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�شرح عاملان يف كتابهما اجلديد اخلوارزميات التي ت�ساعد على حتديد
العمر املثايل للزواج.
ووف� ًق��ا للعامل ت��وم غريفيث وامل��ؤل��ف ب��راي��ن كري�ستيان ،ف ��إن العمر
املثايل للزواج هو  26عامًا .ويقول اخلرباء �أنك تبلغ العمر املنا�سب
عندما تكون على بعد  37باملائة من �إطار زمني حمدد.
ويقدر امل�ؤلفان �أنه �إذا كان ال�شخ�ص العادي يبحث عن تطابق مثايل
بني �سن  18و ،40ف��إن  26هو العمر املثايل للزواج ،واملوافق لـ
 37يف املائة من الإطار الزمني البالغ  22عام ،بح�سب �صحيفة
�إك�سربي�س الربيطانية.
لكن ع��امل االجتماع نيكوال�س وولفينغر م��ن جامعة يوتا يعار�ض
هذه النظرية ،حيث اكت�شف يف يوليو (متوز) � 2015أن �أف�ضل �سن
للزواج لتجنب الطالق هو  ،32-28وهو ما يعادل  45باملائة.
وبالطبع ،قاعدة  37يف املائة لي�ست مثالية ،لأنها ال ت�أخذ يف احل�سبان
حقيقة �أن �أذواقنا قد تتغري بني �سن  ،40-18ورمبا نبحث عن �شيء
خمتلف .وق��ال��ت �إب��ري��ل ديفي�س ،م�ؤ�س�سة LUMA Luxury
" Matchmakingلي�س هناك بال�ضرورة �أف�ضل �سن للزواج،
ولكن هناك بالت�أكيد �أف�ضل وق��ت ل�ل��زواج� .أف�ضل وق��ت ل�ل��زواج هو
عندما ت�شعر بالراحة والثقة يف عملك وحياتك ال�شخ�صية".

كب�سوالت القهوة تتحول �إىل ُحلي ُمبهرة

تعر�ض فنانة ا ُ
حللي اجلزائرية ،جميلة بكور ،بعناية متاثيل وعقودا
و�أق��راط��ا ت�صنعها م��ن كب�سوالت القهوة امل�ستخدمة وت�ضعها على
ط��اول��ة يف �سوق حملي لل�سلع امل�ستعملة .والقطع التي تبيعها هي
حتية حلماية البيئة وت�صنعها جميلة منذ �سبع �سنوات.
وتعمل جميلة على القطع الفنية ب�شغف كبري يف ور�شتها ال�صغرية �إىل
جانب وظيفتها النهارية وتقول �إنها �أ�صبحت م�صدرا ثانويا للدخل
لها لكنها �أي�ضا و�سيلة لتبعث بر�سالة عن �أهمية الوعي البيئي.
وع��ن اهتمامها بحماية الأر� ��ض ت�ق��ول جميلة "�إنه م�صدر للمال
بالن�سبة يل ويف نف�س الوقت ميثل مبادرة للبيئة والكوكب .يف كل مرة
ي�شرتي فيها امل�شرتي جموهرات �أو متثاال �صغريا ،فهو يقوم مببادرة
حلماية الكوكب" .وتزور جميلة مقهى بعينه جلمع كب�سوالت القهوة
مرة يف الأ�سبوع .وقالت عن تلك التجربة "�إنه �أول مقهى �سمح يل
بجمع كب�سوالت القهوة ،يهتم امل�سري حقا بحماية البيئة ،ومبجرد �أن
�أخربته �أنني �أ�صنع التماثيل واملجوهرات با�ستخدام كب�سوالت القهوة
امل�صنوعة من الألومنيوم ،مل يرتدد يف االحتفاظ بها يل ،ويت�صل بي
يف كل مرة ليخربين �أن لديه كي�س يل .لذلك �أتيت و�أجمعهم".
وي�ق��ول ر� �ض��وان ال��ذي يجمع لها الكب�سوالت "حتى ال يتم رميها
(كب�سوالت القهوة) يف القمامة .نريد �أن ن�شارك يف حماية البيئة،
فهي ت�صنع منهم املجوهرات".

�سوار لقيا�س �ضغط الدم

�أطلقت �شركة �أكتيا (� )Aktiiaسواراً مبتكراً لقيا�س �ضغط الدم
على مدار ال�ساعة.
و�أو�ضحت ال�شركة ال�سوي�سرية �أن ال�سوار اجلديد ،الذي ي�شبه �سوار
اللياقة البدنية الب�سيط ،يعتمد على تقنية ج��دي��دة تعرف با�سم
"حتليل املوجات النب�ضية"؛ حيث تتم معاجلة الإ�شارات ال�ضوئية
املوجودة على مع�صم املري�ض ويتم تقدير �ضغط الدم بدقة �شديدة.
ويتوهج اجل��زء الداخلي من ال�سوار ب�ضوء �أخ�ضر لتحديد كيفية
نب�ض ال�شرايني حتت �سطح اجللد.
وال يقوم ال�سوار بح�ساب نب�ضات القلب فح�سب ،بل يفح�ص �أي�ضاً
ت�شكيل النب�ض بوا�سطة الذكاء اال�صطناعي.
وتتم عملية قيا�س �ضغط الدم فقط عندما يكون ال�شخ�ص يف حالة
راح��ة .و�إذا م��ار���س امل�ستخدمون ن�شاطا بدنيا �أو ح��رك��وا مع�صمهم
بخفة ف�ستتوقف القيا�سات م�ؤقتاً.
وال مي�ك��ن ل���س��وار امل�ع���ص��م اجل��دي��د اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن تقنية القيا�س
التقليدية؛ حيث يجب معايرته بجهاز قيا�س طوق ال�ضغط املرفق
قبل ا�ستخدامه لأول مرة ،ثم مرة واحدة يف ال�شهر.
وي�شتمل ن�ظ��ام �أك�ت�ي��ا على تطبيق ي�ق��وم باالت�صال ب�ط��وق ال�ضغط
وال�سوار عرب تقنية البلوتوث.

�أولد يت�صدر �إيرادات
ال�سينما الأمريكية
حقق فيلم الرعب (�أولد) �إيرادات بلغت
 16.5مليون دوالر خالل عطلة نهاية
الأ�سبوع منتزعا �صدارة �إيرادات ال�سينما
الأمريكية.
والفيلم م��ن بطولة و�إخ� ��راج �إم .نايت
�شياماالن وي�شاركه يف البطولة �أليك�س
وول� � ��ف وث ��وم ��ا�� �س�ي�ن م �ك �ن ��زي و�إل � �ي� ��زا
�سكانلن.
وجاء فيلم "عيون الثعبان" (�سنيك �آيز)
يف املركز الثاين ب��إي��رادات بلغت 13.3
مليون دوالر.
ال�ف�ي�ل��م م��ن ب �ط��ول��ة ه�ن�ري جولدينج
و�أور�� �س ��وال ك��ورب�ي�رو و� �س��ام��ارا ويفينج
ومن �إخراج روبرت �شوينتكه.
وح ��ل يف امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ف�ي�ل��م احلركة
وامل �غ��ام��رة "الأرملة ال�سوداء" (بالك
ويدو) الذي حقق �إيرادات  11.6مليون
دوالر.
وال � �ف � �ي � �ل� ��م م � ��ن ب � �ط� ��ول� ��ة � �س �ك ��ارل �ي ��ت
جوهان�سون وفلورن�س ب��اج وم��ن �إخراج
كيت �شورتالند.
وج ��اء يف امل��رك��ز ال��راب��ع ف�ي�ل��م (�سبي�س
ج��ام :ايه نيو ليجا�سي) ب��إي��رادات بلغت
 9.5مليون دوالر.
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خرباء يحددون العمر املثايل للزواج

� 4إ�سعافات منزلية ت�ساعد على �إيقاف

لقاح كورونا يف م�سحوق
وحبوب ..الأمل يقرتب

لتخفي�ض الوزن و�ضبط ال�سكر
وال�ضغط ..عليكم بتناول هذا الغذاء
ك�شفت درا�سة عملية حديثة عن العديد من الفوائد ال�صحية
لتناول احلبوب الكاملة ،وت�أثريها على الوزن الزائد و�ضغط
الدم وم�ستوى ال�سكر يف الدم.
ووف��ق الدرا�سة التي �أجراها باحثون يف جامعة
"تافت�س" الأمريكية ،ف�إن تناول احلبوب الكاملة
والأغ���ذي���ة امل�صنوعة منها ق��د يحمي من
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
كذلك تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أكل
وج��ب��ات حت��ت��وي ع��ل��ى احل��ب��وب الكاملة،
يح�سن من م�ستوى �ضغط الدم وال�سكر ،ويقلّ�ص
ّ
دهون البطن.
وبح�سب الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف "جملة التغذية"
الأمريكية ،ف��إن الباحثني فح�صوا ت�أثري تناول احلبوب
الكاملة وامل �ك��ررة مب��رور ال��وق��ت على  5ع��وام��ل خطرية
لأمرا�ض القلب ،وهي :حجم اخل�صر و�ضغط الدم وال�سكر
يف الدم ،والدهون الثالثية والكولي�سرتول املفيد.
وامتدت الدرا�سة على م��دار  18عاما ،و�شملت 3100
��ش�خ����ص ،ك��ان��وا يف اخلم�سينيات م��ن �أع �م��اره��م ،عندما
بد�أت مرحلة جتميع البيانات .وتعليقا على النتائج التي
تو�صل �إليها العلماء ،قال نيكوال ماكيون ،امل�ؤلف الرئي�سي
للدار�سة والأخ�صائي يف فريق علم �أوبئة الأغذية يف وزارة
الزراعة الأمريكية" :ت�شري النتائج التي تو�صلنا �إليها،
�إىل �أن ت�ن��اول الأط�ع�م��ة امل�صنوعة م��ن احل�ب��وب الكاملة
كجزء من نظام غذائي �صحي ،يوفر فوائد �صحية تتجاوز
جمرد م�ساعدتنا على فقدان الوزن �أو احلفاظ عليه مع
تقدمنا يف العمر".
و�أ�� �ض ��اف" :ت�شري ال�ب�ي��ان��ات �إىل �أن الأ� �ش �خ��ا���ص الذين
يتناولون املزيد من احلبوب الكاملة يكونون �أك�ثر قدرة
على احلفاظ على وزنهم ون�سبة ال�سكر يف ال��دم و�ضغط
الدم مبرور الوقت .وقد ت�ساعد �إدارة عوامل اخلطر هذه
مع تقدمنا يف العمر ،يف احلماية من �أمرا�ض القلب".
و�أرج��ع الباحثون الفوائد العظيمة للحبوب الكاملة �إىل
غناها بالألياف ،التي جتعل من يتناولها ي�شعر بال�شبع،
�إىل جانب م�ساهمة املاغني�سيوم والبوتا�سيوم وم�ضادات
الأك �� �س��دة يف خ�ف����ض ��ض�غ��ط ال � ��دم .ووف �ق��ا للإر�شادات
الغذائية ،ف ��إن الكمية املو�صى بها م��ن احل�ب��وب الكاملة
هي  3ح�ص�ص يوميا� ،أي �شريحة واحدة من خبز احلبوب
الكاملة ،ون�صف ك��وب م��ن رق��ائ��ق ال�شوفان امللفوفة� ،أو
ن�صف كوب من الأرز البني ،يف الوجبة الواحدة.
طرق طبيعية لتخفي�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم
تت�سبب بع�ض امل�شكالت ال�صحية �أو العادات اخلاطئة يف
ارت�ف��اع �سكر ال��دم ،وهناك ع��دة ط��رق طبيعية لتخفي�ض

عدم تناول الأ�سماك
الزيتية يق�صر العمر
ك�شفت درا�سة جديدة عن �أن عدم تناول الأ�سماك الزيتية بانتظام
ميكن �أن يق�صر من متو�سط العمر املتوقع �أكرث من التدخني.
وج��د العلماء �أن امل�ستويات املنخف�ضة من الأحما�ض الدهنية و�أن
نق�ص �أوميغا  3يف النظام الغذائي ،ميكن �أن يق�صر عمر الإن�سان
مبقدار � 5سنوات ،لأن من املعروف �أن الزيت املوجود يف الأ�سماك
الزيتية مفيد للقلب ويقلل من جتلط الدم.
وباملقارنة مع ما يفعله التدخني فقد وجد العلماء �أن التدخني يقلل
� 4سنوات من متو�سط العمر املتوقع ،يف حني �أن امل�ستويات املنخف�ضة
من الأحما�ض الدهنية املوجودة يف الأ�سماك الزيتية مثل ال�سلمون
واملاكريل ،ميكن �أن تقلل متو�سط العمر مبقدار � 5سنوات.
وق��ال الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة الدكتور مايكل ماكبريين ،من
ج��ام�ع��ة جيلف يف ك �ن��دا“ :من امل�ث�ير ل�لاه�ت�م��ام �أن ن�لاح��ظ �أن ��ه يف
اليابان ،حيث يكون متو�سط م�ؤ�شر �أوميغا � 3أك�بر من  ،8%ف�إن
الزيادة املتوقعة يف العمر هي حوايل خم�س �سنوات مما هو عليه يف
الواليات املتحدة ،حيث يبلغ متو�سط م�ؤ�شر �أوميغا  3حوايل .5%
واحل�صيلة النهائية امل�شرتكة ُتظهِر �أن التدخني وم�ؤ�شر �أوميغا 3
هما �أكرث عوامل اخلطر التي ميكن تعديلها ب�سهولة ،وفق ما �أوردت
�صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

يتخل�ص منه يف �أ�سرع وقت ممكن عن طريق زيادة التبول.
ن�سبة ال�سكر يف الدم لتعود �إىل معدالتها الطبيعية.
يف بع�ض الأحيان ترتفع ن�سبة ال�سكر يف الدم لعدة �أ�سباب ،ويف حالة عدم �شرب املاء� ،سوف ي�صبح من ال�صعب �إخراج
لتبد�أ بالبحث عن طرق طبيعية لتخفي�ض ن�سبة ال�سكر يف ال�سكر الزائد من اجل�سم.
ل��ذا ين�صح ب���ش��رب م��ا ال ي�ق��ل ع��ن � 8أك� ��واب م��اء يوم ًيا
الدم ،تعرف عليها يف هذا املقال.
ت�ساعد بع�ض ال�ط��رق الطبيعية يف تخفي�ض �سكر الدم للحفاظ على م�ستويات ال�سكر يف الدم.
املرتفع ،وت�شمل:
 .4احلفاظ على توازن املعادن باجل�سم
ميكن �أن يت�سبب ارتفاع ال�سكر يف الدم يف تقليل م�ستويات
 .1التخل�ص من الإجهاد والتوتر
ي��ؤدي الإجهاد ال�شديد �إىل عدة م�شكالت �صحية ومنها امل�ع��ادن الهامة باجل�سم ،مثل :املغني�سيوم والبوتا�سيوم
والفو�سفات.
ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم.
وبالتايل ين�صح باالبتعاد ع��ن م�صادر التوتر والإجهاد ول��ذل��ك يجب احل��ر���ص على ت�ن��اول امل��واد الغذائية التي
توفر املعادن الهامة باجل�سم ،مثل :املوز والبطاطا احللوة
للحفاظ على م�ستويات ال�سكر باجل�سم.
وت�ع��د ري��ا��ض��ات ال�ت��أم��ل واال� �س�ترخ��اء وال�ي��وغ��ا والتنف�س واملك�سرات والبذور.
العميق والتخلي عن التفكري من �أ�سهل الطرق للتخل�ص
م��ن ال�ت��وت��ر ،فكل ه��ذه الأم ��ور ��س��وف ت�ساعد يف الهدوء  .5احلد من تناول الكربوهيدرات
من الأف�ضل التقليل من تناول الكربوهيدرات للحفاظ
النف�سي والتخل�ص من الإجهاد.
على ن�سبة ال�سكر اجليدة يف الدم ب�شكل عام.
وعند تناول الكربوهيدرات ،يجب اختيار م�صادر غنية
 .2تناول الأطعمة الغنية بالألياف
�إن تناول بع�ض الأطعمة الغنية بالألياف هي مثال جيد ب��امل�غ��ذي��ات م��ن ال�ك��رب��وه�ي��درات واالب�ت�ع��اد ع��ن الن�شويات
على طرق طبيعية لتخفي�ض �سكر الدم وحتقيق التوازن ال�ضارة قدر امل�ستطاع.
ولكن هذا ال يعني اال�ستغناء عنها ،فهي �ضرورية للحفاظ
به.
حيث �أن الأطعمة الغنية بالألياف بطيئة اله�ضم ،مما على ال�صحة وللح�صول على نظام غذائي متكامل.
يعني عدم �سريان ال�سكر �سري ًعا يف جمرى الدم ،وبالتايل
ت�ساعد الأل�ي��اف يف ه�ضم كل �شيء ببطء ،وي�صبح هناك  .6تناول �أطعمة غنية بالربوبيوتيك
مثال �آخ��ر على ط��رق طبيعية لتخفي�ض ن�سبة ال�سكر يف
مزيد من الوقت المت�صا�ص ال�سكر ب�شكل �صحيح.
وين�صح بتناول احلبوب والبطاطا والأفوكادو ،حيث �أنها الدم هو تناول الأطعمة الغنية بالربوبيوتيك ،لأنها تعيد
�إدخال البكترييا النافعة �إىل الأمعاء ،كما �أنها ت�ساعد يف
حتتوي على الألياف بن�سبة جيدة.
التخل�ص من التهابات اجل�سم وتعزز التمثيل الغذائي.
� ً
أي�ضا ت�ساهم هذه البكترييا يف خف�ض ن�سبة ال�سكر بالدم.
 .3احلفاظ على رطوبة اجل�سم
يعد �شرب املاء من الأمثلة على طرق طبيعية لتخفي�ض ين�صح بتناول كوب من الزبادي يوم ًيا ،فهو من الأطعمة
الهامة ل�صحة اجلهاز اله�ضمي وي�ضمن تنظيم م�ستويات
�سكر الدم.
فعندما ترتفع ن�سبة ال�سكر يف ال��دم ،يحاول اجل�سم �أن ال�سكر يف الدم.

الطريقة الوحيدة للح�صول على
لقاح م�ضاد لفريو�س كورونا حتى
الآن هي احلقن ،لكن يف امل�ستقبل
غري البعيد ،يبدو �أن هذه اللقاحات
� �س �ت �ع �ط ��ى ع � ��ن ط � ��ري � ��ق �أج � �ه � ��زة
اال�ستن�شاق� ،أو حتى بـ"حبة" تلقى
يف الفم.
فالعلماء يعملون على ق��دم و�ساق
م��ن �أج ��ل ت�ط��وي��ر ال�ط��ري�ق��ة التي
ت �ع �ط��ى ب �ه ��ا ال� �ل� �ق ��اح ��ات امل �� �ض ��ادة
للفريو�س امل�سبب مل��ر���ض "كوفيد
."19
وذك� � � ��ر ت� �ق ��ري ��ر ل �ه �ي �ئ��ة الإذاع � � � ��ة
الربيطانية (بي بي �سي)� ،أن علماء
�سويديني يبذلون جهودهم يف هذا
الإطار ،يف خمترب بقرية ميديكون،
التي تعترب واحدة من �أكرب حدائق
العلوم جنوبي البالد.
ويف هذا املخترب ،حتمل الكيميائية
�إنغيمو �أن��در��س��ون ،جهاز ا�ستن�شاق
ب�لا��س�ت�ي�ك��ي ��ص�غ�ير ب�ن���ص��ف حجم
علبة �أعواد الثقاب.
وي ��أم��ل ف��ري�ق�ه��ا يف �أن ي � ��ؤدي هذا
اجل �ه��از ال���ص�غ�ير دورا ك �ب�يرا من
حم��ارب��ة وب ��اء ك��ورون��ا ع�ل��ى نطاق
ع��امل��ي ،حيث ي�سمح ب��أخ��ذ جرعات
م �ت �ط��ورة م ��ن ال �ل �ق��اح ع �ل��ى �شكل
م �� �س �ح��وق ،ي �� �ص��ل �إىل ال �ن ��ا� ��س يف
منازلهم .ويقول يوهان وابورغ ،وهو
رئي�س تنفيذي ل�شركة معدات طبية
يف ال�سويد� ،إن الأداة اجلديدة �سهلة
اال�ستخدام ورخي�صة .وتنتج �شركة
واب��ورغ �أجهزة ا�ستن�شاق خم�ص�صة
ملر�ضى الربو ،وتتعاون مع خمترب
�أندر�سون يف �سبيل ذلك.

�ضبط �شحنة خمدرات
بـ 14,6مليون دوالر
�أعلنت ال�سلطات يف ال�سلفادور �أنها
��ض�ب�ط��ت  585ك �ي �ل��وغ��رام��ا من
ال�ك��وك��اي�ين بقيمة  14,6مليون
دوالر �إثر عملية نفذتها يف املحيط
الهادئ.
و�أو�� � �ض � ��ح وزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع رينيه
ف��ران���س�ي����س م�يري�ن��و ع�ل��ى تويرت
�أن امل �خ��درات ك��ان��ت ُتنقل على يد
�إكوادوريني اثنني وكولومبي.
وك� ��ان� ��ت ال �� �ش �ح �ن��ة امل �ت �ج �ه��ة �إىل
غواتيماال منقولة على منت قارب
مت اع�ترا��ض��ه على م�سافة 575
كيلومرتا جنوب ميناء �أكاخوتال
على ال�ساحل الغربي لل�سلفادور.
وق� � ��ال م�ي�ري �ن��و �إن � �ض �ب��ط هذه
ال� ��� �ش� �ح� �ن ��ة دل � �ي� ��ل ع� �ل ��ى ال � �ت� ��زام
ال�سلفادور جتاه املجتمع الدويل.

�أعرا�ض غري وا�ضحة للنوبة القلبية

ك�شف الطبيب ،مقدم البنامج ال�صحي التلفزيوين� ،ألك�سندر ميا�سنيكوف،
يف بث قناة "رو�سيا � "1أعرا�ض تدل على احتمال �إ�صابة ال�شخ�ص بنوبة
قلبية.
وق��ال الطبيب �إن �أك�ثر �أعرا�ض هذه احلالة اخلطرية �شيوعا هي �أمل يف
ال�صدر (خلف عظم الق�ص) و�ضيق التنف�س وزي ��ادة التعرق وال�ضعف.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل الأع ��را� ��ض الرئي�سية ه��ذه ت��وج��د ه�ن��اك ع�لام��ات غري
مرتبطة ب�أمرا�ض القلب ب�شكل مبا�شر ،وبينها �أمل يف الرقبة �أو الكتف �أو
الفك ،والت�شو�ش يف الكالم ،واالنتفاخ واحلمو�ضة املعوية� .أ�ضاف �أن الكثري
من الأ�شخا�ص يعانون من م�شكالت مماثلة لكن ه��ذا لي�س دائما �سببا
ال�ستدعاء �سيارة �إ�سعاف.
و�أو�ضح" :هذا الأمل و�ضيق التنف�س وتلك الأعرا�ض ال�صريحة وال�ضمنية
تتطلب �شيئا واح��دا .فيجب �أن نعرف من ي�صابون ب��ه� ...إذا ذهبت �إىل
الطبيب ف�إن معدل الوفيات لديك يرتاوح بني � 3إىل  .6%و�إذا مل تقم
بذلك يف وقته فيبلغ معدل الوفيات لديك  .33%لذلك عليك �أن تعرف
خماطر تعر�ضك لنوبة قلبية".
و�أ�شار الطبيب �أي�ضا �إىل �أن عوامل اخلطر الرئي�سية هي العمر (الرجال
فوق  45والن�ساء فوق  )50والوراثة املرتبطة بالنوبات القلبية وال�سكتات
ال��دم��اغ�ي��ة امل�ب�ك��رة وال�ت��دخ�ين وزي ��ادة ال�ك��ول�ي���س�ترول منخف�ض الكثافة
وانخفا�ض ن�سبة الكولي�سرتول عايل الكثافة وزيادة ن�سبة ال�سكر يف الدم
وارتفاع �ضغط الدم ال�شرياين ،وكذلك قلة الن�شاط الريا�ضي والبدانة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك حتى عدم تناول جرعات �صغرية من الكحول بانتظام
( 350غراما من البرية �أو  150غراما من النبيذ �أو  40غراما من
امل�شروبات القوية) ميكن �أن ي�ؤثر على خطر الإ�صابة بنوبة قلبية .وتو�صل
الطبيب �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن الأ�شخا�ص الذين مت ت�شخي�ص عدة عوامل
لديهم يف وقت واحد ولي�س واحدا منها ،يواجهون اخلطر الأكرب.
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�ش�ؤون حملية

Tuesday

22
�ضمن فعاليات �إك�سبو ومب�شاركة  400باحث وعامل من خمتلف دول العامل

جامعة الإمارات تنظم امل�ؤمتر الدويل «�إدارة وا�ستدامة املياه :حلول للمناطق اجلافة» يف مار�س 2022
•• العني  -الفجر

تنظم جامعة الإم ��ارات العربية املتحدة
امل��ؤمت��ر ال��دويل "�إدارة وا�ستدامة املياه:
حلول للمناطق اجلافة" خالل الفرتة من
 24-22مار�س  2022برعاية معايل
�سهيل امل ��زروع ��ي وزي ��ر ال �ط��اق��ة والبنية
التحتية وم�ع��ايل ه��ون ديفيد �سبريز –
وزي� ��ر ال�ب�ي�ئ��ة وامل� �ي ��اه جل �ن��وب �أ�سرتاليا
مب�شاركة متوقعة ل�ـ  400باحث وعامل
خمت�ص من خمتلف دول العامل.
و�أك � � ��د الأ� � �س � �ت ��اذ ال ��دك� �ت ��ور �أح � �م ��د علي
م��راد -النائب امل�شارك للبحث العلمي يف
اجلامعة ورئي�س امل��ؤمت��ر �أن ه��ذا امل�ؤمتر
الدويل يعقد بال�شراكة مع جناح ا�سرتاليا
امل���ش��ارك ب�إك�سبو  2020وج�ن��اح جامعة
الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة يف اك�سبو
 ،2020وذلك �ضمانا مل�شاركة �أو�سع من
ال�ع�ل�م��اء واخل �ب��راء ،ك�م��ا وي�ع�ق��د امل�ؤمتر
ت��زام�ن��ا م��ع ال �ي��وم ال�ع��امل��ي للمياه والذي
ي���ص��ادف  22م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام والذي
�سي�ساهم يف تعزيز م�شاركة اجلامعة عامليا
��ض�م��ن دوره� ��ا ال ��ري ��ادي يف ن���ش��ر املعرفة
م��ن خ�ل�ال امل���ش��ارك��ة يف الأي� ��ام الدولية.
و�أو� �ض ��ح ب� ��أن امل �ي��اه ه��ي احل �ي��اة ح�ي��ث �أن

جناح عملية �إنقا�ص الوزن لرجل يزن
 200كجم يف م�ست�شفى زليخة بدبي

•• دبي -الفجر

جنح فريق طبي مب�ست�شفى زليخة يف �إج��راء جراحة ل�شخ�ص لإنقا�ص
وزن ��ه .ال��ذي و��ص��ل �إىل 200ك�ج��م ،وك��ان ي�ع��اين م��ن م�ضاعفات منها
ارت�ف��اع �ضغط ال��دم وان��زالق الغ�ضروف و�صعوبة التنف�س .وبعد فح�ص
�شامل �أجراه الفريق الطبي من �أخ�صائيي جراحة ال�سمنة  ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ست�شارة �أخ�صائيي �أمرا�ض القلب واجلهاز التنف�سي والغدد ال�صماء  ،مت
حتديد �أن �أف�ضل م�سار للعالج هو جراحة املجازة املعدية.
ت��ر�أ���س الفريق الطبي الدكتور تامر �سعيد� -أخ�صائي اجل��راح��ة العامة
وج��راح��ة امل �ن��اظ�ير ، -وق ��د دع �م��ه ال��دك �ت��ور جيم�س زك��ري��ا � -إخ�صائي
اجلراحة العامة (جراحة ال�سمنة والتمثيل الغذائي واجلراحة املتقدمة
باملنظار) والدكتور ناجيندرا برا�ساد � -أخ�صائي اجلراحة العامة .وقد
ا�ستغرقت العملية �ساعة واكتملت بنجاح دون �أي تعقيدات .ومت نقل حممد
�إىل غرفة عادية بعد اجلراحة.
ويو�ضح الدكتور تامر �أن "حممد" وه��و املري�ض ك��ان يعاين م��ن �سمنة
مفرطة ويزيد وزن��ه عن  200كجم مما �أزع��ج حياته �إىل حد كبري .كما
كان يعاين من م�ضاعفات ال�سمنة مثل �ضعف ع�ضلة القلب وارتفاع �ضغط
ال��دم و�صعوبة التنف�س .لذلك قدمنا له الن�صح و�ساعدناه على حت�سني
�أ��س�ل��وب حياته ب ��إج��راء ج��راح��ة ق�ص م�ع��دة وك��ان��ت ناجحة ومل ت�ستغرق
�أكرث من �ساعة .وخ�ضع املري�ض للمراقبة ملدة يومني بعد اجلراحة حتى
ا�ستقرت حالته وخرج من امل�ست�شفى دون �أي م�ضاعفات " .و�أ�ضاف الدكتور
ناجيندرا" :نحن ق��ادرون على التعامل مع احل��االت عالية اخلطورة ذات
م�ؤ�شر كتلة اجل�سم املرتفع حيث �أن ق�سم اجلراحة لدينا جمهز جيدًا بدعم
من فريق خرباء متعدد التخ�ص�صات يف حالة حدوث �أي م�ضاعفات ميكن
�إدارتها حتت �سقف واحد".

ا�ستدامة احلياة تتحقق بتوفر املياه ،كما
�أن عدم توفر املياه العذبة بكميات كافية
يف املناطق اجل��اف��ة وال�شبه-جافة يعترب
حت��د رئي�س للتنمية امل�ستدامة .و�أ�ضاف
" �إن ال�ن�م��و ال���س�ك��اين ال���س��ري��ع وارتفاع
م�ستوى املعي�شة للفرد وزي��ادة ا�ستهالك
الفرد للمياه ،النمو احل�ضري وال�صناعي،
الأن�شطة الزراعية والتغري املناخي كلها
م�سببات ت�ضيف �ضغوطا وحت��دي��ات على
ا�ستخدام و�إدارة املوارد املائية".
و�أ�شار الدكتور �أحمد مراد – رئي�س امل�ؤمتر
ب� ��أن ت�ن�ظ�ي��م امل ��ؤمت��ر ي ��أت��ي ��ض�م��ن جهود

اجلامعة واملركز يف �إيجاد احللول املبتكرة
لتحديات التنمية امل�ستدامة والتحديات
الطبيعية حيث �سيناق�ش امل�ؤمتر حتديات
املياه العاملية احلالية وامل�ستقبلية متا�شيا
م� ��ع � �ش �ع ��ار اك �� �س �ب��و  2020-توا�صل
العقول – ب�ن��اء امل�ستقبل وال��ذي ينظمه
امل��رك��ز الوطني للمياه والطاقة بجامعة
الإم��ارات ومعهد جويدر جنوب ا�سرتاليا
لأب �ح��اث امل �ي��اه م��ع وزارة ال�ب�ي�ئ��ة واملياه
بجنوب ا�سرتاليا ،م�شرياً �إىل �أن امل�ؤمتر
مت ت���ص�م�ي�م��ه ل �ي �ك��ون ك�م�ن���ص��ة ملناق�شة
وعر�ض الر�ؤى اجلديدة والعلوم املتقدمة
والتكنولوجيا املبتكرة و�أف�ضل املمار�سات
العاملية والتي �ست�ساعد يف ت�شكيل م�ستقبل
�إدارة وا�ستدامة امل�ي��اه يف املناطق اجلافة
وال�شبه جافة حول العامل.
ومن جهته قال الأ�ستاذ الدكتور حم�سن
��ش��ري��ف – م��دي��ر امل��رك��ز ال��وط�ن��ي للمياه
وال� �ط ��اق ��ة ب��اجل��ام �ع��ة ورئ �ي �� ��س اللجنة
العلمية للم�ؤمتر ب ��أن امل��ؤمت��ر �سيناق�ش
م��وا��ض�ي��ع خم�ت�ل�ف��ة وه��ام��ة ب��و��ض��ع املياه
العاملي وم�ستقبل وا�ستدامة م�صادر املياه
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أن امل ��ؤمت��ر �سي�ستعر�ض
م��ن خ�ل�ال جل�ساته املختلفة التحديات
احلالية والأولويات يف �إدارة املياه املحدودة

بكفاءة يف املناطق اجل��اف��ة وال�شبه جافة
من خالل هدف رئي�سي وهو ن�شر التبادل
العلمي والتكنولوجي وال�سيا�سات يف �إدارة
م�صادر امل�ي��اه واال��س�ت��دام��ة .و�أك��د رئي�س
امل��ؤمت��ر ب ��أن ه��ذا احل��دث العلمي �سيوفر
ال�ف��ر��ص��ة مل�ت�خ��ذي ال �ق��رار واملتخ�ص�صني
الفنيني واملمار�سني وامل ��دراء والباحثني
يف جم��ال امل �ي��اه للجلو�س م�ع��ا يف طاولة
واح��دة مل�شاركة اخل�ب�رات املختلفة وبناء
� �ش��راك��ات ج��دي��دة وال�ك���ش��ف ع��ن احللول
العملية للتحديات امل�ستقبلية يف جمال
�إدارة موارد املياه مع الرتكيز حول احللول

التي تنا�سب املناطق اجلافة وال�شبه جافة
وذلك با�ستخدام النماذج الرقمة والذكاء
اال�صطناعي .كما �أن امل�ؤمتر �سي�ساهم يف
ردم الفجوة ما بني ال�صناعات واجلامعات
الأكادميية واحلكومة.
و�أو� � �ض� ��ح ال��دك �ت��ور حم �� �س��ن � �ش��ري��ف �أن ��ه
مب�شاركة علماء املياه الدوليني واملهند�سني
واخل�براء والأكادمييني ومتخذي القرار
ومم�ث�ل��ي ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص وال�صناعات،
ف ��إن ه��ذا امل��ؤمت��ر �سيخدم �شريحة كربى
م ��ن امل�ت�خ���ص���ص�ين ومي �ث��ل ح��دث��ا علميا
ه��ام��ا يف جم��ال امل ��وارد امل��ائ�ي��ة خ�لال عام
 .2022و�سيتم دع ��وة �أف���ض��ل العلماء
املتميزين والقادة يف املياه ومتخذي القرار
كمتحدثني رئي�سيني لهذا امل�ؤمتر الدويل.
و�ستعقد فعاليات امل ��ؤمت��ر خ�لال يومني
وتتنوع الفعاليات من �أوراق عمل وور�ش
تخ�ص�صية وج�ل���س��ة ح� ��وارات و�سيعر�ض
امل ��ؤمت��ر تكنولوجيا امل �ي��اه االب�ت�ك��اري��ة يف
الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
هذا وقد عقدت اللجنة املنظمة اجتماعها
الأول ملناق�شة عدد من املوا�ضيع املت�صلة
ب��امل��ؤمت��ر ك��دع��وة املتحدثني الرئي�سيني،
برنامج امل�ؤمتر العلمي والثقايف والور�ش
العلمية امل�صاحبة للم�ؤمتر.

جامعة �أبوظبي ت�ستقبل �أكرث من  50طالبا مدر�سيا �ضمن خميمات ا�ستعداد التدريبية

هيئة �أبوظبي ت�سيطر على حريق
م�ستودع يف م�صفح ال�صناعية

•• �أبوظبي -الفجر

•• �أبوظبي-الفجر

بالتن�سيق م��ع وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم،
ا� �س �ت �� �ض��اف��ت ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي خميمات
"ا�ستعداد" التدريبية التي قدمتها كلية
ال�ه�ن��د��س��ة اف�ترا� �ض �ي �اً ل�ل�ع��ام ال �ث��اين على
ال �ت��وايل ،ب�ه��دف م�ساعدة طلبة املدار�س
على تطوير معارفهم ومهاراتهم الأ�سا�سية
يف خمتلف املجاالت الهند�سية .و�شارك يف
املخيمات التدريبية ،التي امتدت على مدى
�أ�سبوعني� ،أكرث من  50طالبا وطالبة من
الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية
ال�سعودية.

�شب يف م�ستودع
�سيطرت ف��رق هيئة �أبوظبي للدفاع امل��دين على حريق َّ
لتخزين م��واد البناء والأدوات الكهربائية ،مبنطقة امل�ص ّفح ال�صناعية
ب�أبوظبي  ،دون حدوث خ�سائر ب�شرية ،وجنحت يف منع امتداد �أل�سنة اللهب
�إىل امل�ستودعات املجاورة.
وكانت فرق الإطفاء والإ�سعاف تلقت بالغاً �صباح يوم �أم�س الأول الأحد
من غرفة العمليات يفيد بن�شوب احلريق وعلى الفور حتركت �إىل موقع
احلادث ومتت ال�سيطرة عليه وبا�شرت عمليات التربيد .
ودعت الهيئة �إىل �ضرورة االلتزام با�شرتاطات الوقاية وال�سالمة والت�أكد
من �صيانة معدات �إطفاء احلريق مو�ضحة �أن التحقيقات ال تزال جارية
ملعرفة مالب�سات و�أ�سباب احلادث.

وجاء ت�صميم برنامج املخيمات التدريبية
من قبل جلنة مت ت�شكيلها خ�صي�صاً لهذا
الغر�ض وتر�أ�ستها الدكتورة رمي �صابوين،
من�سقة ت�سجيل وجن��اح الطلبة والأ�ستاذ
امل �� �ش��ارك يف ال �ه �ن��د� �س��ة امل��دن �ي��ة بجامعة
�أب��وظ �ب��ي ،و��ض�م��ت اللجنة جم�م��وع��ة من
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كلية الهند�سة.
وقدمت املخيمات التدريبية �أكرث من 20
ع�ضو هيئة ت��دري����س م��ن اجل��ام�ع��ة ،حيث
ا��س�ت�ع��ر��ض��ت ع � ��دداً م��ن امل��و� �ض��وع��ات ذات
ال�صلة مبختلف جماالت الهند�سة املبتكرة
والإبداعية.
وغطت املخيمات التدريبية الثمان كافة

ال�برام��ج الهند�سية الـ 13ال�ت��ي تقدمها
اجلامعة ،حيث ت�ضمنت م�سارين واندرج
�ضمن ك��ل م�سار �أرب ��ع خميمات تدريبية
�سلطت ال�ضوء على جملة من املو�ضوعات
مب ��ا يف ذل � ��ك ت �� �ص �م �ي��م �أن� �ظ� �م ��ة الذكية
ب��ا��س�ت�خ��دام ان�ترن��ت الأ� �ش �ي��اء ،النمذجة،
ال �ت �� �ص �م �ي��م امل� �ع� �م ��اري� ،أن �ظ �م��ة التحكم
والتوجيه يف الطريان ،عمليات الهند�سة
الكيميائية ،تطوير لغة برجمة بايثون،
وعمليات الت�صنيع الأ�سا�سية للمحركات
النفاثة ،وتطوير ال��ذات من خالل اتخاذ
قرارات �أخالقية.
وق ��ال ال��دك�ت��ور ح�م��دي ال���ش�ي�ب��اين ،عميد

كلية الهند�سة يف جامعة �أبوظبي" :نعتز
ب��اجل �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ك�ل�ي��ة الهند�سة
مل��وا��ص�ل��ة ال �ت �ع��اون امل�ث�م��ر ال ��ذي يجمعها
بوزارة الرتبية والتعليم لإطالق الن�سخة
الثانية م��ن ب��رن��ام��ج ا�ستعداد التدريبي،
متطلعني �إىل امل�ساهمة يف حتقيق جيل
ق��ادر على اغتنام الفر�ص التي حتث على
االب �ت �ك��ار وت �ث�ري م �ه��ارات �ه��م ال�شخ�صية
والتقنية".
من جهتها ،قالت الدكتورة رمي �صابوين:
"حر�صنا ع �ل��ى م� ��دى �أ� �س �ب��وع�ي�ن �إىل
اال�ستثمار يف جيل ال�شباب و�إذك ��اء الروح
الإيجابية والف�ضول لديهم جتاه البحث

�أكرب احليوانات حجم ًا يف الغابة املطرية يف دبي

ذا جرين بالنيت ت�صبح موطن ًا لأول حيوان من ف�صيلة القطط الدبية يف املنطقة
فيها ويجعل منها منز ًال له .و�سيحظى
•• دبي  -الفجر
ال�ضيوف بفر�صة ن ��ادرة للتعرف على
ت���ش�ه��د "ذا ج��ري��ن بالنيت" ،الغابة "فاليف" ،الذي �أ�ضحى �أول حيوان من
امل �ط�ي�رة ال��داخ �ل �ي��ة ال��وح �ي��دة يف دب��ي ،القطط الدبية التي تعي�ش يف املنطقة!
مزيداً من الأجواء املذهلة واملميزة ،مع ي �ب �ل��غ ع �م��ر ف� �ل��ايف ،ال� �ق ��ط ال ��دب ��ي �أو
و�صول �أك�بر احليوانات حجماً لي�ستقر "البينتورونغ" ال��ذي �أطلق عليه هذا

اال��س��م ب�سبب �شكله وج��اذب�ي�ت��ه ال�ت��ي ال
ت�ق��اوم ،عامني فقط ،وميكن �أن يعي�ش
مل��دة ت�صل �إىل �� 25س�ن��ة .وي�ط�ل��ق على
ف�صيلته ا�سم "القطط الدبية" ب�سبب
ر�أ�سها ال�شبيه بالقطط ،وج�سمها امل�شابه
جل�سم ال��دب وذي��ل ال�ق��رد (ال �ق��ادر على
الإم���س��اك ب��الأ��ش�ي��اء ،ل��ذل��ك فهو ي�شبه
الذراع متاماً ،بطول مياثل طول ج�سمه
ت�ق��ري�ب�اً!) ول�ك��ن ي�ج��ب االن �ت �ب��اه! فهذا
احل �ي��وان ال يرتبط يف ال��واق��ع بالدببة
�أو ال �ق �ط��ط ،ح �ي��ث ي�ن�ت�م��ي �إىل عائلة
ال ��زب ��ادي ��ات (وه � ��ي جم �م��وع��ة قدمية
م��ن الثدييات ال�صغرية �إىل املتو�سطة
احلجم ،وتوجد فقط يف العامل القدمي
�أو ن�صف الكرة ال�شرقي).
ي��زن ف�لايف حالياً ما يزيد على  14كغ
بقليل ،ولكن ميكن �أن ينمو حتى ي�صل
وزن��ه �إىل  30ك��غ ،فيما ميكن �أن يبلغ

ط��ول��ه �� 80س��م ،وه ��ذا م��ا يجعله �أكرب
ح�ي��وان ي�ستقر يف "ذا جرين بالنيت"،
و�أول ح �ي��وان ع �ل��ى الإط �ل��اق م��ن نوع
القطط الدبية يعي�ش يف الغابة املطرية
التي تقطنها �أنواع عديدة من احليوانات.
كما �أنها تعد �أي�ضاً املرة الأوىل يف العامل
التي تدخل فيها حيوانات �أك�بر حجماً
مثل القطط الدبية والليمور� ،إىل القبة
البيولوجية والغابة املطرية.
ويف ت�ع�ل�ي��ق ل �ه��ا ،ق��ال��ت ف�ي�ك�ت��وري��ا لني،
املدير العام يف دب��ي القاب�ضة للرتفيه:
"ولد ف�ل��ايف يف م �ن �� �ش ��أة ح �ي��وان �ي��ة يف
� �ص��رب �ي��ا� .إن� ��ه ح �ي ��وان م �ن �ع��زل ،ويعني
ذل��ك �أن��ه ال يعي�ش �ضمن جمموعات �أو
ع��ائ�لات ،وبالتايل فقد ح��ان ال��وق��ت له
ل�ترك وال��دي��ه وي�صبح �سفرياً بالنيابة
ع��ن ف�صيلته ،وع��ن ح �ي��وان��ات الغابات
امل�ط�يرة الأك�ب�ر حجماً .وم��ع ان�ضمامه

�إىل ذا جرين بالنيت ،ف�إنه �سي�ساعد يف
تقدمي املزيد من املعلومات حول �أنواع
القطط الدبية امل��ذه�ل��ة ،كما �سي�ساعد
يف تثقيف �ضيوفنا وزوارن��ا حول �أهمية
حماية البيئة وموائل القطط الدبية.
ي���س�ت�ق��ر ف �ل�ايف ح��ال �ي �اً ب���ش�ك��ل ج �ي��د يف
منزله اجل��دي��د ونتطلع �إىل الرتحيب
بال�ضيوف القادمني لر�ؤيته!".
ميكن لل�ضيوف الآن اال�ستمتاع بتجربة
ال تتكرر �إال مرة واحدة يف العمر لر�ؤية
ف�ل�ايف يف ال�غ��اب��ة امل �ط�يرة ال�ت��ي �أ�ضحت
منزله اجلديد ،وهو يق�ضي الوقت على
قمة الأ�شجار وي�أكل طعامه املف�ضل ،مثل
املوز والعنب وامل�شم�ش .كما �أن فاليف يعد
�أي�ضاً من �آكالت اللحوم ،ويعني ذلك �أنه
يحب الدجاج املطبوخ متاماً مثل معظم
الب�شر!
وب��احل��دي��ث ع��ن ال �ط �ع��ام ،ي �خ��رج فاليف

رائحة طبيعية ت�شبه �إىل حد بعيد رائحة
الف�شار بالزبدة .متتلك ف�صيلة القطط
الدبية غ��دداً عطرية تقع حتت ذيولها،
وعندما تن�سحب ذيولها �أث�ن��اء حتركها
لتمييز الأغ���ص��ان و�أوراق ال�شجر على
�أنها �أرا�ضيها ،ف�إنها تطلق رائحة تذكرنا
بالوجبة اخلفيفة املف�ضلة �أثناء م�شاهدة
الأفالم بالن�سبة لنا نحن الب�شر!
وملن يحتاج �إىل �سبب �آخ��ر يجعل فاليف
�أكرث روعة ،ف�إن نوعه يعترب واح��داً من
بني اثنني من احليوانات املعروفة التي
لديها �إن ��زمي ه�ضمي خ��ا���ص ق��ادر على
تليني الغطاء اخل��ارج��ي ال�صلب لبذور
ال�ت�ين .وه��ذا م��ا يجعل القطط الدبية
ت �ع��رف ب��ا��س��م "الأنواع الأ�سا�سية" يف
النظام البيئي للغابات امل�ط�يرة  -وهو
�أم � ��ر �� �ض ��روري ل �ب �ق��اء ال �غ��اب��ة املطرية
ب�أكملها!

وال �ت �ف �ك�ير الإب� ��داع� ��ي .ف �م��ن خ�ل�ال هذه
م�ب��ادرات ومب��ا يتما�شى مع �أه��داف ور�ؤى
اجلامعة ،نعمل على حتقيق �أثر �إيجابي يف
م�ستقبل الأجيال ال�شابة من خالل توفري
بيئة تعليمية داعمة مفعمة بوجهات النظر
القيمة واملفيدة".
وج ��اء ت�صميم ال�برن��ام��ج ل �ت��زوي��د طلبة
امل ��دار� ��س ال �ث��ان��وي��ة ب �خ�ب�رات ع�م�ل�ي��ة من
خالل خمتربات ومرافق جامعة �أبوظبي
امل� �ت� �ط ��ورة ،ح �ي��ث مت ح ��ث ال �ط �ل �ب��ة على
امل �� �ش��ارك��ة يف �أن �� �ش �ط��ة ال �ت �ع �ل��م املختلفة
كمقاطع الفيديو امل�سجلة والتجارب عرب
الإنرتنت واملحاكاة وغريها الكثري.
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من املعروف �أن لدغات احل�شرات ت�صبح �شائعة للغاية يف ف�صل
ال�صيف ،وغالبا ما ت�سبب حكة م�ستمرة �أثناء تعافيها ،ما يجعلها
مزعجة جدا.ومييل البعو�ض الذي يلدغ �إىل القيام بذلك عند
الفجر وعند الغ�سق (ال�شفق) مبا يتما�شى مع �ساعتهم الداخلية.
وقد ال ت�شعر �أن اللدغات حتدث ،ولكن بعد ذلك ،قد تنتفخ وحتمر
وتثري حكة �شديدة.ويف حني �أن غالبية لدغات احل�شرات ال
تتطلب �أي عالج من الطبيب� ،إال �أن احلكة وحدها ميكن �أن تكون
كافية لإثارة جنونك.
ميكن مراجعة الطبيب �إذا مل ت�ساعد هذه العالجات

Tuesday

23

� 4إ�سعافات منزلية ت�ساعد على �إيقاف
احلكة املزعجة للدغات احل�شرات
وي�ؤدي خد�ش اللدغات فقط �إىل زيادة احلكة ،حيث ميكن
�أن ي�صبح حك اجللد �أكرث التهابا.
 .1ا�ستخدم الكحول املحمر على اللدغة:
وتن�صح هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية الربيطانية� ،إذا �إذا الحظت لدغة البعو�ض ب�سرعة ،ام�سح املنطقة ببع�ض
كنت تعاين من حكة �أو �أمل �أو ت��ورم بعد لدغة ح�شرة �أو الكحول املحمر.
 .3ال�صبار:
لدغة ،باحل�صول على م�ساعدة من العالجات التالية:
ولن ي�ؤدي ذلك فقط �إىل تنظيف مكان اللدغة ،ولكن مع جل ال�صبار متعدد اال�ستخدامات وميكن ا�ستخدامه يف
للأمل �أو االنزعاج :تناول م�سكنات الأمل التي ال ت�ستلزم تبخر الكحول �سيكون له ت�أثري تربيد على ب�شرتك.جميع �أنواع الأمرا�ض ،من حروق ال�شم�س �إىل البقع.
و�صفة طبية ،مثل البارا�سيتامول �أو الأيبوبروفني (ال وحاول �أال تفرط يف ا�ستخدام الكحول لأنه ميكن �أن يهيج ون�ظ��را لأن ال�صبار ل��ه خ�صائ�ص م���ض��ادة لاللتهابات،
ينبغي �إعطاء الأ�سربين للأطفال دون �سن  16عاما).
ب�شرتك ويجففها.
ميكنك �أي�ضا ا�ستخدامه للم�ساعدة يف لدغات احل�شرات.
للحكة :ا� �س ��أل ال�صيديل ع��ن ال�ع�لاج��ات املنا�سبة ،مباوك��ل ما عليك فعله هو و�ضع اجل��ل على موقع اللدغة،
يف ذل��ك ك��رمي �أو غ�سول كروتاميتون ،وك��رمي �أو مرهم  .2كي�س �شاي بارد:
وعلى الفور �ستالحظ ال�شعور بالربودة.
يف حني �أن الكثري منا �سمع عن ا�ستخدام �أكيا�س ال�شاي و�إذا ك��ان ل��دي��ك ن�ب��ات ال���ص�ب��ار يف امل �ن��زل ،ميكنك �أي�ضا يف اخلارج.
هيدروكورتيزون و�أقرا�ص م�ضادات الهي�ستامني.
للتورم :حاول و�ضع كمادات باردة �أو كي�س ثلج بانتظام ال �ب��ارد على ال�ع�ين ملنع االن �ت �ف��اخ ،فقد ال ت�ع��رف �أن �ه��ا يف قطع ورق��ة وو�ضع اجلل الطبيعي مبا�شرة على املنطقة ويف حني �أن لدغات الربغ�شة ول�سعات النحل ال تتطلبعادة عناية طبية� ،إىل �أنه يجب عليك االت�صال بالطوارئ
على املنطقة امل�صابة� ،أو ا�س�أل ال�صيديل عن العالجات الواقع عالج جيد للدغات احل�شرات.
امل�صابة.
�أو طبيبك �إذا:
مثل �أقرا�ص م�ضادات الهي�ستامني.
ويحتوي ك��ل م��ن ال�شاي الأخ�ضر وال�شاي الأ��س��ود على
كنت قلقا من اللدغةوميكن مراجعة الطبيب �إذا مل ت�ساعد هذه العالجات ،خ�صائ�ص م�ضادة لاللتهابات ،وبالتايل عند و�ضعه على  .4الع�سل:
للع�سل خ�صائ�ص مطهرة وم�ضادة للبكترييا ميكن �أن -ال تبد�أ �أعرا�ضك يف التح�سن يف غ�ضون �أي��ام قليلة �أو
حيث ميكن �أن ي�صف للمري�ض �أدوية �أقوى مثل �أقرا�ص اللدغة ميكن �أن ي�ساعد يف تقليل التورم.
وبب�ساطة انقع كي�س ال�شاي يف املاء املغلي ثم اتركه ليربد تقلل االل�ت�ه��اب ومت�ن��ع ال �ع��دوى .وي�ج��ب ا��س�ت�خ��دام��ه يف تزداد �سوءا
ال�ستريويد.
الداخل فقط ،لأن حالوة الع�سل ميكن �أن جتذب البعو�ض -ل�سعت �أو تعر�ضت للدغة يف فمك �أو حلقك �أو بالقرب
كما ميكن �أي�ضا جتربة العالجات التالية يف املنزل:
قبل و�ضعه على �أي لدغات.
وللح�صول على م�ساعدة �إ�ضافية� ،ضع كي�س ال�شاي يف
الثالجة ،حيث �ست�ساعد الربودة على تهدئة اللدغات.

من عينيك
تت�سع م�ساحة ك�ب�يرة (ح ��وايل �� 10س��م �أو �أك�ث�ر علىاجللد) حول اللدغة ،حمراء ومتورمة
لديك �أعرا�ض التهاب اجلرح ،مثل القيح �أو زيادة الأمل�أو التورم �أو االحمرار،
وقد حتتاج �إىل م�ضادات حيوية
لديك �أعرا�ض عدوى �أكرث انت�شارا ،مثل احلمى وتورمالغدد وغريها من الأعرا�ض ال�شبيهة بالإنفلونزا.

هل تغريت الأعرا�ض الأكرث �شيوعا
لـ"كوفيد"19 -؟

ذكرت درا�سة جديدة �أن �أكرث الأعرا�ض �شيوعا لفريو�س كورونا تغريت منذ ظهور الوباء.
ومنذ �أكرث من عام ،كان امل�سعفون يحذرون النا�س من البحث عن �سعال جديد وارتفاع درجة احلرارة وفقدان
حا�سة ال�شم باعتبارها �أكرث عالمات الفريو�س �شيوعا.لكن البيانات اجلديدة تظهر �أن هذه الن�صيحة قد
تكون قدمية ،ما يعني �أن الأ�شخا�ص غري امل�شخ�صني قد ين�شرون الفريو�س دون علمهم.

ووفقا لدرا�سة ،ZOE Covid Symptom Study
�إذا ك��ان عمرك �أق��ل م��ن  40ع��ام��ا ،ف ��إن الأع��را���ض الأكرث
�شيوعا هي التهاب احللق وال�صداع و�سيالن الأنف.
وبالن�سبة لأولئك الذين تزيد �أعمارهم عن  40عاما ،ف�إن

ولكن بع�ض امل�سعفني ،مبن فيهم الربوفي�سور �سبيكتور ،خمتلف الآن� ،إنه �أ�شبه بالزكام لدى ه�ؤالء ال�شباب والنا�س
ال�ع�لام��ات ال�ت��ي يجب البحث عنها ه��ي ال���ص��داع و�سيالن �أنه "يعمل ب�شكل خمتلف قليال" عن ال�سالالت الأخرى.
ولكن ،قد يكون هذا �أي�ضا لأن الفريو�س يت�سبب حاليا يف طالبوا بتو�سيع القائمة ما يعني �أنه ميكن ت�شخي�ص املر�ضى ال ي��درك��ون ذل ��ك ،وق��د يعتقد ال�ن��ا���س �أن �ه��م �أ��ص�ي�ب��وا بنوع
الأنف والعط�س.
م��ن ال�برد املو�سمي وم��ا زال��وا يذهبون �إىل احل�ف�لات وقد
امل�صابني ،ما �سيحد من انت�شار الفريو�س.
وت�أتي هذه الأخبار يف الوقت الذي يزعم فيه �أ�ستاذ بارز �أن حدوث وباء لدى ال�شباب وتختلف الأعرا�ض وفقا للعمر.
"متغري دلتا" ،الذي مت حتديده لأول مرة يف الهند ،يبدو وتتعقب درا� �س��ة  ZOEتف�شي امل��ر���ض منذ ب��دء الإغالق و�أو� �ض��ح الربوفي�سور �سبيكتور" :كوفيد يت�صرف ب�شكل ين�شرونه حولهم".
الأول يف م��ار���س  2020ب��ا��س�ت�خ��دام ب�ي��ان��ات م��ن ماليني
الربيطانيني ال��ذي��ن �أبلغوا ع��ن �أنظمتهم م��ن خ�لال �أحد
التطبيقات.
وقال الربوفي�سور تيم �سبيكتور ،امل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة،
ل�صحيفة "ذي تلغراف" الربيطانية" :منذ بداية مايو ،كنا
نبحث يف �أهم الأعرا�ض وهي لي�ست كما كانت .ويبدو �أن هذا
املتغري يعمل ب�شكل خمتلف قليال".
والعالمة الأك�ثر �شيوعا هي ال�صداع ال��ذي �أ�صاب 66%
مم��ن ت�ق��ل �أع �م��اره��م ع��ن  40ع��ام��ا و 53%مم��ن تزيد
�أعمارهم عن  40عاما.
ويعني هذا �أن الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن  40عاما
تظهر عليهم عالمات �أقل على الإ�صابة بالفريو�س الآن و�أن
العالمات الأكرث �شيوعا لديهم خفيفة جدا ولكن ال توجد
عالمات مثل ال�سعال �أو احلمى �أو فقدان حا�سة ال�شم.
واكت�شف تطبيق  Covid jabيف اململكة املتحدة� ،أي�ضا
م�ؤخرا �أن فقدان حا�سة التذوق �أو ال�شم مل يعد �ضمن �أهم
� 10أعرا�ض.
ويخ�شى الربوفي�سور �سبيكتور من �أن العديد من ال�شباب
قد ال يتم ت�شخي�صهم وينت�شر الفريو�س ب�شكل �أكرب ب�سبب
التحول يف الأعرا�ض حيث �أن احلاالت هي الأعلى والأ�سرع
منوا لدى الأ�شخا�ص يف الع�شرينات من العمر.
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EAT 173065
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352691 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370100 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة18:
حقائب اخل�صر ،حقائب ريا�ضية جلميع الأغرا�ض ،حقائب حمل جلميع الأغرا�ض ،حقائب حمل ت�ستخدم
مرة �أخ��رى جلميع الأغ��را���ض ،حقائب للريا�ضيني ،حقائب ظهر ،حقائب ظهر وحقائب للكتب وحقائب
للريا�ضة وحقائب للخ�صر وحمافظ وحقائب يد ،حقائب للكتب ،حقائب ظهر قما�شية ،حقائب يد ن�سائية،
�أكيا�س م�صنوعة من القما�ش� ،أكيا�س من الن�سيج ،جزادين� ،شنط ظهر ،حقائب للكتب املدر�سية ،حقائب
ظهر قما�شية مدر�سية� ،شنط مدر�سية ،حقائب مدر�سية ،حقائب ظهر مدر�سية للأطفال ،حقائب ظهر
�صغرية ،حقائب للريا�ضة� ،أكيا�س ت�سوق من الن�سيج ،حقائب حمل ،حقائب �سفرية ،حمافظ وحمافظ
بجيوب ،حمافظ مبا يف ذلك حامالت بطاقات ،حمافظ غري م�صنوعة من املعادن النفي�سة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USبخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية
حيث �أن احلرف  Aعلى �شكل ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة14:
حُ لي �صغرية ل�سال�سل املفاتيح ،حُ لي �صغرية حللقات املفاتيح �أو �سال�سل املفاتيح ،حُ لي �صغرية جموهرات،
�سال�سل املفاتيح من املعادن النفي�سة� ،سال�سل املفاتيح غري معدنية وغري جلدية ،حلقات مفاتيح بال�ستيكية،
�سيور ل�ساعات اليد� ،ساعات حائط� ،أ�ساور �ساعات� ،سيور �ساعات م�صنوعة من املعادن �أو اجللد �أو البال�ستيك،
�سوار �ساعات� ،ساعات� ،ساعات و�سيور لل�ساعات� ،ساعات يد.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USباللغة 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
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352688 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370100 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
مطبوعات فنية ،مطبوعات فنية على الكنفا� ،أجندات فارغة ،دفاتر ورقية فارغة ،مطبوعات ملونة ،مفار�ش
مو�ضعية للمكاتب ،دفاتر يوميات ،مطبوعات فنية ب�إطار ،دفاتر� ،صناديق �أق�لام الر�صا�ص ،علب �أقالم
الر�صا�ص� ،أقالم الر�صا�ص� ،أق�لام ،بطاقات بريدية ،دفاتر ر�سم� ،ألبومات للمل�صقات ،دفاتر للمل�صقات،
مل�صقات ،دفاتر مربوطة ب�أ�سالك.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USبخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية
حيث �أن احلرف  Aعلى �شكل ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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 بالفئة14:
حُ لي �صغرية ل�سال�سل املفاتيح ،حُ لي �صغرية حللقات املفاتيح �أو �سال�سل املفاتيح ،حُ لي �صغرية جموهرات،
�سال�سل املفاتيح من املعادن النفي�سة� ،سال�سل املفاتيح غري معدنية وغري جلدية ،حلقات مفاتيح بال�ستيكية،
�سيور ل�ساعات اليد� ،ساعات حائط� ،أ�ساور �ساعات� ،سيور �ساعات م�صنوعة من املعادن �أو اجللد �أو البال�ستيك،
�سوار �ساعات� ،ساعات� ،ساعات و�سيور لل�ساعات� ،ساعات يد.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USبخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية
حيث �أن احلرف  Aعلى �شكل ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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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وزارة االقت�صاد
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة28:
دُمى م�صنوعة من املخمل� ،ألعاب م�صنوعة من املخمل� ،ألعاب �شخ�صيات احلركة� ،ألعاب لوحية� ،ألعاب الورق
(�شدّة) ،لوازم التزيني للأطفال حتديدًا خوذات �ألعاب للعب ،مواد لعب مبتكرة على هيئة متاثيل و�ألعاب
م�صنوعة من املخمل م�أخوذة عن �شخ�صيات �ألعاب الفيديو� ،ألعاب احلفالت� ،ألعاب م�صنوعة من املخمل
الناعم� ،ألعاب حم�شوة وم�صنوعة من املخمل� ،ألعاب الطاولة ،مناذج �ألعاب.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USباللغة 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
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352718 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370040 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
جوارب ن�صفية (للكاحل) ،مالب�س اال�ستحمام للن�ساء ،بذالت اال�ستحمام للرجال� ،أرواب ا�ستحمام ،ربطات
العنق فرا�شية� ،سراويل داخلية ق�صرية ،مالب�س داخلية� ،أحذية من الكنفا ،معاطف ،لبا�س القدم للرجال،
لبا�س القدم للن�ساء ،لبا�س القدم غري خم�ص�ص للريا�ضة� ،أزياء الهالوين� ،أرواب ا�ستحمام مقلن�سة ،كنزات
�صوفية مقلن�سة ،قم�صان ف�ضفا�ضة مقلن�سة ،ب�ل��وزات مقلن�سة ،ج��وارب مرتفعة للركبة ،ج��وارب طويلة
مرتفعة للركبة ،طماقات ،قم�صان ذات �أكمام طويلة ،بناطيل طويلة هوينية ،لفاعات للرقبة ،ربطات عنق،
بناطيل بجامات ،بجامات ،كنزات �صوفية ،معاطف مطر� ،سراويل ق�صرية� ،سراويل النوم ،لبا�س النوم،
جوارب ق�صرية� ،سرتات ،بناطيل ف�ضفا�ضة ،قم�صان ف�ضفا�ضة ،بذالت �سباحة ،قم�صان ن�صف كم ،مالب�س
داخلية� ،سراويل داخلية ،مالب�س داخلية ،جاكيتات واقية من الرياح.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USباللغة 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
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352702 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370221 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة18:
حقائب اخل�صر ،حقائب ريا�ضية جلميع الأغرا�ض ،حقائب حمل جلميع الأغرا�ض ،حقائب حمل ت�ستخدم
مرة �أخ��رى جلميع الأغ��را���ض ،حقائب للريا�ضيني ،حقائب ظهر ،حقائب ظهر وحقائب للكتب وحقائب
للريا�ضة وحقائب للخ�صر وحمافظ وحقائب يد ،حقائب للكتب ،حقائب ظهر قما�شية ،حقائب يد ن�سائية،
�أكيا�س م�صنوعة من القما�ش� ،أكيا�س من الن�سيج ،جزادين� ،شنط ظهر ،حقائب للكتب املدر�سية ،حقائب
ظهر قما�شية مدر�سية� ،شنط مدر�سية ،حقائب مدر�سية ،حقائب ظهر مدر�سية للأطفال ،حقائب ظهر
�صغرية ،حقائب للريا�ضة� ،أكيا�س ت�سوق من الن�سيج ،حقائب حمل ،حقائب �سفرية ،حمافظ وحمافظ
بجيوب ،حمافظ مبا يف ذلك حامالت بطاقات ،حمافظ غري م�صنوعة من املعادن النفي�سة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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 بالفئة16:
مطبوعات فنية ،مطبوعات فنية على الكنفا ،دفاتر �أجندات فارغة ،دفاتر ورقية فارغة ،مطبوعات ملونة
على هيئة مطبوعات حجرية ،مفار�ش مو�ضعية للمكاتب ،دفاتر يوميات مطبوعة ،مطبوعات فنية ب�إطار،
دفاتر ورقية� ،صناديق �أق�لام الر�صا�ص ،علب �أق�لام الر�صا�ص� ،أق�لام الر�صا�ص� ،أق�لام ،بطاقات بريدية
مطبوعة ،دفاتر ر�سم� ،ألبومات للمل�صقات ،دفاتر للمل�صقات ،مل�صقات ،دفاتر مربوطة ب�أ�سالك.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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 اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل
�سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
و امل�سجلة حتت الرقم 160268
املودعة بالرقـم 160268 :
بتاريخ 2013 / 4 / 9 :
با�ســــــم  :عبد الرافيه عبد الرحمن حممد عبد احلميد.
و عنوانه � :ص.ب  96720ـ دبي ن الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخري
اعتباراً من تاريخ2021 / 7 / 24 :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352700 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370100 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة28:
دُمى م�صنوعة من املخمل� ،ألعاب م�صنوعة من املخمل� ،ألعاب �شخ�صيات احلركة� ،ألعاب لوحية� ،ألعاب الورق
(�شدّة) ،لوازم التزيني للأطفال حتديدًا خوذات �ألعاب للعب ،مواد لعب مبتكرة على هيئة متاثيل و�ألعاب
م�صنوعة من املخمل م�أخوذة عن �شخ�صيات �ألعاب الفيديو� ،ألعاب احلفالت� ،ألعاب م�صنوعة من املخمل
الناعم� ،ألعاب حم�شوة وم�صنوعة من املخمل� ،ألعاب الطاولة ،مناذج �ألعاب.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USبخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية
حيث �أن احلرف  Aعلى �شكل ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
منوذج اعالن الن�شر عن التعديل ( �شكل العالمة )
تعلن �إدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
�سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
بطلب لتعديل بيانات العالمة التجارية Clikon
املودعة بالرقـم  131428 :بتاريخ 2009 / 7 / 8
و امل�سجلة بتاريخ 2009 / 12 / 31 :
�شركة� :إيرتونيك�س ميدل �إي�ست للتجارة العامة.
و عنوانه :حمل رقم  57ملك ال�شيخة �شيخة بنت �سعيد �أل مكتوم  ،بر دبي القوز �ص.ب  ، 20652الإمارات
العربية املتحدة.
�صورة العالمة

و ذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 11
�أج�ه��زة ل�ل�إن��ارة و التدفئة و توليد البخار و الطهي و التربيد و التجفيف و التهوية و ت��وري��د امل�ي��اه و
للأغرا�ض ال�صحية.
بيانات التعديل
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �إعاله .
تاريخ التعديل 2021 / 7 / 7
تاريخ الت�أ�شري 2021 / 7 / 13

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352679 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370100 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
علب مُعدة للهواتف املتحركة ،علب للهواتف الذكية ،علب للهواتف املتحركة ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر قابلة
للتنزيل ،برجميات �ألعاب قابلة للتنزيل ،علب للهواتف اخللوية ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر قابلة للتنزيل من
�شبكة كمبيوتر عاملية ،برامج �ألعاب الفيديو قابلة للتنزيل ،برجميات �ألعاب الفيديو قابلة للتنزيل ،برجميات
الألعاب االلكرتونية قابلة للتنزيل للأجهزة االلكرتونية املحمولة ،برجميات الألعاب االلكرتونية قابلة للتنزيل
لال�ستخدام على �أجهزة كمبيوتر �شخ�صية و�أجهزة لوحية و�أجهزة متحركة ولوحات مفاتيح ،برجميات �ألعاب
الكرتونية قابلة للتنزيل على �أجهزة ال�سلكية ،برجميات �ألعاب تفاعلية قابلة للتنزيل ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر
امل�سجلة لأغرا�ض لعب الألعاب اال�ستجمامية ،برجميات �ألعاب الفيديو امل�سجلة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USبخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية حيث �أن
احلرف  Aعلى �شكل ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

EAT 173066
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352693 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370100 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
جوارب ن�صفية (للكاحل) ،مالب�س اال�ستحمام للن�ساء ،بذالت اال�ستحمام للرجال� ،أرواب ا�ستحمام ،ربطات
العنق فرا�شية� ،سراويل داخلية ق�صرية ،مالب�س داخلية� ،أحذية من الكنفا ،معاطف ،لبا�س القدم للرجال،
لبا�س القدم للن�ساء ،لبا�س القدم غري خم�ص�ص للريا�ضة� ،أزياء الهالوين� ،أرواب ا�ستحمام مقلن�سة ،كنزات
�صوفية مقلن�سة ،قم�صان ف�ضفا�ضة مقلن�سة ،ب�ل��وزات مقلن�سة ،ج��وارب مرتفعة للركبة ،ج��وارب طويلة
مرتفعة للركبة ،طماقات ،قم�صان ذات �أكمام طويلة ،بناطيل طويلة هوينية ،لفاعات للرقبة ،ربطات عنق،
بناطيل بجامات ،بجامات ،كنزات �صوفية ،معاطف مطر� ،سراويل ق�صرية� ،سراويل النوم ،لبا�س النوم،
جوارب ق�صرية� ،سرتات ،بناطيل ف�ضفا�ضة ،قم�صان ف�ضفا�ضة ،بذالت �سباحة ،قم�صان ن�صف كم ،مالب�س
داخلية� ،سراويل داخلية ،مالب�س داخلية ،جاكيتات واقية من الرياح.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USبخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية
حيث �أن احلرف  Aعلى �شكل ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

EAT 173071

EAT 173070

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352717 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370040 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�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:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352715 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370040 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة18:
حقائب اخل�صر ،حقائب ريا�ضية جلميع الأغرا�ض ،حقائب حمل جلميع الأغرا�ض ،حقائب حمل ت�ستخدم
مرة �أخ��رى جلميع الأغ��را���ض ،حقائب للريا�ضيني ،حقائب ظهر ،حقائب ظهر وحقائب للكتب وحقائب
للريا�ضة وحقائب للخ�صر وحمافظ وحقائب يد ،حقائب للكتب ،حقائب ظهر قما�شية ،حقائب يد ن�سائية،
�أكيا�س م�صنوعة من القما�ش� ،أكيا�س من الن�سيج ،جزادين� ،شنط ظهر ،حقائب للكتب املدر�سية ،حقائب
ظهر قما�شية مدر�سية� ،شنط مدر�سية ،حقائب مدر�سية ،حقائب ظهر مدر�سية للأطفال ،حقائب ظهر
�صغرية ،حقائب للريا�ضة� ،أكيا�س ت�سوق من الن�سيج ،حقائب حمل ،حقائب �سفرية ،حمافظ وحمافظ
بجيوب ،حمافظ مبا يف ذلك حامالت بطاقات ،حمافظ غري م�صنوعة من املعادن النفي�سة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USباللغة 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 بالفئة16:
مطبوعات فنية ،مطبوعات فنية على الكنفا� ،أجندات فارغة ،دفاتر ورقية فارغة ،مطبوعات ملونة ،مفار�ش
مو�ضعية للمكاتب ،دفاتر يوميات ،مطبوعات فنية ب�إطار ،دفاتر� ،صناديق �أق�لام الر�صا�ص ،علب �أقالم
الر�صا�ص� ،أقالم الر�صا�ص� ،أق�لام ،بطاقات بريدية ،دفاتر ر�سم� ،ألبومات للمل�صقات ،دفاتر للمل�صقات،
مل�صقات ،دفاتر مربوطة ب�أ�سالك.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USباللغة 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
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

EAT 173076
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352697 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370221 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

EAT 173062

EAT 173067

EAT 173072

EAT 173077

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

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

EAT 173068
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352709 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370040 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
علب ُمعدة للهواتف املتحركة ،علب للهواتف الذكية ،علب للهواتف املتحركة ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر
قابلة للتنزيل ،برجميات �ألعاب قابلة للتنزيل ،علب للهواتف اخللوية ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر قابلة
للتنزيل من �شبكة كمبيوتر عاملية ،برامج �ألعاب الفيديو قابلة للتنزيل ،برجميات �ألعاب الفيديو قابلة
للتنزيل ،برجميات الألعاب االلكرتونية قابلة للتنزيل للأجهزة االلكرتونية املحمولة ،برجميات الألعاب
االلكرتونية قابلة للتنزيل لال�ستخدام على �أجهزة كمبيوتر �شخ�صية و�أجهزة لوحية و�أجهزة متحركة
ولوحات مفاتيح ،برجميات �ألعاب الكرتونية قابلة للتنزيل على �أجهزة ال�سلكية ،برجميات �ألعاب تفاعلية
قابلة للتنزيل ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر امل�سجلة لأغرا�ض لعب الألعاب اال�ستجمامية ،برجميات �ألعاب
الفيديو امل�سجلة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  AMONG USباللغة 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.

الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

EAT 173063
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352682 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370100 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

EAT 173073
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352721 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370040 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

EAT 173064

EAT 173069
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352723 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370040 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

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

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

EAT 173075
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352694 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370221 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة14:
حُ لي �صغرية ل�سال�سل املفاتيح ،حُ لي �صغرية حللقات املفاتيح �أو �سال�سل املفاتيح ،حُ لي �صغرية جموهرات،
�سال�سل املفاتيح من املعادن النفي�سة� ،سال�سل املفاتيح غري معدنية وغري جلدية ،حلقات مفاتيح بال�ستيكية،
�سيور ل�ساعات اليد� ،ساعات حائط� ،أ�ساور �ساعات� ،سيور �ساعات م�صنوعة من املعادن �أو اجللد �أو البال�ستيك،
�سوار �ساعات� ،ساعات� ،ساعات و�سيور لل�ساعات� ،ساعات يد.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
EAT 173079
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352707 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370221 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة28:
دُمى م�صنوعة من املخمل� ،ألعاب م�صنوعة من املخمل� ،ألعاب �شخ�صيات احلركة� ،ألعاب لوحية� ،ألعاب الورق
(�شدّة) ،لوازم التزيني للأطفال حتديدًا خوذات �ألعاب للعب ،مواد لعب مبتكرة على هيئة متاثيل و�ألعاب
م�صنوعة من املخمل م�أخوذة عن �شخ�صيات �ألعاب الفيديو� ،ألعاب احلفالت� ،ألعاب م�صنوعة من املخمل
الناعم� ،ألعاب حم�شوة وم�صنوعة من املخمل� ،ألعاب الطاولة ،مناذج �ألعاب.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
EAT 173074
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352690 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370221 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
علب ُمعدة للهواتف املتحركة ،علب للهواتف الذكية ،علب للهواتف املتحركة ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر
قابلة للتنزيل ،برجميات �ألعاب قابلة للتنزيل ،علب للهواتف اخللوية ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر قابلة
للتنزيل من �شبكة كمبيوتر عاملية ،برامج �ألعاب الفيديو قابلة للتنزيل ،برجميات �ألعاب الفيديو قابلة
للتنزيل ،برجميات الألعاب االلكرتونية قابلة للتنزيل للأجهزة االلكرتونية املحمولة ،برجميات الألعاب
االلكرتونية قابلة للتنزيل لال�ستخدام على �أجهزة كمبيوتر �شخ�صية و�أجهزة لوحية و�أجهزة متحركة
ولوحات مفاتيح ،برجميات �ألعاب الكرتونية قابلة للتنزيل على �أجهزة ال�سلكية ،برجميات �ألعاب تفاعلية
قابلة للتنزيل ،برجميات �ألعاب الكمبيوتر امل�سجلة لأغرا�ض لعب الألعاب اال�ستجمامية ،برجميات �ألعاب
الفيديو امل�سجلة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
EAT 173078
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/06/07 :
املودعة بالرقم352705 :
بيانات الأولوية2020/12/09 - 90370221 :
الواليات املتحدة الأمريكية.
اال�سم� :إنر�سلوث ال ال �سي
وعنوانه� :ص.ب2532 .ريدموند ،وا�شنطن ، 98073الواليات املتحدة الأمريكية.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
جوارب ن�صفية (للكاحل) ،مالب�س اال�ستحمام للن�ساء ،بذالت اال�ستحمام للرجال� ،أرواب ا�ستحمام ،ربطات
العنق فرا�شية� ،سراويل داخلية ق�صرية ،مالب�س داخلية� ،أحذية من الكنفا ،معاطف ،لبا�س القدم للرجال،
لبا�س القدم للن�ساء ،لبا�س القدم غري خم�ص�ص للريا�ضة� ،أزياء الهالوين� ،أرواب ا�ستحمام مقلن�سة ،كنزات
�صوفية مقلن�سة ،قم�صان ف�ضفا�ضة مقلن�سة ،ب�ل��وزات مقلن�سة ،ج��وارب مرتفعة للركبة ،ج��وارب طويلة
مرتفعة للركبة ،طماقات ،قم�صان ذات �أكمام طويلة ،بناطيل طويلة هوينية ،لفاعات للرقبة ،ربطات عنق،
بناطيل بجامات ،بجامات ،كنزات �صوفية ،معاطف مطر� ،سراويل ق�صرية� ،سراويل النوم ،لبا�س النوم،
جوارب ق�صرية� ،سرتات ،بناطيل ف�ضفا�ضة ،قم�صان ف�ضفا�ضة ،بذالت �سباحة ،قم�صان ن�صف كم ،مالب�س
داخلية� ،سراويل داخلية ،مالب�س داخلية ،جاكيتات واقية من الرياح.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم تعبريي لرائد ف�ضاء.
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.

25
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/03/06 :

املودعة حتت رقم 346278 :
رقم الأولوية90166359 :
تاريخ الأولوية2020/09/08 :
البلد الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية
با�ســم :ايه يف بي ماترك�س ،ال ال �سي
وعنوانه 7373 :جيتواي بوليفارد ،نيوارك ،كاليفورنيا ،94560 ،الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة12 :
ال�سيارات و�أجزائها الهيكلية وملحقاتها
و�صف العالمة :عبارة عن ر�سمة دب باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

بتاريخ 2021/03/04 :

املودعة حتت رقم 346188 :
رقم الأولوية90160340 :
تاريخ الأولوية2020/09/04 :
البلد الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية
با�ســم :ايه يف بي ماترك�س ،ال ال �سي
وعنوانه 7373 :جيتواي بوليفارد ،نيوارك ،كاليفورنيا ،94560 ،الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة12 :
ال�سيارات ،املركبات ذات حمرك يعمل بالكهرباء
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  Airمكتوبة ب�شكل خا�ص بحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/03/11 :

املودعة حتت رقم 346852 :
با�ســم� :سانو رومينيا ا�س .ار .ال.

وعنوانه 362 :بريوينتي بلفد ،.بانتيليمون �سيتي ،زيب كود � ،077145إلفوف كاونتي ،رومانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة16 :
ورق تواليت ،حفا�ضات �أطفال ،مواد بال�ستيكية للتغليف
و�صف العالمة :كلمة  SANOبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/03/06 :

املودعة حتت رقم 346277 :
رقم الأولوية90162679 :
تاريخ الأولوية2020/09/07 :
البلد الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية
با�ســم :ايه يف بي ماترك�س ،ال ال �سي
وعنوانه 7373 :جيتواي بوليفارد ،نيوارك ،كاليفورنيا ،94560 ،الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة9 :
بطاريات؛ �أجهزة ال�شحن الكهربائي املركبات ذات حمرك؛ م��زودات الطاقة الإلكرتونية لقيادة املحركات
الكهربائية؛ معدات �إمداد الطاقة لنقل وتوزيع الكهرباء داخل املركبات الكهربائية
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  WUNDERBOXبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

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

الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

بتاريخ 2021/03/11 :

املودعة حتت رقم 346850 :
با�ســم� :سانو رومينيا ا�س .ار .ال.
وعنوانه 362 :بريوينتي بلفد ،.بانتيليمون �سيتي ،زيب كود � ،077145إلفوف كاونتي ،رومانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة3 :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة وم��واد �أخ��رى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف
و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون غري طبية ،منظفات �أ�سنان غري طبية
و�صف العالمة :كلمة  SANOبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12803

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12806

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليها  :هاجر بنت حممد ال�سو�سي حرم حممدي .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )60,655.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 97531خ�صو�صى / P/دب��ي ) من ن��وع ( ني�سان تيدا _
هات�شباك ) موديل ( _ )2015لون ( �أزرق ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :ناجاراجن .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )26,039.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 32658خ�صو�صى / 2/ال�شارقة ) من نوع ( تويوتا فور�شرن _
ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2013لون ( �أبي�ض/ل�ؤل�ؤي ) واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/03/11 :

املودعة حتت رقم 346851 :
با�ســم� :سانو رومينيا ا�س .ار .ال.
وعنوانه 362 :بريوينتي بلفد ،.بانتيليمون �سيتي ،زيب كود � ،077145إلفوف كاونتي ،رومانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة5 :
مواد مطهرة ،م�ستح�ضرات مطهرة ،مبيدات ح�شرية ،مبيدات ،مبيدات الفطريات ومبيدات الآفات ،منقيات
الهواء ،م�ستح�ضرات طارد البعو�ض والذباب واحل�شرات والعثة ،م�ستح�ضرات �إبادة الآف��ات ،امل�ستح�ضرات
الطبية للوقاية من �أ�شعة ال�شم�س ،امل�ستح�ضرات الطبية حلماية الب�شرة والعناية بها؛ و�سادات �صحية؛
م�ستح�ضرات لتطهري مراحي�ض احلمام والأر�ضيات و�أدوات املطبخ والأجهزة الكهربائية والأ�سطح؛ مطهر
متعدد الأغرا�ض ،م�سحوق مطهرة ،منا�شف مطهرة ؛ حفا�ضات ،مزيالت الروائح الكريهة
و�صف العالمة :كلمة  SANOبحروف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل
�سبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
و امل�سجلة حتت الرقم 131366
املودعة بالرقـم 161366 :
بتاريخ 2012 / 5 / 8 :
با�ســــــم � :ش .ماهافري �سبني فاب ( بي ) �أل تي دي .و عنوانه  :ريجي�سترييد
�أوفي�س �إيه � / 132أولد دال ماندي كانبيور ( بي  .يو ) الهند.
�صورة العالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخري
اعتباراً من تاريخ2021 / 8 / 17 :
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2021/03/04 :
املودعة حتت رقم 346189 :
رقم الأولوية081372 :
تاريخ الأولوية2020/09/04 :
البلد الأولوية :جامايكا
با�ســم :في�سبوك تكنولوجيز ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات  :بالفئة9 :
برامج الواقع املعزز؛ برامج الواقع املعزز للتجارب التفاعلية؛ برنامج تطبيقات الكمبيوتر ل�شا�شات العر�ض املثبتة
على الر�أ�س واملعنى بها برنامج لإن�شاء م�ساحة عمل افرتا�ضية للعمل التعاوين عرب الإنرتنت من قبل �أطراف
متعددة؛ برنامج تطبيقات الكمبيوتر للأجهزة املحمولة واملعنى بها برنامج لإن�شاء م�ساحة عمل افرتا�ضية
للعمل التعاوين عرب الإن�ترن��ت من قبل �أط��راف متعددة؛ �أدوات تطوير برامج الكمبيوتر للأعمال وال�شبكات
االجتماعية؛ برنامج كمبيوتر لربط املوظفني ببع�ضهم البع�ض؛ برنامج كمبيوتر خلدمات التعاون والتخزين
والتحرير للم�ستندات عرب الإنرتنت؛ برامج الكمبيوتر لأنظمة الواقع االفرتا�ضي؛ برنامج كمبيوتر لإدارة �سري
العمل و�أمتتة �سري العمل لت�شغيل �أجهزة م�ساحات العمل متعددة الوظائف و�إدارة امل�ستندات وت�أليف ون�شر املحتوى
وتطوير مواقع ال�شبكة الداخلية املخ�ص�صة وت�صميم و�إن�شاء و�صيانة والو�صول �إىل �إدارة امل�ستندات والت�أليف
و�أنظمة التخزين واال�سرتجاع والو�صول للبيانات املخزنة عن بعد ملثل هذه التطبيقات؛ برامج الكمبيوتر التي
تتيح االت�صال وتبادل املعلومات بني �أع�ضاء فريق العمل عرب الإنرتنت؛ برامج الكمبيوتر التي توفر و�صو ًال عرب
الويب �إىل التطبيقات واخلدمات من خالل نظام ت�شغيل الويب �أو واجهة البوابة؛ برامج الكمبيوتر واملعني بها
برامج �إدارة املعلومات؛ برنامج �إنتاجية مكان العمل؛ برامج كمبيوتر الو�سائط املتعددة التفاعلية؛ برامج تفاعلية؛
برنامج املرا�سلة؛ ب��رام��ج تطبيقات الهاتف املحمول؛ تطبيقات الهاتف املحمول لال�ستخدام م��ن قبل الأفراد
وال�شركات كم�ساحة عمل افرتا�ضية؛ برامج ال�شبكات االجتماعية؛ برنامج لتجارب الواقع املعزز؛ برنامج لإن�شاء
بيئة عمل افرتا�ضية عرب الإنرتنت لتو�صيل املعلومات حول العاملني يف �أماكن العمل البعيدة واحلا�ضرين يف
االجتماع وفيما بينهم؛ برنامج لدمج البيانات الإلكرتونية مع بيئات العامل احلقيقي لأغرا�ض الإنتاجية والتعليم
والتوا�صل وال�شبكات االجتماعية؛ برنامج للتنقل يف بيئة الواقع االفرتا�ضي؛ برنامج للتنقل يف بيئة الواقع املعزز؛
برنامج لتجارب الواقع االفرتا�ضي؛ برنامج يف طبيعة تطبيقات الهاتف املحمول لتمكني االت�صال وم�شاركة املوارد
بني �أع�ضاء فريق العمل عرب الإنرتنت؛ برامج الفيديو والكمبيوتر؛ برنامج م�ؤمترات الفيديو؛ برنامج عر�ض
الفيديو؛ برنامج فيديو؛ برنامج �سطح املكتب االفرتا�ضي؛ برامج الواقع االفرتا�ضي؛ برنامج الواقع االفرتا�ضي
لإن�شاء جتارب الواقع االفرتا�ضي والو�صول �إليها؛ برنامج الواقع االفرتا�ضي للتجارب التفاعلية؛ برنامج الواقع
االفرتا�ضي للتنقل يف بيئة الواقع االفرتا�ضي؛ برنامج الواقع االفرتا�ضي لتتبع الكائنات والتحكم يف احلركة
وت�صور املحتوى؛ برنامج الواقع االفرتا�ضي لت�شغيل �سماعات الواقع االفرتا�ضي؛ برامج الواقع االفرتا�ضي
ال�ستخدامها يف متكني �أجهزة الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة املحمولة والهواتف املحمولة لتوفري
جتارب الواقع االفرتا�ضي؛ برنامج الواقع االفرتا�ضي للم�ستخدمني لتجربة ت�صور الواقع االفرتا�ضي والتالعب
واالنغما�س؛ برنامج التعرف على ال�صوت
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  INFINITE OFFICEباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27يوليو  2021العدد 13299
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2021/03/04 :
املودعة حتت رقم 346190 :
رقم الأولوية081372 :
تاريخ الأولوية2020/09/04 :
البلد الأولوية :جامايكا
با�ســم :في�سبوك تكنولوجيز ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة42 :
م��زود خدمة التطبيقات ( )ASPي�ضم برناجمً ا لال�ستخدام يف م�ساحة عمل افرتا�ضية؛ خدمات الواقع
املعزز املقدمة عرب الإنرتنت من �شبكة الكمبيوتر؛ خدمات برجمة الكمبيوتر لإن�شاء حمتوى الواقع املعزز؛
خدمات برجمة الكمبيوتر لإن�شاء حمتوى الواقع االفرتا�ضي؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها �إن�شاء جمتمع
عرب الإنرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني لتنظيم املجموعات والأحداث وامل�شاركة يف املناق�شات وم�شاركة املعلومات
وامل��وارد وامل�شاركة يف ال�شبكات االجتماعية والتجارية واملجتمعية؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها �إن�شاء بيئة
افرتا�ضية على الإنرتنت لتوفري م�ساحة عمل افرتا�ضية للعمل التعاوين من قبل �أط��راف متعددة؛ خدمات
الكمبيوتر واملعنى بها �إن�شاء بيئة افرتا�ضية على الإنرتنت للربيد الإلكرتوين اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات والتقومي
والتعاون؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها ا�ست�ضافة املرافق الإلكرتونية للآخرين لتنظيم و�إجراء االجتماعات
والفعاليات واملناق�شات التفاعلية عرب الإنرتنت؛ �أدوات تطوير برامج الكمبيوتر للأعمال وال�شبكات االجتماعية؛
خدمات ا�ست�شارية يف جم��ال �أمتتة مكان العمل؛ �إن�شاء جمتمعات افرتا�ضية عرب الإن�ترن��ت للم�ستخدمني
للم�شاركة يف املناق�شات واالن�خ��راط يف ال�شبكات االجتماعية؛ ت�صميم وتطوير �أجهزة وبرامج الواقع املعزز؛
ت�صميم وتطوير برامج الواقع املعزز؛ ت�صميم وتطوير �أجهزة وبرامج الواقع االفرتا�ضي؛ ت�صميم وتطوير
برامج الت�شغيل للو�صول �إىل �شبكة احلو�سبة ال�سحابية وا�ستخدامها؛ ت�صميم برامج الكمبيوتر؛ تطوير برامج
الكمبيوتر؛ تطوير برامج الو�سائط املتعددة التفاعلية؛ خدمات التطوير والإب��داع والإن�ت��اج وما بعد الإنتاج
ملحتوى الو�سائط املتعددة؛ خدمات تبادل امللفات واملعني بها توفري ت�سهيالت عرب الإنرتنت للآخرين تتميز
بتكنولوجيا متكن امل�ستخدمني من حتميل وتنزيل امللفات الإلكرتونية؛ ا�ست�ضافة ال�سمعية واملرئية والن�صية
والبيانات واملحتوى على �شبكة الإنرتنت و�شبكات الكمبيوتر؛ ا�ست�ضافة املحتوى الرقمي على الإنرتنت؛ خدمات
املعلومات واال�ست�شارات والن�صح املتعلقة بالأوامر ال�صوتية وبرامج التعرف وبرامج حتويل الكالم �إىل ن�ص
وتطبيقات الربامج التي تدعم ال�صوت والأمتتة املنزلية وبرامج �إنرتنت الأ�شياء ()iot؛ خدمات �إنتاج الو�سائط
املتعددة؛ خدمات �إنتاج برامج الو�سائط املتعددة؛ توفري بوابة �إلكرتونية متنح م�ستخدمي الكمبيوتر القدرة على
ت�صميم م�ساحة عمل افرتا�ضية و�إن�شائها والو�صول �إليها وت�شغيلها للعمل التعاوين من قبل �أطراف متعددة؛
توفري بوابة �إلكرتونية تعمل كم�ساحة عمل افرتا�ضية؛ توفري بيئة افرتا�ضية على الإنرتنت؛ توفري حمتوى
الواقع املعزز؛ تقدمي خدمات �سحابية تتميز بربجميات ال�ستخدامها يف توفري بوابة خدمة تدعم تقدمي خدمات
ا�ست�شارات الأعمال وخدمات تكنولوجيا املعلومات ( )ITللآخرين؛ توفري تكنولوجيا وتقنيات التعاون التي
ت�سمح للم�ستخدمني بتبادل االت�صاالت ال�شخ�صية وتخزينها وعر�ضها وامل�شاركة والتعاون يف امللفات ومنتجات
العمل يف الوقت الفعلي �أو ب�شكل غري متزامن؛ توفري برامج �شبكات الكمبيوتر لإدارة وتنفيذ من�صات البنية
التحتية مل�ساحات العمل االفرتا�ضية؛ توفري برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها على م�ستوى ال�شبكة من قبل
م�ستخدمي ال�شبكة؛ توفري برامج الكمبيوتر لإن�شاء م�ساحة عمل افرتا�ضية للعمل التعاوين عرب الإنرتنت من
قبل �أطراف متعددة؛ توفري برامج الكمبيوتر خلدمات التعاون والتخزين والتحرير عرب الإنرتنت للم�ستندات؛
توفري برامج الكمبيوتر التي تتيح االت�صال وتبادل املعلومات بني �أع�ضاء فريق العمل عرب الإنرتنت؛ توفري
برامج الكمبيوتر التي توفر الو�صول امل�ستند �إىل الويب �إىل التطبيقات واخلدمات من خالل نظام ت�شغيل الويب
�أو واجهة البوابة؛ توفري برامج الكمبيوتر لإدارة املعلومات؛ توفري حمتوى تفاعلي؛ توفري برامج تطبيقات
الهاتف املحمول؛ توفري جتارب الواقع املعزز عرب الإنرتنت؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت؛
توفري مواقع على الإنرتنت متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل وم�شاركة حمتوى وبيانات الواقع
املعزز؛ توفري مواقع عرب الإنرتنت متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل وم�شاركة حمتوى وبيانات
الواقع املختلط؛ توفري مواقع عرب الإنرتنت متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل وم�شاركة حمتوى
وبيانات ال��واق��ع االفرتا�ضي؛ توفري بيئات ال��واق��ع االفرتا�ضي وامل�ع��زز عرب الإن�ترن��ت؛ توفري جت��ارب الواقع
االفرتا�ضي عرب الإنرتنت؛ توفري م�ستلزمات فنية افرتا�ضية عرب الإنرتنت وغري قابلة للتنزيل ال�ستخدامها
يف البيئات االفرتا�ضية؛ تقدمي خدمات ال�شبكات االجتماعية؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج الكمبيوتر غري
القابلة للتنزيل لنقل املحتوى والن�صو�ص والأعمال املرئية والأعمال ال�صوتية والأعمال ال�سمعية والب�صرية
والأعمال الأدبية والبيانات وامللفات وامل�ستندات والأعمال الإلكرتونية وم�شاركتها وا�ستالمها وتنزيلها وعر�ضها
والتفاعل معها ونقلها؛ توفري ا�ستخدام م�ؤقت للبيئات التفاعلية غري القابلة للتنزيل؛ توفري اال�ستخدام
امل�ؤقت لربامج املرا�سلة غري القابلة للتنزيل؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لتطبيقات الربامج غري القابلة للتنزيل
لل�شبكات االجتماعية و�إن�شاء جمتمع افرتا�ضي ونقل حمتوى وبيانات الواقع االفرتا�ضي؛ توفري اال�ستخدام
امل�ؤقت لربامج عر�ض الفيديو غري القابلة للتنزيل؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج التعرف على ال�صوت
غري القابلة للتنزيل؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت لل�سماح مل�ستخدمي
موقع الويب بتو�صيل املعلومات ذات االهتمام العام لأغرا�ض ال�شبكات االجتماعية والتجارية واملجتمعية؛ توفري
اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت لتوفري م�ساحة عمل افرتا�ضية للعمل التعاوين
من قبل �أط��راف متعددة؛ توفري �أنظمة الكمبيوتر االفرتا�ضية وبيئات الكمبيوتر االفرتا�ضية من خالل
احلو�سبة ال�سحابية؛ توفري برامج �سطح املكتب االفرتا�ضية ؛ توفري البنية التحتية مل�ساحة العمل االفرتا�ضية
مبا يف ذل��ك بيئات م�ساحة العمل االفرتا�ضية القائمة على ال�سحابة؛ توفري حمتوى ال��واق��ع االفرتا�ضي؛
توفري برامج �إنتاجية يف مكان العمل؛ توفري بيئة عمل افرتا�ضية عرب الإنرتنت لتو�صيل املعلومات حول وبني
العاملني يف �أماكن العمل البعيدة واحلا�ضرين يف االجتماع؛ خدمات الربجميات كخدمة ( )SAASالتي تتميز
بربنامج لتوفري م�ساحة عمل افرتا�ضية للعمل التعاوين من قبل �أطراف متعددة؛ خدمات الواقع االفرتا�ضي
املقدمة عرب الإنرتنت من �شبكة الكمبيوتر؛ �إنتاج فيديو الواقع االفرتا�ضي
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  INFINITE OFFICEباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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 235مليون دوالر �إجمايل الدعم الذي قدمه املكتب لل�شركات خالل 2021

«مكتب �أبوظبي لال�ستثمار» يقدم دعم ًا جديد ًا
لثالث �شركات تكنولوجيا نا�شئة
• ثالث �شراكات ا�ستثمارية جديدة مع “كول�ساين” ،و”اليف” ،و”رزق” يف �إطار برنامج االبتكار التابع للمكتب

30

• اختيار العديد من �شركات التكنولوجيا لت�أ�سي�س مقراتها الإقليمية �أو الدولية يف �أبوظبي ي�ؤكد مكانتها
كمركز ا�ستقطاب رئي�س لل�شركات واال�ستثمارات يف املنطقة
•• �أبوظبي-الفجر:

طرق دبي توقع مذكرة تفاهم مع (�إم �إن دي)
لدرا�سة تطوير �شبكة جديدة للنقل املعلق

•• دبي-وام:

وقعت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي مذكرة تفاهم مع جمموعة “�إم �إن
دي” الفرن�سية �إحدى الرواد يف جمال عربات النقل املعلقة وذلك �ضمن
للتو�صلِ �إىل حلول مبتكرة لتطوير �شبكة النقل املع ّلق يف
جهود الهيئة
ّ
الإمارة.
ويتوافق توقيع هذه املذكرة مع ر�ؤية دبي الهادفة �إىل حتويل  25%من
رح�لات التنقل �إىل و�سائل نقل ذاتية القيادة بحلول  2030ومبوجبها
تلتزم جمموعة “�إم �إن دي” والهيئة بالعمل �سو ّياً لدرا�سة وتنفيذ نظام
كابالين  CABLINEللنقل املعلق للإ�سهام يف حتقيق هذه الر�ؤية،
علما �أن نظام كابالين ال��ذي طورته جمموعة “�إم �إن دي” املتخ�ص�صة
بدعم من الوكالة الفرن�سية احلكومية للتنمية امل�ستدامة ADEME
ين�سجم متاما مع هذه الأه��داف ويهدف �إىل تقدمي جتربة جديدة كليا
للنقل اجلوي.
ومت ت�صميم نظام كابالين بحيث يتكامل ويرتبط ب�شبكة النقل متعددة
الو�سائط املوجودة يف �أي مدينة حيث ي�ستخدم نظام النقل الآيل بالكامل
كبائن ذاتية الدفع تتحرك فوق �أ�سالك معلقة ب�سرعات ت�صل �إىل  45كم
يف ال�ساعة ويتطلب بنية حتتية ب�سيطة ي�سهل دجمها ب�أقل م�ساحة ممكنة
وهذه التقنية املبتكرة �أكرث حداثة وجما ًال وهدوءًا وتوفرياً للطاقة مقارنة
بو�سائط النقل املعلق احلالية.
ويتيح النظام كذلك �سهولة ال�صيانة مبا ي�ضمن معدل ت�شغيل مرتفع
لنظام النقل احل�ضري وخدمة مثالية للركاب وهذه الثورة التقنية تت�ضمن
ابتكارات حا�صلة على ب��راءات اخ�تراع مرتكزة على مراجع قوية ومثبتة
لدى جمموعة “�إم �إن دي” و�شركائها يف جمال النقل املعلق التقليدي.
وقع املذكرة عن هيئة الطرق واملوا�صالت عبداملح�سن �إبراهيم يون�س املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة القطارات فيما وقعها عن جمموعة “�إم �إن دي” زافيري
جالو رئي�س املجموعة.
وقال عبداملح�سن �إبراهيم يون�س �إن توقيع املذكرة ي�أتي يف �إطار �سعي الهيئة
لتحقيق �أحد �أهم �أهدافها اال�سرتاتيجية ويتمثل يف رفع ن�سبة م�ستخدمي
املوا�صالت العامة �إىل  26%بحلول العام .. 2030و�أكد �أن حتقيق هذا
الهدف يتطلب تطوير �أنظمة نقل مبتكرة ومتطورة وحت�سني �شبكة النقل
امل�ستدامة يف دبي لت�شجيع النا�س والزوار على ا�ستخدام و�سائل املوا�صالت
العامة  ..وقال�“ :إم �إن دي” جمموعة رائدة للبنية التحتية للنقل املعلق
وتعمل على تطوير نظام جديد ع��ايل ال�سرعة ب��دون �سائق “كابالين”
ميتاز باملرونة وتوفري الطاقة وت�أثري طفيف على البيئة احل�ضرية.
ب��دوره قال زافيري جالو رئي�س املجموعة  :تفخر جمموعة “�إن �إم دي”
بالعمل م��ع هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات لتحقيق ر�ؤي�ت�ه��ا للتنقل امل�ستدام
والدمج الكامل لل�شبكة احل�ضرية التي جتمع بني التقنيات والو�سائط
املبتكرة ..م�شريا �إىل �أن تقنية “كابالين” قيد التطوير يف مركز الت�صميم
التابع للمجموعة ومقره يف جبال الألب الفرن�سية وب�إمكانها �أن ت�سهم يف
توفري جتربة نقل ح�ضري جديدة .

 % 11.4منوا يف �صايف �أرباح “الإمارات
لالت�صاالت املتكاملة” خالل الربع الثاين

ت���س�ت�ع��د ث�ل�اث � �ش��رك��ات رائ � ��دة يف جمال
التكنولوجيا لتطوير �أع�م��ال�ه��ا يف �إمارة
�أب��وظ �ب��ي ،يف ال��وق��ت ال ��ذي ت��وا� �ص��ل فيه
الإمارة الرتكيز على دعم وتطوير �أعمال
ال �� �ش��رك��ات ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى التكنولوجيا
واالب�ت�ك��ار .ويف ه��ذا ال���ص��دد� ،أع�ل��ن مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار �أم�س عن عقد ثالث
� �ش��راك��ات ف��ردي��ة م��ع ك��ل م��ن كول�ساين،
واليف ،ورزق لتزويد هذه ال�شركات بحزم
دع��م مالية وغ�ير مالية يف �إط��ار برنامج
االبتكار التابع للمكتب والبالغ قيمته 2
مليار درهم ( 545مليون دوالر).
وت��وا� �ص��ل ال �� �ش��راك��ات اجل ��دي ��دة م�سرية
االرت� �ق ��اء ب�ق�ط��اع ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات
واالت� ��� �ص ��االت يف �إم � � ��ارة �أب ��وظ �ب ��ي ال ��ذي
�شهد دفعة قوية خالل العام  2021مع
قيام جمموعة من �شركات التكنولوجيا
بت�أ�سي�س مقراتها الإقليمية يف الإم ��ارة
باال�ستفادة م��ن ال��دع��م امل�ق��دم م��ن مكتب
�أب��وظ �ب��ي ل�لا��س�ت�ث�م��ار م�ث��ل م�ن���ص��ة البث
املو�سيقي “�أنغامي” ،و��ش��رك��ة “بي�سنب
جلوبال” امل � � � ��زودة حل� �ل ��ول احلو�سبة
ال�سحابية ،و�شركة “�ستارز بالي �أرابيا”
املتخ�ص�صة ب�ت��وف�ير خ��دم��ات اال�شرتاك
بالفيديو� ،إىل جانب ا�ستعداد “�أمازون
ويب �سريفي�سز” لإط�لاق منطقة مراكز
بيانات يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة.
وب�ل�غ��ت قيمة ال��دع��م ال ��ذي ق��دم��ه مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار خ�لال العام 2021
�أك�ث��ر م ��ن  865م �ل �ي��ون دره� ��م (235
مليون دوالر) ،ا�ستفادت منه �سبع �شركات
ل �ت ��أ� �س �ي ����س وت �ط��وي��ر �أع �م��ال �ه��ا يف �إم � ��ارة
�أبوظبي.
و�أك ��د ��س�ع��ادة ال��دك �ت��ور ط ��ارق ب��ن هندي،
مدير عام مكتب �أبوظبي لال�ستثمار على
�أهمية التطورات ال�سريعة التي ي�شهدها
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف
�إمارة �أبوظبي ال �سيما مع اختيار العديد
من ال�شركات الطموحة لت�أ�سي�س وتو�سعة
�أعمالها يف الإم ��ارة �أم�ث��ال “كول�ساين”،
و”اليف” ،و”رزق” ،وقال“ :تقوم العديد
من ال�شركات العاملية حالياً بتطوير �أحدث
ح�ل��ول واب �ت �ك��ارات التكنولوجيا املتقدمة
ان�ط�لاق�اً م��ن �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ال�ت��ي برزت
كوجهة رائدة للتكنولوجيا ،ومركزاً رئي�سياً
ال�ستقطاب املقرات الإقليمية لل�شركات يف
امل�ن�ط�ق��ة .تعترب �أب��وظ �ب��ي ��ش��ري�ك�اً طويل
الأم��د للأعمال وال�شركات التي تتما�شى
مع ر�ؤيتنا و�أهدافنا اال�سرتاتيجية ،ونعمل

ع�ل��ى م���س��اع��دة ه ��ذه ال �� �ش��رك��ات وت�سريع
وت �ي�رة ت �ق��دم وجن� ��اح �أع �م��ال �ه��ا ،و�ضمان
جاهزيتها للنمو امل�ستدام و�إح��داث تغيري
حقيقي على ال�ساحة العاملية».
وكجزء من برنامج االبتكار التابع ملكتب
�أب��وظ �ب��ي ل�لا� �س �ت �ث �م��ار ،ح���ص�ل��ت ك ��ل من
“كول�ساين” ،و”اليف” ،و”رزق” على
ح��زم دع��م م��ال�ي��ة وغ�ي�ر م��ال�ي��ة لتمكينها
م��ن تو�سعة وت�ط��وي��ر عملياتها يف �إم��ارة
�أبوظبي .وت�ضمنت ح��زم الدعم ا�سرتداد
ن�سب م��ن ال��روات��ب املخ�ص�صة لأ�صحاب
ال �ك �ف��اءات وامل �ه��ارات امل��رت�ب�ط��ة باالبتكار،
ودعم للنفقات الر�أ�سمالية التي تخ�ص�صها
ه��ذه ال���ش��رك��ات للتقنيات امل�ت�ق��دم��ة� ،إىل
جانب حوافز غري مالية �أخرى كامل�ساعدة
يف ت�أ�سي�س الأعمال والتوا�صل مع ال�شركاء
�ضمن منظومة االبتكار يف �إمارة �أبوظبي.
ال�شراكات مع كل من “كول�ساين”،
و”اليف” ،و”رزق»
�أدخ�ل��ت �شركة “كول�ساين” ،التي تتخذ
من لندن مقراً لها ،نهجاً جديداً لتوفري
بيئة �أع�م��ال رقمية موثوقة يعتمد على
�آل�ي��ات امل�صادقة الذكية ال�ت��ي تعمل على
حت��دي��د ه��وي��ة امل�ستخدم ب�شكل �إيجابي،
و�أعلى م�ستويات من الأمان باحلد الأدنى
م��ن ال�ت�ف��اع��ل م��ع ��ض�م��ان ح�ظ��ر اجلهات
اخلبيثة .تعتمد “كول�ساين” هذا النهج
لرت�سيخ الثقة الرقمية ل��دى امل�ؤ�س�سات
امل��ال �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ات احل �ك��وم �ي��ة واملن�صات
التجارية على م�ستوى العامل.
وا� �س �ت �ث �م��رت “كول�ساين” يف ت�أ�سي�س
مركز عاملي للتميز التقني ل��دى منظمة
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ع��امل�ي��ة ( )Hub71يف
�إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،ب �ه��دف ت�ع��زي��ز االبتكار
والنمو يف جمال الهوية الرقمية و�صناعة
الأم ��ن الإل �ك�ت�روين .وت�ستقطب املن�ش�أة
الهند�سية لل�شركة �أبرز املواهب والكفاءات

م��ن ذوي اخل �ب�رة ،ح�ي��ث ع ��ززت ال�شركة
فريق العمل لديها يف �أبوظبي ب�أكرث من
 45م��وظ �ف �اً ع�ل��ى م ��دار الأ� �ش �ه��ر ال�ستة
امل��ا��ض�ي��ة ،م��ع اال��س�ت�ع��داد لتوظيف املزيد
لي�صل �إىل �أكرث من  100موظف بحلول
نهاية العام .وي�أتي التو�سع ال�سريع ل�شركة
“كول�ساين” يف �إط� ��ار مهمتها لتعزيز
وت��ر� �س �ي��خ م �ك��ان��ة امل�ن�ط�ق��ة ك �م��رك��ز عاملي
للخربات املتخ�ص�صة يف تقنيات الهوية
الرقمية.
وب�ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال ال��دك�ت��ور زي��ا حياة،
الرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س الإدارة
ل��دى �شركة “كول�ساين”“ :لقد �أكدت
القيادة الر�شيدة لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة ر�ؤيتها الطموحة والوا�ضحة من
خالل ت�أ�سي�س مكتب �أبوظبي لال�ستثمار
ال��ذي ب��ات ي�سهم يف تر�سيخ مكانة �إمارة
�أب��وظ�ب��ي ك��وج�ه��ة ع��امل�ي��ة ج��اذب��ة للمراكز
الإق�ل�ي�م�ي��ة ل�ل���ش��رك��ات .وق ��د �شكلت هذه
الر�ؤية الدافع الأب��رز وراء قرارنا تو�سعة
�أعمالنا خارج اململكة املتحدة انطالقاً من
دول��ة الإم� ��ارات ،حيث نعمل على ت�شييد
مركزين للتميز التقني� ،سيوظفان �أف�ضل
ال�ك�ف��اءات واخل�ب�رات املحلية ،و ُي�سخّ ران
�أح � ��دث ت �ق �ن �ي��ات ال �ت �ع �ل��م الآيل وال ��ذك ��اء
اال�صطناعي ل�ق�ي��ادة م�سرية االب�ت�ك��ار يف
جم� ��االت ال �ث �ق��ة ال��رق �م �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
العامل .كما �ستقوم هذه املراكز ،وب�إ�شراف
م ��رك ��زن ��ا ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ع �م �ل �ي��ات الأم� �ن� �ي ��ة،
با�ستقطاب �أكرث من  1000موظف على
م��دار ال�سنوات القليلة القادمة .وت�أكيداً
على ال�ت��زام�ن��ا ب�ه��ذه ال���ش��راك��ة م��ع مكتب
�أبوظبي لال�ستثمار� ،ستقوم ال�شركة بنقل
الإدارة العليا �إىل هذه املراكز ،ف�ض ً
ال عن
توظيف �أف�ضل الكفاءات املحلية ملوا�صلة
م�سرية تطور وتو�سع عملياتنا».
م��ن ناحيتها ،تعترب �شركة “اليف” من
ال�شركات املتخ�ص�صة باحللول اللوج�ستية

ال �ع��امل �ي��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،وق ��د ت�أ�س�ست
ال�شركة يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
وتنت�شر �أعمالها يف  12دولة على م�ستوى
العامل .تعمل “اليف” على ربط الأعمال
بال�شركاء وال�ع�م�لاء م��ن خ�لال من�صات
ل��وج���س�ت�ي��ة ��س�ح��اب�ي��ة ،واب �ت �ك��ارات رقمية
ت�ت�ع��ام��ل م ��ع م�ل�اي�ي�ن ال �ط �ل �ب��ات يومياً.
وتعتزم “اليف” ت�أ�سي�س مقرها الإقليمي
يف �إم��ارة �أبوظبي ،ونقل املنا�صب الإدارية
العليا وف��ري��ق التكنولوجيا �إىل مقرها
اجلديد .وتعترب “اليف” واحدة من �أ�سرع
�شركات التو�صيل ال�سريع منواً ،و�ستوا�صل
ال�شركة العمل على تعزيز جمموعتها من
املنتجات الرقمية لتوفر من�صة واحدة
�شاملة ومتكاملة لل�شركات انطالقاً من
�إمارة �أبوظبي ،يف الوقت الذي ت�سعى فيه
�إىل رقمنة العمليات اللوج�ستية العاملية
الأخ�يرة التي ت�سبق و�صول املنتجات �إىل
العمالء.
وق ��ال ح���س��ن ح�ل����س ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
وامل ��ؤ� �س ����س امل �� �ش��ارك ل �� �ش��رك��ة “اليف”:
“فخورون بح�صولنا على هذه اال�ستثمار
الهام ال��ذي �سيمكننا من تو�سعة �أعمالنا
يف ه��ذا ال��وق��ت ال��ذي ت�شهد فيه عمليات
التحول الرقمي تطوراً وانت�شاراً �سريعاً.
�إن ث �ق��ة م �ك �ت��ب �أب ��وظ� �ب ��ي لال�ستثمار
بر�ؤيتنا �ستمثل ح��اف��زاً هاما لنا للم�ضي
يف م�سرية االب��داع واالبتكار .ونتطلع من
خ�لال تطوير ق�سم الأب �ح��اث والتطوير
لدينا �إىل موا�صلة ابتكار �أف�ضل احللول
التقنية اجل��دي��دة ال�ت��ي �سيكون ل�ه��ا �أثر
كبري يف تعزيز ك�ف��اءة وفاعلية العمليات
اللوج�ستية الأخرية �ضمن �صناعة التجارة
الإلكرتونية».
�أم � ��ا � �ش��رك��ة “رزق” ،ف �ه��ي ع� �ب ��ارة عن
من�صة �إل�ك�ترون�ي��ة حملية تتيح توا�صل
امل �� �س �ت �خ��دم�ي�ن م� ��ع ال� ��� �ش ��رك ��ات امل � � ��زودة
ل�ل�خ��دم��ات ،ل�ت��وف��ر مل�ستخدميها و�صو ًال

�سه ً
ال و�سريعاً �إىل اخلدمات املختلفة مثل
خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية ،والتجميل،
وال�ت�ن�ظ�ي��ف ،وال���ص�ي��ان��ة وغ�يره��ا الكثري
من اخلدمات الأ�سا�سية يف الزمان واملكان
الذي يختارونه.
وتعترب “رزق” �أول من�صة حملية توفر
اخ� �ت� �ب ��ار ك��وف �ي��د –  )PCR( 19يف
املنزل ،و�أول من�صة يف العامل توفر خدمة
التطعيم �ضد (كوفيد –  )19يف املنازل.
وك��ان��ت �أع �م��ال ال���ش��رك��ة ق��د ��ش�ه��دت منواً
كبرياً منذ ت�أ�سي�سها قبل عام ،حيث �سجلت
زي��ادة كبرية يف الإي��رادات بلغت ،800%
كما حققت زيادة كبرية يف �أع��داد العمالء
بلغت  .700%و�ست�ساهم ال�شراكة مع
م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي ل�لا��س�ت�ث�م��ار ع �ل��ى دعم
م�سرية منو �أعمال ال�شركة ودخول �أ�سواق
ج��دي��دة مثل اململكة العربية ال�سعودية،
وم�صر ،و�إ��ض��اف��ة امل��زي��د م��ن الفئات التي
تعزز من نطاق خدماتها.
وقال عبداهلل �أبو �شيخ ،امل�ؤ�س�س والرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة “رزق”�“ :ستمكننا
�شراكتنا م��ع مكتب �أب��وظ�ب��ي لال�ستثمار
من الوفاء بالوعود التي قطعناها لأنف�سنا
وملجتمعنا،
ك �م��ا ت� ��ؤك ��د ب���ش�ك��ل �أك �ب��ر ع �ل��ى الت�أثري
الإيجابي الكبري ال��ذي �أحدثته من�صتنا
منذ �إط�لاق�ه��ا ،ف�ض ً
ال ع��ن اجل�ه��ود التي
�سنوا�صل بذلها لتطوير �صناعة اخلدمات
ع�ن��د ال�ط�ل��ب يف دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة واملنطقة ككل واالرت �ق��اء بها �إىل
�آفاق جديدة».
وكان مكتب �أبوظبي لال�ستثمار قد �أطلق
برنامج االب�ت�ك��ار ك��أح��د م �ب��ادرات برنامج
�أبوظبي للم�سرعات التنموية “غداً ”21
التي يختتم بحلول نهاية العام ،2021
ب �ع��دم��ا ل �ع��ب دوراً ه ��ام� �اً يف دف ��ع عجلة
التنمية االقت�صادية واملعرفة ب�شكل كبري
يف �إمارة �أبوظبي.

جمل�س �سيدات �أعمال عجمان يوقع اتفاقية تعاون
مع �شركة العربة للرحالت ال�سياحية

••دبي-وام:

•• عجمان-الفجر:

ك�شفت �شركة الإم��ارات لالت�صاالت املتكاملة عن نتائجها املالية للربع الثاين
من العام  2021م�سجلة منواً يف الإي��رادات بن�سبة  % 7على �أ�سا�س �سنوي
لت�صل �إىل  2,855مليون درهم .وحققت ال�شركة منواً يف الأرباح قبل اقتطاع
الفوائد وال�ضرائب والإهالك واال�ستهالك بن�سبة  % 7.3على �أ�سا�س �سنوي
لت�صل �إىل  1,130مليون درهم وذلك بف�ضل الربامج واملبادرات التي طبقتها
ال�شركة لتعزيز كفاءة التكاليف وخف�ض املخ�ص�صات فيما ارتفع �صايف �أرباح
ال�شركة بواقع  11.4%على �أ�سا�س �سنوي لي�صل �إىل  240مليون درهم
بينما بلغت النفقات الر�أ�سمالية التي �ضختها ال�شركة خ�لال الربع الثاين
 649مليون درهم.وبنا ًء على هذه النتائج  ..قرر جمل�س �إدارة �شركة الإمارات
لالت�صاالت املتكاملة توزيع �أرباح مرحلية على امل�ساهمني بقيمة  0.10درهم
لكل �سهم.و�شهدت قاعدة م�شرتكي خدمات الهاتف املتحرك منواً بن�سبة 2.3
 %لت�صل �إىل  6,6مليون م�شرتك وذك مع ا�ستمرار رحلة التعايف يف خمتلف
الأن�شطة والقطاعات االقت�صادية  ..وعادت خدمات االت�صال ال�صوتي لت�سجل
م�ستويات منو جيدة تقارب تلك التي مت ت�سجيلها خالل مرحلة ما قبل جائحة
كورونا لتعو�ض بذلك معدل اال�ستهالك املعتدل خلدمات البيانات الناجت عن
االعتماد على خدمات الإنرتنت الال�سلكية /واي فاي /خالل الفرتة املا�ضية
 ..كما �ساهم االهتمام املتزايد من جانب العمالء بالأجهزة املدعومة بتقنية
اجليل اخلام�س بالإ�ضافة �إىل الباقات املخ�ص�صة التي توفرها ال�شركة مبا
يتنا�سب مع متطلبات عمالء الدفع الآجل يف دفع الطلب على هذه الهواتف.

وق � ��ع جم �ل ����س �� �س� �ي ��دات �أع� �م ��ال
ع�ج�م��ان مب��رك��ز ع�ج�م��ان لريادة
الأعمال اتفاقية تعاون مع �شركة
ال� �ع�ب�رة ل �ل��رح�ل�ات ال�سياحية،
وذل � ��ك ان� �ط�ل�اق� �اً م ��ن احلر�ص
ع �ل��ى دع� ��م وت �ع��زي��ز ال�شراكات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة ب �� �ش �ك��ل فعال
ومب� ��ا ي���س�ه��م يف ال �ن �ه��و���ض بها
وتطويرها ب�شكل م�ستمر و�إر�ساء
دعائم التعاون امل�شرتك.
وت � �ه� ��دف االت� �ف ��اق� �ي ��ة �إىل بناء
العالقات التي ت�سهم يف حتقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية امل�شرتكة
وال�تروي��ج والت�سويق للأن�شطة
وال�ب�رام��ج ل�ك�لا ال �ط��رف�ين ،كما
ت �ع��زز م��ن �إق��ام��ة ج���س��ور تعاون
بني الطرفني وتوطيدها ب�شكل

م���س�ت�م��ر ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل تبادل
امل� �ع ��ارف وامل � �ه� ��ارات مب��ا ي�ضمن
حت �ق �ي��ق ال �ت �ك ��ام ��ل يف ع�ل�اق ��ات
ال�شراكة اال�سرتاتيجية.
وب �ي �ن��ت ال��دك �ت��ورة �آم �ن��ة خليفة
�آل علي رئي�سة جمل�س �سيدات
�أع �م��ال ع�ج�م��ان �أن ت��وق�ي��ع هذه
االت �ف��اق �ي��ة ي���ش�ك��ل �إ� �ض ��اف ��ة �إىل
منظومة ال�شراكات التي حتر�ص
ال �غ��رف��ة ع�ل��ى ب�ن��ائ�ه��ا م��ع جميع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ،م�ؤكدة
على املكانة املميزة التي يحتلها
القطاع ال�سياحي يف �إمارة عجمان
والدور الذي يقوم به يف التعريف
بالإمارة على جميع امل�ستويات.
وق��ال��ت“ :ت�أتي اتفاقية التعاون
ه� ��ذه � �ض �م��ن اجل� �ه ��ود امل�ستمرة
للغرفة وملجل�س �سيدات �أعمال
ع � �ج � �م� ��ان ل� �ت ��و�� �س� �ي ��ع وت� �ن ��وي ��ع

�شراكاته مع خمتلف اجلهات من
ال�ق�ط��اع�ين احل�ك��وم��ي واخلا�ص
وال�ع��ام�ل��ة يف جميع القطاعات،
وال� ��ذي م��ن � �ش ��أن��ه امل���س��اه�م��ة يف
تعزيز املعرفة والوعي باخلدمات
التي تقدمها الغرفة ،والتي تعد
�أحد الركائز الرئي�سية لالرتقاء
بالأداء االقت�صادي يف الإمارة».
وي �ت��م مب��وج��ب االت �ف��اق �ي��ة ادراج
م �ق��ر “ م��رك��ز ع �ج �م��ان لريادة
االع � � �م� � ��ال “ �� �ض� �م ��ن خمطط
ال��رح�ل�ات ال �ت��ي تنظمها �شركة
ال� �ع�ب�رة ل �ل��رح�ل�ات ال�سياحية،
ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل �إع � � � ��داد خطة
رح�لات م�شرتكة ب�ين الطرفني
على مدار العام ،كما �سيتم ت�شكيل
جل �ن��ة ع �م��ل م �� �ش�ت�رك��ة جتتمع بينهما ومتابعة وتقييم الربامج
دورياً لتخطيط وتنفيذ الربامج امل�شرتكة وتقدمي الدعم املتبادل،
وامل���ش��اري��ع امل���ش�ترك��ة والتن�سيق والتوا�صل مع اجلهات املختلفة

ب �� �ش ��أن �ه��ا ،وت�ق�ي�ي��م ال �ن �ت��ائ��ج بناء �إىل ممثلي الطرفني والتي من
ع�ل��ى الأه� ��داف امل���ش�ترك��ة ،ورفع �ش�أنها حتقيق الأه ��داف العامة
املقرتحات والتو�صيات الالزمة ملو�ضوع االتفاقية.

ندوات مزايا دبي يف الربع الثاين  2021تدعم التوا�صل مع امل�ستثمرين يف �أربع دول
•• دبي-الفجر:

وا�صلت م�ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار� ،إح��دى م�ؤ�س�سات اقت�صادية دب��ي ،توا�صلها االفرتا�ضي مع
امل�ستثمرين خالل الربع الثاين من العام  ،2021وذلك عرب عقد �سل�سلة من �ستة ندوات ر ّكزت على
الفر�ص اال�ستثمارية يف القطاعات اال�سرتاتيجية التي ت�شمل الأغذية والأعمال الزراعية ،والرعاية
ال�صحية ،والتكنولوجيا .و�ساهمت الندوات يف ربط امل�ستثمرين من خمتلف مناطق العامل ،مبا فيها
�أوروبا وجنوب �آ�سيا و�آ�سيا واملحيط الهادي وال�شرق الأق�صى ،حيث �أقيمت بدعم وم�شاركة عدد من �أبرز
ال�شركاء من القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص مما ع ّزز فعاليتها كمن�صات هامة مت ّكن املعنيني من
مناق�شة فر�ص اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وا�ستعرا�ض مزايا دبي يف القطاعات اال�سرتاتيجية.

“ر�سخت دولة
وقال �إبراهيم �أهلي ،مدير �إدارة ترويج اال�ستثمار يف م�ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمارّ :
الإمارات �أف�ضليتها اجلغرافية لبناء �شراكات متينة للتجارة واال�ستثمار مع عدد من الدول حول العامل،
فيما حر�صت قيادتنا احلكيمة على ا�ستمرار وتطور الر�ؤية اال�سرتاتيجية ب�شكل ي�ستجيب الحتياجات
ال�صحة العامة وي�ضمن ا�ستمرارية الأعمال ومنوها على الرغم من الظروف العاملية ال�صعبة .توفر
ن��دوات مزايا دبي من�صة للنقا�ش بني امل�ستثمرين املحتملني وفريق م�ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار
وال�شركاء من القطاعني العام واخلا�ص ،فنحن نعمل م ًعا كفريق ملوا�صلة ا�ستعرا�ض مزايا دبي على
ال�صعيد العاملي واحلفاظ على مكانتها كواحدة من �أف�ضل وجهات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر».
وتوا�صل �شركاء اال�ستثمار من ال�صني والهند و�إيطاليا و�أ�سرتاليا مع ممثلي امل�ؤ�س�سات احلكومية
وال�شركات للحديث عن فر�ص التجارة واال�ستثمار خالل الربع الثاين من العام .2021

�أقيمت ندوة مزايا دبي مع امل�ستثمرين ال�صينيني حول قطاع الرعاية ال�صحية يوم � 6أبريل 2021
بتنظيم من ال�شريك اال�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار ،وهو فرع بنك  ICBCمبركز دبي
املايل العاملي ،وبدعم من هيئة ال�صحة بدبي وجممع دبي للعلوم .و�شارك امل�ستثمرون من الهند يف
ندوة عقدت يوم � 12أبريل  2021حول الفر�ص الواعدة يف قطاع التكنولوجيا بدبي ،والتي نظمت
بالتعاون مع �شركة م�صطفى واملانع ،ال�شريك اال�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار ،وبدعم من
م�ؤ�س�سات تيكوم مثل مدينة دبي للإعالم ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي لال�ستوديوهات.ويف 19
مايو � ،2021شارك امل�ستثمرون من �إيطاليا يف ندوة حول مزايا دبي يف قطاع الرعاية ال�صحية ،والتي
نظمتها جمموعة  – MESCOال�شريك اال�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة دبي لتنمية اال�ستثمار -بدعم من
هيئة ال�صحة بدبي و�سلطة مدينة دبي الطبية وجممع دبي للعلوم.
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خالل االجتماع الوزاري التح�ضريي للمناخ يف لندن

الإمارات ت�ؤكد �أن العمل املناخي املدرو�س يثمر منو ًا
اقت�صادي ًا قوي ًا ويحقق التنمية امل�ستدامة
�سلطان اجلابر :من خالل ر�ؤية القيادة ،الإمارات حتر�ص على التعاون مع دول العامل مل�شاركة �أف�ضل املمار�سات يف
جماالت التكنولوجيا واالبتكار لتحقيق الأهداف املناخية وتعزيز النمو االقت�صادي امل�ستدام
•• �أبوظبي-الفجر:

�شارك معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر ،وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة  -املبعوث اخلا�ص
لدولة الإمارات للتغري املناخي ،يف االجتماع الوزاري
التح�ضريي للمناخ ال��ذي ينعقد يف لندن بح�ضور
ع��دد م��ن امل���س��ؤول�ين رفيعي امل�ستوى ،وال ��ذي ي�أتي
قبل انعقاد م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم
املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ( )COP26يف
غال�سكو باململكة املتحدة يف نوفمرب املقبل.
وعقد معايل الدكتور �سلطان �أحمد اجلابر اجتماعات
ثنائية مع كل من معايل �ألوك �شارما ،رئي�س الدورة
ال���س��اد��س��ة وال�ع���ش��ري��ن مل ��ؤمت��ر الأمم امل�ت�ح��دة حول
تغيرّ امل�ن��اخ ،ومعايل ج��ون ك�يري ،املبعوث الرئا�سي
الأمريكي اخلا�ص لتغري املناخ ،وباتري�شيا �إ�سبينوزا،
الرئي�س التنفيذي التفاقية الأمم املتحدة الإطارية
ب���ش��أن ت�غ�ير امل �ن��اخ ،وم �ع��ايل حم�م��د ��ش�ه��اب الدين،
وزي��ر البيئة وال�غ��اب��ات والتغري املناخي بجمهورية
بنغالدي�ش ال�شعبية ،ومعايل جونغ مون ت�شوي ،نائب
وزير خارجية كوريا اجلنوبية.
وخ�لال االج�ت�م��اع��ات� ،أك��د معايل د� .سلطان �أحمد
اجلابر على �أن ر�ؤية القيادة يف دولة الإم��ارات تركز
على عقد ال�شراكات م��ن �أج��ل ال�ت�ق��دم ،واال�ستفادة
من العمل املناخي خللق فر�ص للنمو االقت�صادي
امل�ستدام ،وتعزيز التعاون متعدد الأط��راف يف جميع
املنتديات الدولية املرتبطة بتغري املناخ ،مبا يف ذلك
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ.
ك �م��ا ال �ت �ق��ى م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان اجل ��اب ��ر مع
م �� �س ��ؤول�ين ب��ري�ط��ان�ي�ين م��ن ال�ق�ط��اع�ين احلكومي
واخلا�ص ،مبن فيهم معايل وزيرة الأعمال والطاقة
وال�ن�م��و النظيف ،م��اري تريفيليان ،وم�ع��ايل وزير
ال��دول��ة ل�لا��س�ت�ث�م��ار ،ال �ل��ورد ج�ي�ري غرمي�ستون،
والرئي�س التنفيذي ل�شركة ب��ي ب��ي ،ب��رن��ارد لوين.
و�أك��د معاليه خ�لال ال�ل�ق��اءات على ال�ت��زام الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ب��اال� �س �ت �ف��ادة م��ن � �ش��راك��ات �ه��ا مع
بريطانيا يف القطاعني العام واخلا�ص لال�ستثمار يف
االبتكار الذي ميكنه حتقيق الأهداف املناخية والنمو

امل�ستدام.
و�سلط معاليه ال�ضوء على طموحات دولة الإمارات
امل �ت �ق��دم��ة ب �� �ش ��أن ال �ع �م��ل امل �ن��اخ��ي امل��رت �ب��ط بالنمو
االقت�صادي وذلك خالل االجتماع التح�ضريي الذي
�ضم وزراء من  40دولة ،وكذلك خالل لقاءاته مع
م�س�ؤولني كبار ورجال �أعمال من اململكة املتحدة.
وبهذه املنا�سبة ،قال معايل د� .سلطان �أحمد اجلابر:
“من خالل الر�ؤية اال�سرتاتيجية لقيادتنا الر�شيدة،
تركز دول��ة الإم��ارات على العمل املناخي اال�ستباقي
الذي ي�شكل راف��داً قوياً للنمو االقت�صادي امل�ستدام.
ومتا�شياً مع هذه الر�ؤية� ،أ�صبحت الإمارات رائدة يف
جمال العمل املناخي ،حيث كانت �أول دولة يف ال�شرق
الأو��س��ط توقع وت�صادق على اتفاق باري�س للمناخ،
وكذلك �أول دولة يف املنطقة تلتزم بخف�ض االنبعاثات
يف كافة قطاعاتها االقت�صادية بحلول  2030كما
�أ�شارت م�ساهمتها الثانية املحددة وطنياً».
و�أ� �ض��اف“ :نحر�ص ع�ل��ى ع�ق��د ال���ش��راك��ات م��ع دول
ال �ع��امل مل���ش��ارك��ة �أف���ض��ل امل �م��ار� �س��ات والتكنولوجيا
واالب �ت �ك��ار ،مب��ا ي�ضمن ت�سريع اجل �ه��ود للحد من
ت��داع�ي��ات ت�غ�ير امل �ن��اخ ،وال�ت�ك�ي��ف م�ع��ه ب�ط��رق حتقق
فوائد اقت�صادية واجتماعية ملمو�سة وكبرية».
وا�ستهدف االجتماع ال��وزاري يف لندن تعزيز توافق
الآراء وت��ول�ي��د ال��زخ��م ح��ول ع��دد م��ن املو�ضوعات
التي �س ُتبحث خالل م�ؤمتر( ،)COP26مبا فيها
�إجراءات التخفيف والتكيف والتمويل املناخي.
ون��اق����ش م�ع��ايل د .اجل��اب��ر خ�لال االج�ت�م��اع اجلهود
العاملية لتعزيز امل��رون��ة يف مواجهة انعكا�سات تغري
امل�ن��اخ وال �ق��درة على التكيف معها ،واال��س�ت�ف��ادة من
التكنولوجيا النظيفة لتعزيز النمو العاملي ،خا�ص ًة
م �ب��ادرة “االبتكار ال ��زراع ��ي للمناخ” ال �ت��ي جرى
الإع �ل��ان ع�ن�ه��ا خ�ل�ال ق �م��ة ال� �ق ��ادة ح ��ول امل �ن��اخ يف
وا�شنطن يف �أبريل املا�ضي ،والتي كانت دولة الإمارات
�إح� ��دى �أع���ض��ائ�ه��ا امل��ؤ��س���س�ين �إىل ج��ان��ب الواليات
املتحدة ،وال��رام�ي��ة �إىل زي��ادة الإن�ف��اق على االبتكار
والبحث والتطوير يف جمال مبادرات التكنولوجيا
ال��زراع �ي��ة ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز الأم ��ن الغذائي
واملائي ،واحلد من االنبعاثات التي ت�سببها الزراعة،
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وزارة املالية  :الإمارات �ستوا�صل
دعم كافة اجلهود العاملية ملكافحة
ت�آكل الوعاء ال�ضريبي ونقل الأرباح
•• �أبوظبي-وام:

وتوفري �صناعات جديدة �صديقة للمناخ.
وخ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اءات ال �ت��ي ع �ق��ده��ا� ،أو� � �ض� ��ح معايل
د�� .س�ل�ط��ان �أح �م��د اجل��اب��ر ع��ر���ض دول� ��ة الإم � ��ارات
ال�ست�ضافة م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم
املتحدة الإط��اري��ة ب�ش�أن تغري امل�ن��اخ ()COP28
يف �أبوظبي ع��ام  ،2023م�شرياً �إىل التزام الدولة
بعملية ت�شاورية متعددة الأطراف تهدف �إىل ت�سريع
التوافق.
و�أعلنت دول��ة الإم��ارات يف مايو املا�ضي عن عر�ضها
ال��س�ت���ض��اف��ة ال� � ��دورة ال �ث��ام �ن��ة وال �ع �� �ش��ري��ن مل�ؤمتر
الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإط��اري��ة ب�ش�أن
ت�غ�ير امل �ن��اخ ( ،)COP 28والق ��ت ت�ل��ك اخلطوة
ا�ستجابة �إيجابية يف خمتلف �أنحاء العامل يف �ضوء
�إجن��ازات ال��دول��ة يف جم��ال االبتكار يف التكنولوجيا
النظيفة ،ونظراً خلربتها الوا�سعة يف جمال العمل
املناخي العاملي .و�أ�شار معاليه �أي�ضاً �إىل تركيز دولة
الإمارات على �أن ي�شكل م�ؤمتر ( )COP28نقطة
انطالق للعمل املناخي املتقدم الذي يحقق مكا�سب
اجتماعية واقت�صادية على حد �سواء.
و�أو�ضح معايل د .اجلابر �أن توجه دولة الإم��ارات يف

العمل املناخي يرتبط ب�شكل وثيق بالنمو االقت�صادي
وقال“ :تتوافق طموحات دولة الإم��ارات امل�ستقبلية
يف العمل املناخي و�سجلها احلافل يف هذا املجال مع
خطط الدولة لتنويع االقت�صاد وبناء اقت�صاد قائم
على املعرفة ،وحتفيز التنمية امل�ستدامة يف القطاعات
ال��رئ�ي���س�ي��ة وت��ول�ي��د ف��وائ��د اق�ت���ص��ادي��ة واجتماعية
للإمارات مع تعزيز النمو والتقدم حملياً و�إقليمياً
ودول �ي �اً».وجن �ح��ت دول ��ة الإم � ��ارات يف �إر� �س��اء ركائز
قوية لتنويع م�صادر الطاقة واالقت�صاد ،كما �سجلت
الرقم القيا�سي العاملي لأق��ل تكلفة لتوليد الطاقة
ال�شم�سية ،وحتت�ضن الدولة ثالثة من �أكرب حمطات
الطاقة ال�شم�سية و�أكرثها فعالية من حيث التكلفة
يف العامل .كما �أ�صبحت الإمارات �أول دولة يف املنطقة
ت�ستخدم ال�ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة اخل��ال�ي��ة م��ن الكربون،
وحت ��ول ��ت �إىل رائ � ��دة �إق �ل �ي �م �ي��ة يف ت�ق�ن�ي��ة التقاط
الكربون وا�ستخدامه وتخزينه على نطاق �صناعي.
وت�ستك�شف دولة الإمارات �أي�ضاً م�شاريع الهيدروجني
الأزرق والأخ�ضر ،وت�ستفيد �أي�ضاً من قاعدة مواردها
احلالية وخرباتها يف �إن�ت��اج ال�غ��از وبنيتها التحتية
ل�سل�سلة التوريد والنقل.

خليفة �سيف املحريبي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اخلليج العربي :

خف�ض الر�سوم احلكومية لت�أ�سي�س الأعمال يجذب مزيدا من امل�ستثمرين اجلدد �إىل �أبوظبي
�-ضرورة �إطالق من�صة رقمية عقارية خالل فعاليات �إك�سبو  2020للتعريف مبميزات القطاع

•• �أبوظبي-الفجر:

�أك��د رج��ل الأع�م��ال خليفة �سيف املحريبي
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اخلليج العربي
لال�ستثمار �أهمية خف�ض الر�سوم احلكومية
لت�أ�سي�س الأعمال يف �أبوظبي  ،مو�ضحاً �أن
ه��ذا ال �ق��رار م��ن ��ش��أن��ه �أن ي��دع��م الأعمال
واال��س�ت�ث�م��ار يف �أب��وظ �ب��ي وي�ج�ع�ل�ه��ا وجهة
للم�ستثمرين اجلدد الراغبني باال�ستثمار
يف الدولة.
وق��ال املحريبي يف ت�صريح �صحفي ”:وال
ي�سعنا �إال �أن ن�شكر اجلهات املعنية على هذا
القرار الهام الذي �سيدعم الأعمال ويدفع
لبدء و�إطالق م�شاريع جديدة ،مما �سيعزز
من مكانة �أبوظبي كوجهة جاذبة للأعمال
واال� �س �ت �ث �م��ارات ،وم ��ا ت�ت�م�ت��ع ب��ه م��ن بيئة
�أعمال ن�شطة  ،ومن ال�سهل مزاولة الن�شاط
االقت�صادي بها ،و �إن قرارات متكني القطاع
الإق�ت���ص��ادي وامل �ب��ادرات الهامة التي �أعلن
عنها �سابقا كان لها دور هام يف تعزيز الثقة
باال�ستثمار وم��زاول��ة يف �أب��وظ�ب��ي ،وجذب
م�ستثمرين ج��دد لإط�ل�اق م�شاريع تدفع

بني فرتة و�أخ��رى �إىل ن�شر تقارير عقارية
تت�ضمن بيانات ومعلومات غري دقيقة ،قد
تعطي �صورة �سلبية عن القطاع  ،وتت�سبب
ب��الإ� �ض��رار ب ��ه ،مم��ا ي ��ؤث��ر ع�ل��ى االقت�صاد
ال��وط�ن��ي ال��ذي نتطلع �إىل �أن يحقق �أداء
�إيجابياً ومنواً متوا�ص ً
ال.
و ق� ��ال املحريبي ”:ل �ق��د جن �ح��ت �شركة
اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ل�لا��س�ت�ث�م��ار م�ن��ذ مطلع
العام احل��ايل ،يف �إجن��از عدد من ال�صفقات
ال �ع �ق��اري��ة ال�ن��اج�ح��ة  ،الأم� ��ر ال ��ذي ي�ؤكد
قدرة القطاع العقاري على جتاوز ت�أثريات
اجل��ائ�ح��ة ،مب��ا يتمتع ب��ه م��ن م�ث��ان��ة وثقة
ع��ال�ي��ة ،حيث �أن الطلب على ال�ع�ق��ارات يف
تزايد  ،ونتوقع �أن ن�شهد ارتفاعاً ملحوظاً
يف الطلب خ�لال الأ�شهر القليلة القادمة
بالتزامن مع تنظيم فعاليات معر�ض اك�سبو
دبي  ،2020وقدوم مزيد من امل�ستثمرين
ورج ��ال الأع �م��ال وع��ائ�لات�ه��م �إىل الدولة
بغر�ض اال�ستثمار والإقامة».

عجلة االقت�صاد والنمو».
و �أك��د رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اخلليج
ال�ع��رب��ي لال�ستثمار �أه�م�ي��ة وج ��ود من�صة
رقمية وترويجية للم�شاريع العقارية خالل
احت�ضان دول��ة الإم ��ارات فعاليات معر�ض
اك�سبو دب��ي  ،2020مو�ضحاً �أن املعر�ض
ي�شكل منا�سبة هامة ال�ستعرا�ض امل�شاريع
وفر�ص اال�ستثمار املتاحة و�شرح القوانني
وال�ت���ش��ري�ع��ات املتعلقة ب��ال���ش��راء والتملك
واال�ستثمار.
وذك ��ر امل �ح�يرب��ي �أن م�ع��ر���ض �إك���س�ب��و دبي
� 2020سيكت�سب �أهمية عاملية عرب توافد
ماليني امل�شاركني والزائرين له طوال فرتة
تنظيمه ،حيث �سيتاح لكل ه ��ؤالء التعرف ولفت �إىل �ضرورة وج��ود مركز متخ�ص�ص
ع�ل��ى ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��ار امل�ج��زي��ة والعوائد ب��ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات ال�ع�ق��اري��ة ،ليو�ضح
املنا�سبة التي ميكن اال�ستفادة منها يف حال ح�ق�ي�ق��ة ح �ج��م ال �ط �ل��ب وال �ع ��ر� ��ض ،وع ��دد
اال�ستثمار بالقطاع العقاري يف الإم ��ارات ،ال��وح��دات اجل��دي��دة التي �ستدخل ال�سوق،
ك��ون ال��دول��ة جن�ح��ت يف ت���ص��در امل�ؤ�شرات بهدف تعزيز ثقة ال�شركات وامل�ستثمرين
االقت�صادية العاملية كحد �أف�ضل وجهات ورجال الأعمال بالقطاع العقاري ،وحتقيق
اال�ستثمار الآمنة ،و�أك�ثر ال��دول قدرة على ال �ت ��وازن ب�ين ال�ط�ل��ب وال �ع��ر���ض مب��ا يخم
جل�سات ع�صف ذهني
جت��اوز ت ��أث�يرات جائحة ك��ورون��ا امل�ستجد ،جميع الأطراف.
و�أو�ضح �أن بع�ض املكاتب اال�ست�شارية تعمد و �شدد املحريبي على �أهمية عقد جل�سات
والأ�سرع من حيث التعايف االقت�صادي.

ع�صف ذهني للقطاع العقاري ملناق�شة حالة
ال�ق�ط��اع يف ظ��ل ال �ظ��روف ال��راه�ن��ة وو�ضع
خطة عمل م�شرتكة بني جميع امل�شاركني
يف اجلل�سات للنهو�ض به وا�ستعادة مكانته
الكبرية و زي��ادة �إ�سهامه يف ال�ن��اجت املحلي
للدولة.
وق� ��ال املحريبي ”:ي �ج��ب �أن ت���ض��م هذه
اجل �ل �� �س��ات � �ش��رك��ات ال �ع �ق��ارات والتطوير
العاملة يف الدولة� ،شركات البناء والت�شييد
وامل � �ق� ��اوالت ،م ��ن �أج� ��ل و� �ض��ع خ �ط��ة عمل
ج ��ادة ووا��ض�ح��ة تتعلق ب��ال�ق�ط��اع العقاري
وم�ستقبله يف ال��دول��ة ،من �أج��ل ان ي�ساهم
ب�شكل فاعل يف التنمية امل�ستدامة مبا يعم
الفائدة وامل�صلحة على جميع الأطراف».
و�أ�ضاف املحريبي ”:من املهم بحث ومناق�شة
متطلبات ال�سوق العقاري و حتقيق النمو به
و�إ�سهامه يف دفع عجلة االقت�صاد الوطني،
ول�ي����س اق�ت���ص��ار ب�ع����ض � �ش��رك��ات العقارات
واملقاوالت على حتقيق الربحية فقط على
ح�ساب القطاع ككل ،خا�صة �أن فر�ص النمو
والتو�سع بال�سوق العقاري بالدولة متاحة
وميكن �أن تعم فائدتها على اجلميع».

امل�صرف املركزي � :إر�شادات جديدة للم�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة ترتبط بتنفيذ
العقوبات املالية امل�ستهدفة ب�ش�أن مواجهة غ�سل الأموال
•• �أبوظبي-وام:

�أ��ص��در م�صرف الإم ��ارات العربية املتحدة امل��رك��زي �إر� �ش��ادات جديدة
للم�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة ترتبط بتنفيذ العقوبات املالية امل�ستهدفة
ب�ش�أن مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب.
ت�أتي الإر�شادات اجلديدة مكملة للإر�شادات اخلا�صة بالعقوبات املالية
امل�ستهدفة للم�ؤ�س�سات املالية والأع�م��ال واملهن غري املالية املحددة،
وال�صادرة يف مايو  2021عن املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع واملواد
اخلا�ضعة للرقابة على اال�سترياد والت�صدير ،باعتباره اجلهة الرئي�سية
ل�ضمان تنفيذ العقوبات املالية املذكورة يف الدولة.
و يتوجب على امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة االمتثال لهذه الإر�شادات ،يف
غ�ضون �شهر واحد من تاريخ دخولها حيز التنفيذ يف  8يوليو .2021
و�ست�ساهم الإر�شادات يف فهم امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة لكيفية تنفيذ
االلتزامات القانونية بفعالية ملواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل
الإرهاب.
و تلزم ه��ذه الإر� �ش��ادات امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة ،بتطوير وتنفيذ
وحتديث برنامج مالئم لالمتثال للعقوبات ب�شكل متوا�صل ،والذي

يت�ضمن تقييما للمخاطر وع�م�ل�ي��ة للفح�ص وب��رن��اجم��ا لتدريب
املوظفني.
و يجب على امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة تطبيق هذا الربنامج� ،ضمن
جميع الفروع وال�شركات التابعة والكيانات الأخرى التي متتلك فيها
هذه امل�ؤ�س�سات ح�صة الأغلبية.
و يتعني على هذه امل�ؤ�س�سات الت�سجيل على املوقع الإلكرتوين للمكتب
التنفيذي ،لتلقي �إ�شعارات �آلية عرب الربيد الإلكرتوين حتتوي على
معلومات حديثة وفورية حول �إدراج �أو �إلغاء �إدراج الأفراد �أو الكيانات
على القائمة املحلية للتنظيمات الإرهابية وكذلك القائمة املوحدة
ال�صادرة عن الأمم املتحدة.
كما يتوجب على امل�ؤ�س�سات فح�ص قواعد البيانات واملعامالت اخلا�صة
بها ب�شكل منتظم ،والتحقق من وجود �أفراد �أو كيانات �ضمن الأ�سماء
املدرجة على القوائم املذكورة �أعاله ،وكذلك عند �إخطار تلك امل�ؤ�س�سات
ب�أي تغيريات على هذه القوائم.
و يف حال وجود تطابق مع القائمة من خالل عملية الفح�ص ،يجب
على امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة يف غ�ضون � 24ساعة ودون �أي ت�أخري �أو
�إ�شعار م�سبق ،جتميد �أموال الأفراد �أو الكيانات املدرجة ،وقيامها �أي�ضا

ب�إبالغ امل�صرف املركزي واملكتب التنفيذي ب�أي تدابري لتجميد الأموال
و�أية معامالت مت القيام بها.
وفيما يتعلق بطريقة �إر�سال هذه الإ�شعارات ،يتعني على هذه امل�ؤ�س�سات
املالية االطالع على �أحدث املعلومات املتوفرة على املواقع الإلكرتونية
للم�صرف املركزي واملكتب التنفيذي.
و قال معايل خالد حممد بالعمى ،حمافظ امل�صرف املركزي“ :ن�ؤكد
التزامنا املتوا�صل بالرقابة والإ�شراف التنظيمي ال�صارم على امل�ؤ�س�سات
املالية املرخ�صة،
والقيام بتو�ضيح التزاماتها با�ستمرار ملعاجلة التهديدات التي تفر�ضها
�أن�شطة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على النظام املايل الإماراتي..
وتعد ه��ذه التوجيهات من بني جمموعة �إر��ش��ادات يوا�صل امل�صرف
املركزي �إ�صدارها،
�سعيا منه لتعزيز فهمها وتنفيذها من قبل امل�ؤ�س�سات املالية ،متا�شيا
مع معايري جمموعة العمل املايل /فاتف.»/
لالطالع على الإر�شادات اجلديدة ،يرجى ال�ضغط على الرابط التايل
https://www.centralbank.ae/en/cbuae.amlcft

�أكد �سعادة �سعيد را�شد اليتيم الوكيل امل�ساعد لقطاع امل��وارد وامليزانية
يف وزارة املالية �أن دولة الإمارات العربية املتحدة ترحب بالبيان ال�صادر
ع��ن منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  /OCED/وجمموعة
الع�شرين  /G20/ح��ول الإط ��ار ال�شامل يف مكافحة ت ��آك��ل الوعاء
ال�ضريبي ونقل الأرباح ب�ش�أن و�ضع اللبنات الأ�سا�سية للنظام ال�ضريبي
العاملي الذي ُبحث يف الأول من يوليو  2021برعاية منظمة التعاون
والتنمية ،والتي كانت دولة الإمارات واحدة من الدول الأع�ضاء الـ 132
/من �أ�صل  /139التي وافقت عليها ،ليتم الحقاً ت�أييدها من قبل وزراء
مالية جمموعة الع�شرين خالل اجتماعهم الذي عقد بتاريخ  10يوليو
 2021يف مدينة البندقية يف �إيطاليا.
و�أ�ضاف �أن دولة الإمارات اعتمدت �سيا�سات مالية حكيمة �صممت بعناية
لدعم كافة االحتياجات املالية للدولة وتلبية كافة املتطلبات الدولية
ذات العالقة ،مم��ا �أدى �إىل خلق بيئة �صديقة للأعمال ت��ؤك��د مكانة
دول��ة الإم ��ارات على خ��ارط��ة التناف�سية العاملية كوجهة عاملية جاذبة
لال�ستثمار.
ونبه �إىل �أن��ه ومنذ ان�ضمامها �إىل الإط ��ار ال�شامل يف مايو ،2018
�شاركت دولة الإمارات بفعالية يف خمتلف املبادرات واملناق�شات لتح�سني
�شفافية البيئة ال�ضريبية الدولية ومتا�سك النظام ال�ضريبي العاملي،
كما وخ�ضع النظام ال�ضريبي يف الدولة ملراجعات خارجية وم�ستقلة من
قبل االحتاد الأوروبي ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية واعتباره
“غري �ضار”  ،و�أن التطبيق الناجح لأنظمة الأن�شطة االقت�صادية
الواقعية وقواعد ال�شفافية هو �شهادة على ق��درة الدولة على تكييف
ممار�ساتها مبا يتوافق مع املعايري العاملية.
و�أك��د �سعادته �أن دول��ة الإم ��ارات �ستوا�صل دع��م كافة اجل�ه��ود العاملية
املبذولة ملكافحة ت�آكل الوعاء ال�ضريبي ونقل الأرب��اح ،وت�ؤكد على �أن
الت�صميم النهائي للقواعد يجب �أن يت�ضمن خم�ص�صات كافية لل�شركات
ذات الأن�شطة االقت�صادية الواقعية  ،كما تلتزم دولة الإم��ارات بتعزيز
�أطر العمل والتن�سيق مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية والدول
الأع�ضاء يف الإط��ار ال�شامل لربنامج مكافحة ت�آكل الوعاء ال�ضريبي
ون�ق��ل الأرب ��اح « »BEPSملوا�صلة دف��ع املناق�شات التقنية ق��دم�اً مما
ي�ضمن حتقيق نتائج عادلة وم�ستدامة للجميع.

 12.2مليار درهم قيمة التداوالت العقارية
يف ال�شارقة خالل الن�صف الأول من 2021

•• ال�شارقة -وام:

حقق القطاع العقاري يف �إمارة ال�شارقة حجم تداوالت بلغ  12.2مليار درهم
خالل الن�صف الأول من العام اجلاري ،متت من خالل  40,346معاملة،
بن�سبة زي��ادة و�صلت �إىل  40.5%يف �إجمايل املعامالت للن�صف الأول من
هذا العام مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة املا�ضية ،يف حني بلغ حجم امل�ساحة
املتداولة يف معامالت البيع  75.2مليون قدم مربع ،وذلك ح�سب ما ك�شفه
تقرير الن�صف ال�سنوي حلركة الت�صرفات العقارية يف مناطق ومدن الإمارة
ال��ذي �أ�صدرته دائ��رة الت�سجيل العقاري يف �إم��ارة ال�شارقة .و�أظهرت نتائج
التداوالت العقارية للن�صف الأول من عام  2021زي��ادة يف حجم التداول
مبقدار  96.1%مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي  ،2020وذلك
نتيجة عودة مزاولة الأعمال بعد االنح�سار الن�سبي جلائحة “كوفيد،”19-
وزي��ادة ثقة امل�ستثمرين يف ال�سوق العقاري يف الإم��ارة ،ف�ض ً
ال عن املحفزات
االقت�صادية والت�سهيالت التي �أطلقها املجل�س التنفيذي يف �شهر نوفمرب من
عام  ،2020مما �أ�سهم يف ا�ستمرار الزيادة يف حجم التداوالت مقارنة بالعام
ال�سابق خا�صة يف �شهر فرباير الذي �شهد �إبرام �صفقة ا�ستحواذ عقارية كربى
بني �شركات التطوير العقاري العاملة يف ال�شارقة بقيمة  690مليون درهم
من �أجل �إن�شاء م�شروع عقاري �سكني فاخر ،مما يُعد م�ؤ�شراً �إيجابياً على بدء
تعايف ال�سوق العقاري يف الإمارة.
وب�ين التقرير �أن��ه وعلى الرغم من ا�ستمرار اجلائحة ف��إن ع��دد املعامالت
�شهد ارتفاعاً ملحوظاً يف �إجمايل معامالت الدائرة خالل الن�صف الأول من
عام  ،2021مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة املا�ضية ،حيث بذلت الدائرة
جهوداً كبرية يف حماولة توفري كافة معامالتها مع مراعاة عنا�صر الأمان
وال�سالمة بالن�سبة للموظفني واملتعاملني على حد �سواء.
ووف��رت الدائرة اخلدمات الإلكرتونية لبع�ض املعامالت ،ومت تطبيق نظام
حجز املواعيد امل�سبقة لإجناز املعامالت التي تتطلب ح�ضور املتعاملني ،مع
مراعاة الإجراءات الوقائية والإحرتازية املعمول بها.وقال �سعادة عبدالعزيز
�أحمد ال�شام�سي مدير ع��ام دائ��رة الت�سجيل العقاري بال�شارقة �إن القطاع
العقاري يف �إم��ارة ال�شارقة ب��د�أ بالتعايف من الآث��ار التي خلفتها اجلائحة،
بف�ضل حر�ص الإم��ارة على جذب املزيد من اال�ستثمارات.و�أو�ضح ال�شام�سي
�أن ال��دائ��رة ت�سعى �إىل تعزيز بيئة الأع�م��ال التناف�سية ،لتحقيق جملة من
الأه��داف الرامية �إىل ت�شجيع اال�ستثمار يف ال�شارقة ،وا�ستقطاب املزيد من
امل�ستثمرين اجل��دد من خمتلف �أقطار العامل ،ومن ثم الإ�سهام يف تن�شيط
االقت�صاد املحلي ،ودف��ع عجلة التنمية االقت�صادية ،لتعزيز مكانة الإمارة
على خارطة اال�ستثمار املحلي والإقليمي والعاملي .و�أكد حر�ص الدائرة على
موا�صلة حت�سني بيئة الأعمال ،من خالل ت�سهيل وتب�سيط ممار�سة الأعمال
التجارية يف الإمارة ،و�إزالة كافة احلواجز التي تواجه امل�ستثمرين من خالل
تقليل الأعباء عليهم ،وتقدمي املزيد من احلوافز لهم ،وتطبيق املبادرات التي
تزيد من فر�ص جناح �أن�شطتهم اال�ستثمارية ،وحتافظ على ا�ستمراريتها ،مبا
يدعم منوها وتو�سعها ب�شكل م�ستدام.وت�صدرت معامالت �شهادات الإفادة عن
الأمالك القائمة حيث بلغ عددها  25,601معاملة ،تلتها معامالت �سندات
امللكية بـ  10,444معاملة ،ثم معامالت عقود البيع املبدئية بـ ،2,289
ومعامالت الرهن بـ  ،1,457ثم معامالت التثمني بـ  503معامالت ،يف
حني جاءت معامالت بطاقة الو�سيط يف املركز الأخري بـ  52معاملة.
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العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12800

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12802

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :ادوارد �ساجنيث زاكرييا�س .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )51,835.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 85395خ�صو�صى� / 14/أبوظبي ) من نوع ( �سوبارو اك�س يف
_ هات�شباك ) موديل ( _ ) 2014لون ( �أبي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :اونال ر�ستم �سيتني .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )78,857.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 91531خ�صو�صى / P/دبي ) من نوع ( فولك�س واجن با�سات
_ �صالون ) موديل ( _ )2015لون ( �أ�سود) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12793

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12795

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :رتي�ش فا�سوديفان بالفيد ابارامبيل فا�سوديفا .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )36,739.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 79002خ�صو�صى / L/دبي ) من نوع ( كيا �سرياتو _ �صالون
) موديل ( _ ) 2014لون ( �أ�سود ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليها  :رينيتا �سزليما فيا�ض البدران .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )31,308.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 31215خ�صو�صى / 2/ال�شارقة ) من نوع ( فورد فوك�س _
�صالون ) موديل ( _ )2012لون ( �أبي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12798

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12797

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه � :سيد وا�صف علي �سيد ا�صف علي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )81,376.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 93857خ�صو�صى / P/دب��ي ) من ن��وع ( دودج �شارجر _
�صالون ) موديل ( _ ) 2014لون ( رمادي ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك.
املنذر �إليه � :سريام ابادو .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )89,496.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 37719خ�صو�صى� /11 /أبوظبي ) من نوع ( بي ام دبليو اك�س
 _ 50-6ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2011لون ( ف�ضي ) واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12808

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12794

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :عامر يون�س حممد يون�س .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )35,629.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 73016خ�صو�صى / P/دبي ) من نوع ( هيونداي الينرتا
_ �صالون ) موديل ( _ )2015لون ( بني ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه � :شمري �شاكي عبد�ستار �شاكي احمد .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )37,723.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 45734خ�صو�صى / O/دبي ) من نوع ( ني�سان �سنرتا _
�صالون ) موديل ( _ ) 2013لون ( ف�ضي ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12796

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12799

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :فينو فارغي�س كاليكال تازيتيل فارغي�س فارغي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )34,194.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 84904خ�صو�صى / I/دب��ي ) من ن��وع ( ني�سان التيما _
�صالون ) موديل ( _ )2014لون ( �أبي�ض ل�ؤل�ؤي ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :فرهاد حممد �صادق .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )55,275.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 93042خ�صو�صى / J/دب��ي ) من ن��وع ( تويوتا ب ��رادو _
ا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2011لون ( �أزرق ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
العدد  13299بتاريخ 2021/7/27

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12801

العدد  13299بتاريخ 2021/7/27
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/12804

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :نزار بوجنافايليل بوناكال .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )63,431.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 55377خ�صو�صى / H/دبي ) من نوع ( ميت�سوبي�شي باجريو
_ ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2013لون ( �أبي�ض ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر � :ستاندرد ت�شارترد بنك
املنذر �إليه  :قا�سم علي �سعيد احمد خان .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )31,241.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 89112خ�صو�صى / M/دبي ) من نوع ( هوندا �سيفيك _
�صالون ) موديل ( _ ) 2013لون ( رمادي ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اليا�سمني لتجارة املواد الغذائية
رخ�صة رقم CN 1897875:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /را�شد �سامل حممد �سيف امل�صلحى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /را�شد �سامل حممد �سيف امل�صلحى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ح�سن ف�ؤاد يا�سني %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1.20*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اليا�سمني لتجارة املواد الغذائية
AL YASMEEN FOODSTUFF TRADE

�إىل /اليا�سمني لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

AL YASMEEN FOODSTUFF TRADE . L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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عبرّ الفنان وليد توفيق عن �سخطه مما يحدث يف لبنان ،م�شري ًا �إىل �أن الو�ضع يف بالده بات �أكرث �سوء ًا من اجلائحة ،و�أن مواطنيه مل
يتع ّلموا من جتاربهم ال�سابقة.
توفيق ،حتدّ ث بكل �شفافية ع ّما يعت�صر قلبه من حزن� ،إزاء الأو�ضاع الراهنة يف (بريوت) ،والتي �أ�صبح الو�ضع فيها �أكرث �سوء ًا من
جائحة كورونا ،على حد قوله .مبين ًا �أن (جنى العمر تبدّ د بامل�صارف ،وب�أن ر�صيده قد عاد �إىل ال�صفر).
على ال�صعيد الفني ،تط ّرق الفنان اللبناين �إىل �أغنيته اجلديدة�( ،شايفك العامل بحاله) مو�ضح ًا �أنه ب�صدد طرح جمموعة جديدة
من الأغنيات ،حيث انتهى من ت�سجيل  12منها ،وقال �إنه �سي�صور �إحداها بطريقة الفيديو كليب.
كما �أعرب عن �إعجابه ب�أعمال نان�سي عجرم ،و�أ�شار �إىل �أنها الأكرث حظ ًا هذه ال�سنة ،م�شيد ًا �أي�ض ًا ب�أغنيات �إلي�سا ،و�ألبوم عا�صي
احلالين ال �سيما (الدويتو) الذي ن ّفذه مع ابنه الوليد ،ف�ض ًال عن �إ�شادته ب�أغنية (حبيبي) جلورج و�سوف.

ال �أجيد التمثيل والت�صنع ،ومت�صالح مع نف�سي

Tuesday
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وليد توفيق :مع �أزمة لبنان �أ�شعر وك�أننا يف �سجن مفتوح
• ما �شعورك بعد م��رور �أك�ثر من ع��ام ون�صف العام على الأزم��ة يف • وهل كان توزيعها موفقاً؟
لبنان؟
 احلمد هلل .فقد ت��وىل مهمة توزيع الأغنية امل��وزع املو�سيقي امل�صريً
 �أ�شعر وك�أننا يف �سجن مفتوح ،ا�ستفدنا قليال لناحية �أننا �أ�صبحنا �أكرث با�سم منري.قرباً من العائلة ووجع الأوالد ،ويف الوقت نف�سه ُحرمنا من عناق وتقبيل الأغنية فيها فرح و�أَ َح َّبها النا�س كثرياً.
الأهل والأحبة والأ�صدقاء.
• الالفت يف جتربتك عرب (ال�سو�شيال ميديا)،
• رمبا هي �أكرث فرتة تبتعد فيها عن الفن؟
�أنك تبدي تعاطفاً مع الفنانني ،تهنئهم على �أعمالهم اجلديدة ،تفرح
 بل �أنا �أتواجد يف اال�ستديو وانتهيتُ من ت�سجيل � 12أغنية جديدة.لفرحهم وحتزن حلزنهم؟
• �أق�صد كحفالت؟
 ه��ذا �أن ��ا� .إن�ه��ا طبيعتي ،ال �أج�ي��د التمثيل والت�صنع ،ومت�صالح مع طبعاً .مع �أنني �أحييتُ بع�ض احلفالت اخلا�صة ،ولكن امل�شكلة �أنني نف�سي.�أ�شعر ب�أنني متقاعد رغماً عني وقبل �أن �أتقاعد فع ً
ال.
كفنانني يجب �أن نحب بع�ضنا و�أن نبارك لبع�ضنا و�أن نقف �إىل جانب
ً
• وهل هذا الو�ضع يجعلك ت�شعر باالكتئاب؟
بع�ضنا ،خ�صو�صا �أن النجم اللبناين يتع ّر�ض لهجوم كبري ويجب �أن
 كال ل�ست مكتئباً،نحافظ على جنومنا.
ب��ل �أ��ش�ع��ر ب��أن�ن��ي ح��زي��ن ع�ل��ى ل�ب�ن��ان �أك�ث�ر م��ن ح��زين ب�سبب فريو�س • وهل الآخرون يت�ص ّرفون مثلك �أم القلة فقط؟
(كورونا).
 �أحاول �أن �أكون �س ّباقاً وليتع ّلموا ،لأن املحبة والت�سامح هما �أجمل �شيء.ً
نحن ال نعاين من كورونا وح�سب ،بل ان و�ضع لبنان �أكرث �سوءا من هذه �أما الكره ف�إنه يقتل �صاحبه.
اجلائحة،
• ما ال��ذي لفتك بني الأع�م��ال التي طرحها الفنانون �أم جتد �أنهم
ً
ويجعلنا بحال غري جيدة نف�سيا.
يطرحونها ملجرد التواجد؟
جنى العمر تبدّد بامل�صارف،
 نان�سي عجرم مو ّفقة كثرياً ب�أغنياتها وهي حمظوظة حتى بالكليبات،ونحاول قدر امل�ستطاع م�ساعدة الفقراء وامل�ساكني ،ولكن ال ميكن �أن من ّد و�إلي�سا ن�شيطة و�أنا �أحب �أغنياتها كثرياً.
يد العون للجميع لأنهم كرث جداً.
لكن نان�سي مت�ألقة جداً هذه ال�سنة.
�أنا �أنتمي �إىل عائلة متو�سطة احلال ،و�أقاربي من الفقراء،
جنوى كرم كانت موفقة بالكليبات التي �ص ّورتْها يف �أ�سواق بريوت و�شارع
منهم َمن كان يبيع على الب�سطات ومنهم َمن كان �سائق تاك�سي وبع�ضهم احلمراء،
موظف واليوم كلهم بال عمل.
فكرتها حلوة وتليق بها.
يجب �أن ُنطعم �أوالد خالتنا و�أخوالنا وعماتنا و�أعمامنا ومل يعد بالإمكان �أما عا�صي احلالين فقد �أعجبني �ألبومه كثرياً و�أحببتُ كل �أغنياته ،مع
�إكفاء اجلميع.
�أنني �أجد �أن (ال�سنغل) �أف�ضل هذه الأيام ،و(حرام) طرح الألبومات لأن
• وهذا يعني �أنك ت�صرف على عائلتك من مرود احلفالت اخلا�صة الأغنيات ت�ضرب بع�ضها.
�ضمريياً هو بذل جمهوداً كبرياً ،كما �أنني �أحب ابنه الوليد كثرياً
ب�سبب احتجاز امل�صارف لأموال النا�س؟
 كل مايل تبدد.ولفتتني الأغنية التي قدماها معاً على �شكل (دويتو).
ً
تع ُّلقي بلبنان وثقتي به وبامل�صارفَ ،ج َعلني �أ�سحب �أم��وايل من اخلارج �أي�ضا �أعجبتْني �أغنية جورج و�سوف (حبيبي) التي �أرجعتْنا �إىل
و�أودعها يف امل�صارف اللبنانية.
الزمن املا�ضي.
• وكم تبلغ قيمة ودائعك امل�صرفية؟
• �أمل تفكر يف الهجرة؟
 ومباذا ينفع الرقم مبا �أنه �أ�صبح �صفراً( .بال وجع القلب). (�أع��وذ ب��اهلل) ،ولكن الأوالد مع فكرة ال�سفر والعمل يفذهب جنى عمري،
اخلارج ،لأنه ال يوجد عمل يف لبنان،
ولكنني �س�أعود و�أغني و�أطري و(اهلل كرمي والعرتة على الفقري).
وعلينا االنتظار � 5أو � 10سنوات كي تتح�سن الأو�ضاع
• طرحتَ �أغنية (�شايفك العامل بحاله) ومن ي�سمع �أول كوبليه منها و(كان اهلل يف عون ال�شباب).
يظن للوهلة الأوىل �أنها باللهجة اللبنانية ومن ثم ال يلبث �أن يكت�شف لبنان بلدي و�أنا متم�سك به بكل ما �أوتيت من قوة ،و�أمتنى
عندما ي�سمع الكوبليه الثاين �أنها باللهجة امل�صرية؟
�أن تزول الأيام ال�صعبة التي نعي�شها حالياً.
لبنان مثل طري الرماد ولدي �إميان كبري باهلل ،مع �أننا منر حالياً
 هذه الأغنية �سبق �أن �أ ّديتُها على امل�سرح وحظيتْ ب�إعجاب النا�س.ت�سجلها ،فا�ستغللت يف �أ�صعب مرحلة.
وكلما �أ��ص��ادف �أح��داً من اجلمهور ي�س�ألني مل��اذا ال ّ
الفر�صة مبا �أنني من دون عمل وقمتُ بت�سجيلها يف اال�ستوديو �إىل جانب • حتى يف زمن احلرب مل مت ّر على لبنان ظروف مماثلة؟
� 11أغنية �أخرى.
 لأنهم �أخذوا مالنا.و�أنا �أقوم بطرح �أغنية كل �شهرين �أو ثالثة.
املال مه ّم جداً ووالدي كان يقول يل ( َمن �أخذ مالك خذ روحه).
نحن يف زمن (الأونالين) وكل �شيء �صار �سه ً
ال.
• هل �أنت حاقد على الطبقة ال�سيا�سية؟
• وه��ل ن�صف الأغ�ن�ي��ة باللهجة اللبنانية ون�صفها الآخ��ر باللهجة  -عاد ًة �أنا ال �أتعاطى بال�سيا�سة ،ولطاملا كنت �أ�شعر ب�أن خراب لبنان يقف
امل�صرية؟
وراءه ال�سيا�سيون.
ون�صبناهم زعماء علينا.
 ب��ل ك�ل�ه��ا ب��ال�ل�ه�ج��ة امل �� �ص��ري��ة ،ول �ك��ن ف�ي�ه��ا ن�ف�ح��ة ق��ري�ب��ة م��ن الكالم نحن ماذا فعلنا! �أتينا بزعماء امليلي�شيات ّاللبناين.
َمن قتلوا و�أراق��وا الدماء �أ�صبحوا زعماء وال يزالون يتح ّكمون برقابنا

حتى اليوم.
يدمر ال ميكن �أن يع ّمر ،وعليه �أن يع ّمر نف�سه �أو ًال.
َمن ّ
هذه املرة الأوىل �أقول فيها هذا الكالم لأنها احلقيقة.
• والنا�س �أال يتحملون م�س�ؤولية؟
 طبعاً ،لأنهم �ساكتون وهم َمن انتخبوا ه��ؤالء وي�صفقونلهم (بالروح بالدم نفديك يا زعيم).
لكنني �أ�شعر ب�أن التغيري قد بد�أ و�أن الوعي موجود ،وهذا
ما ت�ؤكده انتخابات نقابة املهند�سني ،و�أمتنى �أن ين�سحب
الأم��ر على االنتخابات النيابية و�أن ينتج عنها انتخاب
طبقة �سيا�سية جديدة.
• متفائل؟
 م��ا قاله زي��اد الرحباين يف ال�سبعينات نعي�شه اليوم(قوم فوت نام و�صري حالم �أنه بلدنا �صارت بلد).
فلنحلم.

منى زكي تبد�أ (اجلواهرجي) (ال�سيدة زينب)
هنيدي
حممد
مع
يعيد ريهام
�سعيد للتمثيل
ب� � � ��د�أت ال� �ف� �ن ��ان ��ة م� �ن ��ى زك ��ي
ت�صوير م�شاهدها يف فيلمها
اجلديد "اجلواهرجي" ،مع
ال �ف �ن��ان حم �م��د ه �ن �ي��دي ،يف
عمل كوميدي جديد.
وق ��ال ��ت م �ن��ى� ،إن� �ه ��ا �سعيدة
بالعمل اجلديد ،وتعمل حاليا
على ت�صوير الفيلم ،معربة
عن �أمنياتها ب�أن ينال الفيلم
�إع�ج��اب اجلمهور ،و�أن يكون
خطوة مميزة يف ال�سينما.
وت� �ع ��ود ال �ن �ج �م��ة م �ن��ى زكي
ل �ل �ع �م��ل م ��ع ال �ف �ن ��ان حممد
ه �ن �ي��دي ب �ع��د م ��ا ي �ق��رب من
 23عاما منذ �آخر �أعمالهما
"�صعيدي يف اجل ��ام� �ع ��ة
الأمريكية"� ،أوىل بطوالت
النجم حممد هنيدي ،والذي
�أخ��رج الكثري من الأبطال يف
ال�سينما امل�صرية حاليا ،مثل
�أح �م��د ال���س�ق��ا وه ��اين رمزي
وطارق لطفي ومنى زكي.

اتفقت الفنانة ريهام �سعيد مبدئيا على العودة
م��ن ج��دي��د للتمثيل خ�ل�ال ال �ف�ترة امل�ق�ب�ل��ة ،من
خ�لال م�سل�سل (ال�سيدة زينب) ،املكون من 60
حلقة ،للعر�ض خالل املو�سم ال�شتوي اجلديد.
جاء ذلك بعد توقف برناجمها ال�شهري عرب قناة
ال�ن�ه��ار (�صبايا اخل�ي�ر) خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية،
وم ��ن امل �ق��رر �أن ت�ع�ق��د ج�ل���س��ات ع�م��ل م��ع طاقم
امل�سل�سل للتح�ضري للت�صوير ال��ذي يبد�أ خالل
الفرتة املقبلة ،لتعود ال�ستكمال جتاربها املعدودة
يف ال�ت�م�ث�ي��ل ،وال �ت��ي ك ��ان م�ن�ه��ا م���س�ل���س��ل �شارع
عبدالعزيز.
وي���ض��م ال�ع�م��ل ع� ��ددا مم �ي��زا م��ن ال �ن �ج��وم ،على
ر�أ� �س �ه��م ال�ف�ن��ان��ة ال�ك�ب�يرة �سو�سن ب��در وحممود
عبداملغني ،وجمموعة كبرية من الفنانني ،ومن
املقرر �أن يكون امل�سل�سل من الأعمال ذات الطابع
االجتماعي.
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العلماء يربطون بني التدخني وتطور خطر الإ�صابة باخلرف
ك�شفت درا�سة �أجراها علماء جامعة وي�سكن�سون الأمريكية،
�أن ال�سجائر ال ت�ؤذي القلب والرئتني فقط ،بل تلحق �ضررا
كبريا بالدماغ �أي�ضا.
وي�شري موقع � ،USNewsإىل �أن اخل�براء �أج��روا 37
درا��س��ة خمتلفة تتعلق جميعها بالتدخني وا�ستنتجوا �أن
خ�ط��ر ت �ط��ور اخل ��رف وم��ر���ض ال��زه��امي��ر ل ��دى املدخنني
�أع�ل��ى بن�سبة  30و 40باملئة على ال�ت��وايل م��ن ال��ذي��ن مل
يدخنوا �أبدا .وبالإ�ضافة �إىل هذا مع تدخني � 20سيجارة
يف اليوم ي��زداد خطر الإ�صابة باخلرف بن�سبة  34باملئة.
و�أن التدخني يزيد من خطر الإ�صابة باجللطة الدماغية
�أي�ضا.

ووفقا للعلماء ،ي�ساعد االقالع عن التدخني على تخفي�ض
خطر الإ�صابة بهذه الأم��را���ض .و�أن م�ستوى هذا اخلطر
ينخف�ض �أكرث مع مرور الوقت بعد االقالع عن التدخني.
ف�م�ث�لا ب �ع��د م���ض��ي � � 9س �ن��وات ،ي���ص�ب��ح خ �ط��ر �إ�صابتهم
ب��ال��زه��امي��ر ،م�ع��ادال خلطر �إ��ص��اب��ة الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن مل
يدخنوا �أبدا يف حياتهم.
وت���ش�ير جينيفري دي ��ل ،الأ� �س �ت��اذ امل���س��اع��د بجامعة جونز
هوبكنز �إىل �أن الإق �ل�اع ع��ن ال�ت��دخ�ين ي�ساعد يف جميع
مراحل العمر ،ولكن من الأف�ضل �أن يح�صل ذلك مبكرا.
وت�ضيف ،من الأف�ضل الإق�ل�اع عن التدخني يف متو�سط
العمر ولي�س بعده.

م�شروبات غذائية ت�ساعد
يف خف�ض الكولي�سرتول
وجتنب املخاطر اجل�سيمة!

العنب
حت�ت��وي امل��ائ��ة غرام
م� � ��ن ال � �ع � �ن� ��ب على
 75%من وزنه ماء
و 7غرامات غلوكوز
وغرام
ده ��ون و 16غراما
ك � � ��رب � � ��وه� � � �ي � � ��درات
ون�صف غرام بروتني
وع���ش��ري��ن مليغرام
فيتامني C
واف�ضل انواع العنب كبري احلجم وابي�ض اللون.
فوائده:
 من�شط للع�ضالت واالع�صاب وجمدد للخاليا وطارد لل�سموم. غذاء �سريع اله�ضم. مفيد يف ح��االت �سوء اله�ضم والقب�ض والبوا�سري واحل�صاة الكبديةواحل�صاة
البولية.
 من�شط قوي لوظائف الكبد. ق�شرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف االمعاء. يفيد العنب يف الوقاية من ال�سرطان. -للم�صابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن.

• كم يبلغ ارتفاع قمة افر�ست؟
� 29 -ألف قدم

• �إىل �أي لغة تنتمي كلمة طبا�شري؟

� -إىل اللغة الرتكية

الكحال على
• يطلق �أ�سم ّ
 -طبيب العيون

• من هو خمرتع التل�سكوب؟
 -غاليليو

• من اول من ر�سم احلمامة كرمز لل�سالم؟
 -بيكا�سو

• من هو من�شئ حدائق بابل املعلقة؟
 -نبوخذ ن�صر

الربيطاين توما�س بيدكوك خالل م�شاركته يف اخرتاق ال�ضاحية لركوب الدراجات اجلبلية للرجال خالل دورة الألعاب الأوملبية طوكيو  .2020ا ف ب

غ��ال�ب��ا م��ا ي�ب��دو �أن ال�ك��ول�ي���س�ترول يف ح��ال��ة ��س�ب��ات تقريبا ح�ت��ى ت�صبح
امل�ستويات �أعلى بكثري وميكن �أن حتدث عواقب وخيمة.
ويعد ارتفاع الكولي�سرتول �أح��د الأ�سباب الرئي�سية للنوبات القلبية �أو
ال�سكتات الدماغية .وحل�سن احلظ ،هناك طرق خلف�ض م�ستوياتك مع
م�شروبات �أثبتت فعاليتها يف ال�سيطرة عليها.
ويحتوي ال�شاي الأخ�ضر على مادة الكاتيكني ومركبات م�ضادات الأك�سدة
الأخ ��رى التي يبدو �أن�ه��ا ت�ساعد على خف�ض م�ستويات الكولي�سرتول
ال�ضار  LDLوم�ستويات الكولي�سرتول الكلية.
ويف درا�سة �أجريت عام � ،2015أعطى العلماء الفئران مياه �شرب مملوءة
مب�ضادات الأك�سدة و ،epigallocatechin gallateوه��و �أحد
م�ضادات الأك�سدة املفيدة الأخرى يف ال�شاي الأخ�ضر.
وبعد  56يوما ،الحظ العلماء انخفا�ضا يف م�ستويات الكولي�سرتول و
" LDLال�ضار" بحوايل  ٪14.4و ٪30.4يف جمموعتي الفئران التي
تتبع نظاما غذائيا عايل الكولي�سرتول.
ويحتوي ف��ول ال�صويا على ن�سبة منخف�ضة من الدهون امل�شبعة .وقد
ي�ساعد ا�ستبدال منتجات الألبان عالية الد�سم بحليب ال�صويا يف تقليل
م�ستويات الكولي�سرتول �أو التحكم فيها.
وتو�صي �إدارة الغذاء وال��دواء الأمريكية ( )FDAبتناول  25غراما
يوميا م��ن ب��روت�ين ال�صويا كجزء م��ن نظام غ��ذائ��ي منخف�ض الدهون
امل�شبعة والكولي�سرتول ،للم�ساعدة يف تقليل خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب.
ويو�صي خرباء �آخرون بتناول ح�صتني �إىل ثالث ح�ص�ص من الأطعمة �أو
امل�شروبات التي حتتوي على فول ال�صويا يوميا ،مع ح�صة واحدة متثل
 250مل من حليب ال�صويا.
كما ُيعرف ب��أن التوت غني مب�ضادات الأك�سدة والأل�ي��اف ،وكالهما قد
ي�ساعد يف تقليل م�ستويات الكولي�سرتول.
وعلى وج��ه اخل�صو�ص ،تبني �أن الأنثو�سيانني ،وه��و عامل ق��وي م�ضاد
للأك�سدة يف ال�ت��وت ،ي�ساعد يف م�ستويات الكولي�سرتول .ويعد التوت
منخف�ضا يف ال�سعرات احلرارية والدهون ،و�إ�ضافة لذيذة �إىل الع�صري.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ال���س�ت�يروالت وال���س�ت��ان��ول ،وه��ي م��واد كيميائية نباتية
مماثلة يف ال�شكل واحلجم للكولي�سرتول التي متنع امت�صا�ص بع�ض
الكولي�سرتول.

• منارة اال�سكندرية يف م�صر من العجائب ال�سبع قد اندثرت.
• يطلق (�أر�ض الكنانة) على م�صر .وقد اطلقه عمرو بن العا�ص النها حمفوظه بني �صحراوين كما
حتفظ الكنانة ال�سهام.
• للحوت ثقوب زوجية او فردية اعلى الر�أ�س يتنف�س بها ويتجه �إىل �سطح املاء ،والنافورة التي يطلقها
من اعلى الر�أ�س هي عبارة عن الزفري.
• عمان عا�صمة االردن ..كان يطلق عليها ا�سم فيالدلفيا يف العهد الروماين
• الت�أمل يوميا ملدة  15دقيقة يخف�ض ارتفاع �ضغط الدم.
• ي�ستطيع العقرب ال�صوم لثالث �سنوات متتالية
• ين�سج العنكبوت خيطا طوله  30مرت
• اجلامو�س ال ينام لكنه فقط يغم�ض عينيه
• ي�ستطيع الف�أر �أن يقطع با�سنانه انابيب الر�صا�ص ،وعوازل اال�سالك الكهربائية
• يتكون ج�سم االن�سان من  20بليون خلية ،متوت منها يف كل ثانية  50مليون خلية يف حني تولد
 50مليون خلية جديدة.
• �أجمل قرب هو قرب (تاج حمل) يف الهند.

املر�أة البخيلة
كان هناك امر�أة ت�ستمتع دائما بالكذب ..نعم ال ت�ستطيع �أن تعي�ش �إال بالكذب وك�أنه طعامها و�شرابها فكانت
تقول انها فقرية وتت�سول من النا�س رغم ثرائها ..كانت تقول انها مري�ضة وتتظاهر باملر�ض ليعطف النا�س
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �صحتها وقالت �شفاين اهلل بف�ضل حليب عنزة من ي�شربه يعطيه اهلل
ال�شفاء بل ال�صحة االبدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�س بذلك ال�شباب ين�ضج منك فهلل النا�س وجاء كل
موي�ض ويائ�سا اليها يريد بع�ض حليب العنزة فقالت ابيعه لكم ..وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم
احلليب ب�سعرا عايل جدا وا�ستمر احلال معها هكذا ومن ي�أتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �شيء تقول يجب
ان ت�ستمر اربعني يوما ،دارت االيام ومل يح�س اي من املر�ضي بالتح�سن املنتظر ويف ويف نف�س الوقت مر�ضت
هي اي�ضا وبدا املر�ض ياكل يف ج�سدها و�شعر اجلميع فجاءمن ي�سالها ملاذا التتناولني حليب عنزاتك ال�شافية
العافية فكانت تقول انا ل�ست مري�ضة بل اناحزينة فقط فابي مري�ض واريد ال�سفر لر�ؤيته ..فاح�س احدهم
برغبتها يف الهرب ف�صرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�شنعاء..حليب هذه العنزة اليفعل
�شيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�سبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي
يل نقودي �س�أقتلك وعنزتك هذه ..خافت املر�أة وردت للرجل نقوده لي�سكت ل�سكت لكن اجلميع بد�أوا مبطالبتها
باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�ضطرت املر�أة لرد االموال ايل ا�صحابها وهي نادمة علي خل�سارتها
تلك االم��وال مما زادها مر�ضا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�شراء طلباتها
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�س�ؤ�آل عليها رمبا ا�صابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها
تنازع حلظاتها االخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها امواال كثرية و�ضع حاكم البلدة يده
عليها وحول دارها ايل دار لاليتام بني لها ملحقا وا�سعا وو�ضع االموال رهن ت�صرف �صفوة من افا�ضل املدينة
حتي يعو�ض علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�صرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة .

