ت��ي ل�ي����س ل�ه�م��ا ت�أثريات
اال�صطناعية.
بينما توفر ب��راءة اخ�تراع الببتيد امل�ضاد جانبية على الإن�سان (مقاومة للبكترييا)
طريقة ع�لاج �أو منع ال�ع��دوى البكتريية مقارنة مع غريها من امل�ضادات احليوية
يف احليوان ب�إعطاء احليوان كمية فعالة الكيميائية اال�صطناعية .ميكن اعتبارها
م��ن الببتيد امل���ض��اد للبكترييا ،الببتيد �أح � ��د احل� �ل ��ول الآم� �ن ��ة مل �ع��اجل��ة م�شاكل
امل�ضاد للبكترييا م�شتق م��ن ن��وى التمر البكترييا ال�ضارة يف �أمعاء احليوانات.

ي�ستمر حتى نهاية العام اجلاري

�أبوظبي للطفولة املبكرة تك�شف عن تفا�صيل برناجمها ال�صيفي تكوين 2021
•• �أبوظبي  -الفجر

ك�شفت ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي للطفولة املبكرة
ع��ن تفا�صيل برناجمها ال�صيفي تكوين
 ،2021لهذا ال�ع��ام ،وال��ذي تنطلق �أوىل
فعالياته ي��وم (الأرب �ع ��اء) ،وت�ستمر حتى
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام اجل � ��اري ،وي���ض��م جمموعة
م� �ت� �ن ��وع ��ة م � ��ن الأن� ��� �ش� �ط ��ة التثقيفية
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال�ت�رف �ي �ه �ي��ة ال �ت ��ي �سيتم
تنفيذها بالتن�سيق والتعاون مع خمتلف
ال�شركاء ،بهدف ا�ستثمار الإجازة ال�صيفية
يف تنمية مهارات وقدرات الأطفال و�أولياء
الأم ��ور ،وتعزيز التوا�صل والتفاعل بني
ال ��وال ��دي ��ن و�أط �ف��ال �ه��م وحت �� �س�ين ج ��ودة
ونوعية الوقت الذي يق�ضيه الأطفال مع
وال��دي �ه��م وحم�ي�ط�ه��م االج�ت�م��اع��ي خالل
العطل والإجازات ،و�إ�شراك وتثقيف جميع
�أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع ب�أهمية ال�سنوات
الأوىل من حياة الطفل ،من خالل العديد
من الأن�شطة التي �سيقدمها الربنامج يف
جماالت تنمية الطفولة املبكرة.
وقال �سعادة املهند�س ثامر را�شد القا�سمي
املدير التنفيذي لقطاع امل�شاريع اخلا�صة
وال���ش��راك��ات يف الهيئة" :تعزز الأن�شطة
ال�صيفية ق� ��درات وم �ه ��ارات الأط �ف ��ال يف
م��رح �ل��ة ال �ط �ف��ول��ة امل �ب �ك��رة ،وت �� �س��اه��م يف
ت��وط �ي��د ال �ت��وا� �ص��ل وال �ت�راب� ��ط الأ�� �س ��ري
وحت���س�ين ج ��ودة ال��رع��اي��ة ال���ش��ام�ل��ة التي
يقدمها ال��وال��دان لأطفالهما باعتبارهما
ال��رك�ي��زة الأ� �س��ا���س يف رح�ل��ة من��و وازده ��ار
الطفل ،والنموذج الأكرث ت�أثرياً يف تكوين
ال�سمات الرئي�سية للطفل ،وال�ت��ي ن�سعى
لأن ي �ت �ح �ل��ى ب �ه��ا ج �م �ي��ع الأط � �ف� ��ال عند
بلوغهم ع��ام�ه��م ال�ث��ام��ن ،ل��ذل��ك حر�صنا
منذ ت�أ�سي�س الهيئة على دم��ج الأن�شطة
ال�صيفية �ضمن ا�سرتاتيجيتنا متعددة
ال �ق �ط��اع��ات ،ل �ت �ك��ون ج � ��زءاً �أ� �س��ا� �س �ي �اً من
نهجنا اال�سرتاتيجي القائم على املعرفة
وامل�شاركة واالبتكار ،والذي نحر�ص خالله
على متكني الطفل وامل�ج�ت�م��ع ،بالرتكيز
على �أربعة جم��االت رئي�سية وذات �أولوية
جوهرية ،وهي ال�صحة والتغذية ،وحماية
ال �ط �ف��ل ،وال ��دع ��م الأ� � �س� ��ري� ،إىل جانب
التعليم والرعاية املبكرين".
و�أ��ض��اف القا�سمي" :نظراً لتعدد الأبعاد
التنموية يف مرحلة الطفولة املبكرة ،ف�إنها
تتطلب التناغم ب�ين القطاعات املتعددة
لذلك نحن حري�صون على التن�سيق بني

اجلهات املعنية يف تلك القطاعات ل�ضمان
ات �� �س��اق اجل �ه��ود وت �ك��ام �ل �ه��ا ،ح �ي��ث تظهر
العديد من البحوث والدرا�سات العاملية ب�أن
�اف لتعزيز
التدخل يف قطاع واح��د غري ك� ٍ
ً
نتائج الطفل بال�شكل الأم �ث��ل ،الف�ت�ا �إىل
�أن املجاالت التي تركز عليها الهيئة ت�شكل
�أربعة قطاعات رئي�سية يف جمال الطفولة
املبكرة وتغطي جميع احتياجات الأطفال
ال �� �ص �غ��ار ،وت �� �ض �م��ن من ��وه ��م وتطورهم
وحتقيق رفاهيتهم بال�شكل الأمثل �إذا ما
مت الرتكيز عليها ب�شكل �صحيح".
و�أ� �ش��ار القا�سمي �إىل �أن تكوين ،2021
�سي�شهد ه ��ذا ال �ع��ام �إط �ل�اق ال �ع��دي��د من
امل� �ب ��ادرات ال �ت��ي مت ت�صميمها بالتعاون
والتن�سيق م��ع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
وال��رئ �ي �� �س �ي�ين ل �ل �ه �ي �ئ��ة ،وذل � ��ك انطالقا
م��ن دور ال�ه�ي�ئ��ة كم�ؤ�س�سة وط�ن�ي��ة تعنى
بتعزيز ق ��درات �شركائها ل��دع��م التنمية
ال�شاملة للطفل ،وا�ستثمار الإمكانيات
ال�ك�ب�يرة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ح�ك��وم��ة �أبوظبي
مم �ث �ل��ة مب �خ �ت �ل��ف اجل� �ه ��ات ال� �ت ��ي تعمل
حتت مظلتها ،من خالل تن�سيق اخلطط
وال�ب�رام��ج وم��واءم �ت �ه��ا م��ع ا�سرتاتيجية
�أبوظبي لتنمية الطفولة املبكرة ،2035
لتحقيق �أف�ضل النتائج جلميع الأطفال
ال�صغار ،والتحقق من �أن لديهم ما يلزم
من �أ�سا�سيات للتم ّتع ب�صحة بدنية جيدة
وللتنمية االجتماعية العاطفية وللتعليم
امل�ب�ك��ر ،و�أن �ه��م يعي�شون يف بيئة م�ستقرة
و�آم �ن��ة ويف م ��أم��ن م��ن �أي �أذى �أو خطر،
�إ��ض��اف��ة �إىل تعزيز الثقة يف النف�س لدى
الوالدين وتر�سيخ دورهم وقدراتهم لدعم
التنمية ال�شاملة لأطفالهم والعمل على
رفاهيتهم.
وك �� �ش��ف ال �ق��ا� �س �م��ي ع ��ن �أب � � ��رز ال�ب�رام ��ج
وامل�ب��ادرات الرئي�سية التي �سيتم �إطالقها
�ضمن برنامج تكوين  2021ه��ذا العام،
حيث �ست�شمل �إ�صدار جمموعة قيمة من
الأدلة الوالدية التي مت �إعدادها بالتعاون
م��ع ك�ب�رى امل��ؤ��س���س��ات البحثية واملعاهد
املتخ�ص�صة يف جم��ال ال�ط�ف��ول��ة املبكرة،
لتغطي �أبرز املوا�ضيع املهمة املت�صلة ب�صحة
الأم والطفل منذ فرتة احلمل وحتى �سن
الثامنة� ،إىل جانب دليل خم�ص�ص للآباء
لإث � ��راء خ�برات �ه��م وم �ه��ارات �ه��م يف جمال
تربية ورعاية الطفل والتعريف بدورهم
املحوري يف تن�شئة الطفل و�ضمان حتقيق
�أف�ضل م�ستويات النمو والتطور له ،الفتاً

�إىل �أنه مت �إع��داد هذه الأدل��ة مبا يتما�شى
مع املراحل العمرية املختلفة للطفل بدءاً
م��ن م��رح�ل��ة التخطيط للحمل واحلمل
مروراً مبرحلة الوالدة والر�ضاعة واحلبو
وم ��ا ق �ب��ل امل��در� �س��ة و�� �ص ��و ًال �إىل مرحلة
التعليم االبتدائي.
و�أف� � � ��اد ب � � ��أن ال�ب�رن ��ام ��ج � �س �ي �ق��دم كذلك
جمموعة ق ّيمة م��ن ال��ور���ش التخ�ص�صية
للوالدين ،وع��دد م��ن ال��ور���ش الرتفيهية
والتعليمية للأطفال والتي �سيتم تنفيذها
بالتعاون م��ع ال�شركاء لتغطية املجاالت
الأربعة الرئي�سية ،و�ستت�ضمن العديد من
الأن�شطة التفاعلية والتعليمية والرتفيهية
واجل�ل���س��ات التفاعلية ،وتنفيذ ع��دد من
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال���ش�ي�ق��ة وامل �ه �م��ة للأطفال
و�أولياء الأمور واملجتمع ب�شكل عام يف عدد
من املراكز التجارية يف مدينتي �أبوظبي
وال�ع�ين ومنطقة ال�ظ�ف��رة ،للو�صول �إىل
�أكرب قدر ممكن من �أفراد املجتمع وحتقيق
الأثر املن�شود منها ،واملتمثل يف تعزيز وعي
املجتمع ب�أهمية مرحلة الطفولة املبكرة
ودوره��ا يف بناء وتكوين �شخ�صية وقدرات
الطفل وتهيئته للم�ستقبل.
كما ك�شف القا�سمي عن �أن الهيئة تعتزم
يف �إطار برناجمها ال�صيفي �إطالق مبادرة
جمتمعية بعنوان (�صوت الطفل) تهدف
�إىل �إن�شاء جمل�س ت�شاوري ي�ضم عدداً من
�أولياء الأمور والأطفال يف �إمارة �أبوظبي،
ل �ت �ع��زي��ز ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع �أول � �ي� ��اء الأم � ��ور
والأط �ف��ال ب�شكل م�ستمر وتفعيل دورهم
يف و� �ض��ع احل �ل��ول واخ �ت �ب��اره��ا ،ومناق�شة
املوا�ضيع املرتبطة بتنمية الطفولة املبكرة،
ومتكينهم ليكونوا �صوت كل طفل يف �إمارة
�أب ��وظ �ب ��ي ،ف �� �ض� ً
لا ع ��ن �إط�ل�اق �ه��ا ملبادرة
ح��امل��ون ،لتحقيق �أم �ن �ي��ات جم�م��وع��ة من

الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني 8-0
�سنوات والذين يعي�شون يف �إم��ارة �أبوظبي
بالتن�سيق مع ال�شركاء ،والتي مت جمعها
من خالل الفعاليات ال�سابقة للهيئة.
و�أ��ش��ار �إىل اع�ت��زام الهيئة �إط�ل�اق �سل�سلة
م��ن الن�شرات التوعوية لت�سليط ال�ضوء
على ع��د ٍد م��ن امل��وا��ض�ي��ع املهمة يف تنمية
ال �ط �ف��ول��ة امل �ب �ك��رة ،وال�ت�روي ��ج ملجموعة
كبرية م��ن الق�ص�ص امل�سموعة للأطفال
ب��اع �ت �ب��اره��ا �إح � ��دى ال��و� �س��ائ��ل التعليمية
وال�ترب��وي��ة امل�ه�م��ة للطفل وال �ت��ي تغر�س
فيه االجت��اه��ات والقيم الإيجابية ،والتي
مت �إنتاجها م��ن قبل مركز �أبوظبي للغة
العربية التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة،
�إىل ج��ان��ب �إ� �ص��دار الهيئة ل�ست ق�ص�ص
ق �� �ص�يرة وه ��ادف ��ة ل�ل��أط� �ف ��ال ،لت�شجيع
الوالدين على ق��راءة الق�ص�ص لأطفالهم
وجعلها ج��زءا م��ن ال��روت�ين اليومي لهم،
وت�شجيع الأط �ف��ال ك��ذل��ك ع�ل��ى القراءة
واالطالع والتعلم وحتفيز الف�ضول وحب
االكت�شاف لديهم .كما ذك��ر القا�سمي �أن
ب��رن��ام��ج ت�ك��وي��ن � ،2021سيتخلله هذا
ال �ع��ام ال�ك�ث�ير م��ن امل���س��اب�ق��ات والأن�شطة
الرتفيهية والتعليمية ل�ل�أط�ف��ال �سيتم
�إطالقها من خالل احل�سابات االجتماعية
الر�سمية للهيئة على من�صات التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ،وال �ت��ي حت��ر���ص ال�ه�ي�ئ��ة من
خ�لال �ه��ا ع �ل��ى ت �ط��وي��ر م �ع��رف��ة ومهارات
الوالدين والأطفال ب�أهمية اللعب ب�شكل
عام وخا�صة الألعاب احلركية والتفاعلية
وال�ت�خ�ي�ل�ي��ة ،واق�ت��راح جم�م��وع��ة متميزة
م ��ن الأن �� �ش �ط��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة والرتفيهية
الب�سيطة والأف�ك��ار املنزلية ،والتي ميكن

م�ساء
مراكز �صحة خلدمات كوفيد 19 -من املركبة تعمل �أيام العطلة من �ساعة العا�شرة �صباح ًا وحتى الثامنة
ً

�صحة تعلن مواعيد عمل من�ش�آتها خالل عطلة عيد الأ�ضحى املبارك ووقفة عرفة ،و�أق�سام الطوارئ تعمل على مدار � 24ساعة
•• �أبوظبي  -الفجر

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" مواعيد
عمل من�ش�آتها خ�لال عطلة عيد الأ�ضحى املبارك والتي
�ستبد�أ اعتباراً من � 9إىل  12من �شهر ذي احلجة لعام
1442هــ ،املوافق � 19إىل  22يوليو 2021م .وتقدمت
"�صحة" ب�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات مبنا�سبة عيد
الأ�ضحى املبارك �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة قياد ًة
و�شعباً� ،سائلة اهلل العلي القدير �أن يعيده على اجلميع
بال�صحة والعافية.
م��راك��ز ��ص�ح��ة خل��دم��ات كوفيد :-19و�أع �ل �ن��ت �شركة
"�صحة" �أن م��راك��ز �صحة خل��دم��ات كوفيد -19من
املركبة يف �أبوظبي ،والعني ،والإم��ارات ال�شمالية �ستعمل
يوم الإثنني املوافق  19يوليو كاملعتاد ،بينما تعمل بقية
�أي ��ام العطلة م��ن ال�ث�لاث��اء  20ي��ول�ي��و �إىل اجل�م�ع��ة 23
يوليو  2021من ال�ساعة العا�شرة �صباحاً وحتى الثامنة
م�ساءً ،على �أن تعاود عملها كاملعتاد اعتباراً من يوم ال�سبت
املوافق  24يوليو اجلاري .و�ستعمل مراكز �صحة خلدمات
كوفيد -19من املركبة يف منطقة الظفرة من الإثنني 19
يوليو �إىل اجلمعة  23يوليو  2021من ال�ساعة العا�شرة
�صباحاً وحتى الثامنة م�ساءً ،على �أن تعاود عملها كاملعتاد
اعتباراً من يوم ال�سبت املوافق  24يوليو اجلاري.
وت�ع�م��ل م��راك��ز تقييم كوفيد -19املتميز يف م�ست�شفى
امل�ف��رق ،وميناء زاي��د ،وم��رك��ز �أبوظبي للمعار�ض والعني

للم�ؤمترات من ال�ساعة � 8صباحاً وحتى  10م�ساءً ،من
ي��وم الإث�ن�ين  19يوليو وح�ت��ى ي��وم ال�سبت  24يوليو
 .2021كما �سيعمل مركز تقييم كوفيد -19املتميز يف
منطقة الظفرة من ال�ساعة � 8صباحاً وحتى  8م�ساءً،
من يوم الإثنني  19يوليو وحتى يوم ال�سبت  24يوليو
.2021
�أما مراكز "�صحة" للتطعيم بلقاح كوفيد ـ  19يف كل من
ميناء زايد يف �أبوظبي ،ومركز العني للم�ؤمترات ومنطقة
الظفرة؛ ف�ستغلق �أبوابهما من يوم الإثنني وحتى اخلمي�س،
املوافق  19وحتى  22يوليو  ،2021وتعاود عملها املعتاد
اعتباراً من يوم اجلمعة  23يوليو .2021
املجال�س :و�ستغلق جمال�س :املنهل ،وامل�شرف ،والبطني يف
�أبوظبي ،وفلج هزاع يف العني �أبوابها خالل �أيام �إجازة عيد
الأ�ضحى امل�ب��ارك من ي��وم الإث�ن�ين  19يوليو وحتى يوم
ال�سبت املوافق  24يوليو  ،2021يف حني يفتح جمل�س
القوع يف مدينة العني �أبوابه يومي الأحد والإثنني  18و
 19يوليو اجلاري خالل �ساعات العمل االعتيادية من 9
�صباحاً وحتى  5م�ساءً ،فيما يفتح �أبوابه من ال�ساعة 12
ظهراً وحتى  8م�سا ًء �أيام الثالثاء وحتى اخلمي�س املوافق
 20وح�ت��ى  22ي��ول�ي��و اجل� ��اري ،وي �ع��اود ي��وم��ي اجلمعة
وال�سبت  23و 24يوليو اجلاري فتح �أبوابه من ال�ساعة
� 9صباحاً وحتى  5م�ساءً.
م�ست�شفيات ��ص�ح��ة:وق��ال��ت ��ش��رك��ة "�صحة" �إن �أق�سام
الطوارئ يف جميع م�ست�شفياتها �ستوا�صل تقدمي خدمات

الرعاية الطارئة على مدار ال�ساعة� ،أما العيادات ف�سوف ي��ا���س ،م��ن ي ��وم الإث �ن�ي�ن �إىل ي ��وم اخل�م�ي����س امل��واف��ق 19
تغلق طيلة �أيام العطلة الر�سمية ،على �أن ت�ست�أنف عملها وحتى  22يوليو اجل��اري من ال�ساعة � 10صباحاً وحتى
يوم الأحد  25يوليو اجلاري ،وت�ستقبل م�ست�شفيات �شركة  10م�ساءً ،وتغلق يوم اجلمعة  23يوليو اجلاري ،وتعاود
"�صحة" الزوار يف �أوقات الزيارة املعتادة؛ وهي من ال�ساعة عملها املعتاد اعتباراً من ي��وم ال�سبت امل��واف��ق  24يوليو
 ،2021يف حني تغلق عيادات البطني ،امل�شرف ،الإحتاد،
� 10صباحاً �إىل  12ظهراً ،ومن  7 - 5م�ساءاً.
كما تقدم مراكز "�صحة لرعاية الكلى" خدماتها كاملعتاد عيادة الأ�سنان يف الظفرة ،الفالح ،مدينة حممد بن زايد،
من ال�ساعة � 7صباحاً �إىل  11م�ساءً ،يومياً ما عدا يوم ال�سمحة ،وامل�ف��رق للأ�سنان ،م��ن الإث�ن�ين وحتى اجلمعة
اجل�م�ع��ة .ويف منطقة ال�ظ�ف��رة يعمل م��رك��ز مدينة زايد املوافق  19وحتى  22يوليو اجلاري ،وتعاود عملها املعتاد
ل�ل�أ��س�ن��ان كاملعتاد ي��وم الأح ��د  18يوليو اجل ��اري ،ومن اعتباراً من يوم ال�سبت  24يوليو .2021
ال�ساعة  12ظهراً �إىل  9م�سا ًء ي��وم الإثنني  19يوليو� ،أما عيادات منطقة العني ،فتغلق عيادة رماح ،عود التوبة،
وي�غ�ل��ق بقية �أي ��ام ال�ع�ط�ل��ة م��ن ال �ث�لاث��اء وح�ت��ى اجلمعة اجل��اه �ل��ي ،ال �ط��وي��ة ،اخل��زن��ة ،ال�ف�ق��ع ،ال �ن �ي��ادات ،والعني
املوافق � 20إىل  23يوليو  ،2021على �أن يعاود عمله للأ�سنان طيلة �أي��ام العطلة ،من الإث�ن�ين وحتى اجلمعة
كاملعتاد اعتباراً من يوم ال�سبت  24يوليو  ،2021فيما املوافق  19وحتى  23يوليو اجلاري ،يف حني تعمل عيادة
يعمل مركز العائلة ال�صحي يف الظفرة ،ومركز �أبو العبيد الهيلي ،املويجعي ،اليحر ،نعمة ،من ي��وم الإثنني وحتى
يف جزيرة �صري بني يا�س ،ومركز بدع املطاوعة ،من يوم اخلمي�س املوافق  19وحتى  22يوليو اجلاري ،وتغلق يوم
الإثنني �إىل اخلمي�س ،املوافق  19وحتى  22يوليو من اجلمعة  23يوليو ،وتعاود عملها املعتاد اعتباراً من يوم
ال�ساعة  12ظهراً �إىل  9م�ساءً ،ويغلق يوم اجلمعة على ال�سبت  24يوليو .2021
�أن يعاود عمله املعتاد اعتباراً من ي��وم ال�سبت  24يوليو وتعمل عيادة ال�شويب يوم الإثنني 19يوليو اجلاري من
 ،2021وتغلق املجال�س يف م��دن منطقة الظفرة من ال�ساعة � 9صباحاً وحتى  5م�ساءً ،يف حني تعمل عيادات
يوم الإثنني وحتى اخلمي�س املوافق  19وحتى  22يوليو �سويحان ،ال�ق��وع  ،م��زي��د ،ال�ه�ير ،واخل�ت��م على م��دار 24
��س��اع��ة ،طيلة �أي ��ام عطلة ع�ي��د الأ��ض�ح��ى امل �ب��ارك ووقفة
اجلاري.
امل��راك��ز ال�صحية�:أما امل��راك��ز ال�صحية التابعة للخدمات عرفات.
العالجية اخل��ارج�ي��ة التابعة ل�شركة "�صحة"؛ فتعمل وتقدم عيادات الزعفرانة ،مدينة خليفة ،املويجعي ،اليحر
عيادات الزعفرانة ،مدينة خليفة ،الباهية ،املقطع ،وبني خدمات الأ�سنان خالل �أيام عطلة عيد الأ�ضحى.

�أن ينفذها الطفل مب�شاركة الوالدين يف
املنزل واحلديقة ،لتعزيز روح الإبداع لدى
ال��وال��دي��ن والأط �ف��ال ،حيث �سرتكز هذه
الأن���ش�ط��ة وامل���س��اب�ق��ات يف ك��ل �أ��س�ب��وع على
�أحد املوا�ضيع املهمة ،بالإ�ضافة �إىل �إطالق
جمموعة متميزة من الن�شرات التوعوية،
تتناول عدداً من التحديات التي يواجهها
ال��وال��دان ومقدمو ال��رع��اي��ة م��ع الأطفال
و�أف �� �ض��ل احل �ل��ول وال �ت��و� �ص �ي��ات للتعامل
معها واحلد من ت�أثريها على مناء وتطور
الطفل.
وت�سعى هيئة �أبوظبي للطفولة املبكرة �إىل
تر�سيخ التنمية امل�ستدامة وال�شاملة يف
قطاع الطفولة املبكرة يف �إم��ارة �أبوظبي،
مت�ك�ين ه��ذا ال�ق�ط��اع احل �ي��وي ،م��ن خالل
حزمة من امل�ب��ادرات والأن�شطة التنموية
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ت ��وع ��وي ��ة والرتفيهية
امل �ت �ك��ام �ل��ة ،ال �ت ��ي مت ت���ص�م�ي�م�ه��ا ب�صفة
ا�ستثنائية بهدف النهو�ض ب��دور الفئات
الداعمة للطفل ك�أولياء الأم��ور ومقدمي
ال��رع��اي��ة ،والأط � �ف ��ال دون � �س��ن الثامنة
وامل �ج �ت �م��ع ،وت �ع��زي��ز ق��درات �ه��م الرتبوية
والتنموية املختلفة .وترتكز جهود الهيئة
يف م�ن��ح �أط �ف��ال الإم� ��ارة �أف���ض��ل رع��اي��ة يف
مرحلة الطفولة املبكرة مبا ميكنهم من
حت�ق�ي��ق �أق �� �ص��ى درج� ��ات ال �ت �ط��ور والنمو
ال�سليم ،وغ��ر���س امل �ه��ارات ال�لازم��ة فيهم
متهيدا ملتطلبات املرحلة املقبلة� ،إمياناً
منها ب�أن رعاية وتعليم الأطفال يف مرحلة
ال�ط�ف��ول��ة امل�ب�ك��رة ه��و اال��س�ت�ث�م��ار الأمثل
لبناء قاعدة را�سخة من امل��وارد الب�شرية
ومراكمة ر�أ�س املال الب�شري املطلوب للدفع
بعجلة التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة.

نزيل برعاية الأحداث لل�شباب :ابتعدوا
عن رفقاء ال�سوء وا�سمعوا كالم الوالدين
وج��ه �أح��د ن��زالء �إدارة رع��اي��ة الأح ��داث بقطاع �أم��ن املجتمع ر�سالة
ل�ل�أ��س��ر ول�ل���ش�ب��اب يف ف�ي��دي��و بثته ��ش��رط��ة اب��وظ�ب��ي ع�بر من�صاتها
للتوا�صل االجتماعي مبنا�سبة يوم العاملي للنزالء الذي ي�صادف 18
يوليو من كل عام.
وحكى النزيل ع��ن جتربته وال�ت�غ�يرات الإيجابية التي ط��ر�أت على
حياته و�شخ�صيته بعد وج��وده يف رع��اي��ة االح��داث ق��ائ� ً
لا لل�شباب:
ا�سمعوا كالم الأهل وابتعدوا عن رفقاء ال�سوء.
و�أعرب عن ندمه حلياته ال�سابقة التي عا�شها قبل ووقوعه يف امل�شكلة
التي ت�سببت بدخوله لرعاية االح��داث والتي اهتمت برعايته عرب
تنفيذ برامج دينية واجتماعية ونف�سية وريا�ضية وع��ززت التوا�صل
مع ا�سرته وان�شطة ع�سكرية �أ�سهمت يف ان�ضباطه وتعديل �سلوكياته
و�صقل مهاراته �إيجابيا للأف�ضل حتى �أ�صبح مهيئاً لإعادة اندماجه
للمجتمع وحتقيق خططه امل�ستقبلية.
و�أو� �ض��ح ان��ه ب��ادر بتوجيه ر�سالته ع�بر الفيديو لل�شباب يف عمره
لتحذيرهم من مرافقة �أ�صدقاء ال�سوء وتقوية عالقاتهم ب�أ�سرهم
بقوله " :ب�سبب تهوري وعدم احرتامي للقانون" دخلت لدار رعاية
الأح��داث " لكن �شخ�صيته ب��د�أت يف التغري �إىل و�ضع �أف�ضل �ضمن
ب��رام��ج نظمت حياته م��ن ج��دي��د مكم ً
ال درا�سته وم��ؤدي��ا لفرو�ضه
و�صلواته والأن�شطة الريا�ضية والع�سكرية التي �صقلت �شخ�صيته
من جديد.
و عرب عن النتائج الإيجابية لربامج الت�أهيل والإ��ص�لاح بقوله:
"�أ�صبحت قادرا على التحكم يف حلظات الغ�ضب " م�ؤكداً انه تعلم
من الدر�س وكل �أمنياته �أن يخدم وطنه وي�سعد �أهله ليكون منوذجا
م�شرفا بني �أهله و�أقاربه و�أ�صدقائه.
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يعترب التع ّرق �أمرا طبيعيا متاما،
ف��ن��ح��ن ج��م��ي��ع��ا ن��ت��ع��رق بطرق
خمتلفة ويف �أم��اك��ن ع��دي��دة.
ولكن يف بع�ض الأحيان ،قد يكون
التعرق املفرط �أو غري الكايف،
م�شكلة.
فماذا ميكن �أن يقول عرقك عن
�صحتك؟

Monday

23

تتعرق كثريا ..ماذا ميكن �أن يقول عرقك عن �صحتك؟!
عندما ّ
يعد التعرق طبيعيا �إذا �شعرت باحلرارة �أو مار�ست التمارين
الريا�ضية ،ولكن بع�ض الأ�شخا�ص قد يتعرقون ب�شكل مفرط
عندما ال يحتاج اجل�سم �إىل ال�ت�بري��د .و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور �آدم
فريدمان ،ا�ست�شاري الأمرا�ض اجللدية يف عيادات �سرتاتوم:
"نتعرق لأن نظامنا الع�صبي الال�إرادي ( ،)ANSالذي ينظم
العمليات اجل�سدية الرئي�سية ،ير�سل ر�سائل �إىل الغدد العرقية
لإنتاج العرق".
وي�ساعد التعرق يف التحكم بدرجة ح��رارة اجل�سم عن طريق
تربيدنا من خالل التبخر .ولدى الأ�شخا�ص الذين يتعرقون
�أك�ثر ،قد يكون ذلك ب�سبب �أن جهاز الإن��ذار الع�صبي اخلا�ص
بهم ير�سل �إ�شارات تعرق �أقوى .وقد ينتجون �أي�ضا املزيد من
العرق من الغدد العرقية".
ومي�ك��ن �أن ي�شعر ال�ن��ا���س ب��احل��رج م��ن ت�ع��رق راح �ت��ي اليدين
والقدمني والوجوه املبللة .ومن النادر جدا �أال تكون قادرا على
التعرق ،حيث ميكن �أن ي�سبب ذلك الدوخة واالنهيار.
لذا ،حتقق من وجود م�شاكل هرمونية مثل زيادة �أو انخفا�ض
وظيفة الغدة الدرقية ،وهي �سبب �شائع للتعرق.
ويف ح��ال��ة ف��رط التعرق ط��وي��ل الأم ��د ،ع��ادة م��ا ت�ك��ون م�شكلة
وراثية حيث ال يوجد عالج �سهل لها.

هل ميكن �أن ي�شري لون ورائحة العرق �إىل وجود م�شكلة �أي وقت من العام ،مبا يف ذلك خالل ف�صل ال�شتاء".
يف �صحتك؟
وفقا للدكتور ف��ري��دم��ان ،ميكن �أن يتغري ل��ون ال�ع��رق �أحيانا ملاذا نتعرق عندما نكون متوترين؟ ،هل يختلف "العرق
نتيجة ت�ن��اول �أدوي ��ة خمتلفة .وق ��ال" :هذا ميكن �أن يجعل الناجت عن الإجهاد" عن العرق املرتبط بالتمرين �أو
العرق يتحول �إىل اللون الربتقايل ال�ساطع .وبع�ض امل�شاكل درجة احلرارة؟.
ال�صحية مثل مر�ض الكبد يف مراحله الأخ�ي�رة تنبعث منها قالت وايتلي" :ب�شكل ع��ام� ،إن املعدل ال��ذي نتعرق فيه يعتمد
رائحة غري عادية من اجللد والتي من املحتمل �أن تنتقل عن على درجة حرارة �أج�سامنا ،وبالتايل كلما زادت �سخونتنا زادت
احتمالية تعرقنا .لذلك ،لي�س من امل�ستغرب �أن نتعرق عندما
طريق العرق".
وك�شفت فيكتوريا وايتلي ،من عيادة وايتلي ،عن بع�ض احلقائق منار�س الريا�ضة �أو نكون يف مناخ دافئ .ومع ذلك ،هناك �سبب
رئي�سي �آخ��ر للتعرق امل �ف��رط ،وه��و امل��واق��ف ال�ت��ي ن�شعر فيها
والأ�ساطري املتعلقة بالتعرق.
ميكن �أن ي�صيب ف��رط ال�ت�ع��رق ال��رج��ال وال�ن���س��اء م��ن جميع بالعاطفة �أو القلق  -مثل تعرق راحة اليد �أثناء مقابلة عمل.
الأعمار .وقالت وايتلي �إنه غالبا ما يكون مرئيا ب�سبب ظهور ويف هذه احلاالت ،غالبا ما يتم تن�شيط هرمونات التوتر لدينا،
حبيبات من العرق املت�ساقط على اجللد� ،أو على �شكل بقع رطبة ما ي�ؤدي �إىل زيادة التعرق يف الغدد املفرزة ،على عك�س الزيادة يف
درجة حرارة اجل�سم وحدها التي ت�ؤدي �إىل تعرق الفرد".
على املالب�س.
وتابعت�" :إنها م�شكلة �شائعة ن�سبيا  -يُعتقد �أنها ت�ؤثر على
واح ��د م��ن ك��ل ث�لاث��ة �أ� �ش �خ��ا���ص م��ن ك��ل  .100ومي �ك��ن �أن هل ي�ؤثر نظامنا الغذائي على مقدار التعرق؟
تتطور احلالة يف �أي عمر ،على الرغم من �أنها تبد�أ عادة �أثناء قالت وايتلي :هناك ع��دة �أ�سباب جتعلنا نتعرق عندما ن�أكل.
الطفولة .وغالبا ما يُفرت�ض خط�أ �أن ف��رط التعرق ال ميثل الطعام ال�ساخن� ،سواء كان �ساخنا يف درجة حرارته �أو بهاراته
�سوى م�شكلة للأ�شخا�ص خ�لال �أ�شهر ال�صيف ال��داف�ئ��ة ،مع ال�ساخنة ،ميكن �أن يجعلنا نتعرق .وحتتوي القناة اله�ضمية
اندها�ش الكثريين ملعرفة �أن التعرق املفرط ميكن �أن يحدث يف على العديد من الهرمونات والأطعمة املختلفة ميكن �أن ت�سبب
العديد من ردود الفعل املختلفة ،مبا يف ذلك التعرق .وميكن
للأطعمة التي حتفز �إف��راز الأن�سولني �أو تناول كميات كبرية
من الطعام ب�سرعة �أن جتعل النا�س يتعرقون .ومع ذلك ،ف�إن
الأ�شياء التي جتعل �شخ�صا ما يتعرق قد ال جتعل �شخ�صا �آخر
يتعرق بال�ضرورة  -ميكن �أن تكون ردود فعل الطعام هذه فردية
جدا".
هل هناك �سبب للتعرق املو�ضعي؟
�أو�ضحت وايتلي �أنه نادرا ما حتدث حاالت طبية عندما تنمو
الأل �ي��اف الع�صبية م��رة �أخ ��رى بعد اجل��راح��ة .وم��ع ذل��ك ،يف
معظم الأحيان ،يكون الأمر فرديا للغاية ويتعرق الأ�شخا�ص
املختلفون �أك�ثر م��ن مناطق خمتلفة ع��ن غ�يره��م .وال يوجد
�سبب طبي وا�ضح لذلك.
متى يكون التعرق م�ؤ�شرا على املر�ض �أو �أنك قد ت�صاب
ب�شيء ما؟
�إذا كان تعرقك ي�ؤثر على عملك اليومي ،وحياتك ال�شخ�صية،
وي��ؤث��ر على اح�ترام��ك ل��ذات��ك �أو ثقتك بنف�سك ،فمن املفيد
دائما اال�ستعانة بخربة طبيبك الذي ميكنه �إحالتك ملزيد من
الفح�ص �أو العالج،
خا�صة �إذا ك��ان الأم��ر ك��ذل��ك .وتعتقد وايتلي �أن هناك حالة
�أخرى قد تت�سبب يف حدوثها.
و�أ��ض��اف��ت �إذا واج�ه��ت �أي��ا م��ن الأع��را���ض التالية �أث�ن��اء التعرق
امل�ف��رط ،فعليك طلب امل�ساعدة م��ن طبيب ع��ام م��ؤه��ل ميكنه
التحقيق يف الأمر ب�شكل �أكرب:
• ا�ستمر ملدة �ستة �أ�شهر على الأقل.
• مينعك من ممار�سة �أن�شطتك اليومية.
• يحدث مرة واحدة على الأقل يف الأ�سبوع.
• يحدث ذلك يف الليل (التعرق الليلي).
• لديك تاريخ عائلي من التعرق املفرط.
• كنت تتناول دواء حلالة �أخرى.

هل تختلف الأج�سام امل�ضادة النا�شئة بعد املر�ض عن مثيالتها بعد التلقيح؟
ك�شف الدكتور يفغيني تيماكوف� ،أخ�صائي الأمرا�ض املعدية والتطعيم،
كيف حتمي الأج�سام امل�ضادة بعد الإ�صابة باملر�ض �أو بعد التطعيم ،اجل�سم
من الفريو�س التاجي امل�ستجد ،و�أي منها �أكرث فعالية.
ويو�ضح الأخ�صائي الرو�سي يف حديث لراديو "�سبوتنيك" ،كيف حتمي
الأج�سام امل�ضادة اجل�سم ،بعد التطعيم �أو بعد التعايف من املر�ض.
وي�شري� ،إىل �أن لقاح "�سبوتنيك  "Vي�شكل حماية �ضد بروتني  ،Sاملوجود
على �سطح الفريو�س لأنه "م�س�ؤول" عن التوغل يف اخللية.
ويقول" ،بعد التعايف من املر�ض تت�شكل �أج�سام م�ضادة ملختلف مكونات
الفريو�س .بع�ض هذه املكونات هي �أك�ثر عدوانية من الأخ��رى .فمثال
الربوتني  Sهو الأهم للفريو�س التاجي امل�ستجد .واللقاح ي�شكل �أج�ساما
م�ضادة لهذا الربوتني ،كيال يتمكن الفريو�س من التوغل يف اخلاليا".
وي�ضيف ،الأج�سام امل�ضادة التي تن�ش�أ يف اجل�سم بعد التطعيم ،هي �أكرث
فعالية م��ن ت�ل��ك ال�ت��ي تن�شا ب�ع��د الإ� �ص��اب��ة ب �ع��دوى ال�ف�يرو���س التاجي
امل�ستجد.
وي�ق��ول" ،ينتج الفريو�س بعد دخوله اجل�سم� ،أج�ساما م�ضادة جلميع
م�ك��ون��ات��ه ،و يح�صل ه��ذا عندما ت�ك��ون منظومة امل�ن��اع��ة بحالة جيدة.

ولكن �إذا كانت �ضعيفة والفريو�س يتخطى احلواجز املناعية ،فلن تكون
الأج�سام امل�ضادة الناجتة "عالية اجلودة" .وبعد التعايف من املر�ض تتكون
الأج�سام امل�ضادة اجليدة� ،إذا كان م�سار املر�ض متو�سط ال�شدة .و�أم��ا يف
حالة ال�شكل احلاد مل�سار املر�ض� ،أي عندما يتجاوز الفريو�س احلواجز
املناعية ،ف�إن الأج�سام امل�ضادة ال تت�شكل دائما .ويف حالة التطعيم تت�شكل
حماية هادفة ،تبد�أ بت�شكل الأج�سام امل�ضادة �إىل م�ست�ضد معني ،وتنتهي
بت�شكل الذاكرة اخللوية".
وي�شري الأخ�صائي� ،إىل �أنه ال ميكن حدوث �أي �صراع بني الأج�سام امل�ضادة
النا�شئة بعد التطعيم وب�ين تلك التي ن�ش�أت نتيجة الإ�صابة باملر�ض.
ولكن �إذا كان عدد الأج�سام امل�ضادة يف اجل�سم عاليا ،فال حاجة لتطعيم
ال�شخ�ص يف امل�ستقبل القريب.
ويقول" ،بعد التعايف من املر�ض ،ال يوجد �ضرر من التطعيم ،بل تتعزز
منظومة املناعة وحتمي اجل�سم من مكونات الفريو�س الأكرث خطورة.
و�إذا كانت الأج�سام امل�ضادة يف اجل�سم بعد التعايف من املر�ض كثرية العدد،
ف�إنه ي�شري �إىل ت�شكل مناعة جيدة ،فال حاجة للتطعيم خ�لال ال�ستة
�أ�شهر املقبلة".
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EAT 166916
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :345874تاريخ2021/03/01 :
بيانات الأولوية - 2020/12/08 - 018350310 :االحتاد الأوروبي
اال�سم :جيليد �ساين�سز� ،إنك.
وعنوانه 333 :ليك�سايد درايف  ،فو�سرت �سيتي  ،كاليفورنيا  ،94404الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44:
خدمات املعلومات وامل�شورة املتعلقة باملواد ال�صيدالنية والأمرا�ض واحلاالت والعالجات الطبية مبا يف ذلك
تلك اخلدمات املقدمة عرب االنرتنت من �شبكات الكمبيوتر �أو من االن�ترن��ت ،توفري خدمات املعلومات
وامل�شورة املتعلقة باحليوانات وحيدة اخللية والعدوى الفطرية.
 AmBisomeباللغة الإجن�ل�ي��زي��ة ب�خ��ط مميز
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة
باللون الربتقايل على ميينها ر�سم لكرة باللون الأ�صفر عليها ر�سومات �صغرية لزهور باللون الربتقايل.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/27 :
املودعة بالرقم354216 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :مركز �أي زي للأ�ستجمام – �ش.م.ح
وعنوانه :ايه -1الزورا  ، 0048عجمان  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة44:
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية �أو احليوانات،
خدمات العالج بالعطور ،املعاجلة اليدوية للأع�صاب ،طب الأ��س�ن��ان ،الرعاية ال�صحية ،امل��راك��ز ال�صحية ،دُور العجزة
واملقعدين ،امل�ست�شفيات ،خدمات الإخ�صاب خارج اجل�سم ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات العيادات الطبية ،خدمات القابالت،
دور التمري�ض ،خ��دم��ات فنيي الب�صريات ،خ��دم��ات �أط�ب��اء اجللدية ،خ��دم��ات ال�صيادلة لتح�ضري الو�صفات ،الن�صائح
ال�صيدالنية ،العالج الطبيعي ،اجلراحة التقوميية ،خدمات علماء النف�س ،خدمات العالج� ،إعادة الت�أهيل ،ت�أجري املرافق
ال�صحية ،خدمات املنتجعات ال�صحية� ،صالونات ت�سريح ال�شعر ،خدمات �صالونات العناية بالب�شرة ،خدمات العناية ب�أظافر
اليدين و�أظافر القدمني� ،صالونات التجميل ودور التجميل ،خدمات ال�صحة والعافية للج�سم والروح املقدمة يف املنتجعات
ال�صحية ،خدمات الرعاية التجميلية ،خدمات معاجلة الوجه واجل�سم ،اال�ست�شارات يف التغذية الغذائية ،خدمات التدليك
(م�ساج) ،خدمات ال�ساونا ،احلمامات الرتكية والرومانية ،خدمات حمالت احلالقة ،خدمات حمالت التجميل ،خدمات
و�ضع املكياج ،حمامات العالج املائي لال�سرتخاء والأغ��را���ض ال�صحية ،خدمات �إزال��ة �شعر اجل�سم بال�شمع� ،أدل��ة تغذية
احلمية ،الو�شم ،عالجات التجميل واللياقة البدنية� ،صالونات لت�سمري الب�شرة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ZOYAباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
EAT 172337
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/06 :
املودعة بالرقم352609 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :يون�س كالوفاالبيل
وعنوانه� :ص .ب ، 42782 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات� ،أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،املقاهي ،الكافترييات ،الفنادق ،الفنادق ال�صغرية
(م��وت�ي�لات) ،املطاعم ،مطاعم اخل��دم��ة ال��ذات�ي��ة ،مطاعم الوجبات اخلفيفة ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة
(الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال���ش��راب ،توفري �أم��اك��ن �إق��ام��ة للعطالت ،خ��دم��ات احل�ج��وزات واحلجز
للمطاعم و�أماكن الإقامة امل�ؤقتة للعطالت ،مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنُزل) ،ت�أجري �أماكن الإقامة
امل�ؤقتة ،بيوت ال�سياح ،حجز الفنادق.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  FOODBOWLباللغة الإجنليزية بخط مميز باللون
الأ�صفر وحمدد باللون الأ�سود خلفها ر�سم مميز لوعاء على �شكل كرة قدم به طعام وملعقة وينبثق منه بخار
والر�سم بالألوان الأ�صفر و الأ�سود و البني والأحمر و الأبي�ض والعالمة ب�أكملها داخل م�ستطيل باللون
الأحمر.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
EAT 173658
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/21 :
املودعة بالرقم353795 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 6316 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صنـاعية،
خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وب��رام��ج الكمبيوتـر ،خ��دم��ات م��زودي خدمة التطبيقات ،ت��أج�ير برامج
التطبيقات ،تفعيل تطبيقات الو�سائط املتعددة ،تفعيل التطبيقات التفاعلية ،مزودي خدمة التطبيقات (�إيه
ا�س بيه) حتديدًا تفعيل تطبيقات برامج الكمبيوتر للآخرين ،تطوير حلول لتطبيقات برامج الكمبيوتر،
تطوير وت�صميم تطبيقات الهواتف املتحركة ،توفري ا�ستعمال م�ؤقت للتطبيقات التي �أ�سا�سها الويب،
خدمات املعلومات املتعلقة بتطبيقات نظم الكمبيوتر.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  FABeAccessباللغة الإجنليزية .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
EAT 59711

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163649 :
ب�إ�سم  :التميمي �آند كومباين منطقة حرة  -ذ.م.م
وعنوانه :مكتب رقم  ، 08مبنى رقم  ، 05الطابق الأر�ضي � ،ص.ب.
 ، 500188دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 163649 :بتاريخ2012/04/09 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 45:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/11 :
وحتى تاريخ2031/10/11 :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/23 :
املودعة بالرقم353953 :
بيانات الأولوية– 2020/07/10 – 90047306 :
الواليات املتحدة املريكية
اال�سم :بروغري�س رايل لوكوموتيف �إنك.
وعنوانه 9301 :وي�ست فيفتي فيفث �سرتيت ،الغراجن � ،إلينوي  ، 60525الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة12:
قاطرات ،قاطرات ال�سكك احلديدية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن �أحرف و كلمة  EMD JOULEباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
EAT 174128
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2019/11/03 :
املودعة بالرقم319831 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليبري كو ،.ليمتد
وعنوانه( 2-405 :يوويدو-دونغ ،جينجو بلدينغ) ،386 ،يويدايبانغ-رو ،يونغديونغبو-غو� ،سي�ؤول ،كوريا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
التزويد بالطعام وال�شراب ،املقاهي ،الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات) ،الفنادق،
املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفية ،خدمات البارات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  DAILYBEERباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/09/05 :
وحتى تاريخ2031/09/05 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
EAT 169586

االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،خدمات التدريب الريا�ضي والتوجيه ،خدمات التدري�س ،تنظيم و�إدارة الدورات وامل�ؤمترات
واحللقات الدرا�سية واحل�ص�ص والأحداث وور�شات العمل للأغرا�ض التدري�سية والتدريبية والتعليمية ،خدمات التعليم
والتدريب حتديدًا توفري الندوات عرب الإنرتنت �أو البث عرب االنرتنت غري القابلة للتنزيل ،الن�شر ،توفري املن�شورات
االلكرتونية عرب االنرتنت (غري القابلة للتنزيل) ،ن�شر الكتب والن�صو�ص واملن�شورات والتقارير واملواد والأدلة التعليمية
والتدريبية ،ن�شر املواد واملدونات وامل�شاهدات واملن�شورات غري القابلة للتنزيل� ،إنتاج الفيديوهات� ،إنتاج الت�سجيالت ال�صوتية
واملرئية لأغرا�ض التدريب الريا�ضي وللأغرا�ض التعليمية والتدريبية والتدري�سية ،دورات وجل�سات التعّلم التفاعلية وعن
بعد مقدمة عرب االنرتنت من خالل روابط االت�صاالت �أو من �شبكة الكمبيوتر �أو مقدمة عن طريق و�سائل �أخرى ،دورات
املرا�سلة والتعلم عن بعد ،خدمات امل�شورة واال�ست�شارات واملعلومات املتعلقة مبا ذكر �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  LONDONباللون الأ�سود حتتها كلمة  MAKEUPباللون الزهري ثم
 INSTITUTEباللون الرمادي وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية على خلفية للطخات باللون الزهري.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

EAT 172292
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/28 :
املودعة بالرقم354311 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بي�سكت �آند فود برودكت�س مانيفاكت�شورينج كومباين �أي .جيه بابادوبولو�س ا�س .ايه
وعنوانه 26 :بيرتو رايل �أفنيو 118 10 ،تافرو�س  ،اليونان.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة29:
اللحوم والأ��س�م��اك وحل��وم ال��دواج��ن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،ف��واك��ه وخ���ض��روات حمفوظة وجممدة
وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض ،احلليب واجل�بن والزبدة
واللنب الرائب (زب��ادي) وغريها من منتجات احلليب ،الزيوت والدهون للطعام ،معاجني البندق قابلة
للدهن ،طبقات خارجية �أ�سا�سها املك�سرات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة PAPADOPOULOS DIGESTIVE BAR
باللغة الإجنليزية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

EAT 173657
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/21 :
املودعة بالرقم353794 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 6316 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
ال�ش�ؤون واخل��دم��ات امل�صرفية ،اخل��دم��ات امل�صرفية ب��الإن�ترن��ت ،اخل��دم��ات امل�صرفية بالهاتف ،اخلدمات
امل�صرفية بالهواتف املتحركة ،الأعمال امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية املنزلية ،معلومات الأعمال امل�صرفية،
خدمات ت�صفية الأعمال املالية ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،غرف املقا�صة
املالية ،اال�ست�شارات املالية ،مكاتب االئتمان ،خدمات بطاقات االئتمان� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،خدمات
بطاقات الدين ،حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات)،
ال�صرافة ،املعلومات املالية ،الإدارة املالية ،الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية ،ا�ستثمار الأم��وال ،حتويل
الأم��وال الكرتونياً ،ال�ضمانات� ،ضمان �سندات الت�أمني ال�صحي ،متويل البيع بالتق�سيط� ،إ�صدار بطاقات
�شراء ذات قيمة� ،إ�صدار ال�شيكات ال�سياحية ،متويل ال�شراء والإيجار ،القرو�ض ب�ضمان� ،إبرام �سندات الت�أمني
على احلياة ،القرو�ض املالية ،خدمات حفظ الودائع ،بنوك التوفري ،ال�صكوك ال�شرعية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  FABeAccessباللغة الإجنليزية .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161990 :
ب�إ�سم � :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وعنوانه 9301 :وي�ست � 55سرتيت ،الجراجن � ،إلينوي  ، 60525 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 161990 :بتاريخ2012/03/28 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/01 :
املودعة بالرقم352259 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ال ام �آي جلوبال ليمتد
وعنوانه� :سويت  ، 20نيلز كورنر  2 ،باث رود ،هاونزلو تي دبليو � 3 3إت�ش جيه  ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11:
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية و�إم��داد املياه والأغرا�ض
ال�صحية  ،مكنات كهربائية ل�صنع القهوة  ،غاليات (�أباريق) كهربائية للقهوة  ،حمم�صات بن � ،صناديق
تربيد كهربائية ،مربدات كهربائية � ،أدوات ومن�ش�آت تربيد  ،من�ش�آت و�آالت تربيد � ،أفران الهواء ال�ساخن
 ،مواقد (�أفران) املطبخ � ،أفران ميكروويف (�أجهزة طهو) � ،أجهزة و�آالت تربيد � ،أجهزة ومن�ش�آت تربيد ،
ثالجات  ،ثالجات و�أجهزة تربيد و جممدات لأغرا�ض التخزين الطبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة groundedبطريقة مميزة حتتها كلمات TECHNICAL
 SOLUTIONSبخط �صغري وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 172293
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/28 :
املودعة بالرقم354312 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بي�سكت �آند فود برودكت�س مانيفاكت�شورينج كومباين �أي .جيه بابادوبولو�س ا�س .ايه
وعنوانه 26 :بيرتو رايل �أفنيو 118 10 ،تافرو�س  ،اليونان.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز واملعكرونة والنودلز (معكرونة رقيقة) ،التابيوكا وال�ساغو،
الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،ال�شوكوالتة ،البوظة (�آي�س كرمي)
وال�شراب (مثلجات) وغريها من املثلجات ال�صاحلة للأكل ،ال�سكر وع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق
اخلبيز ،امللح والتوابل والبهارات والأع�شاب املحفوظة ،اخلل وال�صل�صات وغريها من التوابل ،ثلج (ماء جممد)،
حلويات جاهزة (ح�ل��وى) ،حلويات جاهزة (�سكاكر) ،حلويات جاهزة �أ�سا�سها ال�شوكوالتة� ،شوكوالتة ،حلويات
ال�شوكوالتة ،حلويات ،ب�سكويت ،ب�سكويت ال�شوكوالتة� ،أ�صابع الب�سكويت الرقيق ،ب�سكويت مالح ،حلويات وب�سكويت،
ب�سكويت رقيق مغطى بال�شوكوالتة ،كعك مالح ،مقبالت ،ب�سكويت ومعجنات ،ب�سكويت رقيق ،برالني رقيق (حلوى
اللوز �أو اجلوز) ،ب�سكويت رقيق بالكراميل وال�شوكوالتة� ،أطعمة �أ�سا�سها احلبوب لال�ستهالك الب�شري.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  PAPADOPOULOS DIGESTIVE BARباللغة
الإجنليزية
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 58927

EAT 171092
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/22 :
املودعة بالرقم353890 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة حممد حمود ال�شايع ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب ، 181 .ال�صفاة  ، 13002الكويت.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة groundedبطريقة مميزة حتتها كلمات TECHNICAL
 SOLUTIONSبخط �صغري وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

EAT 163049

EAT 171093
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/22 :
املودعة بالرقم353891 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة حممد حمود ال�شايع ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب ، 181 .ال�صفاة  ، 13002الكويت.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة37:
�إن�شاء املباين والإ��ص�لاح وخدمات الرتكيب �أو التجميع  ،تركيب و�إ��ص�لاح الأج�ه��زة الكهربائية  ،تركيب
و�إ�صالح معدات التجميد  ،تركيب معدات املطابخ  ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية  ،توفري املعلومات
املتعلقة بالإ�صالحات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة groundedبطريقة مميزة حتتها كلمات TECHNICAL
 SOLUTIONSبخط �صغري وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

EAT 164396

EAT 171094
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/22 :
املودعة بالرقم353894 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شركة حممد حمود ال�شايع ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب ، 181 .ال�صفاة  ، 13002الكويت.
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

EAT 173656
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/21 :
املودعة بالرقم353791 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
وعنوانه� :ص.ب� ، 6316 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
�أجهزة كمبيوتر ،برامج كمبيوتر م�سجلة ،برامج م�سجلة لت�شغيل الكمبيوتر ،برجميات كمبيوتر م�سجًّ لة،
برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برجميات تطبيقات ،برجميات تطبيقات للهواتف املتحركة،
تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ،تطبيقات برجميات قابلة للتنزيل للهواتف الذكية ،برجميات
تطبيقات للهواتف املتحركة على �أجهزة الكمبيوتر ،برجميات وتطبيقات للأجهزة املتحركة ،برجميات
كمبيوتر لدمج التطبيقات وقواعد البيانات ،برجميات تطبيقات خلدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي عرب
الإنرتنت ،تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة لإدارة املعلومات والبيانات ،تطبيقات قابلة للتنزيل
للهواتف املتحركة لنقل املعلومات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  FABeAccessباللغة الإجنليزية .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
EAT 173968
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/29 :
املودعة بالرقم354470 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :م�صرف عجمان �ش م ع
وعنوانه� :ص.ب ، 7770 .الب�ستان � ،شارع ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم  ،عجمان ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة36:
ال�ش�ؤون واخلدمات امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية بالإنرتنت ،اخلدمات امل�صرفية بالهاتف ،اخلدمات امل�صرفية
بالهواتف املتحركة ،الأعمال امل�صرفية ،اخلدمات امل�صرفية املنزلية ،معلومات الأعمال امل�صرفية ،خدمات ت�صفية
الأعمال املالية ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،غرف املقا�صة املالية ،اال�ست�شارات
املالية ،مكاتب االئتمان ،خدمات بطاقات االئتمان� ،إ�صدار بطاقات االئتمان ،خدمات بطاقات الدين ،حفظ الأ�شياء
الثمينة كوديعة ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات) ،ال�صرافة ،املعلومات املالية ،الإدارة املالية،
الكفاالت املالية ،اخلدمات التمويلية ،ا�ستثمار الأم��وال ،حتويل الأم��وال الكرتونياً ،ال�ضمانات� ،ضمان �سندات
الت�أمني ال�صحي ،متويل البيع بالتق�سيط� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إ�صدار ال�شيكات ال�سياحية ،متويل
ال�شراء والإيجار ،القرو�ض ب�ضمان� ،إب��رام �سندات الت�أمني على احلياة ،القرو�ض املالية ،خدمات حفظ الودائع،
بنوك التوفري ،ال�صكوك ال�شرعية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AJMAN WEALTHفوقهم الأحرف  AWبخط وطريقة
مميزة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

EAT 172257
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/15 :
املودعة بالرقم353424 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دي-لينك ال�شرق الأو�سط �ش م ح
وعنوانه� :ص.ب ، 18224 .قطعة �أر�ض رقم �إ�س  31102جبل علي  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة والأدوات
الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل
�أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات
مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج
كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،برامج كمبيوتر م�سجلة ،برامج م�سجلة لت�شغيل الكمبيوتر ،برجميات كمبيوتر م�سجًّ لة،
برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برجميات تطبيقات ،برجميات تطبيقات للهواتف املتحركة ،تطبيقات قابلة
للتنزيل للهواتف املتحركة ،تطبيقات برجميات قابلة للتنزيل للهواتف الذكية ،برجميات تطبيقات للهواتف املتحركة
على �أجهزة الكمبيوتر ،برجميات وتطبيقات للأجهزة املتحركة ،برجميات كمبيوتر لدمج التطبيقات وقواعد البيانات،
برجميات تطبيقات خلدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي عرب الإنرتنت ،تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة لإدارة
املعلومات والبيانات ،تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة لنقل املعلومات ،كابالت ولوازم �شبكات التوا�صل االجتماعي
�أو كابالت ولوازم ال�شبكات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  DLITEباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللونني الأحمر والأ�سود.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
EAT 172472
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/15 :
املودعة بالرقم353396 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :نوال ليمتد
وعنوانه :بن �شابيب و�شركاه �ش ت ذ م م  ،الطابق ال�ساد�س  ،بناية رقم  ، 3بوابة بري�سين�ست  ،مركز دبي املايل
العاملي � ،ص.ب  ، 262دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات  ،الإي��واء امل�ؤقت  ،مكاتب ت�أمني الإقامة (الفنادق والنُزل)  ،خدمات
امل�شارب  ،خدمات النزل  ،حجز النزل  ،خدمات املقاهي  ،خدمات الكافترييات  ،توفري ت�سهيالت �أرا�ضي
املخيمات  ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات)  ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين
الزجاجية  ،ت�أجري �أجهزة الطبخ  ،ت�أجري �أوعية مياه ال�شرب  ،التزويد بالطعام وال�شراب  ،خدمات نحت
الطعام  ،خدمات خميمات العطالت (�أماكن �إقامة)  ،خدمات الفنادق  ،احلجز يف الفنادق  ،ت�أجري �أجهزة
الإ��ض��اءة  ،ت�أجري غرف االجتماعات  ،خدمات املوتيالت (الفنادق ال�صغرية)  ،خدمات املطاعم  ،خدمات
مطاعم اخلدمة الذاتية  ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة  ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة  ،حجز �أماكن
الإقامة امل�ؤقتة  ،ت�أجري اخليم  ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  EUGENEباللغة الإجنليزية بخط مزدوج و طريقة مميزة .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295
EAT 173911
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2019/11/03 :
املودعة بالرقم319825 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ديليبري كو ،.ليمتد
وعنوانه( 2-405 :يوويدو-دونغ ،جينجو بلدينغ) ،386 ،يويدايبانغ-رو ،يونغديونغبو-غو� ،سي�ؤول ،كوريا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
التزويد بالطعام وال�شراب ،املقاهي ،الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات) ،الفنادق،
املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفية ،خدمات البارات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  DAILYCHICKENباللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة التنفيذ
العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

اعالن بالن�شر
 2320/2019/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/املتخ�ص�صة خلدمات النقل � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ� /شركة ال�صقر الوطنية للت�أمني �شركة م�ساهمة عامة
وميثله � /إبراهيم ح�سن �إبراهيم املال
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )34742.00درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0004734أمر �أداء

�إىل  :املحكوم عليه � /شركة املوجة خلدمات احلرا�سة
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله ل�صالح  /كابيتا تاماجن بالتايل  :ن�ص احلكم
بعد الإطالع على االوراق  :ن�أمر بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ع�شرة
االف درهم والزمتها بالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد
الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة
القانونية  ......يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي /د.حممد �سليمان حممد عبدالرحمن
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

اال�سماء

تعلن دائرة حماكم ر�أ�س اخليمة ب�أن املدعو /علي عبيد حممد
علي اليليلي  ،تقدم بطلب تغري املقطع الأول من (خالد) اىل
(عبيد) ال�سم ابنه  ،ليكون ا�سم ابنه بعد التغري /عبيد علي
عبيد حممد علي اليليلي  ،وان من له م�صلحة يف االعرتا�ض
ان يتقدم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االعالن امام ق�سم
اال�شهادات يف حمكمة ر�أ�س اخليمة.
قا�ضي حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
حممد مدحت �شكري

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

اعالن بالن�شر
 4055/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سيمبلك�س انفرا�سرتاك�شرز املحدودة (ف��رع دب��ي)  -فرع من�ش�أة
�أجنبية  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /م�ؤ�س�سة التجهيزات املتحدة ملواد البناء
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )149889درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19
اخطار دفع بالن�شر
رقم امللف  2021/488تنفيذ جتاري
بناء على طلب  /املحكوم له  /جمموعة النعيمي ذ م م اجلن�سية
اىل املحكوم عليه  /حممود اقبال ظفر ملقاوالت البناء � -ش ذ م  -اجلن�سية
املحكوم عليه  /حممود �إقبال عبداملجيد ظفر اجلن�سية  /باك�ستان
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ  2021/3/30يف
الق�ضية ( )2021/17جتاري كلي  ،بالزامك بدفع مبلغ وقدره  626842.85درهما �شامال
الر�سوم وامل�صاريف .ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�شار
اعاله  ،ف�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل  15يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك
فان املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم  ,والر�سوم املرتبة عليك.
املالحظات  :يجب الإعالن باللغة العربية واالجنليزية

ق�سم التنفيذ
نورة عبد الرحمن عبداهلل

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4040/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/3619جتاري
جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 15700درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :سانديب ا�شوك دي�ساي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :جيجنيي�ش �سوماتيالل ميهتا � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
 جمهول حمل الإقامةمو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )15700درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2185/2021/60امر اداء

رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الدعوى � :إلزام املدعي عليها بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان ي�ؤديا للمدعي وقدره  200956درهما
(مائتا الف وت�سعمائة و�ستة وخم�سون درهما) مع الفوائد القانونية امل�ستحقة على املبلغ بواقع � %12سنويا من
تاريخ املطالبة الق�ضائية حلا�صل  2021/1/27وحتى متام ال�سداد .والزام املدعي عليهما بامل�صروفات والر�سوم
ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :عبداحل�سني بن جعفر بن رحمة اهلل اللواتى � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله � :سعود احمد عبدالكرمي �إ�سماعيل الزرعوين � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :هليو�س لرتكيب املواد العازلة يف الأبنية � -ش ذ م م �-2سامر روبار معو�ض � -صفته بالق�ضية
 :مدعي عليه  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/4/12بالزام املدعى
عليهما االوىل وال�ث��اين بالت�ضامن ب��ان ي��ؤدي��ا اىل املدعية مبلغ ( )200,956دره��م (مائتا الفا وت�سعمائة و�ستة
وخم�سون درهما) قيمة ال�شيكني  894027 ، 893991وبالفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل
�شيكوحتى متام ال�سداد  ،مع �إلزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب هذا
تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
�سيربت�س خلدمات �إدارة املخاطر االلكرتونية � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2021/6/16وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال�ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ
 2021/6/16وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :سيربت�س خلدمات �إدارة املخاطر االلكرتونية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  1702ملك �سليم م��راد ريا�ض الدين  -ب��رج خليفة  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  831052 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1405693 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/6/16واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/6/16وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س
 04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/6229

العدد  13295بتاريخ 2021/7/19
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2654/2021/16جتاري جزئي

الكاتب العدل
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حماكم دبي

حماكم دبي

املنذر  :م�ؤ�س�سة اجلالل للتجارة
وميثلهم ال�سادة ج�ست خلدمات جدولة القرو�ض واملطالبات
املنذر اليه  -1 :الزارين لتجارة الكهربائيات � -ش ذ م م
� -2شاجهان مورينجات كوزهييل  -هندي اجلن�سية
املو�ضوع  :الإنذار العديل رقم حمرر 2021/1/138431
يخطر املخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره ( )286,330,24دره��م ( -مائتان
و�ستة وثمانون الف وثالثمائة وثالثون درهم واربعة وع�شرون فل�س) خالل مدة اق�صاها خم�سة
ايام من تاريخ ن�شر هذا الإخطار  ،و�إال �سي�ضطر املخطر التخاذ كافة الإجراءات القانونية التي
حتفظ له حقه  ،وا�ست�صدار �أمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن �أي عطل �أو �ضرر تعر�ض
له مع حتميل املخطر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

االثنني  19يوليو  2021م  -العـدد 13295

وزارة العدل
العدد  13295بتاريخ 2021/7/19

مو�ضوع الدعوى  :مطالبة املدعي عليهم ب�سداد مبلغ  128.985.5دوالر امريكي ما يعادل
 474.666.64درهم �إماراتي وما ي�ستجد من عائد حتى متام ال�سداد مع الفائدة القانونية
والتعوي�ض  ،والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :مهند حممد اكرم �صابونه � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :دي  1ا�س تي بي �ش م ح � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها مطالبة املدعي عليهم ب�سداد مبلغ
 128.985.5دوالر امريكي ما يعادل  474.666.64درهم �إماراتي وما ي�ستجد من عائد حتى متام
ال�سداد مع الفائدة القانونية والتعوي�ض  ،والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/7/27ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2021 /0005091أمر على عري�ضة

�إىل املحكوم عليه � /شم�س اخلور ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات والأ�صباغ
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /ماهيندرا �سواين دوخي�شيم �سواين -
بالتايل  :ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص
به .حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.

القا�ضي /ه�شام احمد عو�ضني
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 797 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/جاي باتريك دي�سوزا بن بيرت دي�سوزا ،هندي اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50اىل ال�سيد /ديبـاك نـاروانـي ،هنـدي اجلن�سية،
وحيث �أن ال�سيد /بيتـر دي�سـوزا �سلفادور دي �سوزا ،هنـدي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن
كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد /ديبـاك نـاروانـي ،هنـدي اجلن�سية ،مبوجب الرخ�صة
�صادر من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة حتت رقم ( )21857ب�إ�سم (ور�شة حتا لت�صليح
ال�سيارات) ومت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة �أعمال مهنية وكيل خدمات لي�صبـح وكيل
خـدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 798 :
ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سيد  :غـالم مـحمـد جـول روان  -اجلن�سية  :باك�ستان ،يرغـب فـي
البـيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :تـاج مـحـمـد كـل راوان -
اجلن�سية  :باك�ستان ،فـي الرخ�صـة امل�سـمـاه (ور�شـة غـالم جـول ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة
ال�شـارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )504056ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت �أخرى :تغيري الإ�سم التجـاري من (ور�شة غالم جـول ل�صيانة ال�سيارات) �إىل (ور�شـة تـاج
مـحـمـد كـل ل�صيانة ال�سيارات) .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 799 :
 ليكن معلومـا للجميـع بـ�أن ال�سـيد  :زيـن العابـديـن بـن �شــيتاری مونيـانـغ  -اجلن�سية :الهنـد ،يرغب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغـة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سـيد  :عبـد
الني�صـار مويـدر مـويـدو اراجنـادى  -اجلن�سية  :الهنـد فـي الرخ�صـة امل�سـماه (االم�صـار لتجـارة
زينـة ال�سـيارات) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شـارقة مبوجـب رخ�صـة رقـم ( )610201ال�صـادرة مـن دائـرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى:ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

مكتب الكاتب العدل

املرجع 800 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن :ال�سيد/حممد مزنو حممد ابو طيب  -اجلن�سية بنغالدي�ش
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  100%يف الرخ�صة امل�سماة(كافترييا فروج التنور) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
جتارية رقم ( )747041وذلك �إىل ال�سيد/حممد نور العامل من�شى مياه  -اجلن�سية
بنغالدي�ش .تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه
اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات
القانونية
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
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وزارة العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2020 /0006538جتاري (جزئي)

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

�إىل  :املحكوم عليه  /الليت ياداف
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/5/10قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله
ل�صالح  /بنك امل�شرق (�ش.م.ع)  -بالتايل  :ن�ص احلكم
قررت املحكمة  :الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي مللدعي مبلغا وقدره ( 193855.03درهم) (مائة وثالثة
وت�سعني الفا وثمامنائة وخم�سة وخم�سني درهما وثالثة فل�س) والزامه بفائدة قدرها � %5سنويا
اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد على �أ�صل املبلغ املق�ضى به  ،مع
الزامه مب�صروفات الدعوى وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي /حممد �أحمد عبدول
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

املرجع 794 :
ليكن معلومـاً للجميـع بـان ال�سيد  :عبـداهلل �سلطان احمـد بـن خـادم  -اجلن�سية :الإمـارات،
يرغـب فـي البيـع والتنـازل عـن كـامـل حـ�صـته البالغة ( )%100وذلـك �إلـى ال�سيد  :في�صـل
عبـدالكرمي علـى احمـد املـازمي  -اجلن�سية :الإمـارات ،فـي الرخ�صـة امل�سـماه (كافترييـا نـادي
ال�شـارقة) ت�أ�س�سـت بـ�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )215500ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

املرجع 795 :
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد�/سرينيفا�سان ادومكودي كری�شنان اوروفا كونومال هندي
اجلن�سية يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�صته  %100و ذلك اىل ال�سيد/را�شد خمي�س زايد
مو�سي ال علي -اماراتي اجلن�سية يف الرخ�صة الهدى لتجارة براويز ال�صور .تا�س�ست بامارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  28780ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
 مت تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات ايل م�ؤ�س�سة فردية.وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  19يوليو  2021العدد 13295

املرجع 796 :
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دفعة جديدة من امل�سل�سالت الإلكرتونية التي تنتمى �إىل احللقات القليلة التي
ال تتخطى حاجز  15حلقة ،بد�أت ت�ستعد للعر�ض خالل الفرتة املقبلة يف املوا�سم
اخلارجية عن ال�شهر الكرمي ،ويلعب بطولتها عدد من النجوم الكبار ،وي�أتى على
قائمة هذه امل�سل�سالت ( 60دقيقة) الذي تلعب بطولته الفنانة يا�سمني رئي�س،
ويجرى ت�صويره يف لبنان بعد ت�أجيله �أكرث من مرة ،وهو مقتب�س من ق�صة حقيقية مت
تطويرها دراميا ،حيث تدور الأحداث يف �إطار ت�شويقى حول �إحدى اجلرائم ،ي�سعى
�صناعه لتقدميه ب�شكل خمتلف وجرئ ،مبا يليق بالعر�ض على املن�صات الإلكرتونية،
وهو عبارة عن  9حلقات ،ولن يكون له �أجزاء �أخرى.
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يلعب بطولتها عدد من النجوم الكبار

جنوم امل�سل�سالت يهربون �إىل املن�صات الإلكرتونية
امل�سل�سل ي���ش��ارك يف بطولته ال�ف�ن��ان ال�سورى
حممود ن�صر ال��ذي �سبق �أن ��ش��ارك يف بطولة
م�سل�سل (ممالك ال�ن��ار) ،بجانب �سو�سن بدر،
وخالد كمال ،و�شريين ر�ضا والفنانة ال�سعودية
فاطمة البنوى ،وه��و من ت�أليف حممد ه�شام
عبية ،و�إخ ��راج م��رمي �أح�م��دى ،وت��دور �أحداثه
ح��ول (ي��ا��س�م�ين) ال�ت��ي تعي�ش ح�ي��اة م�ستقرة
هادئة مع زوجها الطبيب النف�سى ال�شهري ،قبل
�أن يقع حادث غام�ض يقلب حياتهما ر�أ�ساً على
عقب.
كما بد�أ الفنان �آ�سر يا�سني ت�صوير �أوىل م�شاهد
م�سل�سله اجل��دي��د (ال�ث�م��ان�ي��ة) ال ��ذي يتناول
ق�صة ع�صابة مكونة من ثمانية �أف��راد يف �إطار
�أك�شن ،وتدور �أحداثه بني م�صر ،والإ�سكندرية،
واملغرب ،وفرن�سا ،ولبنان ،وبلغاريا ،وي�ستغرق
ت�صويره � 15أ�سبوعا ،ويذاع يف  11حلقة.
وم ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال امل� �خ ��رج �أح� �م ��د م��دح��ت �إن
امل�سل�سل ف�ك��رت��ه ج��دي��دة ،وي���ض��م ع ��ددا كبريا
من النجوم بينهم خالد ال�صاوى ،غادة عادل،
رمي م�صطفى ،حممد عالء ،وعدد من النجوم
ال�ع��رب مثل حممد مفتاح م��ن امل�غ��رب ،وجهاد
�سعد من �سوريا ،وخالد �صقر من ال�سعودية،
والرا ا�سكندر.
كما ي�ست�أنف الفنان يا�سر جالل ت�صوير �أوىل
جتاربه يف عامل املن�صات الإلكرتونية من خالل
م�سل�سل (الديب) خالل الفرتة املقبلة ،بعدما
��ص��ور ج ��ز ًءا م�ن��ه ق�ب��ل �شهر رم���ض��ان املا�ضى،
قبل �أن ين�شغل يف م�سل�سله التليفزيونى (�ضل
راج��ل) ،وامل�سل�سل مكون من  8حلقات ،وتدور
�أحداثه يف �إطار بولي�سى عن بطل العمل الذي

ي��واج��ه ال�ع��دي��د م��ن امل��واق��ف والق�ضايا املهمة
التي يت�صدى لها وهو ت�أليف عمر عبد احلليم،
و�إخراج �أحمد نادر جالل.
فيما انتهت الفنانة هند �صربى م��ن ت�صوير
م�سل�سلها (البحث ع��ن ع�ل�ا) ،وامل�ق��رر عر�ضه
ق��ري � ًب��ا ع �ل��ى �إح � ��دى امل �ن �� �ص��ات الإلكرتونية،
حيث ير�صد العمل من خ�لال �شخ�صية (عال
ع �ب��دال �� �ص �ب��ور) ال �ت��ي جت �� �س��ده��ا ه �ن��د �صربى
التغيريات االجتماعية التي ط��ر�أت يف الـ10
ال�سنوات الأخرية.
وي�ت�ن��اول العمل ق�صة ال��دك�ت��ورة ال�صيدالنية
ع�لا ع�ب��د ال���ص�ب��ور ال�ت��ي تعيد اك�ت���ش��اف ذاتها
يف حم��اول��ة ملواكبة ت�ط��ورات احل�ي��اة ال�سريعة،
�إىل ج��ان��ب م�غ��ام��رات�ه��ا لإي �ج��اد ال� �ت ��وازن بني
م���س�ئ��ول�ي��ات�ه��ا امل �ت �ع��ددة م��ع امل� �ح ��اوالت احلاملة
للعثور على احلب يف حياتها.
امل�سل�سل ي�شارك يف بطولته �سو�سن بدر� ،أحمد
ف�ؤاد �سليم ،هانى عادل ،ندى مو�سى ،وي�شارك
فيه جمموعة من �ضيوف ال�شرف منهم خالد
النبوى ،ي�سرا� ،شريين ر�ضا ،وه��و من ت�أليف
غ��ادة عبد العال وق�صة و�سيناريو وح��وار مها
الوزير وغادة عبد العال.
ك�م��ا ان�ت�ه��ى ال�ف�ن��ان ب�ي��وم��ي ف � ��ؤاد م��ن ت�صوير
م�سل�سل (احل��رام��ى  )2وه��و ا�ستكمال للجزء
الأول مع �سرد �أح��داث جديدة يف �إط��ار درامى
ت�شويقى كوميدى ،ومن املقرر �أن يعر�ض قري ًبا،
بعد االنتهاء من مراحل مونتاجه ومك�ساجه.
وتدور �أحداث امل�سل�سل يف  10حلقات ،ويتناول
ق�صة ل�ص �شاب يج�سد دوره الفنان �أحمد دا�ش،
يحاول �سرقة �شقة الفنان بيومي ف�ؤاد وزوجته

ران�ي��ا يو�سف ،ول�سوء حظه يتم الإم���س��اك به،
ويظل م�ت��واج�دًا يف امل�ن��زل متنقال ب�ين الغرف
ومب�ساعدة االبنة التي جت�سد دورها رنا رئي�س
حيث تقع يف حبه وتتعلق به ويتغري تفكري هذا
احلرامى ب�سببها وي�ساعدها.
امل�سل�سل ي���ش��ارك يف بطولته ك��ارول�ين عزمى،
�أحمد فتحى وعدد من �ضيوف ال�شرف ،والعمل
من ت�أليف �أحمد فوزى �صالح وحممد بركات،
و�إخراج �أحمد اجلندي.
كما ت��وا��ص��ل الفنانة دي�ن��ا ال�شربينى ت�صوير
امل���س�ل���س��ل ال�ل�ب�ن��ان��ى (ال� ��زي� ��ارة) ،ب�ط��ول��ة تقال
� �ش �م �ع��ون ،ك � ��ارول ع �ب��ود� ،إي �ل��ى م �ت�رى ،عبدو
�شاهني� ،سريينا ال�شامى ،وي��دور العمل يف 8
حلقات يف �إطار الرعب والت�شويق ،ت�أليف ور�شة
�سرد حتت �إ�شراف الكاتبة مرمي نعوم ،و�إخراج
�أدولفو مارتينيز.
وتر�صد الأح��داث حكاية (�إن�صاف) التي ت�صل

�أحمد ال�سقا يظهر �ضيف �شرف يف فيلم
" 200جنيه" لهانى رمزي ونيللي كرمي
يظهر النجم �أح�م��د ال�سقا ك�ضيف �شرف يف فيلم
" 200جنيه" ،للنجم هانى رمزى ونيللى كرمي،
حيث ي�صور  4م�شاهد ف�ق��ط ،وق��د ب��د�أ الت�صوير
الأي��ام املا�ضية يف الديكور اخلا�ص بالفيلم ،والذى
ت��دور �أح��داث��ه ح��ول مبلغ  200جنيه تنتقل من
�شخ�ص لآخ��ر م��ن خمتلف الطبقات االجتماعية
والأماكن ال�سكنية ،ت�أليف �أحمد عبد اهلل ،و�إخراج
حممد �أمني.
فيلم " 200جنيه" ،بطولة عدد كبري من النجوم،
وهم �إ�سعاد يون�س ،هاين رمزي ،نيللي كرمي� ،أحمد
رزق ،مي �سليم ،ليلى علوي ،طارق عبدالعزيز ،دينا
ف � ��ؤاد ،م�ل��ك ق ��ورة ،حم�م��د ف ��راج ،حم�م��ود حافظ،
وع��دد من �ضيوف ال�شرف منهم �آ�سر يا�سني ،وهو
من ت�أليف �أحمد عبداهلل و�إخراج حممد �أمني.
م ��ن ن��اح �ي��ة �أخ � ��رى ي�ن�ت�ظ��ر ال �� �س �ق��ا ع��ر���ض فيلم
"العنكبوت" ،والتى ت�شاركه يف البطولة النجمة
منى زكى وتدور �أحداث حول مطاردات رجال الأمن
للمافيا وال�ع���ص��اب��ات ،وي�ق��وم ال�سقا ب��دور �شخ�ص
م�شهور يكتب عنه يف ال�صحف واملجالت واجلميع
ي�ب�ح��ث ع ��ن "العكنبوت" ،وال �ك �� �ش��ف ع ��ن هويته
احلقيقية ،خا�صة و�أنه طوال �أحداث الفيلم يرتدى
ما�سك وبدلة �سوداء يف كل عملية يقوم بها.
فيلم "العنكبوت" ،من بطولة �أحمد ال�سقا ومنى
زكى وظافر العابدين ،بالإ�ضافة �إىل كل من الفنان
حممد لطفى والفنان �أح�م��د ف ��ؤاد �سليم والفنان
زك��ى فطني عبد ال��وه��اب ،والفنانة ي�سرا اللوزى
والفنانة رمي م�صطفى والعمل من ت�أليف حممد
ناير ،و�إخراج �أحمد نادر جالل.

من القاهرة �إىل بريوت �سنة  ،1981يف زيارة
غ�ير متوقعة لأح��د امل�ن��ازل ،وال�ه��دف م��ن هذه
الزيارة هو �إزالة لعنة عائلة (حداد) والتخ ّل�ص
من ال�شر امل�سيطر عليهم وعلى منزلهم ،ومنذ
حلظة و�صولها تقع �أح ��داث خ��ارق��ة للطبيعة
ومليئة مبفاج�آت مرعبة ،لتكت�شف الحقًا ال�سر
امل�خ�ي��ف ،وه��و �أن ه��ذه اللعنة ه��ى ذات �ه��ا التي
�أفقدتها عائلتها.
ك �م��ا ي���س�ت�ع��د ال �ف �ن��ان �أح �م��د ف�ه�م��ى لت�صوير
م�سل�سله اجل��دي��د (ال �� �س �ف��اح) ل �ب��دء ت�صويره
بداية �أغ�سط�س املقبل ،وهو مكون من  8حلقات
و�أح��داث��ه م�ستوحاة من ق�صة حقيقية وتدور
ح ��ول (� �س �ف��اح اجل �ي��زة) ال ��ذي �أث � ��ارت ق�ضيته
�ضجة.وال�سيناريو ت��أل�ي��ف �إجن��ى �أب��و ال�سعود
وحممد �صالح اللذان بحثا يف ق�ضية ال�سفاح
وج�ل���س��ا م��ع �أط �ب��اء ن�ف���س�ي�ين ،ل�ع�م��ل م�سل�سل
متكامل ،وهو �إخراج �أحمد عالء.

ي�سرا" :ليلة العيد" يناق�ش
جميع ق�ضايا املر�أة يف املجتمع
يف يوم واحد

انتهت النجمة ي�سرا من ت�صوير جميع م�شاهدها يف فيلم "ليلة العيد"
م��ع امل�خ��رج �سامح عبد العزيز م�ضيفة لـ"اليوم ال�سابع"� ،أن دورها
�سيكون مفاج�أة للجميع والعمل يناق�ش جميع ق�ضايا املر�أة يف املجتمع
يف يوم واح��د ،وق�ضايا �شائكة �أبرزها ق�ضية اخلتان ،الفتة �إىل �أن
فريق العمل يوا�صل ت�صوير امل�شاهد الأخرية.
وير�صد فيلم "ليلة العيد" معاناة وقهر امل��ر�أة املتزوجة و�سوء
معاملة الرجال لزوجاتهم ،خا�صة �أن �أح��داث الفيلم ت��دور يف
�إطار درامى واجتماعى يف يوم واحد وهو وقفة العيد.
فيلم "ليلة العيد" ،ي�ضم نخبة م��ن ال�ن�ج��وم منهم الفنانة
الكبرية ي�سرا و�سميحة �أيوب ،ريهام عبدالعفور� ،سيد رجب،
ي�سرا اللوزى ،عبري �صربى ،هنادى مهنى ،حممد لطفى،
نهى �صالح ،مايان ال�سيد ،عارفة عبد الر�سول ومن ت�أليف
�أحمد عبد اهلل ومن �إخراج �سامح عبد العزيز.
وج��اء ت�ع��اون امل�خ��رج �سامح عبد العزيز م��ع ي�سرا
بعد جناحهما �سو ًيا يف م�سل�سل "خيانة عهد" و"
حرب �أهلية " يف العامني الأخريين والنجاح الذي
حققاه �سوياً ،و�شارك يف بطولة "حرب �أهلية" كل
من با�سل خياط ،و�أروى ج��ودة ،وجميلة عو�ض
ومايان ال�سيد� ،سينتيا خليفة ،ور�شدي ال�شامي،
حم �م��ود ح �ج��ازي ،م ��روى الأزىل ،ب��رل�ت�ن��ى ف� ��ؤاد،
وعدد �آخر من الفنانني وهو من ت�أليف �أحمد عادل
و�إخ��راج �سامح عبد العزيز و�إنتاج املتحدة للخدمات
الإع�لام �ي��ة مب���ش��ارك��ة ال �ع��دل ج ��روب للمنتج جمال
العدل.
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كافة مقومات ال�سياحة تتوافر يف بوكيت

االبت�سامة الدافئة والرتحيب بال�ضيوف مفتاح ال�شخ�صية التايالندية
•• بوكيت -د� .رشيف البا�سل

تايالند تده�شك دائما ب�سحرها وتغمرك بروح املغامرة
مبجرد و�صولك �إليها وعلى الرغم من كونها ب�لاد ًا جتتمع
فيها كافة عوامل اجل��ذب ال�سياحي والتي تتنوع ما بني
عوامل طبيعية ومعامل تاريخية وفنية وثقافية ودينية
و�أي�ضا الرتفيهية �إال �أن �شعبها الطيب الودود يظل هو �سر
جن��اح ه��ذه املنظومة ال�سياحية فال تكاد تقرتب من �أي
�شخ�ص �إال وابت�سامته ت�سبق حديثه يبادرون ب�س�ؤالك عن
�أي عائق �أو م�شكلة تواجهك حللها ..العاملون يف املجال
ال�سياحي مبختلف �أعمارهم و�شخ�صياتهم وانتماءاتهم
االبت�سامة الدافئة جزء من
�شخ�صية وثقافة ال�شعب التايالندي
وحينما ي��زور ال�سائح بلدا رائعا يف كل �شيء ومي��ر بتجربة مثرية
تعلق يف ذهنه �إىل الأبد فال بد �أنه �سيتحول من حيث ال يدري �إىل
�سفري متجول لهذا البلد يف موطنه ويف ترحاله �إىل كافة بلدان
العامل ي��روي ما �شاهده يف ه��ذا البلد من مواطن اجل�م��ال ..تبد�أ
احلكاية منذ و�صوله �إىل مطار بوكيت ال��دويل حيث يف ا�ستقباله
االبت�سامة واالنحناءة مع �ضم اليدين �أ�سفل الذقن من العاملني
يف املطار و�ضباط اجلوازات وكل من ينظر �إليه وت�ستمر االبت�سامة
بعد اخلروج من املطار والو�صول �إىل الفندق ليكت�شف ال�سائح بعدها
�أن االبت�سامة الدافئة واالنحناءة املرحبة بال�ضيوف هي جزء من
�شخ�صية وثقافة ال�شعب التايالندي املبت�سم دائما حتت �أي ظرف من
الظروف فهم ي�ؤمنون �أن االبت�سامة هي خري و�سيلة �سهلة وجمانية
لتح�سني نوعية احلياة وتعزيز العالقات ال�شخ�صية واالجتماعية
وب��ث �أج ��واء م��ن الإيجابية وال��راح��ة النف�سية وال�شعور بال�سعادة
والتفا�ؤل وحت�سني احلالة املزاجية وبالتايل ال�صحة العامة
ال�شخ�صية التايالندية هي بطبيعتها �شخ�صية مبت�سمة حتب النا�س
واحلياة ب�شو�شة را�ضية عن نف�سها و�صديقة ملن حولها ،وال �شك �أن
االبت�سامة من �أهم ال�سمات التي ت�ؤهل �أ�صحابها للنجاح ف�أ�صحاب
االبت�سامة ميلكون مفتاح القلوب ..وم��ن منا ال يحب ال�شخ�صية
املبت�سمة دوما حتى يف �أحلك الظروف ومهما كانت تعاين من متاعب
وهموم ،فر�سم االبت�سامة على الوجه كفيل بحل امل�شكالت وال�شعور
بالأمان والر�ضا وال�سعادة وحمو م�شاعر القلق والتوتر
عن ال�شخ�ص املبت�سم واملبت�سم له يف �أن االبت�سامة
�سر ت�آلف القلوب ،وتايالند �ستبقى للأبد (�أر�ض
االبت�سامة) هكذا يعني ا�سمها والتايالنديون
يدركون ذلك جيدا وهم يعرفون �أن �سعادتهم
هي من �سعادة من حولهم ،يبت�سمون لك
فيملكون قلبك وم�شاعرك ويجربونك على
االبت�سام� ..إذا فلنبت�سم جميعا للم�ستقبل
ح�ت��ى ي ��أت��ي ب��اخل�ير وت �ع��م ال �ف��رح��ة على
اجلميع
كافة مقومات ال�سياحة يف بوكيت
يف ج � ��زي � ��رة ب ��وك � �ي ��ت �أك � �ب� ��ر اجل � ��زر
التايالندية التي افتتحت يف الأول
من �شهر يوليو اجل��اري �ضمن
برنامج (�ساند بوك�س)
ي� �ج ��د ال�سائح
�ضالته ف�إذا
كنت من
ع�شاق

ومعتقداتهم وطباعهم وثقافتهم ال يعتربون عملهم جمرد
مهنة بل ر�سالة ي�سعون من خاللها وباحرتافية اىل �إظهار
ال��وج��ه احلقيقي وامل�شرق لوطنهم ..وك��اف��ة الفئات من
مواطنني وموظفني وطالب وطالبات كل منهم يعي دوره يف
ت�شكيل االنطباع العام لدى ال�سائح عن الرحلة والبلد الذي
يزوره ..هم يف احلقيقة �شعب منفتح وحمب للحياة يعرف
قيمة و�أهمية ال�سياحة ويتقن فن ا�ستقبال ال�سائح وي�ؤمن
ب�أن دور ال�سياحة ال يقت�صر فقط على زيادة الدخل القومي
وتوفري العملة ال�صعبة بل هي امل��ر�آة التي تعك�س �صورة
بالدهم جلميع دول العامل.

السياح يستمتعون على شواطيء بوكيت ذات الرمال البيضاء الناعمة

تسمح لك الجزيرة دائما بالعيش على اتصال وثيق مع الطبيعة

سياح من كاليفورنيا يلتقطون صورا في مطعم بحري بجزيرة ناكا

اطاللة ساحرة جلزيرة بوكيت من شرفة احد فنادقها

الطبيعة اخلالبة والغابات املاطرة ومن الباحثني عن عامل جديد من
املتعة وال�سعادة و�صفاء الذهن واال�ستجمام وال�شواطيء ال�ساحرة والرمال
الناعمة واملياه ال�صافية وال�سباحة والغو�ص والغط�س واحلياة البحرية
املتنوعة و�أج �م��ل م�شهد ل�غ��روب ال�شم�س ومم��ار��س��ة خمتلف الأن�شطة
والفعاليات واملغامرات املثرية وا�ستك�شاف معامل �سياحية جديدة مده�شة
وت�صويرها وت�سجيل �أجمل الذكريات فال �شك �أن بوكيت هي وجهتك
امل�ث��ال�ي��ة لال�ستمتاع مب��ا ت��وف��ره ل��ك م��ن � �ش��واط��يء ومنتزهات
وحدائق ومنتجعات وفنادق على �أرقى م�ستوى يف العامل
ومطاعم تبدو م�ستلقية يف �أح�ضان الطبيعة و�أ�شجار
املنغروف لتمنحك �أج��واء رومان�سية خمتلفة متاما
عن غريها يف خمتلف دول العامل وبالإ�ضافة اىل
تقدميها العديد من الأط�ب��اق العاملية ال�شهرية
فهي تعر�ض عليك جترية الوجبات التايالندية
ذات املذاق احلار املميز.
ومب �ج��رد ف�ت��ح ج��زي��رة ب��وك�ي��ت �أم� ��ام حركة
ال�سياحة العاملية �أ�صبحت قبلة �سياحية
م��ن ط ��راز ف��ري��د ل�ل��راغ�ب�ين يف ا�ستئناف
رحالتهم وج��والت�ه��م ح��ول ال�ع��امل فهي
جزيرة حاملة تنعم بقدر هائل من الأمن
والأمان �سمتها الرئي�سية هي اخل�ضرة
ال��وارف��ة حتيطك م��ن ك��ل م�ك��ان تقع
ع�ي�ن��اك ع�ل�ي��ه � ..أي�ن�م��ا ن �ظ��رت ويف �أي
اجت��اه ي�سحرك ال�ل��ون الأخ���ض��ر املمزوج
ب��زرق��ة امل �ي��اه ف�ي�م��دان��ك ب��راح��ة نف�سية
وتفا�ؤ ًال باحلياة.

�أرقى �أنواع ال�سياحة العالجية والطب البديل يف تايالند
و�إىل جانب �سياحة الرتفيه والعطالت ورحالت �شهر الع�سل وبجهود
هيئة ال�سياحة ال�ت��اي�لان��دي��ة (TAT) امل���س��ؤول��ة ع��ن ت�شجيع
ال�سياحة �إىل تايالند وتوفري كافة املعلومات والبيانات
اخل��ا� �ص��ة ب��امل �ن��اط��ق ال���س�ي��اح�ي��ة ال �� �ش �ه�يرة للجمهور
وتعريفهم مبعامل تايالند ال�سياحية ب��د�أت تايالند
تدريجيا ا��س�ت�ع��ادة مكانتها ك��واح��دة م��ن �أه��م وجهات
ال�سياحة يف العامل وقدرتها على نيل ن�سبة عالية من
�سوق قطاع ال�سياحة العالجية على م�ستوى العامل،
نظرا ملا تتمتع به من خدمات �صحية على�أرقى امل�ستويات
وم�ست�شفيات متتلك �أحدث الأجهزة �إىل جانب الأ�سلوب
التايالندي املميز يف جمال العناية ال�شخ�صية وامل�ساج
املتخ�ص�ص مقابل تكاليف مادية معقولة باملقارنة مع
�أف�ضل امل�ؤ�س�سات الطبية امل��وج��ودة يف ال��دول الغربية،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل امل �ه��ارات ال�ط�ب�ي��ة ل �ل �ك��وادر امل�ح�ل�ي��ة التي
ت�شمل عالج �أمرا�ض العظام واملفا�صل ،اجلراحات التجميلية
وعالجات الفم وتقومي الأ�سنان .كما يزور تايالند العديد من
ال�سياح للح�صول على اال�ست�شارات الطبية من خ�لال مراكز
الطبالبديل لتح�سني كفاءة اجل�سم من ناحية �ضبط م�ستوى
ال�سكر والكول�سرتولوال�سمنة و�ضغط الدم.
جتربة احلياة القروية يف بوكيت
ت�ت�ي��ح ل��ك ج��زي��رة ب��وك�ي��ت ف��ر��ص��ة ن� ��ادرة ل�ل�ق��اء ��س�ك��ان القرى
املحليني ومنهم امل�سلمون ال��ذي��ن يتعاي�شون م��ع غ�يره��م من

بقية ال�شعب ال�ت��اي�لان��دي يف ان�سجام رائع
فتايالند بلد الت�سامح والتعاي�ش ال تفرق
بني مواطن و�آخ��ر بناء على دين �أو عرق �أو
انتماء فاجلميـــــع ي�ستظلون حتت راية حب
الوطن.
ع �ن��د زي ��ارت ��ك ق��ري �ت �ه��م ي�ستقبلونك
باحتفال مو�سيقي وزه��ور تايالندية
زاه� �ي ��ة ي�ت�ب�ع��ه ت �ق��دمي امل�شروبات
املحلية لل�ضيوف وبع�ض احللوى
ال� �ت ��ي ي �� �ص �ن �ع��ون �ه��ا ب�أنف�سهم
وي���ض�ع��ون�ه��ا يف �أوان م�صنوعة
م� ��ن �أوراق ال �� �ش �ج��ر و�أح� �ي ��ان ��ا
ي�سمحون لك بامل�شاركة يف �صنعها
وك ��ذل ��ك � �ص �ن��ع ب �ع ����ض املنتجات
اليدوية بنف�ســــــك كما يتيحـــــــون لك
فر�صـــــة ج�ن��ي ثمار
(ال � �ك� ��وك� ��ون� ��ات)
م� ��ن �أ�� �ش� �ج ��اره ��ا
ال�شاهقة االرتفاع
ع � �ب � ��ر خ� ��� �ش� �ب ��ة
ط��وي �ل��ة ج ��دا يف
�آخ � ��ره � ��ا ب� ��روز
لإ� � � �س � � �ق � ��اط
ال�ث�م��رة ..
وت� � � � ��رى
لد يهم
�� �ص� �ن ��وف ��ا
م � �ت � �ن� ��وع� ��ة من
ال� �ف ��واك ��ه الطازجة
بع�ضها مل ت��ره من
قبل.
ويف ن� � �ه � ��اي � ��ة
الزيــــــــارة وقبــــــل
م� �غ ��ادرة القرية
مي�ك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ن��ك �شراء
الكثـــــري م��ن الهدايا
ال �ت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ذك��اري��ة من
م� �ن� �ت� �ج ��ات ال� �ف� �ن ��ون
واحلرف اليدوية.
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م�أكوالت يف�ضل عدم تناولها مع القهوة
ق��ال بافيل �إي�سانباييف ،املخت�ص امل�ع��روف يف جم��ال �إن�ق��ا���ص الوزن
والتنحيف� ،إن��ه م��ن الأف�ضل ك�ث�يرا ،ع��دم ت�ن��اول احللويات مع
القهوة.
و�أ�ضاف املخت�ص ،يف حديث لوكالة "نوفو�ستي"" :حتتوي
القهوة على م�ضادات املغذيات ( -) Antinutrient
املواد التي متنع امت�صا�ص اجل�سم للعنا�صر الكربى
والفيتامينات م��ن ال�ط�ع��ام .ل��ذل��ك م��ن الأف�ضل
ا�ستخدام هذا امل�شروب املن�شط (القهوة)
بني وجبات الطعام".
و�أ� � �ش ��ار اخل �ب�ي�ر �إىل �أن ��ه
غ��ال �ب��ا م ��ا ي �ت��م ت �ن��اول
القهوة وهي حمالة �أي
م��ع ال�سكر واحللوى.
لكن ال يجوز اجلمع

من يعاين من نق�ص
م�ضادات الأك�سدة؟

املاجنو
�أظ � �ه� ��رت درا�� �س ��ة
حديثة� ،أن فاكهة
امل � � ��اجن � � ��و متثل
ح �ل� ً
ا يف تخفيف
م �� �ش��اك��ل اجلهاز
اله�ضمي ،مقارنة
ب � �ـ� ��ال � �ع� ��دي� ��د من
الأط �ع �م��ة الغنية
بالألياف.
وق��ال��ت الدرا�سة:
�إن املاجنو ت�أثريها
�أقوى من م�سحوق الألياف ،يف معاجلة الإم�ساك والتهاب الأمعاء؛ وذلك
الحتوائها على املواد املغذية امل�سماة بالبوليفينول� ،إ�ضافة �إىل الألياف.
وا�ستخل�ص م�ع��دو ال��درا��س��ة ال�ت��ي ا�ستمرت مل��دة � 4أ��س��اب�ي��ع نتائجها من
�إجرائهم الختبارات على  36رج� ً
لا وام��ر�أة م�صابني بالإم�ساك املزمن،
وتق�سيمهم �إىل جمموعتني :الأوىل مت منحها جرعة يومية من 300
جرام من املاجنو ،بينما ح�صلت املجموعة الأخرى على كمية معادلة من
الألياف.
وذك��رت الدرا�سة يف نهاية فرتتها� ،أن املجموعتني �أظهرتا انخفا�ضاً يف
الإم�ساك ،ولكن وجد �أن املاجنو �أكرث فعالية يف تخفيف الأعرا�ض ،مقارنة
بـالألياف وحدها ،كذلك �ساعدت املاجنو على حت�سني تكوين البكترييا يف
الأمعاء وتخفيف االلتهاب.

يعترب ف�صل ال�صيف ال��وق��ت امل�لائ��م لإ�شباع اجل�سم مب�ضادات الأك�سدة
الطبيعية .فمن هو بحاجة لها وملاذا؟
ت�شري ال��دك�ت��ورة م��اري��ا ت�شرينيايفا ،خبرية التغذية و�أخ�صائية العالج
بالتغذية ،يف حديث لراديو "�سبوتنيك"� ،إىل �أن "م�ضادات الأك�سدة ،هي
قبل كل �شيء فيتامينات  Сو  Еو  ، Aوالكاروتينات .وحتمي م�ضادات
الأك�سدة �أج�سامنا من اجلذور احلرة ،التي لها ت�أثري �ضار على �أج�سامنا.
لذلك من ال�ضروري احل�صول على م�ضادات الأك�سدة من الطعام الذي
نتناوله ،ولي�س من املكمالت الغذائية� ،أو الفيتامينات ال�صناعية".
وت�ضيف ،توجد م�ضادات الأك�سدة بن�سبة عالية يف اخل�ضروات والفواكه
الطازجة .لذلك يجب �إدراجها يف النظام الغذائي خا�صة يف مو�سم ال�صيف.
وهذا مهم جدا ملن يعاين من نق�ص م�ضادات الأك�سدة.
وتقول" ،ه�ؤالء هم بالدرجة الأوىل املدخنون والأ�شخا�ص الذين يتطلب
عملهم رح�لات جوية م�ستمرة ،وم��ن يتعامل مع امل��واد ال�ضارة ،وكذلك
الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة والوزن الزائد ،ومن ال يتبع حمية
غذائية متوازنة".
ووفقا لها ،ميكن �أن تكون يف اجل�سم كمية زائ��دة من م�ضادات الأك�سدة،
لذلك من املهم جدا احلفاظ على معدل متوازن يف اجل�سم ،لأن وجود ن�سبة
حمددة من اجلذور احلرة له �أهمية ملنظومة املناعة.
وت�ضيف" ،يجب �أن توجد اجلذور احلرة يف اجل�سم ،لأن منظومة املناعة
تتفاعل معها ،حيث ت�ساعدها على مكافحة العوامل ال�سلبية .ف�أثناء عدم
وجود اجلذور احلرة� ،سوف تزداد م�ضادات الأك�سدة ،ولن تقوم منظومة
املناعة بوظيفتها الأ�سا�سية".

ك�شف وحتديد �أعرا�ض �سرطان البنكريا�س

• كم تبلغ اجلاذبية على �سطح القمر مقارنة بها على �سطح كوكب الأر�ض؟
 اجلاذبية على �سطح القمر تعادل حوايل �سد�س اجلاذبية على �سطحالأر�ض.

• كم تبلغ كتلة القمر مقارنة بكتلة كوكب الأر�ض؟
 -تبلغ حوايل  1%تقريباً من كتلة كوكب الأر�ض.

• ما الفرق بني الرثى والرتاب؟

 -الرثى هو الرمل الندي والرتاب هو الرمل النا�شف.

• كم لرت من املياه ي�ستطيع �أن يخزنها الإبل خالل  13دقيقة؟
 حوايل  113ل ًرتا من املياه.

• �أين تقوم الإبل بتخزين املياه يف ج�سمها؟
 -يف جمري الدم.

بني احللويات والقهوة .يزيد هذا امل�شروب عادة من م�ستوى الغلوكوز
يف ال��دم ب�شكل م�ؤقت .وع��ادة ،ي ��ؤدي ذل��ك �إىل �أن��ه يجب على اجل�سم
ا��س�ت�ه�لاك ه��ذا ال�غ�ل��وك��وز ،ول��ذل��ك ي�شعر الإن �� �س��ان ب��زي��ادة يف القوة
واحل�ي��وي��ة .لكن بعد ف�ترة ينتهي مفعول وت ��أث�ير الكافيني ويعود
اجل�سم �إىل احلالة "الطبيعية".
وقال �إي�سانباييف�" :إذا كان احلديث يدور عن القهوة مع احللويات،
ف�إن م�ستوى الغلوكوز يرتفع ب�شكل مفرط ثم ينخف�ض ب�شكل حاد،
وهو ما قد يت�سبب بظهور نق�ص �سكر الدم ()hypoglycemia
الذي من عوار�ضه ال�شعور بالوهن والتعب والدوار وبالتعرق الرطب
البارد والنعا�س .بالن�سبة للبع�ض ،قد تظهر هذه احلالة ب�شكل �ضعيف،
ولدى �آخرين ب�شكل �أقوى .كل هذا يتوقف على ال�شخ�ص املحدد".
ون��وه املخت�ص ب��أن التمثيل الغذائي بعد تناول القهوة ،يختلف من
�شخ�ص لآخ��ر ،ل��ذا يجب �أن يعتمد امل��رء على مالحظته ال�شخ�صية
لو�ضعه ال�صحي وحالته ويحدد ما ينا�سبه.

ماجا مالنار خالل ح�ضورها حفل ختام مهرجان كان ال�سينمائي الرابع وال�سبعني( .رويرتز)

�أعلن خ�براء املنظمة الطبية الربيطانية ل�سرطان البنكريا�س� ،أن �آالم
البطن �أو الظهر ،وفقدان ال��وزن ب�سرعة وا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي
امل�ستمرة ،قد ت�شري �إىل الإ�صابة ب�سرطان البنكريا�س.
وت�شري �صحيفة � ،Daily Expressإىل �أنه وفقا لوثائق املنظمة ،خالل
منو ال��ورم قد تظهر الأع��را���ض وم��ن ثم تختفي ،فمثال قد يبد�أ ال�شعور
بعدم الراحة يف البطن ،مثل الأمل االعتيادي ،ولكنه بعد ذلك ينتقل �إىل
الظهر.
ووفقا للخرباء "ميكن �أن ي�شتد الأمل عندما ي�ستلقي املري�ض ،ويخف عند
اجللو�س وقد يخف عند االنحاء للأمام".
ومن الأع��را���ض الأخ��رى ل�سرطان البنكريا�س التي جاء ذكرها يف وثائق
املنظمة ،فقدان ال�شهية وال�شعور بالوهن وا�صفرار اجللد وبيا�ض العني.
وي�شري اخلرباء� ،إىل �أنه من ال�ضروري �إبالغ الطبيب عن �أي من الأعرا�ض
املذكورة �إذا ا�ستمرت �أكرث من �أربعة �أ�سابيع.

• هل تعلم �أن �أكرب عدد حروف يف لغة هي حروف اللغة الكمبودية التي يبلغ عدد حروفها  72حرف.
• هل تعلم �أن ع�صري الفاكهة و حده �أو خملوط يجب تناوله يف احلال فاالنتظار عليه يعر�ض فيتاميناته
لأك�سدة الهواء كما �أن بع�ض الأنواع تف�سد ب�سرعة و يف مقدمتها ع�صري اجلزر
• هل تعلم �أن �أغرب �إح�صائية عن ال�سمنة �أفادت �أن م�شاهدة التليفزيون امللون ت�ؤدي �إىل ال�سمنة املفرطة.
• هل تعلم �أن القطط غنية ب�ألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات.
• هل تعلم �أن جزيرة تايوان �أو ال�صني الوطنية �أطلق عليها امل�ستك�شفون الربتغاليون عام  1580م
ا�سم (فورموزا) �أي اجلميلة.
ً
ً
• هل تعلم �أن املخلفات الناجتة عن ه�ضم �أوراق ال�شجر التي ت�أكلها الديدان تعترب �سمادا جيدا للرتبة
و �أن الديدان ت�ستطيع �أن تغطي الأر�ض بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة �أ�شهر من الأوراق التي التهمتها
خالل عام تقريباً.
• هل تعلم �أن �أطول احل�شرات عمراً من ف�صيلة اخلناف�س حتمل ا�سم ـ اخلنف�ساء الرائعة ـ �إذ �أن حتولها من
طور الريقة �إىل طور العذراء فقط يحتاج �إىل � 47سنة كاملة.
• هل تعلم �أن �أقدم جي�ش نظامي �أوربي هو احلر�س ال�سوي�سري يف الفاتيكان �إذ يعود تاريخ ت�أ�سي�سه �إىل عام
1400م.

بندق وال�صياد
نهار جديد ويوم جديد ي�ستقبله بندق بن�شاط وحيوية وبعد ان تناول طعامه و�شرب حليب جوز الهند �ألقى
التحية على امه وتركها يف رعاية اهلل حتى يعود ،تقافز بندق وا�صدقا�ؤه ال�صغار بني اال�شجار حتى و�صلوا �إىل
منت�صف الغابة وعندما ذهب كل واح��د منهم �إىل طريق خمتلف .ووا�صل بندق مرحه بني �شجريات الغابة
وا�شجارها حتى �أح�س بالتعب فجل�س ي�سرتيح ويلتقط بع�ض الثمار لي�أكلها عند ذلك �سمع �صوتا �ضعيفا يناديه
فاذا هي ع�صفورة جميلة رقيقة وحزينة اقرتبت منه فقالت له �أعرفك جيدا ف�أنت بندق الذي طاملا حل للحيوانات
الطيبة م�شاكلهم فقال لها وانا يف خدمتك ايتها الرقيقة فقالت له ا�شكرك وم�شكلتي و�أ�صدقائي �صعبة للغاية
فنحن الطيور ال�صغرية واجلميلة مبختلف انواعنا يطاردنا �صياد �شرير جاء �إىل هذه الغابة يف الفرتة االخرية
قد حرمنا النوم والراحة وال نعرف ماذا نفعل  ..فكر بندق قليال ثم قال ان االمر ب�سيط فاجمعي ا�صدقاءك
من الطيور حاال و�س�أقول لكم ماذا نفعل  ..طارت الع�صفورة ال�صغرية و�أتت ب�أ�صدقائها الع�صافري وغريهم من
الطيور املهددة بال�صيد فقال لهم بندق خطتي ب�سيطة جدا وهي مهاجمة هذا ال�صياد وتخويفه حتى اليعاود
ال�صيد هنا مرة اخرى ،ف�سنن�صب له ال�شراك يف كل مكان وعندما ي�صل اىل املكان الذي تختبئون فيه عليكم
مبهاجمته من كل مكان ونقره يف كل انحاء ج�سده فهذا �سيخيفه ولن ي�ستطيع معه حتى ان ي�ستعمل �سالحه
�أما �أنا فعندي ا�شياء اخرى �س�أجهزها له ..ذهب بندق للبحث عن ا�صدقائه مل�ساعدته وحكي لهم ماحدث وطلب
منهم انتظار ذلك ال�صياد وهم حمملني بالثمار ال�شوكية الكبرية وال�صغرية وع�صارات اال�شجار ذات الرائحة
الكريهة واي�ضا جدائل اال�شجار الرفيعة احل��ادة حتى ابلغتهم الع�صفورة بح�ضوره واقرتابه من منطقتهم
فخرجوا ال�ستقباله بطريقتهم اخلا�صة ا�سرع جمموعة منهم بااللتفاف حوله بجدائل اال�شجار احلادة ومنهم
من ا�ستعمل الع�صائر ذات الرائحة الكريهة التي جعلته ي�صرخ قرفا واخرين قذفوه بالثمار ال�شوكية اما الطيور
فقد قامت مبهاجمته ونقره يف كل انحاء ج�سده حتى نزفت منه الدماء وامل�سكني ي�صرخ وي�صرخ وي�صرخ ولكن ال
معني و�أخذ يجري هربا منهم يف كل اجتاه وهم خلفه يتقاذفونه بالثمار والع�صارة الكريهة حتى هرب من الغابة
ومن يومها مل يفكر بالرجوع ابدا وهنيئا لبندق حتيات �أ�صدقاءه واىل مغامرة جديدة.

