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جهاز طبي لقراءة الدماغ
�أول جهاز طبي من نوعه قادر  �أمريكيون من تطوير  متكن باحثون 
�إىل ن�ص مكتوب على �شا�شة  على حتويل موجات دماغ رجل م�شلول 
�شان  كاليفورنيا،  جامعة  يف  فريق  �بتكره  �ل��ذي  �جلهاز  �لكمبيوتر. 
�ملري�ص  يحاول  ما  ت�شفري  لفك  �لدماغ  موجات  يحلل  فر�ن�شي�شكو، 

قوله ثم يعر�ص �لن�ص على �شا�شة �لكمبيوتر.
�لدر��شة  نتائج  لكن  �لإ�شايف،  �لبحث  من  �شنو�ت  �لأم��ر  و�شي�شتغرق 
متثل خطوة هامة نحو ��شتعادة �ملزيد من �لتو��شل �لطبيعي يوًما ما 

للأ�شخا�ص �لذين ل ي�شتطيعون �لتحدث ب�شبب �لإ�شابة �أو �ملر�ص.
كاليفورنيا  جامعة  يف  �لأع�شاب  ج��ر�ح  ت�شان،  �إدو�رد  �لدكتور  وق��ال 
"يعترب معظمنا مدى �شهولة  �لعمل  �شان فر�ن�شي�شكو، �لذي قاد  يف 
تو��شلنا من خلل �لكلم �أمر�ً مفروًغا منه، لكن �لأمر لي�ص كذلك 
لدى �ملر�شى �لذين فقدو� �لقدرة على �لكلم، فالأ�شخا�ص �لذين ل 
حمدودة  طرق  لديهم  �ل�شلل  ب�شبب  �لكتابة  �أو  �لتحدث  ي�شتطيعون 

للغاية للتو��شل".
��شمه  ع��ن  �لك�شف  ي��ت��م  مل  و�ل����ذي  �ل��ت��ج��رب��ة،  يف  �ل��رج��ل  وي�شتخدم 
حلماية خ�شو�شيته، موؤ�شًر� مت�شًل بقبعة بي�شبول تتيح له حتريك 

ر�أ�شه للم�ص �لكلمات �أو �لأحرف على �ل�شا�شة.

جتربة �صريرية لأول زرع قلب ا�صطناعي 
لقلب  زرع  عملية  �أول  ع��ن  �لفرن�شية  "كارمات"  جمموعة  �أع��ل��ن��ت 
��شطناعي كامل من �شنعها جترى ملري�ص يف �شياق در��شة �شريرية 
يف �لوليات �ملتحدة. و�أجريت هذه �لعملية يف م�شت�شفى جامعة دوك 

يف دور�م )كارولينا �ل�شمالية(، وفق ما جاء يف بيان.
وتلقت ثلثة مر�كز �أمريكية �أخرى تدريباً يف هذ� �ل�شدد وهي تختار 

حالياً �ملر�شى للم�شاركة يف �لدر��شة.
يف  للم�شاركة  ه��ذه  �ل���زرع  لعملية  موؤهلني  مر�شى  ع�شرة  و�شُيختار 
هذ� �لعلج، عمًل بربوتوكول �لدر��شة �لذي حظي مبو�فقة �لوكالة 

�لأمريكية للأغذية و�لأدوية )�ف دي �يه(.
وقال �ملدير �لعام ملجموعة "كارمات" �شتيفان بيات يف بيان �إن "هذه 
�لدر��شة �ل�شريرية �لأمريكية �لأوىل �شتكون حا�شمة لنمّونا يف �أكرب 
�شوق عاملية للأجهزة �لطبية". وتنوي "كارمات" �لبدء بت�شويق قلبها 
�ل�شطناعي �لكامل حتت ��شم "�ي�شون" يف خلل �لعام 2021، مع 

�لرتكيز ب�شكل خا�ص على فرن�شا و�أملانيا.

بيع عنقود عنب بـ 12 األفا و700 دولر
بيع عنقود عنب �أحمر من نوع "روبي رومان" يف �فتتاح مو�شم �لقطاف 

باليابان ب� 1.4 مليون ين ياباين )نحو 12 �ألفا و700 دولر(.
 1.4 متاجر،  �شل�شلة  �شاحب  وه��و  ت��ا  مينغ  ه�شيه  �ل��ت��اي��و�ين  ودف��ع 
مليون ين ياباين )12700 دولر( لعنقود عنب يف �ملز�د �لفتتاحي 
"كيودو"  وكالة  بح�شب  �إي�شيكاو�،  بدء مو�شم �جلني يف مقاطعة  مع 

�ليابانية للأنباء )ر�شمية(.
"روبي  عنب  بتعريف  يرغب  �إن��ه  تا  مينغ  ق��ال  �شحفي،  ت�شريح  ويف 
يعد قليل  دفعه  �لذي  �ل�شعر  �أن  �لتايو�ين، معترب�  رومان" لل�شعب 

بالنظر �إىل جهود �ملز�رعني.
ين  �أل���ف   100 ب���  �أع��ل��ى  ب�شعر  �ملو�شم  �فتتاح  يف  �لعناقيد  وعر�شت 

)910 دولر�ت( مقارنة ب�شعر �لعام �ملا�شي.
ووف���ق وك��ال��ة ك��ي��ودو ب��ي��ع 253 ع��ن��ق��ود� م��ن ه���ذ� �ل��ع��ن��ب �إث���ر �ملز�د 

�لفتتاحي.
وبد�أت ق�شة هذ� �لنوع من �لعنب عام 1995 عندما قدم مز�رعون 
من  �شخم  نوع  لإنتاج  �ملقاطعة  يف  �لزر�عية  �لبحوث  ملركز  �قرت�حا 
�لعنب �لأحمر، و�أجرى �لباحثون عمليات �نتقاء لإنتاج عنب مميز يف 
حجمه وطعمه ولونه و�شهولة زر�عته على مدى 14 عاما حتى بات 

رومان" مبثابة كنز مقاطعة �إي�شيكاو�. "روبي 
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الأمازون.. عامل اأمريكي 
يك�صف اأ�صرار رئة العامل

من  �لكثري  رو���ش��ويل  ب��ول  �لأم��ريك��ي  و�مل�شتك�شف  �لطبيعة  ع��امل  �خ��ت��رب 
�مل�شاعر خلل مغامر�ته د�خل غابات �لأمازون. يف كل �شباح موعد جديد 
�لربية  �حل��ي��اة  �إن��ق��اذ  م��ن حم���اولت  و�لكثري  و�لتعلم  و�ملتعة  �لإث����ارة  م��ع 
باملنطقة. ويعي�ص رو�شويل يف �لأمازون منذ 15 عاما وحتديد� على �شفاف 
�لبيئية  �لنظم  ب��ريو حيث يعمل يف جم��ال دع��م  نهر ل���ص بيدر��ص بدولة 
و�حلفاظ على �لأن��و�ع �ملهددة بالنقر��ص وحماية نحو 55 �ألف فد�ن يف 

�لغابات من �لإجتار غري �مل�شروع.
�أكرث من كتاب عن جتربته  �لبيئة  �لنا�شط يف جمال �حلفاظ على  ولدى 
د�خل غابات �لأم��ازون من بينهم "Mother of God" جرى ن�شره 
"عامل  �أب��رزه��ا  �لوثائقية،  �لأف���لم  م��ن  ع��دد  ���ش��ارك يف  2014، كما  ع��ام 
�إنتاج �شركة  �أمريكا �للتينية" من  غري مرئي" و"�حليو�نات �خلطرة يف 
يك�شف  عربية"،  نيوز  "�شكاي  موقع  �إىل  حديثه  ويف  �لعاملية.  نتفيلك�ص 
رو�شويل �لفرق بني طبيعة �حلياة يف �ملدينة وغابات �لأمازون وعن �لعي�ص 
باملنطقة  �لأ�شليني  بال�شكان  وعلقته  و�لأناكوند�  و�لأ�شود  �لنمور  رفقة 
�ملبذولة  و�جل��ه��ود  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  تف�شي  م��ع  تعاملهم  وكيفية 
للعناية ب�"رئة �لأر�ص". ويقول رو�شويل ملوقع "�شكاي نيوز عربية": "�أعمل 
�أبد�،  �أجمل مناطق �لأم��ازون، �لأو�شاع هنا ل ت�شبه �ملدينة  يف و�حدة من 
رفاهية �لطرق و�لكهرباء و�لأجهزة غري متاحة، ل توجد يف �لغابة �شوى 
�لأ�شجار و�حليو�نات، لبد من �لتاأقلم �شريعا ومع �لوقت ت�شعر باأنك جزء 

من دورة �حلياة".

اأول روبوت عاطل.. يبحث عن وظيفة
�لكتاب  ي��ق��ر�أ  �آيل  �إن�����ش��ان  �م��ت��لك  �أن  ب���د� 
فعالة  فكرة  مبثابة  كان  للم�شيعني  �ملقد�ص 
م��ن ح��ي��ث �ل��ت��ك��ل��ف��ة ل��لأ���ش��خ��ا���ص يف �شركة 
"ني�شي" �ملحدودة، �لعاملة يف جمال ت�شنيع 
�ل��ه��ام�����ش��ي يف  �ل��ن�����ش��اط  �ل��ب��ل���ش��ت��ي��ك وذ�ت 

ميد�ن �جلناز�ت باليابان.
�ل�����ش��رك��ة روب��وت��ا بحجم طفل  و����ش��ت��اأج��رت 
�لدين  رج��ال  ثياب  و�ألب�شته  "بيرب"،  ��شمه 
�إن�����ش��اد تر�تيل  �ل��ب��وذي��ني، وب��رجم��ت��ه ع��ل��ى 
�لكتب �ملقد�شة �لبوذية يف �جلناز�ت، و�أعدته 
لإمتام مهام �أخرى يف دور �جلناز�ت. وب�شبب 
"بيرب"،  تدريب  �أثناء  ظهرت  �لتي  �مل�شاكل 
و�أعادته  �لروبوت  �إيجار  �ل�شركة عقد  �أنهت 
�إحدى �لق�ش�ص  �إىل �ل�شركة �مل�شنعة. هذه 
�ملوؤ�شفة يف �شل�شلة من �حل��و�دث �ملماثلة يف 
جميع �أنحاء �ليابان، حيث تعر�ص �لروبوت 
"بيرب" للطرد مرة تلو �لأخرى من وظائف 
خمتلفة، من بينها مهام يف لعبة �لبي�شبول، 
مما ي�شري �إىل �أن �لعامل قد ل يكون م�شتعد� 
بعد للروبوتات، وفق �شحيفة "وول �شرتيت 
"بيرب"  �ق��ت��ح��ام  خلفية  وع��ل��ى  جورنال". 
�لكارثي ل�شوق �لعمل و�لذي نتج عنه حو�دث 
موؤ�شفة تفاوتت يف حجمها وتاأثريها، �أعلن 
�شركة  يف  �ل��روب��وت��ات  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  �لق�شم 
وقف  يعتزم  �أن��ه  �ليابانية  بانك"  "�شوفت 
�إنتاج "بيرب" و�إعادة هيكلة ق�شم �لروبوتات 

�لعاملي.

عندما تتعّرق كثريا.. ماذا ميكن 
اأن يقول عرقك عن �صحتك؟! �ص 23

لن ت�صدق ما تفعله بج�صدك 3 
ليال متتالية دون نوم كاٍف!

لأن  �لإن�شان  ي�شطر  �أح��ي��ان��اً،  �حلياة  ظ��روف  ب�شبب 
جديدة  در��شة  �أن  �إل  ج�شده،  ويجهد  �شحته  يهمل 
�أ���ش��ب��وع يت�شبب  مل���دة  �مل��ت��ت��ايل  �لإره������اق  �أن  �أظ���ه���رت 

مب�شاكل حتى لو مت تعوي�ص ما فات بعد تلك �ملدة.
�ل���در�����ش���ة م���ن ولي�����ة فلوريد�  �أب���ل���غ م���وؤل���ف���و  ف��ق��د 

�ل�شحة �جل�شدية  "تدهور كبري" يف  �لأمريكية عن 
و�لعقلية و�لذي ظهر ب�شكل �أكرث و�شوحاً بعد ثلث 
�أفادت به  ملا  لياٍل متتالية من قّلة �لنوم، وذلك وفقاً 

�شحيفة "�لديلي ميل".
نحو  ت�شمل  عينة  م��ن  �خل���رب�ء  وج��د  �لتفا�شيل،  يف 
�أن  �لنوم،  حول  بيانات  �أكملو�  �أمريكي  بالغ   2000
�لنوم  م��ن  فقط  و�ح���دة  ليلة  بعد  ترتفع  �لأع��ر����ص 

�ل�شيئ، لكنها ت�شل �إىل �لذروة بعد ثلث ليال.
عن  �لعقلية،  بال�شحة  يتعلق  فيما  �مل�شاركون  و�أبلغ 
و�شرعة  و�لوحدة  و�لع�شبية  �لغ�شب  م�شاعر  تر�كم 

�لنفعال و�لإحباط نتيجة لقلة �لنوم.
قلة  عن  �لناجمة  �جل�شدية  �لأع��ر����ص  ت�شمنت  كما 

�لنوم �أوجاعاً متنوعة وم�شاكل بالتنف�ص.
وحقق �لفريق يف عو�قب �لنوم �أقل من 6 �شاعات ملدة 
لياٍل متتالية، عقب در��شة �أجر�ها خرب�ء يف كلية   8
در��شات �ل�شيخوخة بجامعة جنوب فلوريد�، ومقرها 

- ت���ن���اول م���ا ل ي��ق��ل ع���ن خ��م�����ص ح�����ش�����ص م���ن جمموعة 
متنوعة م��ن �ل��ف��اك��ه��ة و�خل�����ش��رو�ت ك��ل ي���وم، وي��ج��ب �أن 
بالألياف  �لغنية  �لن�شوية  �لأطعمة  على  �لوجبات  تعتمد 

مثل �لبطاط�ص �أو �خلبز �أو �لأرز �أو �ملعكرونة.
- تناول بع�ص بد�ئل �لألبان �أو منتجات �لألبان.

و�للحوم  و�لبي�ص  و�لأ���ش��م��اك  �لبقوليات  بع�ص  تناول   -
و�لربوتينات �لأخرى.

�مل�شبعة و�لدهون وتناولها بكميات  �لزيوت غري  - �ختيار 
قليلة.

- �شرب �لكثري من �ل�شو�ئل )على �لأقل �شتة �إىل ثمانية 
�أكو�ب يف �ليوم(.

�أو  غذ�ئية  مبكملت  �ل�شيديل  �أو  �لطبيب  يو�شي  قد   -
ن�شاط  ب��ف��رط  �مل�شابني  للأ�شخا�ص  معينة  فيتامينات 

�لغدة �لدرقية.
�أنو�ع  �أو  جريفز  مبر�ص  �مل�شابون  �لأ�شخا�ص  يكون  وقد 
�أخ�����رى م���ن ����ش��ط��ر�ب �ل���غ���دة �ل��درق��ي��ة �مل��ن��اع��ي �لذ�تي 
ح�����ش��ا���ش��ني ل���لآث���ار �جل��ان��ب��ي��ة ل��ل��ي��ود، ل��ذل��ك ق���د يو�شي 
�لطبيب باحلفاظ على نظام غذ�ئي يتجنب كميات كبرية 

من �ليود.
ما هي �لأعر��ص �ل�شائعة لفرط ن�شاط �لغدة �لدرقية؟

�لع�شبية و�لقلق و�لتهيج
فرط �لن�شاط - قد جتد �شعوبة يف �لبقاء �شاكًنا ولديك 

�لكثري من �لطاقة �لع�شبية
تقلب �ملز�ج

�شعوبة �لنوم
�ل�شعور بالتعب طو�ل �لوقت

�حل�شا�شية للحر�رة
�شعف �لع�شلت

�إ�شهال
�حلاجة �إىل �لتبول �أكرث من �ملعتاد

�لعط�ص �مل�شتمر

حكة
و ت�شمل �لعلمات �جل�شدية �ل�شائعة لفرط ن�شاط �لغدة 

ا ما يلي: �لدرقية �أي�شً
)ت�شخم  �لدرقية  �لغدة  ت�شخم  ن��اجت عن  �لعنق  ت��ورم يف 

�لغدة �لدرقية(
غري  �ل�شريع  �أو   / و  �ملنتظم  غ��ري  �لقلب  �شربات  معدل 

�ملعتاد )�خلفقان(
�لوخز �أو �لرتعا�ص

�جللد �لد�فئ و�لتعرق �ملفرط
�حمر�ر ر�حتي �ليدين

خليا  با�شم  ُيعرف   - للحكة  ومثري  مرتفع  جلدي  طفح 
�لنحل )�ل�شرى(

ت�شاقط �أو ترقق �ل�شعر
فقد�ن �لوزن غالًبا على �لرغم من زيادة �ل�شهية

م�شاكل  �أو  �جل��ف��اف  �أو  �لح��م��ر�ر  مثل  �ل��ع��ني،  يف  م�شاكل 
�لروؤية.

ما هي اأمرا�ض الغّدة الّدرقّية ومن ت�صيب؟
للهرمونات  �ل��ّدرق��ّي��ة  �ل��غ��ّدة  �إن��ت��اج  م�شتوى  ي���زد�د  عندما 
�أ�شرع مما يجب يف حالٍة تدعى  �لطاقة  ي�شتخدم �جل�شم 
ما  �لّدرقّية  �لغّدة  تفرز  �ل��درق. وعندما ل  ن�شاط  بفرط 
�أبطاأ مما  �لطاقة  ي�شتخدم �جل�شم  �لهرمونات  يكفي من 
يجب وتدعى هذه �حلالة بق�شور �لدرق. وتختلف �لأ�شباب 
�ّلتي توؤدي �إىل تطور هاتني �حلالتني، �إذ قد ي�شاب �لنا�ص 
�لدرقية،  �لغدة  باأمر��ص  و�لأع���ر�ق  �لأعمار  خمتلف  من 
علًما �أن �لن�شاء �أكرث عر�شة للإ�شابة بها مبا يرت�وح بني 

خم�شة �إىل ثمانية �أ�شعاف مقارنة بالرجال. 

ما هي اأ�صباب اأمرا�ض الغّدة الّدرقّية؟
وت�شبب  �ل��درق  لأمر��ص  ومتعددة  خمتلفة  �أ�شباب  توجد 

�لعو�مل �لتالية �لإ�شابة بق�شور �لغّدة �لّدرقّية:  

�لتهاب �ّلدرق �أو �لتهاب �لغّدة �لّدرقّية �ّلذي قد ُيخف�ص 
كمية �لهرمونات �ملنتجة. 

�ل��ت��ه��اب �ل���ّدرق���ّي���ة �مل��ن��اع��ي �ملُ���زم���ن �أو م��ا ي��ع��رف مبر�ص 
ها�شيموتو، وهو مر�ص غري موؤمل ي�شيب �جلهاز �ملناعي 

وقد يكون ور�ثًيا. 
�مل��ائ��ة من  5-9 يف  �إذ ي�شيب   �ل���ولدة  بعد  �ل���درق  �لتهاب 

�لن�شاء بعد �لولدة ويعد يف �أغلب �لأحيان حالة موؤقتة. 
�شخ�ص  مليون   100 حو�يل   ُي�شيب  �ل��ذي  �ل��ي��ود  نق�ص 
لإفر�ز  �ليود  �لّدرقّية  �لغّدة  ت�شتخدم  وفيه  �لعامل  حول 
�فرت��شًيا  �مل�شكلة  هذه  على   �لق�شاء  مت  وقد  �لهرمونات 

د.  بف�شل ��شتخد�م �مللح �مليوَّ
يعاين و�حد من كل �أربعة �آلف مولود من �لغّدة �لّدرقّية 
بدين  بتخلف  ي�شاب  �مل�شكلة  هذه  تعالج  مل  و�إن  �خلاملة 

وعقلي. 
�لغّدة  �إىل �لإ�شابة بفرط ن�شاط  �لتالية  وت��وؤدي �حلالت 

�لّدرقّية:  
عند �لإ�شابة مبر�ص غريفز تكون �لغّدة �لّدرقّية باأكملها 
وُتدعى  �ل��ه��رم��ون��ات.  م��ن  �لكثري  وت��ف��رز  ب��اإف��ر�ط  ن�شطة 
ت�شخم  �أو  �ملنت�شر  �ل�شّمي  بالدر�ق   ��ا  �أي�����شً �مل�شكلة  ه��ذه 
يف  �لن�شاط  مفرطة  �لُعقيد�ت  تكون  قد  �لّدرقّية.   �لغّدة 
�لغّدة �لّدرقّية وتدعى كل منها ُعقيدة درقية �ُشمية ذ�تية 
مي  �ل�شُّ بالدرق  �ملتعددة  �لُعقيد�ت   ت�شّمى  فيما  �لوظيفة، 
عديد �لعقيد�ت.  �لتهاب �لدرق، وهو مر�ص قد يكون موؤملًا 
وميكن �أن يحّرر �لهرمونات �ملخزنة يف �لغّدة �لّدرقّية مما 
يوؤدي �إىل فرط ن�شاط �لدرق �ّلذي قد  يدوم لعدة �أ�شابيع 
�مل��وؤمل��ة للتهاب  �أ���ش��ه��ر، وتتكرر ه��ذه �حل��ال��ة غ��ري  �أو ع��دة 

�لدرق لدى �لن�شاء بعد �لولدة. 
قد توؤدي زيادة كمية �ليود �ملحتو�ة يف عدد من �لأدوية مثل 
ُم�شتح�شر�ت  وبع�ص  )ي��ود(  لوغول  �أم��ي��ود�رون وحملول 
�لّدرقّية  �ل���غ���ّدة  �إف�����ر�ز  يف  ن��ق�����ص  �أو   ف���رط  �إىل  �ل�����ش��ع��ال 

للهرمونات لدى بع�ص �لأفر�د. 

ممار�صات خاطئة ُت�صاهم 
يف تق�صري عمر هاتفك

تعترب م�شكلة نفاذ بطارية �لهاتف 
�لتي  �مل�شاكل  �أكرث  �إحدى  ب�شرعة، 
�لهاتف  م�شتخدمو  منها  ي��ع��اين 
ويف  �حل��ا���ش��ر.  ع�شرنا  يف  �ل��ذك��ي 
�مل�شكلة  ه��ذه  تن�شاأ  �لأح��ي��ان  بع�ص 
يرتكبها  �لتي  �لأخطاء  بع�ص  عن 
�مل�شتخدم، و�لتي ت�شاهم يف تق�شري 

عمر بطارية �لهاتف.
ف��ي��م��ا ي��ل��ي �أه�����م ه����ذه �لأخ����ط����اء، 
بح�شب ما �أورد موقع “�إم �إ�ص �إن” 

�لإلكرتوين:
للإ�شعار�ت:  �لهتز�ز�ت  ��شتخد�م 
تطوير  مدير  �شتيل،  ديفد  يقول 
فون،  �إيفريدي  �شركة  يف  �لأعمال 
جهاز  �أو  �أد�ة  �أي  مثل  هاتفك،  �إن 
ويفقد  �ل���ع���م���ر  يف  ي���ت���ق���دم  �آخ�������ر، 
��شتخد�مه.  ز�د  ك��ل��م��ا  ف��ع��ال��ي��ت��ه 
�لقليل من �لإ�شافات، مثل �هتز�ز 
�لإ�شعار�ت، هي عاد�ت جتعل عمل 

هاتفك �أكرث �شعوبة. 
فتحت  "�إذ�  ك��ري�����ش��ب��ني:  ي�����ش��ي��ف 
تطبيًقا مرة و�حدة ومل ت�شتخدمه 
ي�شتمر  فقد  مطلًقا،  �أخ���رى  م��رة 
مما  �خللفية  يف  �لتطبيق  ت�شغيل 
ي�شاهم يف ��شتنز�ف عمر �لبطارية 

مع مرور �لزمن”
�لتطبيقات:  ه�����ذه  �أح������د  ل���دي���ك 
ت�شتنزف  �ل�����ت�����ي  �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
ب��ط��اري��ت��ك �أك����رث م���ن غ��ريه��ا هي 
ت�����ش��ات، وخ���ر�ئ���ط غوغل،  ���ش��ن��اب 
وفي�شبوك.  و�أم�����ازون  ونتفلك�ص، 
وجدت �شحيفة �لغارديان، �أن �إلغاء 
للجو�ل  في�شبوك  تطبيق  تثبيت 
م��ن ه��و�ت��ف �أن���دروي���د ي��وف��ر على 
 20٪ �إىل  ي�شل  م��ا  �مل�شتخدمني 
تخل�شت  �إذ�  بطاريتهم.  عمر  من 
فقد  م�شنجر  تطبيق  م��ن  ��ا  �أي�����شً
�لتطبيقات  حتميل  �أوق���ات  ت�شرع 
�ل�شبب   .15٪ ب��ن�����ش��ب��ة  �لأخ������رى 
ف��ي�����ش��ب��وك يخف�ص  ي��ج��ع��ل  �ل����ذي 
ي�شتمر يف  �أن��ه  هو  �لبطارية،  عمر 
�لعمل يف �خللفية، حتى عند عدم 
بزن�ص  لتقرير  وف��ًق��ا  ��شتخد�مه، 

�إن�شايدر.
تاأكد  �ل�����ش��ط��وع:  ���ش��دي��دة  �ل�شا�شة 
يف  �لتكيفي  �ل�شطوع  ت�شغيل  م��ن 
قائمة �لعر�ص. يعني هذ� �لتغيري 
ب�شبط  تلقائًيا  �شيقوم  هاتفك  �أن 
مع  يتنا�شب  مب��ا  �ل�شا�شة  �شطوع 
�ل�شطوع  م�شتوى  ��شبط  بيئتك. 
وخف�ص  ممكن  م�شتوى  �أق��ل  على 
مهلة �ل�شا�شة، وهو ما يحدد �ملدة 
�لتي تظل م�شاءة بها قبل �لنتقال 

�إىل و�شعية �خلمول.

ما هو النظام الغذائي املثايل 
ملر�صى فرط ن�صاط الغدة الدرقية؟

اأن ت�صبب جمموعة  فرط ن�صاط الغدة الدرقية هو حالة طبية ميكن 
معينة  اأطعمة  تناول  املر�صى  على  ويتوجب  الأعرا�ض،  من  متنوعة 

والمتناع عن اأطعمة اأخرى لتباع اأ�صلوب حياة �صحي.
ت�صخي�ض  يتم  الذين  الأ�صخا�ض  الطبيب  ين�صح  ما  وع��ادة 

العالجات  باأف�صل  الدرقية  الغدة  ن�صاط  بفرط  اإ�صابتهم 
الطبية  العقاقري  ذلك  وي�صمل  لظروفهم،  املنا�صبة  الطبية 

الأ�صخا�ض  ويحتاج  اجل��راح��ة.  اأو  امل�صع  اليود  ع��الج  اأو 
تناول  اإىل  الدرقية  الغدة  ن�صاط  بفرط  امل�صابون 

ال�صحية  الأطعمة  م��ن  متنوعة  جمموعة 
قدر  جيدة  ب�صحة  البقاء  على  مل�صاعدتهم 

بح�صب  ذل����ك،  وي�����ص��م��ل  الإم���ك���ان، 
�صحيفة اإك�صربي�ض الربيطانية:



االثنني   19  يوليو    2021  م   -    العـدد   13295  
Monday    19   July   2021   -  Issue No   13295

22

�ش�ؤون حملية

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

•• اأبوظبي- الفجر

"�شحة عن �فتتاح مركز جديد  �أبوظبي خلدمات �ل�شحية  �أعلنت �شركة   
خلدمات كوفيد19- من �ملركبة يف منطقة ربد�ن باأبوظبي.

ويتكون �ملركز �جلديد من 6 م�شار�ت، مق�شمة �إىل م�شارين للتطعيم و4 
م�شار�ت لإجر�ء م�شحة �لأنف وفح�ص �لليزر بطاقة ��شتيعابية ت�شل �إىل 

200 تطعيم و1000 م�شحة �أنف وفح�ص ليزر يومياً. 
وي�شتقبل �ملركز �ملر�جعني من �ل�شبت �إىل �خلمي�ص من 8 �شباحاً حتى 8 
�إن�شاء هذ� �ملركز  8 م�شاًء. ومت  10 �شباحاً حتى  م�شاًء ويوم �جلمعة من 
با�شتخد�م حاويات �ل�شحن، مثل تلك �مل�شتخدمة يف �ل�شاروج بالعني و�ملنهل 
باأبوظبي، و�لتي متتاز باملتانة و�ملرونة كما �أنها مقاومة للحر�رة و�لربودة 

�لعالية بالإ�شافة �إىل كونها �شهلة �لنقل و�إعادة �ل�شتخد�م و�ل�شيانة.
�لتي  �ملركبة  م��ن  م��ر�ك��ز �شحة خل��دم��ات كوفيد19-  ع��دد  ي�شل  وب��ذل��ك 
�ملنهل،  �ملدينة،  ت�شمل  مر�كز   7 �إىل  �أبوظبي  مدينة  "�شحة" يف  تديرها 
�ملركز  �إىل  بالإ�شافة  �لوثبة،  �ل�شاخمة،  �لباهية،  �لريا�شية،  ز�ي��د  مدينة 
دولة  �أنحاء  يف  مركز�ً   22 �إىل  �ملر�كز  �إجمايل  وي�شل  رب��د�ن،  يف  �جلديد 
حجز  �لتطعيم  �أخ��ذ  �أو  �لفح�ص  �إج���ر�ء  يف  للر�غبني  ميكن  �إذ  �لإم����ار�ت، 

موعد عن طريق �لتطبيق �لذكي ل�شركة »�شحة«.

•• العني - الفجر

�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة  �أعلنت 
للبحث  �مل�����ش��ارك  �ل��ن��ائ��ب  مبكتب  متمثلة 
�لعلمي عن بدء �لت�شويق لرب�ء�ت �لخرت�ع 
�خلا�شة بتكنولوجيا "�إنتاج وتطوير م�شاد 
و  �لتمر"  ن��وى  با�شتخد�م  طبيعي  حيوي 
"�لببتيد �مل�شاد للبكترييا وطريقة �لعلج 
مع  �جلامعة  با�شم  �مل�شجلة  با�شتخد�مه" 
�جلامعة  ر���ش��ال��ة  �شمن   ،360ip �شركة 
�لبحثية  �مل�شاريع  ل��دع��م  �ل��د�ئ��م  و�شعيها 
تطبيقاتها  ودع���م  �لعلمية  و�لك��ت�����ش��اف��ات 
�لقيم  ت�شاعد على حتقيق  و�لتي  �لعملية، 
�ملنتجات  وت�شويق  للخرت�عات  �لتجارية 

�شو�ء يف �لأ�شو�ق �ملحلية �أو �لعاملية. 
�لنائب  م��ر�د-  علي  �أحمد  �لدكتور  و�أ���ش��ار 
 " – �أن  �مل�شارك للبحث �لعلمي باجلامعة 
�جلامعة تعمل مع �أع�شا ء هيئة �لتدري�ص 
وحدة  خ��لل  من  و�لباحثني  و�ملخرتعني 
�مللكية �لفكرية  و بر�ء�ت �لخرت�ع �لتابعة 
�لعلمي  ل��ل��ب��ح��ث  �مل�����ش��ارك  �ل��ن��ائ��ب  مل��ك��ت��ب 
وت�شويقها  �لخ���رت�ع   ب���ر�ء�ت  تقييم  على 

من  �لعلمي  �ملجتمع  ��شتفادة  ي�شمن  مبا 
بر�ء�ت �لخرت�ع."

باأن  �لعلمي  للبحث  �مل�شارك  �لنائب  و�أك��د 
�لإ�شرت�تيجية  خطتها  و�شمن  �جلامعة 
مع  ��شرت�تيجية  �شر�كات  بناء  �إىل  ت�شعى 
�لقطاع �خلا�ص و�مل�شاهمة يف نقل بر�ء�ت 
�لخرت�عات �مل�شجلة يف �جلامعة �إىل �شوق 
تطوير  �أج��ل  من  منها  و�ل�شتفادة  �لعمل 
باأن تكون  �لب�شرية، حيث تتطلع �جلامعة 
مركز� �أ�شا�شيا يف تطوير �لتكنولوجيا حيث 
�أن  جتعلها  �لتي  �ملمكنات  �جلامعة  متتلك 
ت�شاهم من خلل �لنتائج �لبحثية يف فهم 

�أعمق للتكنولوجيا. 
عاملية  �شركة  �لتعاون مع  باأن هذ�  و�أو�شح 
�لتكنولوجيا  ت�شويق  متخ�ش�شة يف جمال 
فريق  متتلك  �لتي   360ip �شركة  مثل 
تقييم  يف  و����ش��ع��ة  ب���خ���ربة  ي��ت��م��ت��ع  �إد�ري 
�أ�شول جتارية  �إىل  �لتكنولوجيا وحتويلها 
�لت�شويق  ج��ه��ود  �شيدعم  �ل��ق��ي��م��ة،  ع��ال��ي��ة 
جلامعة �لإمار�ت ونقل �لفكرة �إىل �ل�شناعة 
من خلل تقدمي �مل�شاعدة �لفنية لتطوير 
خطة ت�شويق ثم تنفيذ �خلطة عن طريق 

�ل�شناعية  بالقطاعات  مبا�شرة  �لت�شال 
لتحويلها  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب���ه���ذه  �مل��ه��ت��م��ة 
�لعاملية.  �لأ���ش��و�ق  يف  وبيعه  جت���اري  ملنتج 
�لخرت�ع  ب���ر�ءة  ت�شويق  "�شي�شاهم  وق��ال 
و�لعامل  �ل��دول��ة  �ل�شحة يف  دع��م قطاع  يف 
من خلل �نتاج م�شاد حيوي طبيعي من 
مو�د متوفرة يف �ملجتمع �ملحلي من �شجرة 
تعزيز  يف  �شي�شاهم  ب���دوره  وه��ذ�  �لنخيل. 
�ل�شحة و�لطب كاأولوية بحثية يف جامعة 

�لإمار�ت."
م�شاد  و�إن��ت��اج  تطوير  تكنولوجيا  وتهدف 
�لتمر  ن��وى  م��ن  م�شتخل�ص  ف��ع��ال  ح��ي��وي 
�إىل  �لفطريات،  قبل  �لتي مت حتليلها من 
للأمر��ص  �مل�����ش��ب��ب��ة  �ل��ب��ك��ت��ريي��ا  م��ع��اجل��ة 
ك��اجل��رث��وم��ة �لإ���ش��ري��ك��ي��ة �ل��ق��ول��ون��ي��ة و 
وجرثومة  �ل��ع��ط��ي��ف��ي��ة  و  �ل�������ش���امل���ون���ي���ل 
�ل�شيغيل �ملعوية و�لتي ت�شبب �لإ�شهال يف 
وهذه  للإن�شان،  �نتقالها  وميكن  �ل��دج��اج 
با�شتخد�م  �ملتمثلة  �جلديدة  �لتكنولوجيا 
لإنتاج  معينة  ف��ط��ري��ات  م��ع  �ل��ت��م��ر  ن���وى 
ع��ل��ف ل��ل��دو�ج��ن ل��ي�����ص ل��ه��ا ت��اأث��ري جانبي 
نباتية  طبيعية  م��رك��ب��ات  على  لح��ت��و�ئ��ه��ا 
للأمر��ص  �مل�شببة  للبكترييا  وم��ق��اوم��ة 
وميكن ��شتخد�مها كبديل عن مقارنة مع 
�لكيميائية  �حليوية  �مل�شاد�ت  من  غريها 

�ل�شطناعية.
�مل�شاد  �لببتيد  �خ��رت�ع  ب��ر�ءة  توفر  بينما 
�لبكتريية  �ل��ع��دوى  منع  �أو  ع��لج  طريقة 
فعالة  كمية  �حليو�ن  باإعطاء  �حليو�ن  يف 
�لببتيد  للبكترييا،  �مل�����ش��اد  �لببتيد  م��ن 
�لتمر  ن��وى  م��ن  م�شتق  للبكترييا  �مل�شاد 

�ل���ت���ي ت��ت��ح��ل��ل ب��ف��ع��ل ح���ال���ة ���ش��ل��ب��ة بفطر 
،Trichoderma reesei. يحتوي 
�لببتيد �مل�شاد للبكترييا على كتلة جزيئية 
وت�شل�شل معني  د�لتون  كيلو   10 �أق��ل من 
رقم  )�أ(  ذلك  يف  مبا  �لأمينية  للأحما�ص 
معرف  رق��م  )ب(  �أو   4 �لت�شل�شل:  معرف 
�لبكتريية  �لعدوى  حت��دث   .6 �لت�شل�شل: 
بكترييا  �أو  بكترييا موجبة �جل��ر�م  ب�شبب 
�شالبة �جلر�م، على �شبيل �ملثال، �أنو�ع من 
و�أنو�ع   ، و�أنو�ع كامبيلوباكرت  �ل�شاملونيل، 
و�لأن����و�ع   ، �لإ�شريكية  و�أن����و�ع  �ل�شيغيل، 

�لز�ئفة، و�أنو�ع �ملكور�ت �لعنقودية.
�لتكنولوجيا  ه����ذه  �أن  ب���ال���ذك���ر،  ج���دي���ر 
�جلديدة �ملتمثلة با�شتخد�م نوى �لتمر مع 
فطريات معينة لإنتاج �ملنتج �لذي يحتوي 
على �لعو�مل �مل�شادة للجر�ثيم �لبكتريية 
تاأثري�ت  ل��ه��م��ا  ل��ي�����ص  و�ل���ت���ي  �ل��ب��ب��ت��ي��د  �أو 
جانبية على �لإن�شان )مقاومة للبكترييا( 
�حليوية  �مل�شاد�ت  من  غريها  مع  مقارنة 
�عتبارها  ميكن  �ل�شطناعية.  �لكيميائية 
م�شاكل  مل��ع��اجل��ة  �لآم����ن����ة  �حل���ل���ول  �أح�����د 

�لبكترييا �ل�شارة يف �أمعاء �حليو�نات. 

•• اأبوظبي - الفجر

�ملبكرة  للطفولة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ك�شفت 
تكوين  �ل�شيفي  برناجمها  تفا�شيل  ع��ن 
�أوىل  تنطلق  و�ل��ذي  �ل��ع��ام،  لهذ�   ،2021
حتى  وت�شتمر  )�لأرب���ع���اء(،  ي��وم  فعالياته 
ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام �جل������اري، وي�����ش��م جمموعة 
�لتثقيفية  �لأن���������ش����ط����ة  م�����ن  م���ت���ن���وع���ة 
�شيتم  �ل���ت���ي  و�ل���رتف���ي���ه���ي���ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
خمتلف  مع  و�لتعاون  بالتن�شيق  تنفيذها 
�ل�شركاء، بهدف ��شتثمار �لإجازة �ل�شيفية 
يف تنمية مهار�ت وقدر�ت �لأطفال و�أولياء 
بني  و�لتفاعل  �لتو��شل  وتعزيز  �لأم����ور، 
�ل���و�ل���دي���ن و�أط���ف���ال���ه���م وحت�����ش��ني ج���ودة 
ونوعية �لوقت �لذي يق�شيه �لأطفال مع 
و�ل��دي��ه��م وحم��ي��ط��ه��م �لج��ت��م��اع��ي خلل 
�لعطل و�لإجاز�ت، و�إ�شر�ك وتثقيف جميع 
�أفر�د وموؤ�ش�شات �ملجتمع باأهمية �ل�شنو�ت 
�لأوىل من حياة �لطفل، من خلل �لعديد 
�لربنامج يف  �شيقدمها  �لتي  �لأن�شطة  من 

جمالت تنمية �لطفولة �ملبكرة. 
وقال �شعادة �ملهند�ص ثامر ر��شد �لقا�شمي 
�خلا�شة  �مل�شاريع  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�لأن�شطة  "تعزز  �لهيئة:  يف  و�ل�����ش��ر�ك��ات 
يف  �لأط���ف���ال  وم���ه���ار�ت  ق����در�ت  �ل�شيفية 
م��رح��ل��ة �ل��ط��ف��ول��ة �مل���ب���ك���رة، وت�����ش��اه��م يف 
ت��وط��ي��د �ل���ت���و�����ش���ل و�ل����رت�ب����ط �لأ����ش���ري 
وحت�����ش��ني ج����ودة �ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة �لتي 
باعتبارهما  لأطفالهما  �ل��و�ل��د�ن  يقدمها 
�ل��رك��ي��زة �لأ���ش��ا���ص يف رح��ل��ة من��و و�زده����ار 
�لطفل، و�لنموذج �لأكرث تاأثري�ً يف تكوين 
ن�شعى  و�ل��ت��ي  للطفل،  �لرئي�شية  �ل�شمات 
عند  �لأط�����ف�����ال  ج��م��ي��ع  ب���ه���ا  ي��ت��ح��ل��ى  لأن 
حر�شنا  ل��ذل��ك  �ل��ث��ام��ن،  ع��ام��ه��م  بلوغهم 
�لأن�شطة  دم��ج  على  �لهيئة  تاأ�شي�ص  منذ 
متعددة  ��شرت�تيجيتنا  �شمن  �ل�شيفية 
�ل���ق���ط���اع���ات، ل��ت��ك��ون ج�����زء�ً �أ���ش��ا���ش��ي��اً من 
�ملعرفة  على  �لقائم  �ل�شرت�تيجي  نهجنا 
و�مل�شاركة و�لبتكار، و�لذي نحر�ص خلله 
بالرتكيز  و�مل��ج��ت��م��ع،  �لطفل  متكني  على 
�أولوية  وذ�ت  رئي�شية  جم��الت  �أربعة  على 
جوهرية، وهي �ل�شحة و�لتغذية، وحماية 
جانب  �إىل  �لأ�����ش����ري،  و�ل����دع����م  �ل���ط���ف���ل، 

�لتعليم و�لرعاية �ملبكرين."
�لأبعاد  لتعدد  "نظر�ً  �لقا�شمي:  و�أ���ش��اف 
�لتنموية يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة، فاإنها 
�ملتعددة  �لقطاعات  ب��ني  �لتناغم  تتطلب 
بني  �لتن�شيق  على  حري�شون  نحن  لذلك 

�جلهات �ملعنية يف تلك �لقطاعات ل�شمان 
�ت�����ش��اق �جل���ه���ود وت��ك��ام��ل��ه��ا، ح��ي��ث تظهر 
�لعديد من �لبحوث و�لدر��شات �لعاملية باأن 
ك��اٍف لتعزيز  �لتدخل يف قطاع و�ح��د غري 
�إىل  لف��ت��اً  �لأم��ث��ل،  بال�شكل  �لطفل  نتائج 
�أن �ملجالت �لتي تركز عليها �لهيئة ت�شكل 
�أربعة قطاعات رئي�شية يف جمال �لطفولة 
�لأطفال  �حتياجات  جميع  وتغطي  �ملبكرة 
وتطورهم  من���وه���م  وت�����ش��م��ن  �ل�������ش���غ���ار، 
ما  �إذ�  �لأمثل  بال�شكل  رفاهيتهم  وحتقيق 

مت �لرتكيز عليها ب�شكل �شحيح." 
 ،2021 تكوين  �أن  �إىل  �لقا�شمي  و�أ���ش��ار 
�ل��ع��دي��د من  �إط����لق  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �شي�شهد 
بالتعاون  ت�شميمها  مت  �ل��ت��ي  �مل����ب����ادر�ت 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  م��ع  و�لتن�شيق 
�نطلقا  وذل�����ك  ل��ل��ه��ي��ئ��ة،  و�ل��رئ��ي�����ش��ي��ني 
تعنى  وط��ن��ي��ة  كموؤ�ش�شة  �ل��ه��ي��ئ��ة  دور  م��ن 
�لتنمية  ل��دع��م  �شركائها  ق����در�ت  بتعزيز 
�لإمكانيات  و��شتثمار  للطفل،  �ل�شاملة 
�أبوظبي  ت��وف��ره��ا ح��ك��وم��ة  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
�ل���ت���ي تعمل  مم��ث��ل��ة مب��خ��ت��ل��ف �جل����ه����ات 
�خلطط  تن�شيق  خلل  من  مظلتها،  حتت 
��شرت�تيجية  م��ع  وم��و�ءم��ت��ه��ا  و�ل���رب�م���ج 
 ،2035 �ملبكرة  �لطفولة  �أبوظبي لتنمية 
�لأطفال  جلميع  �لنتائج  �أف�شل  لتحقيق 
يلزم  ما  لديهم  �أن  من  و�لتحقق  �ل�شغار، 
جيدة  بدنية  ب�شحة  للتمّتع  �أ�شا�شيات  من 
وللتعليم  �لعاطفية  �لجتماعية  وللتنمية 
م�شتقرة  بيئة  يف  يعي�شون  و�أن��ه��م  �مل��ب��ك��ر، 
خطر،  �أو  �أذى  �أي  م��ن  م��اأم��ن  ويف  و�آم��ن��ة 
لدى  �لنف�ص  يف  �لثقة  تعزيز  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لو�لدين وتر�شيخ دورهم وقدر�تهم لدعم 
على  و�لعمل  لأطفالهم  �ل�شاملة  �لتنمية 

رفاهيتهم.
وك�������ش���ف �ل���ق���ا����ش���م���ي ع����ن �أب�������رز �ل���رب�م���ج 
�إطلقها  �شيتم  �لتي  �لرئي�شية  و�مل��ب��ادر�ت 
�لعام،  ه��ذ�   2021 تكوين  برنامج  �شمن 
من  قيمة  جمموعة  �إ�شد�ر  �شت�شمل  حيث 
�لأدلة �لو�لدية �لتي مت �إعد�دها بالتعاون 
و�ملعاهد  �لبحثية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ك���ربى  م��ع 
�ملبكرة،  �ل��ط��ف��ول��ة  جم���ال  يف  �ملتخ�ش�شة 
لتغطي �أبرز �ملو��شيع �ملهمة �ملت�شلة ب�شحة 
�لأم و�لطفل منذ فرتة �حلمل وحتى �شن 
�لثامنة، �إىل جانب دليل خم�ش�ص للآباء 
لإث������ر�ء خ��رب�ت��ه��م وم��ه��ار�ت��ه��م يف جمال 
بدورهم  و�لتعريف  �لطفل  ورعاية  تربية 
�ملحوري يف تن�شئة �لطفل و�شمان حتقيق 
�لنمو و�لتطور له، لفتاً  �أف�شل م�شتويات 

�إىل �أنه مت �إع��د�د هذه �لأدل��ة مبا يتما�شى 
مع �ملر�حل �لعمرية �ملختلفة للطفل بدء�ً 
و�حلمل  للحمل  �لتخطيط  م��رح��ل��ة  م��ن 
مرور�ً مبرحلة �لولدة و�لر�شاعة و�حلبو 
مرحلة  �إىل  و����ش���وًل  �مل���در����ش���ة  ق��ب��ل  وم����ا 

�لتعليم �لبتد�ئي.
����ش���ي���ق���دم كذلك  �ل����ربن����ام����ج  ب������اأن  و�أف���������اد 
�لتخ�ش�شية  �ل��ور���ص  م��ن  قّيمة  جمموعة 
�لرتفيهية  �ل��ور���ص  م��ن  وع��دد  للو�لدين، 
و�لتعليمية للأطفال و�لتي �شيتم تنفيذها 
�ملجالت  لتغطية  �ل�شركاء  م��ع  بالتعاون 
�لأربعة �لرئي�شية، و�شتت�شمن �لعديد من 
�لأن�شطة �لتفاعلية و�لتعليمية و�لرتفيهية 
من  ع���دد  وتنفيذ  �لتفاعلية،  و�جل��ل�����ش��ات 
للأطفال  و�مل���ه���م���ة  �ل�����ش��ي��ق��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�أولياء �لأمور و�ملجتمع ب�شكل عام يف عدد 
�أبوظبي  مدينتي  يف  �لتجارية  �ملر�كز  من 
�إىل  للو�شول  �ل��ظ��ف��رة،  ومنطقة  و�ل��ع��ني 
�أكرب قدر ممكن من �أفر�د �ملجتمع وحتقيق 
�لأثر �ملن�شود منها، و�ملتمثل يف تعزيز وعي 
�ملبكرة  �لطفولة  مرحلة  باأهمية  �ملجتمع 
بناء وتكوين �شخ�شية وقدر�ت  ودوره��ا يف 

�لطفل وتهيئته للم�شتقبل.
تعتزم  �لهيئة  �أن  عن  �لقا�شمي  ك�شف  كما 
يف �إطار برناجمها �ل�شيفي �إطلق مبادرة 
تهدف  �لطفل(  )�شوت  بعنو�ن  جمتمعية 
�إىل �إن�شاء جمل�ص ت�شاوري ي�شم عدد�ً من 
�أولياء �لأمور و�لأطفال يف �إمارة �أبوظبي، 
ل��ت��ع��زي��ز �ل���ت���و�����ش���ل م����ع �أول�����ي�����اء �لأم������ور 
دورهم  وتفعيل  م�شتمر  ب�شكل  و�لأط��ف��ال 
ومناق�شة  و�خ��ت��ب��اره��ا،  �حل��ل��ول  و���ش��ع  يف 
�ملو��شيع �ملرتبطة بتنمية �لطفولة �ملبكرة، 
ومتكينهم ليكونو� �شوت كل طفل يف �إمارة 
ملبادرة  �إط���لق���ه���ا  ع���ن  ف�����ش��ًل  �أب���وظ���ب���ي، 
من  �أم��ن��ي��ات جم��م��وع��ة  لتحقيق  ح���امل���ون، 

�لأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 8-0 
�أبوظبي  �إم��ارة  �شنو�ت و�لذين يعي�شون يف 
جمعها  مت  و�لتي  �ل�شركاء،  مع  بالتن�شيق 

من خلل �لفعاليات �ل�شابقة للهيئة.
�شل�شلة  �إط���لق  �لهيئة  �ع��ت��ز�م  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ل�شوء  لت�شليط  �لتوعوية  �لن�شر�ت  م��ن 
تنمية  يف  �ملهمة  �مل��و����ش��ي��ع  م��ن  ع���دٍد  على 
ملجموعة  و�ل����رتوي����ج  �مل���ب���ك���رة،  �ل��ط��ف��ول��ة 
للأطفال  �مل�شموعة  �لق�ش�ص  م��ن  كبرية 
�لتعليمية  �ل��و���ش��ائ��ل  �إح�����دى  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
تغر�ص  و�ل��ت��ي  للطفل  �مل��ه��م��ة  و�ل��رتب��وي��ة 
و�لتي  �لإيجابية،  و�لقيم  �لجت��اه��ات  فيه 
للغة  �أبوظبي  مركز  قبل  م��ن  �إنتاجها  مت 
و�ل�شياحة،  �لثقافة  لد�ئرة  �لتابع  �لعربية 
ق�ش�ص  ل�شت  �لهيئة  �إ����ش���د�ر  ج��ان��ب  �إىل 
لت�شجيع  ل���لأط���ف���ال،  وه����ادف����ة  ق�����ش��رية 
لأطفالهم  �لق�ش�ص  ق��ر�ءة  على  �لو�لدين 
لهم،  �ليومي  �ل��روت��ني  م��ن  ج��زء�  وجعلها 
�لقر�ءة  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  �لأط���ف���ال  وت�شجيع 
و�لطلع و�لتعلم وحتفيز �لف�شول وحب 
�أن  �لقا�شمي  ذك��ر  كما  لديهم.  �لكت�شاف 
هذ�  �شيتخلله   ،2021 ت��ك��وي��ن  ب��رن��ام��ج 
و�لأن�شطة  �مل�����ش��اب��ق��ات  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �ل��ع��ام 
�شيتم  ل��لأط��ف��ال  و�لتعليمية  �لرتفيهية 
�إطلقها من خلل �حل�شابات �لجتماعية 
�لتو��شل  من�شات  على  للهيئة  �لر�شمية 
�لج��ت��م��اع��ي، و�ل��ت��ي حت��ر���ص �ل��ه��ي��ئ��ة من 
ومهار�ت  م��ع��رف��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  خ��لل��ه��ا 
ب�شكل  �للعب  باأهمية  و�لأطفال  �لو�لدين 
و�لتفاعلية  �حلركية  �لألعاب  وخا�شة  عام 
و�ق�����رت�ح جم��م��وع��ة متميزة  و�ل��ت��خ��ي��ل��ي��ة، 
و�لرتفيهية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �لأن�����ش��ط��ة  م���ن 
ميكن  و�لتي  �ملنزلية،  و�لأف��ك��ار  �لب�شيطة 

يف  �لو�لدين  مب�شاركة  �لطفل  ينفذها  �أن 
�ملنزل و�حلديقة، لتعزيز روح �لإبد�ع لدى 
هذه  �شرتكز  حيث  و�لأط���ف���ال،  �ل��و�ل��دي��ن 
�لأن�����ش��ط��ة و�مل�����ش��اب��ق��ات يف ك��ل �أ���ش��ب��وع على 
�أحد �ملو��شيع �ملهمة، بالإ�شافة �إىل �إطلق 
جمموعة متميزة من �لن�شر�ت �لتوعوية، 
تتناول عدد�ً من �لتحديات �لتي يو�جهها 
�لأطفال  م��ع  �ل��رع��اي��ة  ومقدمو  �ل��و�ل��د�ن 
للتعامل  و�ل��ت��و���ش��ي��ات  �حل���ل���ول  و�أف�����ش��ل 
معها و�حلد من تاأثريها على مناء وتطور 

�لطفل.
وت�شعى هيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة �إىل 
يف  و�ل�شاملة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  تر�شيخ 
�أبوظبي،  �إم��ارة  يف  �ملبكرة  �لطفولة  قطاع 
مت��ك��ني ه���ذ� �ل��ق��ط��اع �حل��ي��وي، م��ن خلل 
�لتنموية  و�لأن�شطة  �مل��ب��ادر�ت  من  حزمة 
و�لرتفيهية  و�ل���ت���وع���وي���ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ب�شفة  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا  مت  �ل���ت���ي  �مل���ت���ك���ام���ل���ة، 
�لفئات  ب��دور  �لنهو�ص  بهدف  ��شتثنائية 
�لأم��ور ومقدمي  كاأولياء  �لد�عمة للطفل 
�لثامنة  ���ش��ن  دون  و�لأط����ف����ال  �ل���رع���اي���ة، 
�لرتبوية  ق���در�ت���ه���م  وت��ع��زي��ز  و�مل��ج��ت��م��ع، 
و�لتنموية �ملختلفة. وترتكز جهود �لهيئة 
يف م��ن��ح �أط��ف��ال �لإم�����ارة �أف�����ش��ل رع��اي��ة يف 
من  ميكنهم  مبا  �ملبكرة  �لطفولة  مرحلة 
�ل��ت��ط��ور و�لنمو  �أق�����ش��ى درج�����ات  حت��ق��ي��ق 
فيهم  �ل��لزم��ة  �مل��ه��ار�ت  وغ��ر���ص  �ل�شليم، 
�إمياناً  �ملقبلة،  �ملرحلة  ملتطلبات  متهيد� 
منها باأن رعاية وتعليم �لأطفال يف مرحلة 
�ل��ط��ف��ول��ة �مل��ب��ك��رة ه��و �ل���ش��ت��ث��م��ار �لأمثل 
�لب�شرية  �مل���و�رد  من  ر��شخة  قاعدة  لبناء 
ومر�كمة ر�أ�ص �ملال �لب�شري �ملطلوب للدفع 

بعجلة �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة.
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اأبوظبي للطفولة املبكرة تك�صف عن تفا�صيل برناجمها ال�صيفي تكوين 2021

�صرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة فرحة عيد
 نفذت �شرطة �بوظبي مبادرة "فرحة عيد " يف مدينة �لعني بهدف م�شاركة 
فرحة �لعيد لفئة �لعمالة �مل�شاعدة  وتقدير� جلهودهم و�عتز�ز�ً بدورهم 

وتعزيز�ً لقيم �لإيجابية و�ل�شعادة لدى هذه �لفئة.
يف  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة  مدير  �لعامري  �شهيل  حمد  �لعقيد  و�أو���ش��ح 
�ملبادرة  �ن  �لأم����ن �جل��ن��ائ��ي  ب��ق��ط��اع  �مل���خ���در�ت  �ل��ع��ني مب��دي��ري��ة مكافحة 
�لعمالة  فئة  من  " لعدد  " عيديات  رمزية  ومبالغ  هد�يا  توزيع  ت�شمنت 
�مل�شاعدة  �شمن �إطار رفع �ل�شعادة و�ليجابية بني �لعمال وذلك مبنا�شبة 
�لعامري    �شليم  حممد  �مل��ق��دم  �لفعالية  وح�شر  �مل��ب��ارك.  �لأ���ش��ح��ى  عيد 
نائب مدير �لإد�رة  وعدد من �ل�شباط و�ملوظفني فيما �عرب �لعمال عن 
�ملبادر�ت   �شعادتهم باهتمام �شرطة �بوظبي �مل�شتمر  يف تنفيذ �لعديد من 

�ملجتمعية و�لإن�شانية �لهادفة .

مراكز �صحة خلدمات كوفيد- 19 من املركبة تعمل اأيام العطلة من �صاعة العا�صرة �صباحًا وحتى الثامنة م�صاًء

�صحة تعلن مواعيد عمل من�صاآتها خالل عطلة عيد الأ�صحى املبارك ووقفة عرفة، واأق�صام الطوارئ تعمل على مدار 24 �صاعة
•• اأبوظبي - الفجر

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية "�شحة" مو�عيد 
و�لتي  �ملبارك  �لأ�شحى  عيد  عطلة  خ��لل  من�شاآتها  عمل 
لعام  �حلجة  ذي  �شهر  من   12 �إىل   9 من  �عتبار�ً  �شتبد�أ 
1442ه��، �ملو�فق 19 �إىل 22 يوليو 2021م. وتقدمت 
عيد  و�لتربيكات مبنا�شبة  �لتهاين  �آي��ات  باأ�شمى  "�شحة" 
�لأ�شحى �ملبارك �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادًة 
�جلميع  على  يعيده  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  �شائلة  و�شعباً، 

بال�شحة و�لعافية.
�شركة  و�أع���ل���ن���ت  كوفيد19-:  خل���دم���ات  ���ش��ح��ة  م���ر�ك���ز 
من  كوفيد19-  خل��دم��ات  �شحة  م��ر�ك��ز  �أن  "�شحة" 
�شتعمل  �ل�شمالية  و�لإم���ار�ت  و�لعني،  �أبوظبي،  يف  �ملركبة 
بقية  تعمل  بينما  كاملعتاد،  يوليو   19 �ملو�فق  �لإثنني  يوم 
 23 �إىل �جل��م��ع��ة  ي��ول��ي��و   20 �ل��ث��لث��اء  �أي����ام �لعطلة م��ن 
يوليو 2021 من �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحاً وحتى �لثامنة 
م�شاًء، على �أن تعاود عملها كاملعتاد �عتبار�ً من يوم �ل�شبت 
�ملو�فق 24 يوليو �جلاري. و�شتعمل مر�كز �شحة خلدمات 
كوفيد19- من �ملركبة يف منطقة �لظفرة من �لإثنني 19 
يوليو �إىل �جلمعة 23 يوليو 2021 من �ل�شاعة �لعا�شرة 
�شباحاً وحتى �لثامنة م�شاًء، على �أن تعاود عملها كاملعتاد 

�عتبار�ً من يوم �ل�شبت �ملو�فق 24 يوليو �جلاري.
م�شت�شفى  يف  �ملتميز  كوفيد19-  تقييم  م��ر�ك��ز  وت��ع��م��ل 
و�لعني  للمعار�ص  �أبوظبي  وم��رك��ز  ز�ي���د،  وميناء  �مل��ف��رق، 

من  م�شاًء،   10 وحتى  �شباحاً   8 �ل�شاعة  للموؤمتر�ت من 
يوليو   24 �ل�شبت  ي��وم  وح��ت��ى  يوليو   19 �لإث��ن��ني  ي��وم 
مركز تقييم كوفيد19- �ملتميز يف  �شيعمل  كما   .2021
م�شاًء،   8 وحتى  �شباحاً   8 �ل�شاعة  من  �لظفرة  منطقة 
24 يوليو  �ل�شبت  19 يوليو وحتى يوم  �لإثنني  من يوم 

.2021
�أما مر�كز "�شحة" للتطعيم بلقاح كوفيد � 19 يف كل من 
ميناء ز�يد يف �أبوظبي، ومركز �لعني للموؤمتر�ت ومنطقة 
�لظفرة؛ ف�شتغلق �أبو�بهما من يوم �لإثنني وحتى �خلمي�ص، 
�ملو�فق 19 وحتى 22 يوليو 2021، وتعاود عملها �ملعتاد 

�عتبار�ً من يوم �جلمعة 23 يوليو 2021.
�ملجال�ص: و�شتغلق جمال�ص: �ملنهل، و�مل�شرف، و�لبطني يف 
�أبوظبي، وفلج هز�ع يف �لعني �أبو�بها خلل �أيام �إجازة عيد 
يوم  يوليو وحتى   19 �لإث��ن��ني  ي��وم  �مل��ب��ارك من  �لأ�شحى 
يفتح جمل�ص  2021، يف حني  يوليو   24 �ملو�فق  �ل�شبت 
�لقوع يف مدينة �لعني �أبو�به يومي �لأحد و�لإثنني 18 و 
يوليو �جلاري خلل �شاعات �لعمل �لعتيادية من 9   19
�شباحاً وحتى 5 م�شاًء، فيما يفتح �أبو�به من �ل�شاعة 12 
ظهر�ً وحتى 8 م�شاًء �أيام �لثلثاء وحتى �خلمي�ص �ملو�فق 
22 ي��ول��ي��و �جل����اري، وي��ع��اود ي��وم��ي �جلمعة  وح��ت��ى   20
�ل�شاعة  من  �أبو�به  فتح  �جلاري  يوليو  و�ل�شبت 23 و24 

وحتى 5 م�شاًء. �شباحاً   9
�أق�شام  �إن  "�شحة"  ���ش��رك��ة  ���ش��ح��ة:وق��ال��ت  م�شت�شفيات 
�لطو�رئ يف جميع م�شت�شفياتها �شتو��شل تقدمي خدمات 

ف�شوف  �لعياد�ت  �أما  �ل�شاعة،  مد�ر  على  �لطارئة  �لرعاية 
�أن ت�شتاأنف عملها  �أيام �لعطلة �لر�شمية، على  تغلق طيلة 
يوم �لأحد 25 يوليو �جلاري، وت�شتقبل م�شت�شفيات �شركة 
"�شحة" �لزو�ر يف �أوقات �لزيارة �ملعتادة؛ وهي من �ل�شاعة 

م�شاء�ً.  7  -  5 ومن  ظهر�ً،   12 �إىل  �شباحاً   10
كما تقدم مر�كز  "�شحة لرعاية �لكلى" خدماتها كاملعتاد 
يوم  عد�  ما  يومياً  م�شاًء،   11 �إىل  �شباحاً   7 �ل�شاعة  من 
ز�يد  مدينة  م��رك��ز  يعمل  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  ويف  �جل��م��ع��ة. 
ومن  �جل����اري،  يوليو   18 �لأح���د  ي��وم  كاملعتاد  ل��لأ���ش��ن��ان 
يوليو،   19 �لإثنني  ي��وم  م�شاًء   9 �إىل  ظهر�ً   12 �ل�شاعة 
�أي����ام �ل��ع��ط��ل��ة م��ن �ل��ث��لث��اء وح��ت��ى �جلمعة  وي��غ��ل��ق بقية 
عمله  يعاود  �أن  على   ،2021 يوليو   23 �إىل   20 �ملو�فق 
فيما   ،2021 يوليو   24 �ل�شبت  يوم  من  �عتبار�ً  كاملعتاد 
يعمل مركز �لعائلة �ل�شحي يف �لظفرة، ومركز �أبو �لعبيد 
يوم  �ملطاوعة، من  بدع  يا�ص، ومركز  بني  يف جزيرة �شري 
من  يوليو   22 وحتى   19 �ملو�فق  �خلمي�ص،  �إىل  �لإثنني 
يوم �جلمعة على  ويغلق  م�شاًء،   9 �إىل  12 ظهر�ً  �ل�شاعة 
يوليو   24 �ل�شبت  ي��وم  من  �عتبار�ً  �ملعتاد  عمله  يعاود  �أن 
من  �لظفرة  منطقة  م��دن  يف  �ملجال�ص  وتغلق   ،2021
يوم �لإثنني وحتى �خلمي�ص �ملو�فق 19 وحتى 22 يوليو 

�جلاري.
للخدمات  �لتابعة  �ل�شحية  �مل��ر�ك��ز  �ل�شحية:�أما  �مل��ر�ك��ز 
فتعمل  "�شحة"؛  ل�شركة  �لتابعة  �خل��ارج��ي��ة  �لعلجية 
وبني  �ملقطع،  �لباهية،  خليفة،  مدينة  �لزعفر�نة،  عياد�ت 

ي��ا���ص، م��ن ي���وم �لإث���ن���ني �إىل ي���وم �خل��م��ي�����ص �مل���و�ف���ق 19 
10 �شباحاً وحتى  �ل�شاعة  22 يوليو �جل��اري من  وحتى 
م�شاًء، وتغلق يوم �جلمعة 23 يوليو �جلاري، وتعاود   10
يوليو   24 �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  ي��وم  من  �عتبار�ً  �ملعتاد  عملها 
�مل�شرف، �لإحتاد،  �لبطني،  يف حني تغلق عياد�ت   ،2021
عيادة �لأ�شنان يف �لظفرة، �لفلح، مدينة حممد بن ز�يد، 
�جلمعة  وحتى  �لإث��ن��ني  م��ن  للأ�شنان،  و�مل��ف��رق  �ل�شمحة، 
�ملو�فق 19 وحتى 22 يوليو �جلاري، وتعاود عملها �ملعتاد 

�عتبار�ً من يوم �ل�شبت 24 يوليو 2021.
�أما عياد�ت منطقة �لعني، فتغلق عيادة رماح، عود �لتوبة، 
�جل��اه��ل��ي، �ل��ط��وي��ة، �خل���زن���ة، �ل��ف��ق��ع، �ل���ن���ي���اد�ت، و�لعني 
�جلمعة  وحتى  �لإث��ن��ني  من  �لعطلة،  �أي��ام  طيلة  للأ�شنان 
�ملو�فق 19 وحتى 23 يوليو �جلاري، يف حني تعمل عيادة 
وحتى  �لإثنني  ي��وم  من  نعمة،  �ليحر،  �ملويجعي،  �لهيلي، 
�خلمي�ص �ملو�فق 19 وحتى 22 يوليو �جلاري، وتغلق يوم 
يوم  من  �عتبار�ً  �ملعتاد  عملها  وتعاود  يوليو،   23 �جلمعة 

�ل�شبت 24 يوليو 2021.
19يوليو �جلاري من  �ل�شويب يوم �لإثنني  وتعمل عيادة 
عياد�ت  تعمل  حني  يف  م�شاًء،   5 وحتى  �شباحاً   9 �ل�شاعة 
 24 �شويحان، �ل��ق��وع ، م��زي��د، �ل��ه��ري، و�خل��ت��م على م��د�ر 
�مل��ب��ارك ووقفة  �لأ���ش��ح��ى  ع��ي��د  �أي����ام عطلة  ���ش��اع��ة، طيلة 

عرفات.
وتقدم عياد�ت �لزعفر�نة، مدينة خليفة، �ملويجعي، �ليحر 

خدمات �لأ�شنان خلل �أيام عطلة عيد �لأ�شحى.

نزيل برعاية الأحداث لل�صباب: ابتعدوا 
عن رفقاء ال�صوء وا�صمعوا كالم الوالدين

�أم��ن �ملجتمع ر�شالة  �لأح���د�ث بقطاع  �إد�رة رع��اي��ة  ن��زلء  �أح��د  وج��ه 
�ب��وظ��ب��ي ع��رب من�شاتها  ���ش��رط��ة  بثته  ف��ي��دي��و  ول��ل�����ش��ب��اب يف  ل��لأ���ش��ر 
للتو��شل �لجتماعي مبنا�شبة يوم �لعاملي للنزلء �لذي ي�شادف 18 

يوليو من كل عام.
على  ط���ر�أت  �لتي  �لإيجابية  و�ل��ت��غ��ري�ت  جتربته  ع��ن  �لنزيل  وحكى 
لل�شباب:  ق��ائ��ًل  �لح���د�ث  رع��اي��ة  يف  وج���وده  بعد  و�شخ�شيته  حياته 

��شمعو� كلم �لأهل و�بتعدو� عن رفقاء �ل�شوء.
 و�أعرب عن ندمه حلياته �ل�شابقة �لتي عا�شها قبل ووقوعه يف �مل�شكلة 
�لتي ت�شببت بدخوله  لرعاية �لح��د�ث و�لتي �هتمت برعايته عرب 
�لتو��شل  وع��ززت  وريا�شية  ونف�شية  و�جتماعية  دينية  بر�مج  تنفيذ 
مع ��شرته و�ن�شطة ع�شكرية �أ�شهمت يف   �ن�شباطه وتعديل �شلوكياته 
و�شقل مهار�ته �إيجابيا للأف�شل حتى �أ�شبح مهيئاً لإعادة �ندماجه 

للمجتمع وحتقيق خططه �مل�شتقبلية.
عمره  يف  لل�شباب  �لفيديو  ع��رب  ر�شالته  بتوجيه  ب���ادر  �ن��ه  و�أو���ش��ح   
باأ�شرهم  وتقوية علقاتهم  �ل�شوء  �أ�شدقاء  مر�فقة  لتحذيرهم من 
بقوله: " ب�شبب تهوري وعدم �حرت�مي للقانون" دخلت لد�ر رعاية 
�أف�شل �شمن  �إىل و�شع  �لتغري  ب��د�أت يف  " لكن �شخ�شيته  �لأح���د�ث 
لفرو�شه  وم��وؤدي��ا  در��شته  ج��دي��د  مكمًل  م��ن  نظمت حياته  ب��ر�م��ج 
�شخ�شيته  �شقلت  �لتي  و�لع�شكرية  �لريا�شية  و�لأن�شطة  و�شلو�ته 

من جديد.
بقوله:  و�لإ���ش��لح  �لتاأهيل  لرب�مج  �لإيجابية    �لنتائج  عن  عرب  و 
حلظات �لغ�شب " موؤكد�ً �نه تعلم  يف  �لتحكم  على  قادر�  "�أ�شبحت 
من �لدر�ص وكل �أمنياته �أن يخدم وطنه وي�شعد �أهله ليكون منوذجا 

م�شرفا بني �أهله و�أقاربه و�أ�شدقائه.
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يعترب التعّرق اأمرا طبيعيا متاما، 
بطرق  ن��ت��ع��رق  ج��م��ي��ع��ا  ف��ن��ح��ن 
ع��دي��دة.  اأم��اك��ن  ويف  خمتلفة 
ولكن يف بع�ض الأحيان، قد يكون 
الكايف،  غري  اأو  املفرط  التعرق 

م�صكلة.
اأن يقول عرقك عن  فماذا ميكن 

�صحتك؟

�لتمارين  مار�شت  �أو  باحلر�رة  �شعرت  �إذ�  طبيعيا  �لتعرق  يعد 
�لريا�شية، ولكن بع�ص �لأ�شخا�ص قد يتعرقون ب�شكل مفرط 
�آدم  �ل��دك��ت��ور  و�أو���ش��ح  �ل��ت��ربي��د.  �إىل  �جل�شم  يحتاج  ل  عندما 
�شرت�توم:  عياد�ت  يف  �جللدية  �لأمر��ص  ��شت�شاري  فريدمان، 
"نتعرق لأن نظامنا �لع�شبي �لل�إر�دي )ANS(، �لذي ينظم 
�لعمليات �جل�شدية �لرئي�شية، ير�شل ر�شائل �إىل �لغدد �لعرقية 

لإنتاج �لعرق".
طريق  عن  �جل�شم  ح��ر�رة  بدرجة  �لتحكم  يف  �لتعرق  وي�شاعد 
تربيدنا من خلل �لتبخر. ولدى �لأ�شخا�ص �لذين يتعرقون 
�أن جهاز �لإن��ذ�ر �لع�شبي �خلا�ص  �أك��رث، قد يكون ذلك ب�شبب 
�أي�شا �ملزيد من  �أقوى. وقد ينتجون  �إ�شار�ت تعرق  بهم ير�شل 

�لعرق من �لغدد �لعرقية".
�ليدين  ر�ح��ت��ي  ت��ع��رق  م��ن  ب��احل��رج  �ل��ن��ا���ص  ي�شعر  �أن  ومي��ك��ن 
و�لقدمني و�لوجوه �ملبللة. ومن �لنادر جد� �أل تكون قادر� على 

�لتعرق، حيث ميكن �أن ي�شبب ذلك �لدوخة و�لنهيار.
لذ�، حتقق من وجود م�شاكل هرمونية مثل زيادة �أو �نخفا�ص 

وظيفة �لغدة �لدرقية، وهي �شبب �شائع للتعرق.
ويف ح��ال��ة ف��رط �لتعرق ط��وي��ل �لأم���د، ع���ادة م��ا ت��ك��ون م�شكلة 

ور�ثية حيث ل يوجد علج �شهل لها.

هل ميكن اأن ي�صري لون ورائحة العرق اإىل وجود م�صكلة 
يف �صحتك؟

�أحيانا  �ل��ع��رق  ل��ون  يتغري  �أن  ميكن  ف��ري��دم��ان،  للدكتور  وفقا 
يجعل  �أن  ميكن  "هذ�  وق���ال:  خمتلفة.  �أدوي����ة  ت��ن��اول  نتيجة 
�مل�شاكل  وبع�ص  �ل�شاطع.  �لربتقايل  �للون  �إىل  يتحول  �لعرق 
منها  تنبعث  �لأخ���رية  مر�حله  يف  �لكبد  مر�ص  مثل  �ل�شحية 
ر�ئحة غري عادية من �جللد و�لتي من �ملحتمل �أن تنتقل عن 

طريق �لعرق".
وك�شفت فيكتوريا و�يتلي، من عيادة و�يتلي، عن بع�ص �حلقائق 

و�لأ�شاطري �ملتعلقة بالتعرق.
و�ل��ن�����ش��اء م��ن جميع  �ل��رج��ال  �ل��ت��ع��رق  ف��رط  �أن ي�شيب  ميكن 
�إنه غالبا ما يكون مرئيا ب�شبب ظهور  �لأعمار. وقالت و�يتلي 
حبيبات من �لعرق �ملت�شاقط على �جللد، �أو على �شكل بقع رطبة 

على �مللب�ص.
على  توؤثر  �أنها  ُيعتقد   - ن�شبيا  �شائعة  م�شكلة  "�إنها  وتابعت: 
و�ح����د م���ن ك���ل ث��لث��ة �أ���ش��خ��ا���ص م���ن ك���ل 100. ومي��ك��ن �أن 
تتطور �حلالة يف �أي عمر، على �لرغم من �أنها تبد�أ عادة �أثناء 
ميثل  ل  �لتعرق  ف��رط  �أن  خطاأ  ُيفرت�ص  ما  وغالبا  �لطفولة. 
مع  �ل��د�ف��ئ��ة،  �ل�شيف  �أ�شهر  خ��لل  للأ�شخا�ص  م�شكلة  �شوى 
�ندها�ص �لكثريين ملعرفة �أن �لتعرق �ملفرط ميكن �أن يحدث يف 

�أي وقت من �لعام، مبا يف ذلك خلل ف�شل �ل�شتاء".

ملاذا نتعرق عندما نكون متوترين؟، هل يختلف "العرق 
اأو  بالتمرين  املرتبط  العرق  عن  الإجهاد"  عن  الناجت 

درجة احلرارة؟.
يعتمد  نتعرق فيه  �ل��ذي  �ملعدل  �إن  ع��ام،  "ب�شكل  و�يتلي:  قالت 
على درجة حر�رة �أج�شامنا، وبالتايل كلما ز�دت �شخونتنا ز�دت 
�حتمالية تعرقنا. لذلك، لي�ص من �مل�شتغرب �أن نتعرق عندما 
منار�ص �لريا�شة �أو نكون يف مناخ د�فئ. ومع ذلك، هناك �شبب 
فيها  ن�شعر  �ل��ت��ي  �مل��و�ق��ف  وه��و  �مل��ف��رط،  للتعرق  �آخ���ر  رئي�شي 
�أثناء مقابلة عمل.  �أو �لقلق - مثل تعرق ر�حة �ليد  بالعاطفة 
ويف هذه �حلالت، غالبا ما يتم تن�شيط هرمونات �لتوتر لدينا، 
ما يوؤدي �إىل زيادة �لتعرق يف �لغدد �ملفرزة، على عك�ص �لزيادة يف 

درجة حر�رة �جل�شم وحدها �لتي توؤدي �إىل تعرق �لفرد".

هل يوؤثر نظامنا الغذائي على مقدار التعرق؟
ناأكل.  عندما  نتعرق  جتعلنا  �أ�شباب  ع��دة  هناك  و�يتلي:  قالت 
�أو بهار�ته  �لطعام �ل�شاخن، �شو�ء كان �شاخنا يف درجة حر�رته 
�له�شمية  �لقناة  وحتتوي  نتعرق.  يجعلنا  �أن  ميكن  �ل�شاخنة، 
على �لعديد من �لهرمونات و�لأطعمة �ملختلفة ميكن �أن ت�شبب 
�لتعرق. وميكن  �ملختلفة، مبا يف ذلك  �لفعل  �لعديد من ردود 
تناول كميات كبرية  �أو  �لأن�شولني  �إف��ر�ز  �لتي حتفز  للأطعمة 
�أن جتعل �لنا�ص يتعرقون. ومع ذلك، فاإن  من �لطعام ب�شرعة 
�لأ�شياء �لتي جتعل �شخ�شا ما يتعرق قد ل جتعل �شخ�شا �آخر 
يتعرق بال�شرورة - ميكن �أن تكون ردود فعل �لطعام هذه فردية 

جد�".

هل هناك �صبب للتعرق املو�صعي؟
نادر� ما حتدث حالت طبية عندما تنمو  �أنه  �أو�شحت و�يتلي 
�أخ���رى بعد �جل��ر�ح��ة. وم��ع ذل���ك، يف  �لأل��ي��اف �لع�شبية م��رة 
�لأ�شخا�ص  ويتعرق  للغاية  فرديا  �لأمر  يكون  �لأحيان،  معظم 
غ��ريه��م. ول يوجد  ع��ن  م��ن مناطق خمتلفة  �أك��رث  �ملختلفون 

�شبب طبي و��شح لذلك.

متى يكون التعرق موؤ�صرا على املر�ض اأو اأنك قد ت�صاب 
ب�صيء ما؟ 

�إذ� كان تعرقك يوؤثر على عملك �ليومي، وحياتك �ل�شخ�شية، 
�ملفيد  فمن  بنف�شك،  ثقتك  �أو  ل��ذ�ت��ك  �ح��رت�م��ك  على  وي��وؤث��ر 
د�ئما �ل�شتعانة بخربة طبيبك �لذي ميكنه �إحالتك ملزيد من 

�لفح�ص �أو �لعلج، 
حالة  هناك  �أن  و�يتلي  وتعتقد  ك��ذل��ك.  �لأم���ر  ك��ان  �إذ�  خا�شة 

�أخرى قد تت�شبب يف حدوثها.
�أث��ن��اء �لتعرق  �أي��ا م��ن �لأع��ر����ص �لتالية  �إذ� و�ج��ه��ت  و�أ���ش��اف��ت 
م��وؤه��ل ميكنه  ع��ام  م��ن طبيب  �مل�شاعدة  فعليك طلب  �مل��ف��رط، 

�لتحقيق يف �لأمر ب�شكل �أكرب:
�لأقل. على  �أ�شهر  �شتة  ملدة  • ��شتمر 

�ليومية. �أن�شطتك  ممار�شة  من  • مينعك 
�لأ�شبوع. يف  �لأقل  على  و�حدة  مرة  • يحدث 

�لليلي(. )�لتعرق  �لليل  يف  ذلك  • يحدث 
�ملفرط. �لتعرق  من  عائلي  تاريخ  • لديك 

�أخرى. حلالة  دو�ء  تتناول  • كنت 

عندما تتعّرق كثريا.. ماذا ميكن اأن يقول عرقك عن �صحتك؟!

ك�شف �لدكتور يفغيني تيماكوف، �أخ�شائي �لأمر��ص �ملعدية و�لتطعيم، 
كيف حتمي �لأج�شام �مل�شادة بعد �لإ�شابة باملر�ص �أو بعد �لتطعيم، �جل�شم 

من �لفريو�ص �لتاجي �مل�شتجد، و�أي منها �أكرث فعالية.
"�شبوتنيك"، كيف حتمي  �لرو�شي يف حديث لر�ديو  �لأخ�شائي  ويو�شح 

�لأج�شام �مل�شادة �جل�شم، بعد �لتطعيم �أو بعد �لتعايف من �ملر�ص.
وي�شري، �إىل �أن لقاح "�شبوتنيك V" ي�شكل حماية �شد بروتني S، �ملوجود 

على �شطح �لفريو�ص لأنه "م�شوؤول" عن �لتوغل يف �خللية.
�أج�شام م�شادة ملختلف مكونات  تت�شكل  �ملر�ص  �لتعايف من  "بعد  ويقول، 
�لأخ��رى. فمثل  �أك��رث عدو�نية من  �ملكونات هي  بع�ص هذه  �لفريو�ص. 
�لربوتني S هو �لأهم للفريو�ص �لتاجي �مل�شتجد. و�للقاح ي�شكل �أج�شاما 

م�شادة لهذ� �لربوتني، كيل يتمكن �لفريو�ص من �لتوغل يف �خلليا".
�أكرث  وي�شيف، �لأج�شام �مل�شادة �لتي تن�شاأ يف �جل�شم بعد �لتطعيم، هي 
�لتاجي  �ل��ف��ريو���ص  ب��ع��دوى  �لإ���ش��اب��ة  ب��ع��د  تن�شا  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  م��ن  فعالية 

�مل�شتجد.
جلميع  م�شادة  �أج�شاما  �جل�شم،  دخوله  بعد  �لفريو�ص  "ينتج  وي��ق��ول، 
جيدة.  بحالة  �مل��ن��اع��ة  منظومة  ت��ك��ون  عندما  ه��ذ�  يح�شل  و  م��ك��ون��ات��ه، 

ولكن �إذ� كانت �شعيفة و�لفريو�ص يتخطى �حلو�جز �ملناعية، فلن تكون 
�لأج�شام �مل�شادة �لناجتة "عالية �جلودة". وبعد �لتعايف من �ملر�ص تتكون 
و�أم��ا يف  �ل�شدة.  �ملر�ص متو�شط  �إذ� كان م�شار  �مل�شادة �جليدة،  �لأج�شام 
�حلو�جز  �لفريو�ص  يتجاوز  عندما  �أي  �ملر�ص،  مل�شار  �حلاد  �ل�شكل  حالة 
�ملناعية، فاإن �لأج�شام �مل�شادة ل تت�شكل د�ئما. ويف حالة �لتطعيم تت�شكل 
حماية هادفة، تبد�أ بت�شكل �لأج�شام �مل�شادة �إىل م�شت�شد معني، وتنتهي 

بت�شكل �لذ�كرة �خللوية".
وي�شري �لأخ�شائي، �إىل �أنه ل ميكن حدوث �أي �شر�ع بني �لأج�شام �مل�شادة 
باملر�ص.  �لإ�شابة  نتيجة  ن�شاأت  �لتي  تلك  وب��ني  �لتطعيم  بعد  �لنا�شئة 
ولكن �إذ� كان عدد �لأج�شام �مل�شادة يف �جل�شم عاليا، فل حاجة لتطعيم 

�ل�شخ�ص يف �مل�شتقبل �لقريب.
ويقول، "بعد �لتعايف من �ملر�ص، ل يوجد �شرر من �لتطعيم، بل تتعزز 
�لأكرث خطورة.  �لفريو�ص  �ملناعة وحتمي �جل�شم من مكونات  منظومة 
و�إذ� كانت �لأج�شام �مل�شادة يف �جل�شم بعد �لتعايف من �ملر�ص كثرية �لعدد، 
�ل�شتة  خ��لل  للتطعيم  حاجة  فل  جيدة،  مناعة  ت�شكل  �إىل  ي�شري  فاإنه 

�أ�شهر �ملقبلة".

هل تختلف الأج�صام امل�صادة النا�صئة بعد املر�ض عن مثيالتها بعد التلقيح؟
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 161990
 باإ�شم : �إلكرتو-موتيف ديزل، �إنك.

وعنو�نه: 9301 وي�شت 55 �شرتيت،  لجر�جن ، �إلينوي ، 60525 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.  
بتاريخ: 2012/03/28 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 161990 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/09/05 

وحتى تاريخ: 2031/09/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 58927

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/23 �ملودعة بالرقم: 353953 
بيانات �لأولوية: 90047306 – 2020/07/10 – 

�لوليات �ملتحدة �ملريكية
�ل�شم: بروغري�ص ر�يل لوكوموتيف �إنك.

وعنو�نه: 9301 وي�شت فيفتي فيفث �شرتيت، لغر�جن ، �إلينوي  60525 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:12
قاطر�ت، قاطر�ت �ل�شكك �حلديدية.

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن �أحرف و كلمة   EMD JOULE باللغة �لإجنليزية.
�أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 163049

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/27 �ملودعة بالرقم: 354216 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: مركز �أي زي للأ�شتجمام – �ص.م.ح

وعنو�نه: �يه1- �لزور� 0048 ، عجمان ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44
�خلدمات �لطبية، �خلدمات �لبيطرية، خدمات �لعناية �ل�شحية و�ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�شرية �أو �حليو�نات، 
�لعجزة  ُدور  �ل�شحية،  �مل��ر�ك��ز  �ل�شحية،  �لرعاية  �لأ���ش��ن��ان،  طب  للأع�شاب،  �ليدوية  �ملعاجلة  بالعطور،  �لعلج  خدمات 
�لقابلت،  خدمات  �لطبية،  �لعياد�ت  خدمات  �لطبية،  �مل�شاعدة  �جل�شم،  خارج  �لإخ�شاب  خدمات  �مل�شت�شفيات،  و�ملقعدين، 
�لن�شائح  �لو�شفات،  لتح�شري  �ل�شيادلة  خ��دم��ات  �جللدية،  �أط��ب��اء  خ��دم��ات  �لب�شريات،  فنيي  خ��دم��ات  �لتمري�ص،  دور 
�إعادة �لتاأهيل، تاأجري �ملر�فق  �ل�شيدلنية، �لعلج �لطبيعي، �جلر�حة �لتقوميية، خدمات علماء �لنف�ص، خدمات �لعلج، 
�ل�شحية، خدمات �ملنتجعات �ل�شحية، �شالونات ت�شريح �ل�شعر، خدمات �شالونات �لعناية بالب�شرة، خدمات �لعناية باأظافر 
�ليدين و�أظافر �لقدمني، �شالونات �لتجميل ودور �لتجميل، خدمات �ل�شحة و�لعافية للج�شم و�لروح �ملقدمة يف �ملنتجعات 
�ل�شحية، خدمات �لرعاية �لتجميلية، خدمات معاجلة �لوجه و�جل�شم، �ل�شت�شار�ت يف �لتغذية �لغذ�ئية، خدمات �لتدليك 
�لتجميل، خدمات  �ل�شاونا، �حلمامات �لرتكية و�لرومانية، خدمات حملت �حللقة، خدمات حملت  )م�شاج(، خدمات 
تغذية  �أدل��ة  بال�شمع،  �جل�شم  �شعر  �إز�ل��ة  خدمات  �ل�شحية،  و�لأغ��ر����ص  لل�شرتخاء  �ملائي  �لعلج  حمامات  �ملكياج،  و�شع 

�حلمية، �لو�شم، علجات �لتجميل و�للياقة �لبدنية، �شالونات لت�شمري �لب�شرة.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ZOYA باللغة �لإجنليزية.

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 164396

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 345874:تاريخ: 2021/03/01
بيانات �لأولوية: 018350310 - 2020/12/08 -   �لحتاد �لأوروبي 

�ل�شم: جيليد �شاين�شز، �إنك.
 وعنو�نه: 333 ليك�شايد در�يف ، فو�شرت �شيتي ، كاليفورنيا 94404، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�صورة العالمة              

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44
خدمات �ملعلومات و�مل�شورة �ملتعلقة باملو�د �ل�شيدلنية و�لأمر��ص و�حلالت و�لعلجات �لطبية مبا يف ذلك 
�ملعلومات  خدمات  توفري  �لن��رتن��ت،  من  �أو  �لكمبيوتر  �شبكات  من  �لنرتنت  عرب  �ملقدمة  �خلدمات  تلك 

و�مل�شورة �ملتعلقة باحليو�نات وحيدة �خللية و�لعدوى �لفطرية.
مميز  ب��خ��ط  �لإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة   AmBisome و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة   

باللون �لربتقايل على ميينها ر�شم لكرة باللون �لأ�شفر عليها ر�شومات �شغرية لزهور باللون �لربتقايل.
  �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 166916

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/15 �ملودعة بالرقم: 353424 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: دي-لينك �ل�شرق �لأو�شط  �ص م ح

وعنو�نه: �ص.ب. 18224 ، قطعة �أر�ص رقم �إ�ص 31102 جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
و�لأدو�ت  و�لأجهزة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�شاحية  و�مللحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة 
�لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�ص و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل 
�أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حاملت بيانات 
�آليات  �لرقمية،  �لت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  �أقر��ص  مدجمة،  �أقر��ص  ت�شجيل،  �أقر��ص  مغناطي�شية، 
بر�مج  �لكمبيوتر،  �أجهزة  �لبيانات،  معد�ت معاجلة  حا�شبة،  �آلت  �لنقد،  ت�شجيل  �آلت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  للأجهزة 
لة،  كمبيوتر، �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق، بر�مج كمبيوتر م�شجلة، بر�مج م�شجلة لت�شغيل �لكمبيوتر، برجميات كمبيوتر م�شجًّ
قابلة  �ملتحركة، تطبيقات  للهو�تف  للتنزيل(، برجميات تطبيقات، برجميات تطبيقات  قابلة  بر�مج كمبيوتر )برجميات 
�ملتحركة  للهو�تف  تطبيقات  برجميات  �لذكية،  للهو�تف  للتنزيل  قابلة  برجميات  تطبيقات  �ملتحركة،  للهو�تف  للتنزيل 
�لبيانات،  وقو�عد  �لتطبيقات  لدمج  �ملتحركة، برجميات كمبيوتر  �لكمبيوتر، برجميات وتطبيقات للأجهزة  �أجهزة  على 
برجميات تطبيقات خلدمات �شبكات �لتو��شل �لجتماعي عرب �لإنرتنت، تطبيقات قابلة للتنزيل للهو�تف �ملتحركة لإد�رة 
�ملعلومات و�لبيانات، تطبيقات قابلة للتنزيل للهو�تف �ملتحركة لنقل �ملعلومات، كابلت ولو�زم �شبكات �لتو��شل �لجتماعي 

�أو كابلت ولو�زم �ل�شبكات.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة DLITE  باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللونني �لأحمر و�لأ�شود.

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��ص على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 172257

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/28 �ملودعة بالرقم: 354311 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: بي�شكت �آند فود برودكت�ص مانيفاكت�شورينج كومباين �أي. جيه بابادوبولو�ص ��ص. �يه
وعنو�نه: 26 بيرتو ر�يل �أفنيو، 10 118 تافرو�ص ، �ليونان.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:29
وجممدة  حمفوظة  وخ�����ش��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خل�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���ش��م��اك  �للحوم 
و�لزبدة  و�جل��ن  �حلليب  �لبي�ص،  بال�شكر،  مطبوخة  وفو�كه  ومربيات  )جيلي(  هلم  ومطهوة،  وجمففة 
قابلة  �لبندق  معاجني  للطعام،  و�لدهون  �لزيوت  �حلليب،  منتجات  من  وغريها  )زب��ادي(  �لر�ئب  و�للن 

للدهن، طبقات خارجية �أ�شا�شها �ملك�شر�ت.
 PAPADOPOULOS DIGESTIVE BAR كلمة  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 

باللغة �لإجنليزية
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 172292

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/28 �ملودعة بالرقم: 354312 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: بي�شكت �آند فود برودكت�ص مانيفاكت�شورينج كومباين �أي. جيه بابادوبولو�ص ��ص. �يه
وعنو�نه: 26 بيرتو ر�يل �أفنيو، 10 118 تافرو�ص ، �ليونان.

�صورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30

و�ل�شاغو،  �لتابيوكا  رقيقة(،  و�لنودلز )معكرونة  و�ملعكرونة  �لأرز  �ل�شطناعية،  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة 
كرمي(  )�آي�ص  �لبوظة  �ل�شوكولتة،  و�حللويات،  و�لفطائر  �خلبز  �حلبوب،  من  �مل�شنوعة  و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق 
و�ل�شر�ب )مثلجات( وغريها من �ملثلجات �ل�شاحلة للأكل، �ل�شكر وع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود، �خلمرية وم�شحوق 
�خلبيز، �مللح و�لتو�بل و�لبهار�ت و�لأع�شاب �ملحفوظة، �خلل و�ل�شل�شات وغريها من �لتو�بل، ثلج )ماء جممد(، 
حلويات  �شوكولتة،  �ل�شوكولتة،  �أ�شا�شها  جاهزة  حلويات  )�شكاكر(،  جاهزة  حلويات  )ح��ل��وى(،  جاهزة  حلويات 
�ل�شوكولتة، حلويات، ب�شكويت، ب�شكويت �ل�شوكولتة، �أ�شابع �لب�شكويت �لرقيق، ب�شكويت مالح، حلويات وب�شكويت، 
ب�شكويت رقيق مغطى بال�شوكولتة، كعك مالح، مقبلت، ب�شكويت ومعجنات، ب�شكويت رقيق، بر�لني رقيق )حلوى 

�للوز �أو �جلوز(، ب�شكويت رقيق بالكر�ميل و�ل�شوكولتة، �أطعمة �أ�شا�شها �حلبوب لل�شتهلك �لب�شري.
باللغة   PAPADOPOULOS DIGESTIVE BAR كلمة  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 

�لإجنليزية
�إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعلمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلك  على  �عرت��ص  لديه  من  فعلى 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 172293

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/06 �ملودعة بالرقم: 352609 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: يون�ص كالوفالبيل
وعنو�نه: �ص. ب. 42782 ،  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة، �ملقاهي، �لكافترييات، �لفنادق، �لفنادق �ل�شغرية 
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �ل��ذ�ت��ي��ة،  �خل��دم��ة  مطاعم  �ملطاعم،  )م��وت��ي��لت(، 
و�حلجز  �حل��ج��وز�ت  خ��دم��ات  للعطلت،  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  توفري  و�ل�����ش��ر�ب،  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(، 
للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطلت، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(، تاأجري �أماكن �لإقامة 

�ملوؤقتة، بيوت �ل�شياح، حجز �لفنادق.
باللون  مميز  بخط  �لإجنليزية  باللغة   FOODBOWL كلمة  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 
�لأ�شفر وحمدد باللون �لأ�شود خلفها ر�شم مميز لوعاء على �شكل كرة قدم به طعام وملعقة وينبثق منه بخار 
باللون  د�خل م�شتطيل  باأكملها  و�لعلمة  �لأبي�ص  و  و�لأحمر  �لبني  و  �لأ�شود  و  �لأ�شفر  بالألو�ن  و�لر�شم 

�لأحمر.
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 172337

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 
تاريخ: 2021/06/01 �ملودعة بالرقم: 352259 

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: �ل �م �آي جلوبال ليمتد

وعنو�نه: �شويت 20 ، نيلز كورنر ، 2 باث رود ،هاونزلو تي دبليو 3   3 �إت�ص جيه ، �ململكة �ملتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
و�إد�رة �لدور�ت و�ملوؤمتر�ت  �لتدري�ص، تنظيم  �لريا�شي و�لتوجيه، خدمات  �لتدريب  �لتدريب، خدمات  �لتعليم و�لتهذيب، 
�لتعليم  و�لتعليمية، خدمات  و�لتدريبية  �لتدري�شية  �لعمل للأغر��ص  �لدر��شية و�حل�ش�ص و�لأحد�ث وور�شات  و�حللقات 
�ملن�شور�ت  توفري  �لن�شر،  للتنزيل،  �لقابلة  غري  �لنرتنت  عرب  �لبث  �أو  �لإنرتنت  عرب  �لندو�ت  توفري  حتديًد�  و�لتدريب 
�للكرتونية عرب �لنرتنت )غري �لقابلة للتنزيل(، ن�شر �لكتب و�لن�شو�ص و�ملن�شور�ت و�لتقارير و�ملو�د و�لأدلة �لتعليمية 
و�لتدريبية، ن�شر �ملو�د و�ملدونات و�مل�شاهد�ت و�ملن�شور�ت غري �لقابلة للتنزيل، �إنتاج �لفيديوهات، �إنتاج �لت�شجيلت �ل�شوتية 
و�ملرئية لأغر��ص �لتدريب �لريا�شي وللأغر��ص �لتعليمية و�لتدريبية و�لتدري�شية، دور�ت وجل�شات �لتّعلم �لتفاعلية وعن 
بعد مقدمة عرب �لنرتنت من خلل رو�بط �لت�شالت �أو من �شبكة �لكمبيوتر �أو مقدمة عن طريق و�شائل �أخرى، دور�ت 

�ملر��شلة و�لتعلم عن بعد، خدمات �مل�شورة و�ل�شت�شار�ت و�ملعلومات �ملتعلقة مبا ذكر �آنًفا.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة LONDON باللون �لأ�شود حتتها كلمة MAKEUP باللون �لزهري ثم 

باللون �لرمادي وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية على خلفية للطخات باللون �لزهري.  INSTITUTE
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 

�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 169586

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/22 �ملودعة بالرقم: 353890 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �شركة حممد حمود �ل�شايع  ذ.م.م
وعنو�نه: �ص.ب. 181 ، �ل�شفاة 13002 ، �لكويت.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11
و�لأغر��ص  �ملياه  و�إم��د�د  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهو  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  للإنارة  �أجهزة 
، �شناديق  بن  ، حمم�شات  للقهوة  كهربائية  )�أباريق(  ، غليات  �لقهوة  ل�شنع  كهربائية  ، مكنات  �ل�شحية 
�أفر�ن �لهو�ء �ل�شاخن   ، ، من�شاآت و�آلت تربيد  �أدو�ت ومن�شاآت تربيد   ، تربيد كهربائية، مربد�ت كهربائية 
، مو�قد )�أفر�ن( �ملطبخ ، �أفر�ن ميكروويف )�أجهزة طهو( ، �أجهزة و�آلت تربيد ، �أجهزة ومن�شاآت تربيد ، 

ثلجات ، ثلجات و�أجهزة تربيد و جممد�ت لأغر��ص �لتخزين �لطبي.
 TECHNICAL بطريقة مميزة حتتها كلماتgrounded   و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة

�لإجنليزية. باللغة  �لكلمات  وجميع  �شغري  بخط   SOLUTIONS
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 171092

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/22 �ملودعة بالرقم: 353891 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �شركة حممد حمود �ل�شايع  ذ.م.م
وعنو�نه: �ص.ب. 181 ، �ل�شفاة 13002 ، �لكويت.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعلن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.

 TECHNICAL بطريقة مميزة حتتها كلماتgrounded   و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة
�لإجنليزية. باللغة  �لكلمات  وجميع  �شغري  بخط   SOLUTIONS

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 171093

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/22 �ملودعة بالرقم: 353894 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: �شركة حممد حمود �ل�شايع  ذ.م.م
وعنو�نه: �ص.ب. 181 ، �ل�شفاة 13002 ، �لكويت.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:37
تركيب   ، �لكهربائية  �لأج��ه��زة  و�إ���ش��لح  تركيب   ، �لتجميع  �أو  �لرتكيب  وخدمات  و�لإ���ش��لح  �ملباين  �إن�شاء 
و�إ�شلح معد�ت �لتجميد ، تركيب معد�ت �ملطابخ ، تركيب و�شيانة و�إ�شلح �ملعد�ت �لآلية ، توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بالإ�شلحات.
 TECHNICAL بطريقة مميزة حتتها كلماتgrounded   و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة

�لإجنليزية. باللغة  �لكلمات  وجميع  �شغري  بخط   SOLUTIONS
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 171094

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/15 �ملودعة بالرقم: 353396 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: نول ليمتد
وعنو�نه: بن �شابيب و�شركاه �ص ت ذ م م ، �لطابق �ل�شاد�ص ، بناية رقم 3  ، بو�بة بري�شين�شت ، مركز دبي �ملايل 

�لعاملي ، �ص.ب 262 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
، خدمات  و�لُنزل(  )�لفنادق  �لإقامة  تاأمني  مكاتب   ، �ملوؤقت  �لإي��و�ء   ، و�مل�شروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات 
�أر��شي  ت�شهيلت  توفري   ، �لكافترييات  ، خدمات  �ملقاهي  ، خدمات  �لنزل  ، حجز  �لنزل  ، خدمات  �مل�شارب 
و�لأو�ين  �ملو�ئد  وبيا�شات  و�ملو�ئد  �لكر��شي  تاأجري   ، )�لكانتينات(  �ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم   ، �ملخيمات 
، خدمات نحت  بالطعام و�ل�شر�ب  �لتزويد   ، �ل�شرب  �أوعية مياه  تاأجري   ، �لطبخ  �أجهزة  تاأجري   ، �لزجاجية 
�لطعام ، خدمات خميمات �لعطلت )�أماكن �إقامة( ، خدمات �لفنادق ، �حلجز يف �لفنادق ، تاأجري �أجهزة 
خدمات   ، �ملطاعم  خدمات   ، �ل�شغرية(  )�لفنادق  �ملوتيلت  خدمات   ، �لجتماعات  غرف  تاأجري   ، �لإ���ش��اءة 
�أماكن  �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، حجز  ، تاأجري  مطاعم �خلدمة �لذ�تية ، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة 

�لإقامة �ملوؤقتة ، تاأجري �خليم ، خدمات �أماكن �إقامة �ل�شياح.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة EUGENE باللغة �لإجنليزية بخط مزدوج و طريقة مميزة .

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 172472

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/21 �ملودعة بالرقم: 353791 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع
وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
لة،  �أجهزة كمبيوتر، بر�مج كمبيوتر م�شجلة، بر�مج م�شجلة لت�شغيل �لكمبيوتر، برجميات كمبيوتر م�شجًّ
�ملتحركة،  للهو�تف  تطبيقات  برجميات  تطبيقات،  برجميات  للتنزيل(،  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  بر�مج 
تطبيقات قابلة للتنزيل للهو�تف �ملتحركة، تطبيقات برجميات قابلة للتنزيل للهو�تف �لذكية، برجميات 
برجميات  �ملتحركة،  للأجهزة  وتطبيقات  برجميات  �لكمبيوتر،  �أجهزة  على  �ملتحركة  للهو�تف  تطبيقات 
كمبيوتر لدمج �لتطبيقات وقو�عد �لبيانات، برجميات تطبيقات خلدمات �شبكات �لتو��شل �لجتماعي عرب 
للتنزيل  قابلة  و�لبيانات، تطبيقات  �ملعلومات  لإد�رة  �ملتحركة  للهو�تف  للتنزيل  قابلة  �لإنرتنت، تطبيقات 

للهو�تف �ملتحركة لنقل �ملعلومات.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة  FABeAccess باللغة �لإجنليزية .

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 173656

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/21 �ملودعة بالرقم: 353794 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع
وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36

�خلدمات  بالهاتف،  �مل�شرفية  �خل��دم��ات  ب��الإن��رتن��ت،  �مل�شرفية  �خل��دم��ات  �مل�شرفية،  و�خل��دم��ات  �ل�شوؤون 
�مل�شرفية بالهو�تف �ملتحركة، �لأعمال �مل�شرفية، �خلدمات �مل�شرفية �ملنزلية، معلومات �لأعمال �مل�شرفية، 
خدمات ت�شفية �لأعمال �ملالية، ��شتثمار روؤو�ص �لأمو�ل، �لتحقق من �ل�شيكات، �ملقا�شة �ملالية، غرف �ملقا�شة 
�إ�شد�ر بطاقات �لئتمان، خدمات  �ملالية،  مكاتب �لئتمان، خدمات بطاقات �لئتمان،  �ملالية، �ل�شت�شار�ت 
و�لعقار�ت(،  �مل�شرفية  و�لأعمال  )�لتاأمني  �ملايل  �لتقييم  كوديعة،  �لثمينة  �لأ�شياء  حفظ  �لدين،  بطاقات 
�لأم��و�ل، حتويل  ��شتثمار  �لتمويلية،  �ملالية، �خلدمات  �لكفالت  �ملالية،  �لإد�رة  �ملالية،  �ملعلومات  �ل�شر�فة، 
بطاقات  �إ�شد�ر  بالتق�شيط،  �لبيع  متويل  �ل�شحي،  �لتاأمني  �شند�ت  �شمان  �ل�شمانات،  �لكرتونياً،  �لأم��و�ل 
�شر�ء ذ�ت قيمة، �إ�شد�ر �ل�شيكات �ل�شياحية، متويل �ل�شر�ء و�لإيجار، �لقرو�ص ب�شمان، �إبر�م �شند�ت �لتاأمني 

على �حلياة، �لقرو�ص �ملالية، خدمات حفظ �لود�ئع، بنوك �لتوفري، �ل�شكوك �ل�شرعية.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة  FABeAccess باللغة �لإجنليزية .

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 173657

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/21 �ملودعة بالرقم: 353795 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: بنك �أبوظبي �لأول �ص.م.ع
وعنو�نه: �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شن�اعية، 
بر�مج  ت��اأج��ري  �لتطبيقات،  خدمة  م���زودي  خ��دم��ات  �لكمبيوت�ر،  وب��ر�م��ج  عتاد  وتطوير  ت�شميم  خدم�ات 
�لتطبيقات، تفعيل تطبيقات �لو�شائط �ملتعددة، تفعيل �لتطبيقات �لتفاعلية، مزودي خدمة �لتطبيقات )�إيه 
��ص بيه( حتديًد� تفعيل تطبيقات بر�مج �لكمبيوتر للآخرين، تطوير حلول لتطبيقات بر�مج �لكمبيوتر، 
�لويب،  �أ�شا�شها  �لتي  للتطبيقات  موؤقت  ��شتعمال  توفري  �ملتحركة،  �لهو�تف  تطبيقات  وت�شميم  تطوير 

خدمات �ملعلومات �ملتعلقة بتطبيقات نظم �لكمبيوتر.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة  FABeAccess باللغة �لإجنليزية .

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 173658

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2019/11/03 �ملودعة بالرقم: 319825 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: ديليبري كو.، ليمتد
وعنو�نه: 405-2 )يوويدو-دونغ، جينجو بلدينغ(، 386، يويد�يبانغ-رو، يونغديونغبو-غو، �شيوؤول، كوريا

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
�لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب، �ملقاهي، �لكافترييات، خدمات �ملطاعم �ملوؤقتة �أو �ملتنقلة )�لكانتينات(، �لفنادق، 

�ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفية، خدمات �لبار�ت.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة DAILYCHICKEN باللغة �لإجنليزية.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 173911

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2021/06/29 �ملودعة بالرقم: 354470 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: م�شرف عجمان �ص م ع
وعنو�نه: �ص.ب. 7770 ، �لب�شتان ، �شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم ، عجمان، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

�صورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36

�مل�شرفية  �خلدمات  بالهاتف،  �مل�شرفية  �خلدمات  بالإنرتنت،  �مل�شرفية  �خلدمات  �مل�شرفية،  و�خلدمات  �ل�شوؤون 
بالهو�تف �ملتحركة، �لأعمال �مل�شرفية، �خلدمات �مل�شرفية �ملنزلية، معلومات �لأعمال �مل�شرفية، خدمات ت�شفية 
�ملالية، �ل�شت�شار�ت  �ملالية، غرف �ملقا�شة  �ل�شيكات، �ملقا�شة  ��شتثمار روؤو�ص �لأمو�ل، �لتحقق من  �ملالية،  �لأعمال 
�ملالية،  مكاتب �لئتمان، خدمات بطاقات �لئتمان، �إ�شد�ر بطاقات �لئتمان، خدمات بطاقات �لدين، حفظ �لأ�شياء 
�لثمينة كوديعة، �لتقييم �ملايل )�لتاأمني و�لأعمال �مل�شرفية و�لعقار�ت(، �ل�شر�فة، �ملعلومات �ملالية، �لإد�رة �ملالية، 
�شند�ت  �شمان  �ل�شمانات،  �لكرتونياً،  �لأم���و�ل  حتويل  �لأم���و�ل،  ��شتثمار  �لتمويلية،  �خلدمات  �ملالية،  �لكفالت 
متويل  �ل�شياحية،  �ل�شيكات  �إ�شد�ر  قيمة،  ذ�ت  �شر�ء  بطاقات  �إ�شد�ر  بالتق�شيط،  �لبيع  متويل  �ل�شحي،  �لتاأمني 
�لود�ئع،  حفظ  خدمات  �ملالية،  �لقرو�ص  �حلياة،  على  �لتاأمني  �شند�ت  �إب��ر�م  ب�شمان،  �لقرو�ص  و�لإيجار،  �ل�شر�ء 

بنوك �لتوفري، �ل�شكوك �ل�شرعية.
AW بخط وطريقة  �لأحرف  فوقهم   AJMAN WEALTH و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات

مميزة وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية.
�إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  به مكتوبا لإد�رة  يتقدم  �أن  فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 173968

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

تاريخ: 2019/11/03 �ملودعة بالرقم: 319831 
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: ديليبري كو.، ليمتد
وعنو�نه: 405-2 )يوويدو-دونغ، جينجو بلدينغ(، 386، يويد�يبانغ-رو، يونغديونغبو-غو، �شيوؤول، كوريا

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
�لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب، �ملقاهي، �لكافترييات، خدمات �ملطاعم �ملوؤقتة �أو �ملتنقلة )�لكانتينات(، �لفنادق، 

�ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفية، خدمات �لبار�ت.
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة DAILYBEER باللغة �لإجنليزية.

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 174128

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 163649
 باإ�شم : �لتميمي �آند كومباين منطقة  حرة - ذ.م.م

وعنو�نه: مكتب رقم 08 ، مبنى رقم  05 ، �لطابق �لأر�شي ، �ص.ب.
 500188 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية  �ملتحدة.

بتاريخ: 2012/04/09 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 163649 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :45
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/10/11 

وحتى تاريخ: 2031/10/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

EAT 59711
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  19 يوليو 2021 العدد 13295

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
 اإعالن بالن�صر

رقم )2021/6229(
�ملنذر : موؤ�ش�شة �جللل للتجارة 

وميثلهم �ل�شادة ج�شت خلدمات جدولة �لقرو�ص و�ملطالبات
�ملنذر �ليه : 1- �لز�رين لتجارة �لكهربائيات - �ص ذ م م  

�جلن�شية  هندي   - كوزهييل  مورينجات  �شاجهان   -2
�ملو�شوع : �لإنذ�ر �لعديل رقم حمرر 2021/1/138431

)مائتان   - دره��م   )286،330،24( وق��دره  مبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملخطر  �ملخطر  يخطر 
و�شتة وثمانون �لف وثلثمائة وثلثون درهم و�ربعة وع�شرون فل�ص( خلل مدة �ق�شاها خم�شة 
�يام من تاريخ ن�شر هذ� �لإخطار ، و�إل �شي�شطر �ملخطر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي 
حتفظ له حقه ، و��شت�شد�ر �أمر �لأد�ء و�ملطالبة بالتعوي�ص �ملنا�شب عن �أي عطل �أو �شرر تعر�ص 

له مع حتميل �ملخطر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
اعالن بالن�صر

يف الدعوى رقم 2185/2021/60 امر اداء 
مو�شوع �لدعوى : �إلز�م �ملدعي عليها بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم بان يوؤديا للمدعي وقدره 200956 درهما 

)مائتا �لف وت�شعمائة و�شتة وخم�شون درهما( مع �لفو�ئد �لقانونية �مل�شتحقة على �ملبلغ بو�قع 12٪ �شنويا من 
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية حلا�شل 2021/1/27 وحتى متام �ل�شد�د. و�لز�م �ملدعي عليهما بامل�شروفات و�لر�شوم 

ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
طالب �لإعلن : عبد�حل�شني بن جعفر بن رحمة �هلل �للو�تى - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : �شعود �حمد عبد�لكرمي �إ�شماعيل �لزرعوين -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعلنه : 1- هليو�ص لرتكيب �ملو�د �لعازلة يف �لأبنية - �ص ذ م م 2-�شامر روبار معو�ص - �شفته بالق�شية 

: مدعي عليه - جمهويل حمل �لإقامة 
�أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/4/12 بالز�م �ملدعى  �أمر  مو�شوع �لإعلن : طلب ��شت�شد�ر 
و�شتة  وت�شعمائة  �لفا  )مائتا  دره��م   )200،956( مبلغ  �ملدعية  �ىل  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�شامن  و�ل��ث��اين  �لوىل  عليهما 
وخم�شون درهما( قيمة �ل�شيكني 893991 ، 894027 وبالفائدة �لقانونية بو�قع 5٪ �شنويا من تاريخ ��شتحقاق كل 

�شيكوحتى متام �ل�شد�د ، مع �إلز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن.

رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 4040/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2020/3619 جتاري 

جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )15700 درهم( ، �شامل للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعلن : �شانديب ��شوك دي�شاي - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعلنه : 1- جيجنيي�ص �شوماتيلل ميهتا - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
- جمهول حمل �لإقامة 

و�لز�مكم  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد   : �لإع��لن  مو�شوع 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )15700( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   

اعالن بالن�صر 
 2320/2019/208 تنفيذ مدين  

�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1-  �ملتخ�ش�شة خلدمات �لنقل - �ص ذ م م - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ �شركة �ل�شقر �لوطنية للتاأمني �شركة م�شاهمة عامة  

وميثله / �إبر�هيم ح�شن �إبر�هيم �ملل  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)34742.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��شم �ل�شركة : �صيربت�ض خلدمات اإدارة املخاطر اللكرتونية - �ض ذ م م  
�ل�شكل   - خليفة  ب��رج   - �لدين  ريا�ص  م��ر�د  �شليم  ملك   1702 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
بال�شجل  �لقيد  رقم   831052  : �لرخ�شة  رقم   ، ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1405693 مبوجب هذ�   : �لتجاري 
مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/6/16 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2021/6/16
حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ض 
بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - بور�شعيد -  هاتف : 2973060-04 فاك�ص 
خلل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04-2973071  :

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�صابات
 - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رقم  مكتب   : �لعنو�ن 
ديرة - بور�شعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�ص : 2973071-04 مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية 
اإدارة املخاطر اللكرتونية - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر  �صيربت�ض خلدمات 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  �ل��ع��دل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2021/6/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
2021/6/16 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
 اخطار دفع بالن�صر

رقم امللف 2021/488 تنفيذ جتاري  
بناء على طلب / �ملحكوم له / جمموعة �لنعيمي ذ م م  �جلن�شية 

�ىل �ملحكوم عليه / حممود �قبال ظفر ملقاولت �لبناء - �ص ذ م - �جلن�شية 
�ملحكوم عليه / حممود �إقبال عبد�ملجيد ظفر �جلن�شية / باك�شتان 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر��ص �خليمة قد ��شدرت بحقك حكما بتاريخ 2021/3/30 يف 
�لق�شية )2021/17( جتاري كلي ، بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 626842.85 درهما �شامل 
�لر�شوم و�مل�شاريف. ومبا �ن �ملحكوم له �عله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم �مل�شار 
�عله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء �عله خلل 15 يوم �لتايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك 
فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ، و�لر�شوم �ملرتبة عليك. 

�مللحظات : يجب �لإعلن باللغة �لعربية و�لجنليزية
 ق�صم التنفيذ
نورة عبد الرحمن عبداهلل  

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   

  اال�صماء
تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�ص �خليمة باأن �ملدعو/ علي عبيد حممد 
علي �ليليلي ، تقدم بطلب تغري �ملقطع �لأول من )خالد( �ىل 
علي  عبيد  �لتغري/  بعد  �بنه  ��شم  ليكون   ، �بنه  )عبيد( ل�شم 
عبيد حممد علي �ليليلي ، و�ن من له م�شلحة يف �لعرت��ص 
�ن يتقدم خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لعلن �مام ق�شم 

�ل�شهاد�ت يف حمكمة ر�أ�ص �خليمة.
 قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
حممد مدحت �صكري 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�صة   على  اأمر   SHCFICIPTO2021 /0005091 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه / �شم�ص �خلور ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات و�لأ�شباغ   
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
�أعله ل�شالح / ماهيندر� �شو�ين دوخي�شيم �شو�ين -  �لدعوى بالرقم 
بالتايل : ناأمر بالز�م �ملدعي عليها �ن ت�شلم �ملدعي جو�ز �ل�شفر �خلا�ص 

به.   حكما قابل لل�شتئناف خلل �ملدة �لقانونية. 
القا�صي/ ه�صام احمد عو�صني 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 2654/2021/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : مطالبة �ملدعي عليهم ب�شد�د مبلغ 128.985.5 دولر �مريكي ما يعادل 
474.666.64 درهم �إمار�تي وما ي�شتجد من عائد حتى متام �ل�شد�د مع �لفائدة �لقانونية 

و�لتعوي�ص ، و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعلن : مهند حممد �كرم �شابونه - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعلنه : 1- دي 1 ��ص تي بي �ص م ح - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

مبلغ  ب�شد�د  عليهم  �ملدعي  مطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   : �لإع���لن  مو�شوع 
128.985.5 دولر �مريكي ما يعادل 474.666.64 درهم �إمار�تي وما ي�شتجد من عائد حتى متام 
�ل�شد�د مع �لفائدة �لقانونية و�لتعوي�ص ، و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت 
لها جل�شة يوم  �لثلثاء  �ملو�فق 2021/7/27  �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0004734 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / �شركة �ملوجة خلدمات �حلر��شة  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم 

�أعله ل�شالح / كابيتا تاماجن بالتايل : ن�ص �حلكم 
بعد �لإطلع على �لور�ق : ناأمر بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ع�شرة 
قيد  تاريخ  من  �عتبار�  �شنويا   ٪5 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  و�لزمتها  درهم  �لف 
�لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات. حكما قابل لل�شتئناف خلل �ملدة 

�لقانونية ...... يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
القا�صي/ د.حممد �صليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
اعالن بالن�صر 

 4055/2021/207 تنفيذ جتاري  
�إعلن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعلن بالن�شر 
من�شاأة  فرع   - دب��ي(  )ف��رع  �ملحدودة  �نفر��شرت�ك�شرز  �شيمبلك�ص  �ملنفذ �شده/1-   �ىل 

�أجنبية -  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لتجهيز�ت �ملتحدة ملو�د �لبناء 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)149889( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن. 

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 800
ليكن معلوما للجميع باأن :�ل�شيد/حممد مزنو حممد �بو طيب - �جلن�شية بنغلدي�ص 
�مل�شماة  �لرخ�شة  يف   100% �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   -
برخ�شة  بال�شارقة  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة  �لتنور(  فروج  )كافترييا 
جتارية رقم )747041( وذلك �إىل �ل�شيد/حممد نور �لعامل من�شى مياه - �جلن�شية 

بنغلدي�ص. تعديلت �خرى : ليوجد. 
ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�ص 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم   2013
�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه 
�ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت 

�لقانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 798

باك�شتان، يرغ�ب ف�ي   : �ل�شيد : غ�لم م�حم�د ج�ول رو�ن - �جلن�شية  ب�اأن  ليكن معلوم�ا للجمي�ع 
�لب�ي�ع و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح��ش�ته �لبالغ�ة )100%( وذل�ك �إل�ى �ل�ش�يد : ت�اج م�ح�م�د ك�ل ر�و�ن - 
�جلن�شية : باك�شتان، ف�ي �لرخ�ش�ة �مل�ش�م�اه )ور�ش�ة غ�لم ج�ول ل�شيانة �ل�شيار�ت( تاأ�ش�ش�ت ب�اأم�ارة 
بال�شارقة.  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )504056( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�ش�ارقة 
تعديلت �أخرى: تغيري �لإ�شم �لتج�اري من )ور�شة غلم ج�ول ل�شيانة �ل�شيار�ت( �إىل )ور�ش�ة ت�اج 
م�ح�م�د ك�ل ل�شيانة �ل�شيار�ت(.  وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم 
�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ص 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 799

�لهن�د  �جلن�شية:   - موني�ان�غ  �ش��يتارى  ب�ن  �لعاب�دي�ن  زي�ن   : �ل�ش�يد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�ا   -
عب�د   : �ل�ش�يد  �إل�ى  وذل�ك   )%100( �لبالغ�ة  ح��ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن  و�لتن�ازل  �لبي�ع  ف�ي  يرغب   ،
لتج�ارة  )�لم�ش�ار  �مل�ش�ماه  �لرخ�ش�ة  ف�ي  �لهن�د   : - �جلن�شية  �ر�جن�ادى  م�وي�دو  �لني�ش�ار موي�در 
زين�ة �ل�ش�يار�ت( تاأ�ش�ش�ت ب�اأم�ارة �ل�ش�ارقة مبوج�ب رخ�ش�ة رق�م )610201( �ل�ش�ادرة م�ن د�ئ�رة 

�لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة.
تعديلت �خرى:ل يوجد

وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 797

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد/جاي باتريك دي�شوز� بن بيرت دي�شوز�، هندي �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 50% �ىل �ل�شيد/ ديب�اك ن�ارو�ن�ي، هن�دي �جلن�شية، 
�أن �ل�شيد/ بيت�ر دي�ش�وز� �شلفادور دي �شوز�، هن�دي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن  وحيث 
كامل ح�شته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�شيد/ ديب�اك ن�ارو�ن�ي، هن�دي �جلن�شية، مبوجب �لرخ�شة 
�شادر من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة حتت رقم )21857( باإ�شم )ور�شة حتا لت�شليح 
وكيل  لي�شب�ح  خدمات  وكيل  مهنية  �أعمال  �شركة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري  ومت  �ل�شيار�ت( 
خ�دمات.  وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 796
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن �ل�شيد : �شلطان �حم�د �ش�ابزو�ري - �جلن�شية: ��شرت�ليا ، يرغ�ب ف�ي �لبي�ع و�لتن�ازل 

�يطاليا  : �جلن�شية   - كوب�و  �شيلفيو   : �ل�شيد  �إل�ى  وذل�ك  ع�ن ك�ام�ل ح��ش�ته �لبالغ�ة )%10( 
و�لتن�ازل  �لبي�ع  ف�ي  ، يرغ�ب  �فغان�ش�تان   : - �جلن�شية  �ش�بزو�ري  : م�ش�عود  �ل�شيد  ب�اأن  للجمي�ع  ليكن معلوم�اً 
�لرخ�ش�ة  ف�ي  �يطالي�ا   : �جلن�شية   - كوب�و  �شيلفيو   : �ل�ش�يد  �إل�ى  وذل�ك   )%90( �لبالغ�ة  ح�ش�ته  ك�ام�ل  ع�ن 
�ل�ش�ارقة مبوج�ب رخ�ش�ة  باأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت   )2 �لغ�ش�ي�ل ف�رع  �لن�ا�ش�ف وخ�دمات  �مل�ش�ماه )ز�ش�ت للتنظي�ف عل�ى 

رق�م )507048( �ل�ش�ادرة م�ن د�ن�رة �لتنمي�ة �لقت�شادية بال�شارقة.
2( لي�شبح  تعديلت �أخرى: تغيري �ل�شم �لتجاري من )ز�شت للتنظيف على �لنا�شف وخدمات �لغ�شيل فرع 
)مغ�شلة �لقمر �للمع( تغيري وكيل خدمات. وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 794

�لإم�ار�ت،  �جلن�شية:   - خ�ادم  ب�ن  �حم�د  �شلطان  عب�د�هلل   : �ل�شيد  ب�ان  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
: في�ش�ل  �ل�شيد  �إل�ى  �لبالغة )100%( وذل�ك  ك�ام�ل ح��ش�ته  و�لتن�ازل ع�ن  �لبي�ع  ف�ي  يرغ�ب 
ن�ادي  �مل�ش�ماه )كافتريي�ا  �لرخ�ش�ة  �لإم�ار�ت، ف�ي  �مل�ازمي - �جلن�شية:  عب�د�لكرمي عل�ى �حم�د 
د�ئرة  من  �ل�شادرة   )215500( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  �ل�ش�ارقة( 

�لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة. تعديلت �خرى:
 2013 ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�ص 
�لت�شديق  على  للعلم و�نه �شوف يتم  ن�شر هذ� �لعلن  �قت�شى  . فقد  �لعدل  �لكاتب  �شان  يف 
�ي �عرت��ص حيال ذلك  تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه  ��شبوعني من  �ليه بعد  �مل�شار  �لجر�ء 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 795

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�شيد/�شرينيفا�شان �دومكودي كري�شنان �وروفا كونومال هندي 
�جلن�شية يرغب يف بيع وتنازل كامل ح�شته 100% و ذلك �ىل �ل�شيد/ر��شد خمي�ص ز�يد 
مو�شي �ل علي- �مار�تي �جلن�شية يف �لرخ�شة �لهدى لتجارة بر�ويز �ل�شور. تا�ش�شت بامارة 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 28780 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة. 
فردية.  موؤ�ش�شة  �يل  خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري  مت   -
وعملبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13295 بتاريخ 2021/7/19   

مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية

)جزئي(    جتاري    SHCFICIPOR2020 /0006538 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه / لليت ياد�ف 

�أعله  بالرقم  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/5/10 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�شالح / بنك �مل�شرق )�ص.م.ع( - بالتايل : ن�ص �حلكم 

قررت �ملحكمة : �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي مللدعي مبلغا وقدره )193855.03 درهم( )مائة وثلثة 
�شنويا   ٪5 قدرها  بفائدة  و�لز�مه  فل�ص(  وثلثة  درهما  وخم�شني  وخم�شة  وثمامنائة  �لفا  وت�شعني 
�عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام على �أل تزيد على �أ�شل �ملبلغ �ملق�شى به ، مع 
 �لز�مه مب�شروفات �لدعوى وثلثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، ورف�ص ما عد� ذلك من طلبات.

حكما قابل لل�شتئناف خلل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
القا�صي/ حممد اأحمد عبدول 
حمكمة ال�صارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

االثنني   19  يوليو    2021  م   -    العـدد   13295  
Monday    19   July   2021   -  Issue No   13295



فـــن عــربـي

26
يلعب بطولتها عدد من النجوم الكبار

جنوم امل�صل�صالت يهربون اإىل املن�صات الإلكرتونية
�ل�شورى  �ل��ف��ن��ان  بطولته  يف  ي�����ش��ارك  �مل�شل�شل 
بطولة  ���ش��ارك يف  �أن  �شبق  �ل��ذي  ن�شر  حممود 
بدر،  �شو�شن  بجانب  �ل��ن��ار(،  )ممالك  م�شل�شل 
وخالد كمال، و�شريين ر�شا و�لفنانة �ل�شعودية 
ه�شام  حممد  تاأليف  من  وه��و  �لبنوى،  فاطمة 
�أح��م��دى، وت��دور �أحد�ثه  عبية، و�إخ���ر�ج م��رمي 
م�شتقرة  ح��ي��اة  تعي�ص  �ل��ت��ي  )ي��ا���ش��م��ني(  ح���ول 
هادئة مع زوجها �لطبيب �لنف�شى �ل�شهري، قبل 
�أن يقع حادث غام�ص يقلب حياتهما ر�أ�شاً على 

عقب.
كما بد�أ �لفنان �آ�شر يا�شني ت�شوير �أوىل م�شاهد 
يتناول  �ل����ذي  )�ل��ث��م��ان��ي��ة(  �جل��دي��د  م�شل�شله 
�إطار  �أف��ر�د يف  ق�شة ع�شابة مكونة من ثمانية 
�أك�شن، وتدور �أحد�ثه بني م�شر، و�لإ�شكندرية، 
وي�شتغرق  وبلغاريا،  ولبنان،  وفرن�شا،  و�ملغرب، 

ت�شويره 15 �أ�شبوعا، ويذ�ع يف 11 حلقة.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال �مل���خ���رج �أح���م���د م���دح���ت �إن 
كبري�  ع���دد�  وي�����ش��م  ج��دي��دة،  ف��ك��رت��ه  �مل�شل�شل 
عادل،  غادة  �ل�شاوى،  خالد  بينهم  �لنجوم  من 
رمي م�شطفى، حممد علء، وعدد من �لنجوم 
�مل��غ��رب، وجهاد  م��ن  �ل��ع��رب مثل حممد مفتاح 
�ل�شعودية،  من  �شقر  وخالد  �شوريا،  من  �شعد 

ولر� ��شكندر.
�أوىل  ت�شوير  جلل  يا�شر  �لفنان  ي�شتاأنف  كما 
جتاربه يف عامل �ملن�شات �لإلكرتونية من خلل 
�ملقبلة، بعدما  �لفرتة  م�شل�شل )�لديب( خلل 
�ملا�شى،  رم�����ش��ان  �شهر  ق��ب��ل  م��ن��ه  ���ش��ور ج����زًء� 
�لتليفزيونى )�شل  ين�شغل يف م�شل�شله  �أن  قبل 
وتدور  8 حلقات،  و�مل�شل�شل مكون من  ر�ج��ل(، 
�أحد�ثه يف �إطار بولي�شى عن بطل �لعمل  �لذي 

�ملهمة  و�لق�شايا  �مل��و�ق��ف  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي��و�ج��ه 
�لتي يت�شدى لها وهو تاأليف عمر عبد �حلليم، 

و�إخر�ج �أحمد نادر جلل.
ت�شوير  م��ن  �شربى  هند  �لفنانة  �نتهت  فيما 
عر�شه  و�مل��ق��رر  ع���ل(،  ع��ن  )�لبحث  م�شل�شلها 
�لإلكرتونية،  �مل��ن�����ش��ات  �إح������دى  ع��ل��ى  ق���ري���ًب���ا 
�شخ�شية )عل  خ��لل  �لعمل من  ير�شد  حيث 
ع��ب��د�ل�����ش��ب��ور( �ل���ت���ي جت�����ش��ده��ا ه��ن��د �شربى 
�ل�10  يف  ط���ر�أت  �لتي  �لجتماعية  �لتغيري�ت 

�ل�شنو�ت �لأخرية.
�ل�شيدلنية  �ل��دك��ت��ورة  ق�شة  �لعمل  وي��ت��ن��اول 
�ك��ت�����ش��اف ذ�تها  �ل��ت��ي تعيد  �ل�����ش��ب��ور  ع��ل ع��ب��د 
�ل�شريعة،  �حل��ي��اة  ت��ط��ور�ت  ملو�كبة  يف حم��اول��ة 
�إىل ج��ان��ب م��غ��ام��ر�ت��ه��ا لإي���ج���اد �ل���ت���و�زن بني 
م�����ش��ئ��ول��ي��ات��ه��ا �مل��ت��ع��ددة م���ع �مل���ح���اولت �حلاملة 

للعثور على �حلب يف حياتها.
�أحمد  �مل�شل�شل ي�شارك يف بطولته �شو�شن بدر، 
وي�شارك  �شليم، هانى عادل، ندى مو�شى،  فوؤ�د 
�ل�شرف منهم خالد  فيه جمموعة من �شيوف 
تاأليف  من  وه��و  ر�شا،  �شريين  ي�شر�،  �لنبوى، 
مها  وح��و�ر  و�شيناريو  وق�شة  �لعال  عبد  غ��ادة 

�لوزير وغادة عبد �لعال.
ك��م��ا �ن��ت��ه��ى �ل��ف��ن��ان ب��ي��وم��ي ف����وؤ�د م��ن ت�شوير 
للجزء  ��شتكمال  وه��و   )2 )�حل��ر�م��ى  م�شل�شل 
�إط��ار در�مى  �أح��د�ث جديدة يف  �لأول مع �شرد 
ت�شويقى كوميدى، ومن �ملقرر �أن يعر�ص قريًبا، 

بعد �لنتهاء من مر�حل مونتاجه ومك�شاجه.
وتدور �أحد�ث �مل�شل�شل يف 10 حلقات، ويتناول 
ق�شة ل�ص �شاب يج�شد دوره �لفنان �أحمد د��ص، 
يحاول �شرقة �شقة �لفنان بيومي فوؤ�د وزوجته 

به،  �لإم�����ش��اك  يتم  حظه  ول�شوء  يو�شف،  ر�ن��ي��ا 
�لغرف  ب��ني  �مل��ن��زل متنقل  م��ت��و�ج��ًد� يف  ويظل 
ومب�شاعدة �لبنة �لتي جت�شد دورها رنا رئي�ص 
حيث تقع يف حبه وتتعلق به ويتغري تفكري هذ� 

�حلر�مى ب�شببها وي�شاعدها.
عزمى،  ك��ارول��ني  بطولته  يف  ي�����ش��ارك  �مل�شل�شل 
�أحمد فتحى وعدد من �شيوف �ل�شرف، و�لعمل 
من تاأليف �أحمد فوزى �شالح وحممد بركات، 

و�إخر�ج �أحمد �جلندي.
ت�شوير  �ل�شربينى  دي��ن��ا  �لفنانة  ت��و����ش��ل  كما 
�مل�����ش��ل�����ش��ل �ل��ل��ب��ن��ان��ى )�ل����زي����ارة(، ب��ط��ول��ة تقل 
���ش��م��ع��ون، ك�����ارول ع���ب���ود، �إي���ل���ى م����رتى، عبدو 
 8 يف   �لعمل  وي��دور  �ل�شامى،  �شريينا  �شاهني، 
حلقات يف �إطار �لرعب و�لت�شويق، تاأليف ور�شة 
�إ�شر�ف �لكاتبة مرمي نعوم، و�إخر�ج  �شرد حتت 

�أدولفو مارتينيز.
�لتي ت�شل  )�إن�شاف(  �لأح��د�ث حكاية  وتر�شد 

من �لقاهرة �إىل بريوت �شنة 1981، يف زيارة 
غ��ري متوقعة لأح��د �مل��ن��ازل، و�ل��ه��دف م��ن هذه 
�لزيارة هو �إز�لة لعنة عائلة )حد�د( و�لتخّل�ص 
من �ل�شر �مل�شيطر عليهم وعلى منزلهم، ومنذ 
للطبيعة  خ��ارق��ة  �أح���د�ث  تقع  و�شولها  حلظة 
ومليئة مبفاجاآت مرعبة، لتكت�شف لحًقا �ل�شر 
�لتي  ذ�ت��ه��ا  ه��ى  �للعنة  ه���ذه  �أن  وه���و  �مل��خ��ي��ف، 

�أفقدتها عائلتها.
ف��ه��م��ى لت�شوير  �أح���م���د  �ل��ف��ن��ان  ي�����ش��ت��ع��د  ك��م��ا 
ت�شويره  ل��ب��دء  )�ل�����ش��ف��اح(  �جل��دي��د  م�شل�شله 
بد�ية �أغ�شط�ص �ملقبل، وهو مكون من 8 حلقات 
وتدور  حقيقية  ق�شة  من  م�شتوحاة  و�أح��د�ث��ه 
�أث�����ارت ق�شيته  ح���ول )���ش��ف��اح �جل���ي���زة( �ل����ذي 
�ل�شعود  �أب���و  �إجن���ى  ت��األ��ي��ف  �شجة.و�ل�شيناريو 
�ل�شفاح  ق�شية  يف  بحثا  �للذ�ن  �شلح  وحممد 
ل��ع��م��ل م�شل�شل  ن��ف�����ش��ي��ني،  �أط���ب���اء  وج��ل�����ش��ا م���ع 

متكامل، وهو �إخر�ج �أحمد علء.

فيلم  يف  �شرف  ك�شيف  �ل�شقا  �أح��م��د  �لنجم  يظهر 
كرمي،  ونيللى  رمزى  هانى  للنجم  جنيه"،   200"
�لت�شوير  ب���د�أ  وق��د  ف��ق��ط،  م�شاهد   4 ي�شور  حيث 
بالفيلم، و�لذى  �لديكور �خلا�ص  �ملا�شية يف  �لأي��ام 
من  تنتقل  جنيه   200 مبلغ  ح��ول  �أح��د�ث��ه  ت���دور 
�لجتماعية  �لطبقات  خمتلف  م��ن  لآخ���ر  �شخ�ص 
و�إخر�ج  �هلل،  عبد  �أحمد  تاأليف  �ل�شكنية،  و�لأماكن 

حممد �أمني.
فيلم "200 جنيه"، بطولة عدد كبري من �لنجوم، 
وهم �إ�شعاد يون�ص، هاين رمزي، نيللي كرمي، �أحمد 
رزق، مي �شليم، ليلى علوي، طارق عبد�لعزيز، دينا 
ف����وؤ�د، م��ل��ك ق����ورة، حم��م��د ف����ر�ج، حم��م��ود حافظ، 
وهو  يا�شني،  �آ�شر  منهم  �ل�شرف  �شيوف  من  وع��دد 

من تاأليف �أحمد عبد�هلل و�إخر�ج حممد �أمني.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى ي��ن��ت��ظ��ر �ل�����ش��ق��ا ع���ر����ص فيلم 
�لنجمة  �لبطولة  يف  ت�شاركه  و�لتى  "�لعنكبوت"، 
منى زكى وتدور �أحد�ث حول مطارد�ت رجال �لأمن 
�شخ�ص  ب���دور  �ل�شقا  وي��ق��وم  و�ل��ع�����ش��اب��ات،  للمافيا 
و�جلميع  و�ملجلت  �ل�شحف  يف  عنه  يكتب  م�شهور 
هويته  ع���ن  و�ل��ك�����ش��ف  "�لعكنبوت"،  ع���ن  ي��ب��ح��ث 
�حلقيقية، خا�شة و�أنه طو�ل �أحد�ث �لفيلم يرتدى 

ما�شك وبدلة �شود�ء يف كل عملية يقوم بها.
ومنى  �ل�شقا  �أحمد  بطولة  من  "�لعنكبوت"،  فيلم 
زكى وظافر �لعابدين، بالإ�شافة �إىل كل من �لفنان 
و�لفنان  �شليم  ف���وؤ�د  �أح��م��د  و�لفنان  لطفى  حممد 
�للوزى  ي�شر�  و�لفنانة  �ل��وه��اب،  عبد  فطني  زك��ى 
حممد  تاأليف  من  و�لعمل  م�شطفى  رمي  و�لفنانة 

ناير، و�إخر�ج �أحمد نادر جلل.

�نتهت �لنجمة ي�شر� من ت�شوير جميع م�شاهدها يف فيلم "ليلة �لعيد" 
دورها  �أن  �ل�شابع"،  ل�"�ليوم  م�شيفة  �لعزيز  عبد  �شامح  �مل��خ��رج  م��ع 
�شيكون مفاجاأة للجميع و�لعمل يناق�ص جميع ق�شايا �ملر�أة يف �ملجتمع 
�أن  �إىل  �أبرزها ق�شية �خلتان، لفتة  �شائكة  وق�شايا  و�ح��د،  يوم  يف 

فريق �لعمل يو��شل ت�شوير �مل�شاهد �لأخرية.
و�شوء  �ملتزوجة  �مل��ر�أة  وقهر  �لعيد" معاناة  "ليلة  فيلم  وير�شد 
يف  ت��دور  �لفيلم  �أح��د�ث  �أن  خا�شة  لزوجاتهم،  �لرجال  معاملة 

�إطار در�مى و�جتماعى يف يوم و�حد وهو وقفة �لعيد.
�لفنانة  منهم  �ل��ن��ج��وم  م��ن  نخبة  ي�شم  �لعيد"،  "ليلة  فيلم 
�لكبرية ي�شر� و�شميحة �أيوب، ريهام عبد�لعفور، �شيد رجب، 
ي�شر� �للوزى، عبري �شربى، هنادى مهنى، حممد لطفى، 
نهى �شالح، مايان �ل�شيد، عارفة عبد �لر�شول ومن تاأليف 

�أحمد عبد �هلل ومن �إخر�ج �شامح عبد �لعزيز.
ي�شر�  م��ع  �لعزيز  �شامح عبد  �مل��خ��رج  ت��ع��اون  وج��اء 
"خيانة عهد" و"  �شوًيا يف م�شل�شل  بعد جناحهما 
حرب �أهلية " يف �لعامني �لأخريين و�لنجاح �لذي 
حققاه �شوياً، و�شارك يف بطولة "حرب �أهلية" كل 
ج��ودة، وجميلة عو�ص  و�أروى  با�شل خياط،  من 
�ل�شامي،  ور�شدي  خليفة،  �شينتيا  �ل�شيد،  ومايان 
ف����وؤ�د،  ب��رل��ت��ن��ى  �لأزىل،  م����روى  حم��م��ود ح���ج���ازي، 
وعدد �آخر من �لفنانني وهو من تاأليف �أحمد عادل 
و�إخ��ر�ج �شامح عبد �لعزيز و�إنتاج �ملتحدة للخدمات 
جمال  للمنتج  ج����روب  �ل��ع��دل  مب�����ش��ارك��ة  �لإع��لم��ي��ة 

�لعدل.

اأحمد ال�صقا يظهر �صيف �صرف يف فيلم 
كرمي ونيللي  رمزي  جنيه" لهانى   200"

ي�صرا: "ليلة العيد" يناق�ض 
جميع ق�صايا املراأة يف املجتمع 

يف يوم واحد

التي  القليلة  احللقات  اإىل  تنتمى  التي  الإلكرتونية  امل�صل�صالت  من  جديدة  دفعة 
املوا�صم  يف  املقبلة  الفرتة  خالل  للعر�ض  ت�صتعد  بداأت  حلقة،   15 حاجز  تتخطى  ل 
على  وياأتى  الكبار،  النجوم  من  عدد  بطولتها  ويلعب  الكرمي،  ال�صهر  عن  اخلارجية 
رئي�ض،  يا�صمني  الفنانة  بطولته  تلعب  الذي  دقيقة(   60( امل�صل�صالت  هذه  قائمة 
ويجرى ت�صويره يف لبنان بعد تاأجيله اأكرث من مرة، وهو مقتب�ض من ق�صة حقيقية مت 
تطويرها دراميا، حيث تدور الأحداث يف اإطار ت�صويقى حول اإحدى اجلرائم، ي�صعى 
�صناعه لتقدميه ب�صكل خمتلف وجرئ، مبا يليق بالعر�ض على املن�صات الإلكرتونية، 

وهو عبارة عن 9 حلقات، ولن يكون له اأجزاء اأخرى.
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�لباحثني عن عامل جديد من  �ملاطرة ومن  و�لغابات  �لطبيعة �خللبة 
�ملتعة و�ل�شعادة و�شفاء �لذهن و�ل�شتجمام و�ل�شو�طيء �ل�شاحرة و�لرمال 
�لناعمة و�ملياه �ل�شافية و�ل�شباحة و�لغو�ص و�لغط�ص و�حلياة �لبحرية 
�لأن�شطة  خمتلف  ومم��ار���ش��ة  �ل�شم�ص  ل��غ��روب  م�شهد  و�أج��م��ل  �ملتنوعة 
و�لفعاليات و�ملغامر�ت �ملثرية و��شتك�شاف معامل �شياحية جديدة مده�شة 
وجهتك  هي  بوكيت  �أن  �شك  فل  �لذكريات  �أجمل  وت�شجيل  وت�شويرها 
ومنتزهات  ���ش��و�ط��يء  م��ن  ل��ك  ت��وف��ره  مب��ا  لل�شتمتاع  �مل��ث��ال��ي��ة 
�لعامل  �أرقى م�شتوى يف  وحد�ئق ومنتجعات وفنادق على 
و�أ�شجار  �لطبيعة  �أح�شان  تبدو م�شتلقية يف  ومطاعم 
�أج��و�ء رومان�شية خمتلفة متاما  �ملنغروف لتمنحك 
�لعامل وبالإ�شافة �ىل  عن غريها يف خمتلف دول 
�ل�شهرية  �لعاملية  �لأط��ب��اق  من  �لعديد  تقدميها 
فهي تعر�ص عليك جترية �لوجبات �لتايلندية 

ذ�ت �ملذ�ق �حلار �ملميز.
ومب���ج���رد ف��ت��ح ج���زي���رة ب��وك��ي��ت �أم�����ام حركة 
�شياحية  قبلة  �أ�شبحت  �لعاملية  �ل�شياحة 
��شتئناف  ل��ل��ر�غ��ب��ني يف  ف��ري��د  م��ن ط����ر�ز 
�ل��ع��امل فهي  رحلتهم وج��ولت��ه��م ح��ول 
جزيرة حاملة تنعم بقدر هائل من �لأمن 
و�لأمان �شمتها �لرئي�شية هي �خل�شرة 
�ل���و�رف���ة حتيطك م��ن ك��ل م��ك��ان تقع 
�أي  �أي��ن��م��ا ن��ظ��رت ويف  ع��ي��ن��اك ع��ل��ي��ه .. 
�ملمزوج  �لأخ�����ش��ر  �ل��ل��ون  ي�شحرك  �جت���اه 
ب���ر�ح���ة نف�شية  ف��ي��م��د�ن��ك  �مل���ي���اه  ب���زرق���ة 

وتفاوؤًل باحلياة.

اأرقى اأنواع ال�صياحة العالجية والطب البديل يف تايالند
و�إىل جانب �شياحة �لرتفيه و�لعطلت ورحلت �شهر �لع�شل وبجهود 

ت�شجيع  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ة   ) TAT ( �ل��ت��اي��لن��دي��ة  �ل�شياحة  هيئة 
 �ل�شياحة �إىل تايلند وتوفري كافة �ملعلومات و�لبيانات 
للجمهور  �ل�����ش��ه��رية  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  ب��امل��ن��اط��ق  �خل��ا���ش��ة 
تايلند  ب���د�أت  �ل�شياحية  تايلند  مبعامل  وتعريفهم 
وجهات  �أه���م  م��ن  ك��و�ح��دة  مكانتها  ����ش��ت��ع��ادة  تدريجيا 
من  عالية  ن�شبة  نيل  على  وقدرتها  �لعامل  يف  �ل�شياحة 
�لعامل،  م�شتوى  على  �لعلجية  �ل�شياحة  �شوق  قطاع 
نظر� ملا تتمتع به من خدمات �شحية على  �أرقى �مل�شتويات 
وم�شت�شفيات متتلك �أحدث �لأجهزة �إىل جانب �لأ�شلوب 
و�مل�شاج  �ل�شخ�شية  �لعناية  جمال  �ملميز  يف  �لتايلندي 
مع  باملقارنة  معقولة  مادية  تكاليف  مقابل  �ملتخ�ش�ص 
�لغربية،  �ل��دول  يف  �مل��وج��ودة  �ملوؤ�ش�شات  �لطبية  �أف�شل 

ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �مل���ه���ار�ت �ل��ط��ب��ي��ة ل��ل��ك��و�در �مل��ح��ل��ي��ة �لتي 
 ت�شمل علج �أمر��ص �لعظام و�ملفا�شل، �جلر�حات �لتجميلية 

وعلجات �لفم وتقومي �لأ�شنان. كما  يزور تايلند �لعديد من 
مر�كز  خ��لل  من  �لطبية  �ل�شت�شار�ت  على  للح�شول  �ل�شياح 
�لطب  �لبديل لتح�شني كفاءة �جل�شم من ناحية �شبط م�شتوى 

�ل�شكر و�لكول�شرتول  و�ل�شمنة و�شغط �لدم. 

جتربة احلياة القروية يف بوكيت
ت��ت��ي��ح ل��ك ج��زي��رة ب��وك��ي��ت ف��ر���ش��ة ن����ادرة ل��ل��ق��اء ���ش��ك��ان �لقرى 

من  غ��ريه��م  م��ع  يتعاي�شون  �ل��ذي��ن  �مل�شلمون  ومنهم  �ملحليني 

ر�ئع  �ن�شجام  يف  �ل��ت��اي��لن��دي  �ل�شعب  بقية 
تفرق  ل  و�لتعاي�ص  �لت�شامح  بلد  فتايلند 
�أو  �أو عرق  بني مو�طن و�آخ��ر بناء على دين 
�نتماء فاجلمي�����ع ي�شتظلون حتت ر�ية حب 

�لوطن.
ي�شتقبلونك  ق��ري��ت��ه��م  زي����ارت����ك  ع��ن��د 
تايلندية  وزه��ور  مو�شيقي  باحتفال 
�مل�شروبات  ت���ق���دمي  ي��ت��ب��ع��ه  ز�ه���ي���ة 
وبع�ص �حللوى  لل�شيوف  �ملحلية 
باأنف�شهم  ي�����ش��ن��ع��ون��ه��ا  �ل���ت���ي 
م�شنوعة  �أو�ن  يف  وي�����ش��ع��ون��ه��ا 
و�أح����ي����ان����ا  �ل�������ش���ج���ر  �أور�ق  م�����ن 
�شنعها  يف  بامل�شاركة  لك  ي�شمحون 
�ملنتجات  ب��ع�����ص  ���ش��ن��ع  وك����ذل����ك 
�ليدوية بنف�ش������ك كما يتيح�������ون لك 
ثمار  ج��ن��ي  فر�ش�����ة 
)�ل�����ك�����وك�����ون�����ات( 
م�����ن �أ����ش���ج���اره���ا 
�ل�شاهقة �لرتفاع 
ع�����������رب خ���������ش����ب����ة 
ط��وي��ل��ة ج����د� يف 
�آخ�����ره�����ا ب�����روز 
لإ�������ش������ق������اط 
�ل��ث��م��رة .. 
وت����������رى 
يهم  لد
�����ش����ن����وف����ا 
من  م�����ت�����ن�����وع�����ة 
�لطازجة  �ل���ف���و�ك���ه 
من  ت��ره  مل  بع�شها 

قبل.
ن������ه������اي������ة  ويف   
وقب������ل  �لزي��������ارة 
�لقرية  م����غ����ادرة 
�شر�ء  مي��ك�����������������������ن��ك 
�لهد�يا  م��ن  �لكث�����ري 
من  �ل���ت�������������������������������ذك���اري���ة 
م���ن���ت���ج���ات �ل���ف���ن���ون 

و�حلرف �ليدوية.

كافة مقومات ال�صياحة تتوافر يف بوكيت

البت�صامة الدافئة والرتحيب بال�صيوف مفتاح ال�صخ�صية التايالندية

البت�صامة الدافئة جزء من
 �صخ�صية وثقافة ال�صعب التايالندي 

مثرية  بتجربة  ومي��ر  �شيء  كل  يف  ر�ئعا  بلد�  �ل�شائح  ي��زور  وحينما 
تعلق يف ذهنه �إىل �لأبد فل بد �أنه �شيتحول من حيث ل يدري �إىل 
بلد�ن  كافة  �إىل  ترحاله  ويف  موطنه  يف  �لبلد  لهذ�  متجول  �شفري 
تبد�أ  �جل��م��ال..  �لبلد من مو�طن  ه��ذ�  �شاهده يف  ما  ي��روي  �لعامل 
��شتقباله  يف  حيث  �ل��دويل  بوكيت  مطار  �إىل  و�شوله  منذ  �حلكاية 
�لعاملني  من  �لذقن  �أ�شفل  �ليدين  �شم  مع  و�لنحناءة  �لبت�شامة 
يف �ملطار و�شباط �جلو�ز�ت وكل من ينظر �إليه وت�شتمر �لبت�شامة 
بعد �خلروج من �ملطار و�لو�شول �إىل �لفندق ليكت�شف �ل�شائح بعدها 
من  جزء  هي  بال�شيوف  �ملرحبة  و�لنحناءة  �لد�فئة  �لبت�شامة  �أن 
�شخ�شية وثقافة �ل�شعب �لتايلندي �ملبت�شم د�ئما حتت �أي ظرف من 
�لظروف فهم يوؤمنون �أن �لبت�شامة هي خري و�شيلة �شهلة وجمانية 
و�لجتماعية  �ل�شخ�شية  �لعلقات  وتعزيز  �حلياة  نوعية  لتح�شني 
بال�شعادة  و�ل�شعور  �لنف�شية  و�ل��ر�ح��ة  �لإيجابية  م��ن  �أج���و�ء  وب��ث 

و�لتفاوؤل وحت�شني �حلالة �ملز�جية وبالتايل �ل�شحة �لعامة 
�ل�شخ�شية �لتايلندية هي بطبيعتها �شخ�شية مبت�شمة حتب �لنا�ص 
و�حلياة ب�شو�شة ر��شية عن نف�شها و�شديقة ملن حولها، ول �شك �أن 
�أ�شحابها للنجاح فاأ�شحاب  �أهم �ل�شمات �لتي توؤهل  �لبت�شامة من 
�ل�شخ�شية  يحب  ل  منا  وم��ن  �لقلوب..  مفتاح  ميلكون  �لبت�شامة 
�ملبت�شمة دوما حتى يف �أحلك �لظروف ومهما كانت تعاين من متاعب 
وهموم، فر�شم �لبت�شامة على �لوجه كفيل بحل �مل�شكلت و�ل�شعور 

بالأمان و�لر�شا و�ل�شعادة وحمو م�شاعر �لقلق و�لتوتر 
�أن �لبت�شامة  �ملبت�شم و�ملبت�شم له يف  �ل�شخ�ص  عن 

�شر تاآلف �لقلوب، وتايلند �شتبقى للأبد )�أر�ص 
و�لتايلنديون  ��شمها  يعني  هكذ�  �لبت�شامة( 

يدركون ذلك جيد� وهم يعرفون �أن �شعادتهم 
لك  يبت�شمون  حولهم،  من  �شعادة  من  هي 
فيملكون قلبك وم�شاعرك ويجربونك على 
للم�شتقبل  جميعا  فلنبت�شم  �إذ�  �لبت�شام.. 
ح��ت��ى ي���اأت���ي ب��اخل��ري وت��ع��م �ل��ف��رح��ة على 

�جلميع

كافة مقومات ال�صياحة يف بوكيت
�أك���������رب �جل������زر  ب����وك����ي����ت  يف ج������زي������رة 

�لأول  يف  �فتتحت  �لتي  �لتايلندية 
من �شهر يوليو �جل��اري �شمن 

بوك�ص(  )�شاند  برنامج 
�ل�شائح  ي���ج���د 

�شالته فاإذ� 
كنت من 

ع�شاق 

تسمح لك الجزيرة دائما بالعيش على اتصال وثيق مع الطبيعة

•• بوكيت- د. �رشيف البا�سل

املغامرة  بروح  وتغمرك  ب�صحرها  دائما  تده�صك  تايالند 
جتتمع  ب��الدًا  كونها  من  الرغم  وعلى  اإليها  و�صولك  مبجرد 
بني  ما  تتنوع  والتي  ال�صياحي  اجل��ذب  عوامل  كافة  فيها 
ودينية  وثقافية  وفنية  تاريخية  ومعامل  طبيعية  عوامل 
�صر  هو  يظل  الودود  الطيب  �صعبها  اأن  اإل  الرتفيهية  واأي�صا 
اأي  من  تقرتب  تكاد  فال  ال�صياحية  املنظومة  ه��ذه  جن��اح 
عن  ب�صوؤالك  يبادرون  حديثه  ت�صبق  وابت�صامته  اإل  �صخ�ض 
املجال  يف  العاملون  حللها..  تواجهك  م�صكلة  اأو  عائق  اأي 
وانتماءاتهم  و�صخ�صياتهم  اأعمارهم  مبختلف  ال�صياحي 

جمرد  عملهم  يعتربون  ل  وثقافتهم  وطباعهم  ومعتقداتهم 
اإظهار  اىل  وباحرتافية  خاللها  من  ي�صعون  ر�صالة  بل  مهنة 
من  الفئات  وك��اف��ة  لوطنهم..  وامل�صرق  احلقيقي  ال��وج��ه 
مواطنني وموظفني وطالب وطالبات كل منهم يعي دوره يف 
ت�صكيل النطباع العام لدى ال�صائح عن الرحلة والبلد الذي 
يعرف  للحياة  منفتح وحمب  �صعب  يزوره.. هم يف احلقيقة 
ويوؤمن  ال�صائح  ا�صتقبال  ويتقن فن  ال�صياحة  واأهمية  قيمة 
باأن دور ال�صياحة ل يقت�صر فقط على زيادة الدخل القومي 
�صورة  تعك�ض  التي  امل��راآة  هي  بل  ال�صعبة  العملة  وتوفري 

بالدهم جلميع دول العامل.

البت�صامة الدافئة والرتحيب بال�صيوف مفتاح ال�صخ�صية التايالندية

تسمح لك الجزيرة دائما بالعيش على اتصال وثيق مع الطبيعة

�شـــيــــاحـــــة

السياح يستمتعون على شواطيء بوكيت ذات الرمال البيضاء الناعمة

اطاللة ساحرة جلزيرة بوكيت من شرفة احد فنادقها سياح من كاليفورنيا يلتقطون صورا في مطعم بحري بجزيرة ناكا
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من يعاين من نق�ض 
م�صادات الأك�صدة؟

�لأك�شدة  مب�شاد�ت  �جل�شم  لإ�شباع  �مل��لئ��م  �ل��وق��ت  �ل�شيف  ف�شل  يعترب 
�لطبيعية. فمن هو بحاجة لها وملاذ�؟

�لعلج  و�أخ�شائية  �لتغذية  خبرية  ت�شرينيايفا،  م��اري��ا  �ل��دك��ت��ورة  ت�شري 
�لأك�شدة، هي  "م�شاد�ت  �أن  �إىل  "�شبوتنيك"،  بالتغذية، يف حديث لر�ديو 
و�لكاروتينات. وحتمي م�شاد�ت   ،  A و   Е و   С فيتامينات  �شيء  قبل كل 
�لأك�شدة �أج�شامنا من �جلذور �حلرة، �لتي لها تاأثري �شار على �أج�شامنا. 
�لذي  �لطعام  من  �لأك�شدة  م�شاد�ت  على  �حل�شول  �ل�شروري  من  لذلك 

نتناوله، ولي�ص من �ملكملت �لغذ�ئية، �أو �لفيتامينات �ل�شناعية". 
و�لفو�كه  �خل�شرو�ت  يف  عالية  بن�شبة  �لأك�شدة  م�شاد�ت  توجد  وت�شيف، 
�لطازجة. لذلك يجب �إدر�جها يف �لنظام �لغذ�ئي خا�شة يف مو�شم �ل�شيف. 

وهذ� مهم جد� ملن يعاين من نق�ص م�شاد�ت �لأك�شدة.
"هوؤلء هم بالدرجة �لأوىل �ملدخنون و�لأ�شخا�ص �لذين يتطلب  وتقول، 
وكذلك  �ل�شارة،  �مل��و�د  مع  يتعامل  وم��ن  م�شتمرة،  جوية  رح��لت  عملهم 
�لأ�شخا�ص �لذين يعانون من �ل�شمنة و�لوزن �لز�ئد، ومن ل يتبع حمية 

غذ�ئية متو�زنة".
�لأك�شدة،  ز�ئ��دة من م�شاد�ت  كمية  تكون يف �جل�شم  �أن  لها، ميكن  ووفقا 
لذلك من �ملهم جد� �حلفاظ على معدل متو�زن يف �جل�شم، لأن وجود ن�شبة 

حمددة من �جلذور �حلرة له �أهمية ملنظومة �ملناعة.
�أن توجد �جلذور �حلرة يف �جل�شم، لأن منظومة �ملناعة  "يجب  وت�شيف، 
تتفاعل معها، حيث ت�شاعدها على مكافحة �لعو�مل �ل�شلبية. فاأثناء عدم 
تقوم منظومة  �لأك�شدة، ولن  تزد�د م�شاد�ت  �شوف  وجود �جلذور �حلرة، 

�ملناعة بوظيفتها �لأ�شا�شية".

ك�صف وحتديد اأعرا�ض �صرطان البنكريا�ض
�آلم  �أن  �لبنكريا�ص،  ل�شرطان  �لربيطانية  �لطبية  �ملنظمة  خ��رب�ء  �أعلن 
�له�شمي  �جلهاز  و��شطر�بات  ب�شرعة  �ل��وزن  وفقد�ن  �لظهر،  �أو  �لبطن 

�مل�شتمرة، قد ت�شري �إىل �لإ�شابة ب�شرطان �لبنكريا�ص.
وت�شري �شحيفة Daily Express، �إىل �أنه وفقا لوثائق �ملنظمة، خلل 
�ل�شعور  �ل��ورم قد تظهر �لأع��ر����ص وم��ن ثم تختفي، فمثل قد يبد�أ  منو 
بعدم �لر�حة يف �لبطن، مثل �لأمل �لعتيادي، ولكنه بعد ذلك ينتقل �إىل 

�لظهر.
ووفقا للخرب�ء "ميكن �أن ي�شتد �لأمل عندما ي�شتلقي �ملري�ص، ويخف عند 

�جللو�ص وقد يخف عند �لنحاء للأمام".
وثائق  ذكرها يف  �لتي جاء  �لبنكريا�ص  ل�شرطان  �لأخ��رى  �لأع��ر����ص  ومن 

�ملنظمة، فقد�ن �ل�شهية و�ل�شعور بالوهن و��شفر�ر �جللد وبيا�ص �لعني.
وي�شري �خلرب�ء، �إىل �أنه من �ل�شروري �إبلغ �لطبيب عن �أي من �لأعر��ص 

�ملذكورة �إذ� ��شتمرت �أكرث من �أربعة �أ�شابيع.

الأر�ض؟ كوكب  �صطح  على  بها  مقارنة  القمر  �صطح  على  اجلاذبية  تبلغ  • كم 
- �جلاذبية على �شطح �لقمر تعادل حو�يل �شد�ص �جلاذبية على �شطح 

�لأر�ص.
الأر�ض؟ كوكب  بكتلة  مقارنة  القمر  كتلة  تبلغ  • كم 

- تبلغ حو�يل %1 تقريباً من كتلة كوكب �لأر�ص.
والرتاب؟  الرثى  بني  الفرق  • ما 

- �لرثى هو �لرمل �لندي و�لرت�ب هو �لرمل �لنا�شف. 
دقيقة؟  13 خالل  الإبل  يخزنها  اأن  ي�صتطيع  املياه  من  لرت  • كم 

- حو�يل 113 لرًت� من �ملياه.
ج�صمها؟ يف  املياه  بتخزين  الإبل  تقوم  • اأين 

- يف جمري �لدم.

حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  �لتي  �لكمبودية  �للغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  �أكرب  �أن  تعلم  • هل 
• هل تعلم �أن ع�شري �لفاكهة و حده �أو خملوط يجب تناوله يف �حلال فالنتظار عليه يعر�ص فيتاميناته 

لأك�شدة �لهو�ء كما �أن بع�ص �لأنو�ع تف�شد ب�شرعة و يف مقدمتها ع�شري �جلزر 
 • هل تعلم �أن �أغرب �إح�شائية عن �ل�شمنة �أفادت �أن م�شاهدة �لتليفزيون �مللون توؤدي �إىل �ل�شمنة �ملفرطة. 

 • هل تعلم �أن �لقطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يلئم جميع �لثدييات. 
م   1580 عام  �لربتغاليون  �مل�شتك�شفون  عليها  �أطلق  �لوطنية  �ل�شني  �أو  تايو�ن  جزيرة  �أن  تعلم  هل   •

��شم )فورموز�( �أي �جلميلة. 
للرتبة  جيد�ً  �شماد�ً  تعترب  �لديد�ن  تاأكلها  �لتي  �ل�شجر  �أور�ق  ه�شم  عن  �لناجتة  �ملخلفات  �أن  تعلم  • هل 
�أ�شهر من �لأور�ق �لتي �لتهمتها  �أن تغطي �لأر�ص بطبقة من �ل�شماد خلل ثلثة  �أن �لديد�ن ت�شتطيع  و 

خلل عام تقريباً. 
 • هل تعلم �أن �أطول �حل�شر�ت عمر�ً من ف�شيلة �خلناف�ص حتمل ��شم � �خلنف�شاء �لر�ئعة � �إذ �أن حتولها من 

طور �لريقة �إىل طور �لعذر�ء فقط يحتاج �إىل 47 �شنة كاملة. 
 • هل تعلم �أن �أقدم جي�ص نظامي �أوربي هو �حلر�ص �ل�شوي�شري يف �لفاتيكان �إذ يعود تاريخ تاأ�شي�شه �إىل عام 

1400م. 
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املاجنو 
�أظ�����ه�����رت در�����ش���ة 
�أن فاكهة  حديثة، 
متثل  �مل��������اجن��������و 
تخفيف  يف  ح����ًل 
�جلهاز  م�����ش��اك��ل 
�له�شمي، مقارنة 
من  ب���������ال����ع����دي����د 
�لغنية  �لأط��ع��م��ة 

بالألياف.
�لدر��شة:  وق��ال��ت 
�إن �ملاجنو تاأثريها 

�أقوى من م�شحوق �لألياف، يف معاجلة �لإم�شاك و�لتهاب �لأمعاء؛ وذلك 
لحتو�ئها على �ملو�د �ملغذية �مل�شماة بالبوليفينول، �إ�شافة �إىل �لألياف.

من  نتائجها  �أ���ش��اب��ي��ع   4 مل��دة  ��شتمرت  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  م��ع��دو  و��شتخل�ص 
�ملزمن،  بالإم�شاك  م�شابني  و�م���ر�أة  رج��ًل   36 على  لختبار�ت  �إجر�ئهم 
 300 من  يومية  جرعة  منحها  مت  �لأوىل  جمموعتني:  �إىل  وتق�شيمهم 
جر�م من �ملاجنو، بينما ح�شلت �ملجموعة �لأخرى على كمية معادلة من 

�لألياف.
يف  �نخفا�شاً  �أظهرتا  �ملجموعتني  �أن  فرتتها،  نهاية  يف  �لدر��شة  وذك��رت 
�لإم�شاك، ولكن وجد �أن �ملاجنو �أكرث فعالية يف تخفيف �لأعر��ص، مقارنة 
ب�الألياف وحدها، كذلك �شاعدت �ملاجنو على حت�شني تكوين �لبكترييا يف 

�لأمعاء وتخفيف �للتهاب.

�ألقى  نهار جديد ويوم جديد ي�شتقبله بندق بن�شاط وحيوية وبعد �ن تناول طعامه و�شرب حليب جوز �لهند 
�لتحية على �مه وتركها يف رعاية �هلل حتى يعود، تقافز بندق و��شدقاوؤه �ل�شغار بني �ل�شجار حتى و�شلو� �إىل 
�لغابة  بندق مرحه بني �شجري�ت  �إىل طريق خمتلف.  وو��شل  و�ح��د منهم  �لغابة وعندما ذهب كل  منت�شف 
و��شجارها حتى �أح�ص بالتعب فجل�ص ي�شرتيح ويلتقط بع�ص �لثمار لياأكلها عند ذلك �شمع �شوتا �شعيفا يناديه 
فاذ� هي ع�شفورة جميلة رقيقة وحزينة �قرتبت منه فقالت له �أعرفك جيد� فاأنت بندق �لذي طاملا حل للحيو�نات 
�لطيبة م�شاكلهم فقال لها و�نا يف خدمتك �يتها �لرقيقة فقالت له ��شكرك وم�شكلتي و�أ�شدقائي �شعبة للغاية 
فنحن �لطيور �ل�شغرية و�جلميلة مبختلف �نو�عنا يطاردنا �شياد �شرير جاء �إىل هذه �لغابة يف �لفرتة �لخرية 
قد حرمنا �لنوم و�لر�حة ول نعرف ماذ� نفعل .. فكر بندق قليل ثم قال �ن �لمر ب�شيط فاجمعي ��شدقاءك 
من �لطيور حال و�شاأقول لكم ماذ� نفعل .. طارت �لع�شفورة �ل�شغرية و�أتت باأ�شدقائها �لع�شافري وغريهم من 
�لطيور �ملهددة بال�شيد فقال لهم بندق خطتي ب�شيطة جد� وهي مهاجمة هذ� �ل�شياد وتخويفه حتى ليعاود 
�ل�شيد هنا مرة �خرى، ف�شنن�شب له �ل�شر�ك يف كل مكان وعندما ي�شل �ىل �ملكان �لذي تختبئون فيه عليكم 
مبهاجمته من كل مكان ونقره يف كل �نحاء ج�شده فهذ� �شيخيفه ولن ي�شتطيع معه حتى �ن ي�شتعمل �شلحه 
�أما �أنا فعندي ��شياء �خرى �شاأجهزها له.. ذهب بندق للبحث عن ��شدقائه مل�شاعدته وحكي لهم ماحدث وطلب 
منهم �نتظار ذلك �ل�شياد وهم حمملني بالثمار �ل�شوكية �لكبرية و�ل�شغرية وع�شار�ت �ل�شجار ذ�ت �لر�ئحة 
منطقتهم  من  و�قرت�به  بح�شوره  �لع�شفورة  �بلغتهم  حتى  �حل��ادة  �لرفيعة  �ل�شجار  جد�ئل  و�ي�شا  �لكريهة 
فخرجو� ل�شتقباله بطريقتهم �خلا�شة ��شرع جمموعة منهم باللتفاف حوله بجد�ئل �ل�شجار �حلادة ومنهم 
من ��شتعمل �لع�شائر ذ�ت �لر�ئحة �لكريهة �لتي جعلته ي�شرخ قرفا و�خرين قذفوه بالثمار �ل�شوكية �ما �لطيور 
فقد قامت مبهاجمته ونقره يف كل �نحاء ج�شده حتى نزفت منه �لدماء و�مل�شكني ي�شرخ وي�شرخ وي�شرخ ولكن ل 
معني و�أخذ يجري هربا منهم يف كل �جتاه وهم خلفه يتقاذفونه بالثمار و�لع�شارة �لكريهة حتى هرب من �لغابة 

ومن يومها مل يفكر بالرجوع �بد� وهنيئا لبندق حتيات �أ�شدقاءه و�ىل مغامرة جديدة.

�لوزن  �إن��ق��ا���ص  جم��ال  يف  �مل��ع��روف  �ملخت�ص  �إي�شانباييف،  بافيل  ق��ال 
مع  �حللويات  ت��ن��اول  ع��دم  ك��ث��ري�،  �لأف�شل  م��ن  �إن��ه  و�لتنحيف، 

�لقهوة.
"حتتوي  و�أ�شاف �ملخت�ص، يف حديث لوكالة "نوفو�شتي": 
 -) Antinutrient �ملغذيات )  �لقهوة على م�شاد�ت 
�ملو�د �لتي متنع �مت�شا�ص �جل�شم للعنا�شر �لكربى 
�لأف�شل  م��ن  ل��ذل��ك  �ل��ط��ع��ام.  م��ن  و�لفيتامينات 
��شتخد�م هذ� �مل�شروب �ملن�شط )�لقهوة( 

بني وجبات �لطعام".
�أن���ه  �إىل  �خل���ب���ري  و�أ�����ش����ار 
غ���ال���ب���ا م����ا ي���ت���م ت���ن���اول 
�لقهوة وهي حملة �أي 
و�حللوى.  �ل�شكر  م��ع 
�جلمع  يجوز  ل  لكن 

بني �حللويات و�لقهوة. يزيد هذ� �مل�شروب عادة من م�شتوى �لغلوكوز 
�أن��ه يجب على �جل�شم  �ل��دم ب�شكل موؤقت. وع��ادة، ي��وؤدي ذل��ك �إىل  يف 
����ش��ت��ه��لك ه���ذ� �ل��غ��ل��وك��وز، ول��ذل��ك ي�شعر �لإن�����ش��ان ب��زي��ادة يف �لقوة 
ويعود  �لكافيني  وت��اأث��ري  مفعول  ينتهي  ف��رتة  بعد  لكن  و�حل��ي��وي��ة. 

�جل�شم �إىل �حلالة "�لطبيعية".
"�إذ� كان �حلديث يدور عن �لقهوة مع �حللويات،  �إي�شانباييف:  وقال 
ينخف�ص   ب�شكل حاد،  ثم  ب�شكل مفرط  يرتفع  �لغلوكوز  فاإن م�شتوى 
 )hypoglycemia( وهو ما قد يت�شبب بظهور نق�ص �شكر �لدم
�لذي من عو�ر�شه �ل�شعور بالوهن و�لتعب و�لدو�ر وبالتعرق �لرطب 
�لبارد و�لنعا�ص. بالن�شبة للبع�ص، قد تظهر هذه �حلالة ب�شكل �شعيف، 

ولدى �آخرين ب�شكل �أقوى. كل هذ� يتوقف على �ل�شخ�ص �ملحدد".
من  يختلف  �لقهوة،  تناول  بعد  �لغذ�ئي  �لتمثيل  ب��اأن  �ملخت�ص  ون��وه 
�ل�شخ�شية  ملحظته  على  �مل��رء  يعتمد  �أن  يجب  ل��ذ�  لآخ��ر،  �شخ�ص 

لو�شعه �ل�شحي وحالته ويحدد ما ينا�شبه.

ماأكولت يف�صل عدم تناولها مع القهوة

ماجا مالنار خالل ح�صورها حفل ختام مهرجان كان ال�صينمائي الرابع وال�صبعني.   )رويرتز(


