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اأطعمة تقليدية قد ت�صكل خطرا.. اإذا مل تطبخ جيدا
تلعب طريقة طهي الأطعمة دورا مهما يف ا�ستفادة اجل�سم منها، لذا 
اأو  النيئة  املاأكولت  تناول بع�ض  بالبتعاد عن  التغذية  ين�سح خرباء 

التي مل ُتطبخ ب�سورة جيدة، ملا ت�سببه من م�سكالت �سحية.
وانت�سرت ثقافة الأغذية النيئة يف الآونة الأخرية، وتخ�س�ست الكثري 
حمية  انت�سار  ظل  يف  وذل��ك  الطعام،  من  النوع  ه��ذا  يف  املطاعم  من 
ممار�سة غذائية  وهي  اخلام"،  ب�"الغذاء  يعرف  ما  اأو  النيء،  الطعام 

تت�سمن تناول اأغذية دون طهيها جيدا.
تناول  خماطر  اأح��د  هو  الغذائي  الت�سمم  اأن  حديثة،  درا�سة  واأثبتت 
املنتجات  املعدة والأمعاء بني م�ستهلكي  التهاب  زاد  اإذ  النيء،  الطعام 

احليوانية النيئة اأو غري املطبوخة.
اأكلها  على  النا�ض  اعتاد  تقليدية  اأطعمة  تناول  من  الدرا�سة  وحت��ذر 
والأ���س��م��اك على  اللحوم  ج��ي��دا، مثل  ح��ال مل تطبخ  ب�سكل كبري، يف 
اختالف اأنواعها، واحلليب اخلام ومنتجاته، والبي�ض النيء، اإ�سافة 

اإىل الأطعمة املدخنة واملخللة واملجففة.
وت�سمل القائمة اأي�سا بع�ض املنتجات الزراعية، اإذ حذرت الدرا�سة من 
اأكل البطاط�ض والأرز النيء وعباد ال�سم�ض، نظرا لأن الطهي اجليد 
يقتل البكترييا ال�سامة. على الطرف الآخر، يدعي اأن�سار هذا النوع 
اأن طهي الطعام يعمل على تك�سري وتدمري الإنزميات  من احلميات 

املوجودة فيه، ويخلف بع�ض املواد ال�سامة.
وم�سادات  غذائية  قيمة  ميتلك  ال��ن��يء  الطعام  اأن  على  وي�����س��ددون 

اأك�سدة، اأعلى من الطعام املطبوخ.

هذه الأدوية جتعل ب�صرتك اأكرث ح�صا�صية لل�صوء
حذر ال�سيدلين الأملاين توما�ض بنكريت من اأن بع�ض الأدوية ميكن 
خطر  يرفع  ال��ذي  الأم���ر  لل�سوء،  ح�سا�سية  اأك��ر  الب�سرة  جتعل  اأن 

الإ�سابة بحروق �سم�سية خالل ف�سل ال�سيف.
واأو�سح بنكريت اأن الأدوية، التي جتعل الب�سرة اأكر ح�سا�سية لل�سوء، 
هي مدرات البول والأدوية اخلاف�سة ل�سغط الدم املرتفع وم�سكنات 

الأمل، بالإ�سافة اإىل بع�ض امل�سادات احليوية.
ويف حال تعاطي اأي من هذه الأدوي��ة، فُين�سح بعدم التعر�ض لأ�سعة 
ال�سم�ض قدر الإمكان، خا�سة وقت الظهرية، مع توفري حماية جيدة 
من  واق  ك��رمي  وو���س��ع  طويلة  مالب�ض  ب��ارت��داء  ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  م��ن 
اأخرى  بدائل  لو�سف  الطبيب  ا�ست�سارة  اأي�ساً  ميكن  كما  ال�سم�ض. 

لالأدوية اأو تخفي�ض جرعتها اإن اأمكن.

ت�صمم قم�صان تي�صريت �صديقة للم�صابني بالتوحد
امل�سابني  لالأطفال  مثالية  تي�سريت  قم�سان  هندية  طالبة  ط��ّورت 

بالتوحد متنحهم مزيداً من ال�سعور بالراحة والأمان والرتكيز.
ت�سمى  التوحد  ملر�سى  خا�سة  مالب�ض  ب��ارت��داء  املعاجلون  ويو�سى 
مالب�ض ال�سغط، ولكن تكاليفها املرتفعة وقلة توفرها جتعلها بعيدة 

عن متناول العديد من املر�سى.
ومللء هذه الفجوة، قامت �ساك�سي ماهنوت بتطوير قم�سان تي�سريت 
�سديقة ملر�سى التوحد، كجزء من م�سروع تخرجها يف املعهد الوطني 
لالأطفال  العميق  ال�سغط  قم�سان  ت�سمى  امل��و���س��ة،  لتكنولوجيا 
امل�سابني بالتوحد، لكنها ل تزال بحاجة اإىل الدعم لإنتاجها بكميات 

كبرية.
بالعناق،  �سعوراً  يرتدونها  الذين  الأ�سخا�ض  القم�سان  هذه  ومتنح 
احل�سية  ال�سطرابات  بع�ض  من  يعانون  الذين  لالأطفال  وبالن�سبة 
اأعرا�ض  م��ن  تخفف  عالجية  م��ي��زة  لهم  ت��ق��دم  فهي  ال��ت��وح��د،  مثل 

مر�سهم.
اإن القم�سان ال�سديقة للتوحد التي طورتها ت�ساعد  وتقول �ساك�سي 
على تهدئة الطفل مع تطبيق الوزن يف نقاط معينة، وهي م�سنوعة 
ال�سرائط  اإزال��ة  للوزن، وميكن  �سرائط لأكيا�ض  ليكرا مع  من قطن 

بحيث ميكن تعديلها لراحة الطفل.
اإىل  التحدث  يف  ط��وي��اًل  وق��ت��اً  �ساك�سي  اأم�ست  مل�سروعها،  وبالن�سبة 
التحقق  ومت  ال��ط��ف��ل،  اح��ت��ي��اج��ات  لفهم  ا�ستبياناً  واأج����رت  الأط���ب���اء 
ولية  يف  الأط��ب��اء  قبل  من  التوحد  ملر�سى  ال�سديقة  قم�سانها  من 
ذوي  لالأطفال  �سانتو�ض  ومعهد  ت��ان��اي  موؤ�س�سة  وك��ذل��ك  غ��وج��ارات 

التحديات العقلية يف مومباي.
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ن�صائح ذهبية لختيار 
ديكورات احلمامات

ال�سخ�سي يف ت�سميم احلمامات بدرجة  الطابع  اإب��راز  الأل��وان على  تعمل 
والنقاء،  ال�سارمة  بالنظافة  انطباعا  الأبي�ض  اللون  يعطي  حيث  كبرية؛ 
اإىل  والأر�سيات اخل�سبية  الرتابية على احلوائط  الأل��وان  درج��ات  وت�سري 
الهادئة  الأج����واء  ت�سع  بينما  املتو�سط،  البحر  منطقة  يف  احل��ي��اة  اأ���س��ل��وب 

احلاملة من البالطات ذات اللون الأزرق الداكن.
تاأثري  اأن  الأملانية،  الداخلية  الديكورات  فور�ض، م�سممة  اإين�ض  واأو�سحت 
الألوان ل يقت�سر على احلالة املزاجية فقط، ولكن الألوان الداكنة جتعل 
املكان يبدو مب�ساحة اأ�سغر. واأ�سافت اخلبرية الأملانية قائلة: "عند طالء 
جميع اجلدران يف م�ساحة �سغرية باللون الأزرق الداكن، فاإن املرء ي�سعر 

كاأنه يف كهف".
ال�سي،  داك��ن بع�ض  بلون  املطلي  اأن احل��ائ��ط  الأمل��ان��ي��ة  واأ���س��اف��ت اخل��ب��رية 
مقارنة باحلوائط الأخ��رى، يتحرك ب�سريا اإىل الداخل يف املكان، وميكن 
اأن  كما  الأنبوبي،  الت�سميم  ذات  احلمامات  يف  التاأثري  هذا  من  ال�ستفادة 
عندما  وذلك  الب�سرية،  الناحية  من  انخفا�سا  اأقل  تبدو  املرتفعة  الغرف 
يتم طالء �سقف الغرفة بلون داكن بع�ض ال�سيء مقارنة باألوان احلوائط.

وين�سح اخلرباء مبراعاة احلالة املزاجية، التي تبعثها الألوان يف النف�ض، 
اجلمعية  من  فيلهاور،  ين�ض  واأو�سح  احلمامات.  طالء  األ��وان  اختيار  عند 
الأملانية ل�سركات اخلزف وال�سرياميك، قائال: "متتاز درجات اللون الأزرق 
اللون  درج��ات  تعمل  بينما  لالأع�ساب،  واملهدئ  املريح  بتاأثريها  والأخ�سر 

الأ�سفر والأحمر على تعزيز الإثارة والتحفيز".

تقدمي موعد ن�صر كتاب 
الأ�صرار لبنة �صقيق ترامب

ن�سر  ملنع  املحاكم  اأروق��ة  املعركة يف  رغم 
اأند  "�ساميون  ن�سر  دار  اأعلنت  ال��ك��ت��اب، 
كا�سفا  ك��ت��اب��ا  ���س��ت��ن�����س��ر  اأن���ه���ا  �سو�سرت" 
دونالد  الأمريكي،  الرئي�ض  �سقيق  لبنة 
ترامب، يف ال�14 من يوليو، قبل موعده 

املتوقع باأ�سبوعني.
ياأتي القرار بعد اأيام من اإبطال حمكمة 
ب�سكل  م��ن��ع  ق���ا����ض  ن���ي���وي���ورك ح��ك��م  يف 
روبرت  م��ن  بطلب  الكتاب،  ن�سر  م��وؤق��ت 

ترامب، �سقيق الرئي�ض الأمريكي.
اأروق���ة  يف  الق�سائية  امل��ع��رك��ة  ت���زال  ول 
املحاكم، لكن لي�ض من املتوقع اأن توقف 

الن�سر.
وال�������ك�������ت�������اب ال������������ذي ي����ح����م����ل ع�����ن�����وان 
 too much and never"
مبيعا  الكتب  اأف�سل  هو   ،"enough
طلبات  تلقى  اإذ  "اأمازون"،  موقع  على 

�سراء م�سبقة للكتاب.
اإل.ترامب  "ماري  الن�سر:  دار  وق��ال��ت   
ت��اري��خ مظلم  ب��ق��وة على  ال�����س��وء  ت�سلط 
عمها،  اأ�سبح  كيف  تف�سر  لكي  لأ�سرتها، 
الرجل الذي يهدد الآن الن�سيج ال�سحي 
والجتماعي  والأم����ن����ي  والق���ت�������س���ادي 

للعامل".

احلرارة ال�صديدة ُتف�صد 
الأدوية والكرميات وبخاخ الربو

قالت الغرفة الحتادية لل�سيادلة اإن احلرارة ال�سديدة ُتف�سد الأدوية؛ 
حيث ل تتحمل بع�ض الأدوي��ة درجات احل��رارة العالية، ومن ثم تفقد 

مفعولها كالأقماع والكرميات وبخاخ الربو.
لذا تن�سح الغرفة بعدم تعري�ض الأدوية لدرجات حرارة عالية، م�سرية 
اإىل اأن اأغلب الأدوي��ة ينبغي تخزينها يف درجة حرارة ترتاوح بني 15 

و25 مئوية.
وحتتاج بع�ض الأدوي��ة اإىل الحتفاظ بها يف الثالجة، ويف هذه احلالة 
ُيراعى عدم تعر�سها للتجمد. وعند الرغبة يف نقل هذه الأدوية داخل 
مبا�سر  تالم�ض  يحدث  ل  كي  من�سفة،  يف  لفها  ُيراعى  تربيد،  حقيبة 

بينها وبني وحدات التربيد.
وعند ا�سطحاب الأدوية يف ال�سيارة، فاإن اأن�سب مكان لالحتفاظ بها هو 

اأ�سفل اأحد املقاعد الأمامية.

بتناوله  ويبداأ  راأي��ه  اأن يغري  الرمان ميكنه  وملن ليحب 
بعد اأن يتعرف على فوائده املذهلة، فموقع "غيزوندهايت 
ما  ال�سحة،  على  الرمان  فوائد  اأه��م  هويته" ا�ستعر�ض 

يدفعنا رمبا لتناول املزيد من هذه الثمرة املفيدة.
فوائد الرمان: 

1. يخف�ض الكول�سرتول ويقلل خطر الإ�سابة باأمرا�ض 
من  يقلل  الرمان  ع�سري  اأن  الدرا�سات  اأظهرت  القلب: 
واأن  ال��ده��ون.  ع��ن  تنتج  التي  ال�سرايني  ت�سلب  م�سكلة 
يخف�ض  يوميا  ال��رم��ان  ع�سري  من  مليلرت   50 �سرب 
ووفقا  ب��امل��ئ��ة.   32 بن�سبة  ال���ده���ون  ب��ريوك�����س��ي��د  ن�سبة 
اأن  تبني  ال�سكري  مر�سى  على  اأجريت  اأخ��رى  لدرا�سات 
اأي�سا.  لديهم  الكول�سرتول  على  يق�سي  الرمان  ع�سري 
كما اأظهرت درا�سات �سابقة على ان الرمان يحتوي على 
ال�سفائح  تراكم  من  متنع  لالأك�سدة  م�سادة  قوية  م��واد 
منع  على  ي�ساعد  م��ا  ال���دم،  �سغط  تخفف  اأي  ال��دم��وي��ة 

النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية.
الرمان  اأن  اأبحاث خمربية  اأثبتت  لل�سرطان:  2. م�ساد 
�سرطان  م��ث��ل  ال�����س��رط��ان��ي��ة  الأورام  ب��ع�����ض  من���و  ي��ع��ي��ق 
ال��ث��دي وال��ربو���س��ت��ات وال��ق��ول��ون و���س��رط��ان ال���دم اأي�سا. 
رج���ال م�سابني  2009 على  ع��ام  اأج��ري��ت  درا���س��ة  ففي 
اأو عالج  ب�سرطان الربو�ستات وخ�سعوا لعملية جراحية 

�سعاعي ورغم ذلك بقيت قيم مادة "PSA" اأي "م�ساد 
الربو�ستات" مرتفعة لديهم، مّت تو�سيتهم ب�سرب 250 
"م�ساد  ق��ي��م  اأن  ل��ي��ت��ب��ني  ال���رم���ان،  م��ي��ل��رت م���ن ع�����س��ري 
تقريبا.  �سهرا   13 بعد  انخف�ست  لديهم  الربو�ستات" 
"م�ساد الربو�ستات" هو مادة تفرز ب�سكل  اأن  وي�سار اإىل 
طبيعي من الربو�ستات وارتفاع تركيزها يزداد يف بع�ض 

احلالت، كمثال عند الإ�سابة ب�سرطان الربو�ستات.
امل�سادة  املواد  ت�ساعد  املفا�سل:  التهاب  اآلم  تخفيف   .3
امل�سوؤول  الل��ت��ه��اب  م��ن  احل��د  على  ال��رم��ان  يف  لالأك�سدة 
اأجريت عام  عن اإحلاق ال�سرر باملفا�سل. ووفقا لدرا�سة 
الرمان حتتوي على اإنزمي معني  اأن حبات  تبني   2005
الإ�سابة  اإىل  توؤدي  والتي  الغ�ساريف  تلف  يبطئ عملية 

به�سا�سة العظام.
امل�سادة  امل�����واد  ج���ان���ب  اإىل  ال�����س��ي��خ��وخ��ة:  ي��ك��اف��ح   .4
م��رك��ب��ات كيميائية  ع��ل��ى  ال���رم���ان  ي��ح��ت��وي  ل��الأك�����س��دة، 
بقدرتها  م��ع��روف��ة  امل��رك��ب��ات  وه���ذه  "بونيكاجلني"  مثل 
امل�سببة  وامللوثات  اخلاليا  تلف  من  اجل�سم  حماية  على 
ب��اح��ث��ون يف جامعة  اأج���راه���ا  درا����س���ة  ل��ل�����س��ي��خ��وخ��ة. ويف 
قادر  "البونيكاجلني"  اأن  تبني  الربيطانية  هدر�سفيلد 
على تثبيط التهابات خاليا معينة يف الدماغ والتي ميكن 

اأن توؤدي اإىل الإ�سابة بالزهامير.

م�ساد لالكتئاب: ويرجع ذلك اإىل املركبات النباتية   .5
اإيجابيا  ت��اأث��ريه  م��ا يجعل  ال��رم��ان،  امل��وج��ودة يف  القوية 
ال�سريوتونني  وم�ستقبالت  ال�سرتوجني  هرمون  على 
الياأ�ض والكتئاب.  يف الدماغ، وبالتايل تخفي�ض م�ساعر 
وبح�سب درا�سة اأجراها باحثون يابانيون على فئران اأزيلت 
التي مت حقنها مب�ستخل�ض  الفئران  اأن  تبني  مباي�سها، 

الرمان اأقل عر�سة لالإ�سابة بالكتئاب واخلوف.

للرمان م�شكلة وحيدة:
البع�ض  تناوله.  فتتمثل يف طريقة  الرمان  اأم��ام م�سكلة 
يجد �سعوبة يف ذلك. لكن اأف�سل طريقة للح�سول على 
حبات الرمان تكون بالطرق. وهنا يتم ال�سغط بقوة على 
الرمانة مع دحرجتها ببطء على الطاولة، ومن ثم نق�سم 
الرمانة اإىل ن�سفني. وناأخذ الن�سف الأول ونرفعه فوق 
طبق عميق، ثم نطرق على ظهر ن�سف الرمانة با�ستخدام 
يف  بال�سقوط  ال��رم��ان  ح��ب  فيبداأ  خ�سبية  طهي  ملعقة 

الطبق. ونفعل نف�ض ال�سيء مع الن�سف الثاين.
كما ميكن تناول الرمان على �سكل ع�سري، اإذ من املمكن 
اأن  هنا  الأه��م  ولكن  الليمون،  نع�سر  كما  متاما  ع�سره 
نحذر من و�سوله اإىل مالب�سنا. فع�سري الرمان ت�سعب 

اإزالته من املالب�ض.

جينز لقائدي 
الدراجات النارية 

مبزايا خا�صة لل�صالمة
اإ�ض"  اإك�������ض  "اآي  ���س��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
لقائدي  جينز  ���س��راوي��ل   )IXS(
مبزايا  تتمتع  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات 

خا�سة لل�سالمة.
اأن  ال�سوي�سرية  ال�سركة  واأو�سحت 
 Classic AR Jeans اجلينز
للرجال  امل��ت��وف��ر   Clarkson
وال��ن�����س��اء ع��ل��ى ح���د ����س���واء يتمتع 
ال�سدمات  م���ن  احل��م��اي��ة  مب���ي���زة 

والتاآكل.
م�سنوعا  اجل��دي��د  اجلينز  وي��اأت��ي 
بينما   ،98% بن�سبة  القطن  من 
ميثل الإيال�ستان ن�سبة %2 منه.
ومت ت��دع��ي��م اجل��ي��ن��ز اجل��دي��د من 
ويف  الأرداف  مب��ن��ط��ق��ة  ال����داخ����ل 
بن�سيج  وال��رك��ب��ة  ال��ف��خ��ذ  منطقة 
ومقاوم  ل��ل��ت��اآك��ل  م���ق���اوم  اأرام����ي����د 
للحرارة، كما اأن البطانة م�سنوعة 

بن�سبة %100 من البولي�سرت.
ومي���ك���ن ت��ع��دي��ل ارت����ف����اع واق���ي���ات 
الركبة ب�سهولة، كما تقدم واقيات 
ملنطقة الورك حماية اإ�سافية عند 

ال�سقوط.
اأن  ال�سوي�سرية  ال�سركة  واأو�سحت 
 Classic AR Jeans اجلينز
وال���ذي  الأن���ي���ق،   Clarkson
ي�ستمل على خم�سة جيوب، يتوفر 

مقابل 150 يورو تقريباً.

دمييت اأوزدميري تدعم 
جان يامان جمددًا

دمييت  الرتكية  النجمة  زال���ت  ل 
النجم  زم��ي��ل��ه��ا  ت���دع���م  اأوزدم��������ري 
مطالبة  ي����ام����ان،  ج�����ان  ال����رتك����ي 
اجل����م����ه����ور وو������س�����ائ�����ل الإع���������الم 
م�سرية  مهاجمته،  ع��ن  بالتوقف 
"ال�سيد  م�سل�سل  تقييم  اأن  اإىل 
اخلطاأ"، الذي يقّدم بطولته جان، 
حلقتني،  اأو  حلقة  على  يقت�سر  ل 
واثقة من جناح  اأنها  على  م�سددة 
ج����ان، ل��ك��ن ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ال�سرب 

والنتظار.
�سديقي  "جان  دمي��ي��ت:  وت��اب��ع��ت 
واأح����ب����ه واأح����رتم����ه ك����ث����رياً، ومن 
امل��ج��ت��ه��دي��ن وامل�������س���ه���وري���ن ج����داً، 

واأدرك حمبة النا�ض له".
�سيتقدم  ج������ان  اأن  واأو������س�����ح�����ت 
و����س���ي���ن���ج���ح م�����ع م��������رور ال����وق����ت، 
"اأنا  ب��ال��ق��ول:  حديثها  واختتمت 

اأثق به".

فوائد مهمة جتعلك حتر�ص على تناول الرمان يوميا

تريد �أن تتمتع بال�شباب لأطول مدة ممكنة؟ عليك �إذن بتناول 
للحب  رم��ز�  �لثقافات  م��ن  كثري  يف  تعد  �لثمرة  ه��ذه  �ل��رم��ان. 
يومي،  ب�شكل  بتناولها  تغري  عديدة  فو�ئد  ولها  و�خل�شوبة، 

نتعرف عليها وعلى �أف�شل طريقة ل�شتخال�ص حبات �لرمان.
�لد�ئم  و�ل�شباب  و�خل�شوبة  للحب  رمز  �لغالب  يف  هو  �لرمان 
و�جلمال، ف�شال عن �أن �لرمان يعد من بني �أقدم �لثمار �ملعروفة، 
وفو�ئد  �ل��رم��ان  ع��ن  حتدثت  �لقدمية  �لثقافات  م��ن  فالكثري 

��شتخد�مه. ومن يحب �لرمان عليه �نتظار قدوم �خلريف.
و�إىل جانب طعمه �للذيذ، يعد �لرمان غني بالفيتامينات 

و�لفو�شفور  �حل��دي��د  مثل  لل�شحة  �ملفيدة  و�مل��ع��ادن 
و�لكربيت و�لكل�ص و�لبوتا�شيوم و�ملنغنيز. ف�شال عن 

باملئة   10 ح��و�يل  على  حتتوي  �لرمان  ثمرة  �أن 
حام�ص  من  باملئة  وو�ح��د  �ل�شكرية  �مل��و�د  من 

�لربوتينات  م��ن  باملئة  و84  �لليمون 
من  ب��امل��ئ��ة  و3 

�لألياف.
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�ش�ؤون حملية
جمل�ص �صما حممد للفكر واملعرفة ي�صت�صيف الكاتب وال�صاعر الكويتي عبد اهلل الب�صي�ص ملناق�صة رواية طعم الذئب

جامعة �لإمار�ت تنظم م�شابقة �لكورونا من منظور �لطلبة �لفنانني

العزلة والكمام والقفاز والوقت رموز خمتلفة عك�صتها اللوحات الفائزة

•• العني - الفجر

ا���س��ت�����س��اف جم��ل�����ض ���س��م��ا حم��م��د للفكر 
وال�ساعر  وال����روائ����ي  ال��ك��ات��ب  وامل���ع���رف���ة 
بح�سور  الب�سّي�ض،  اهلل  ع��ب��د  ال��ك��وي��ت��ي 
رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض ال�����س��ي��خ��ة د. ���س��م��ا بنت 
من�سط  ع��رب  نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد 
طعم   ( رواي���ة  ملناق�سة   ) الكتاب  ن���دوة   (
جائزة  ع���ل���ى  ح�����س��ل��ت  ال���ت���ي   ) ال����ذئ����ب 
معر�ض ال�سارقة لأف�سل كتاب عربي عام  
وافتتحت اللقاء. �سما مهنئة    ،  2017
الكاتب على هذا العمل الإبداعي والذي 
جعلنا نعي�ض اأجواء �سحراوية حيث كان 
ل��ل�����س��ح��راء ح�����س��ور خ��ا���ض ع��ن��د الكاتب 
التي  وقوة جذورنا  تاريخنا  ا�ستمد منها 
ب��داي��ة الأم���ر عن  اأع��رب��ت يف  ر�سخها كما 
اإع��ج��اب��ه��ا ب���اإح���دى ت��غ��ري��دات ال��ك��ات��ب يف 
انتباهها  ���س��دت  وال��ت��ي  التوا�سل  م��واق��ع 
وت��رك��ت اأث����را ل��دي��ه��ا وه���ي )م��ه��م��ا كانت 
غ���زارة امل���اء يف ال��ب��ئ��ر، ل��ن ت��اأخ��ذ منه اإل 

مقدار ما يت�سع دلوك(
الرواية فقالت   ثم عرجت للحديث عن 
:  رواي��ة طعم الذئب عمل مبدع، جعلنا 
نعي�ض اأجواء �سحراوية، وخا�سة بالن�سبة 
اأ�ستمد  خ��ا���ض،  ح�سور  فلل�سحراء  يل. 
منها تاريخنا وقوة جذورنا التي ر�سخها 

اأجدادنا على مر ال�سنني. 
اإن�سانية. ومع �سفحاتها  الرواية ملحمة 
بيئته  م�سرح  اأم��ام  وكاأننا  �سعرت  الأوىل 
����س���ح���راء ح��ي��ات��ن��ا، ت��ق��ف ع��ل��ي��ه��ا جميع 
اإفرازاتها  ب��ك��ل  الإن�����س��ان��ي��ة  ال�سخ�سيات 
فجوة  هناك  وك���اأن  واحلياتية.  النف�سية 
فيها  واأدخلتني  ال��رواي��ة  �سنعتها  زمنية 
ما  �سحرائنا  ت��اري��خ  م��ن  بعيد  زم��ن  اإىل 
كم  تفا�سيله  بالكثري من  فينا  باقيا  زال 
هي حا�سرة فينا تلك ال�سحراء حتى يف 
الب�سرية  اخت�سرت  الرواية  كاأن  ق�سوتها 
كلها يف تلك البقعة من ال�سحراء. تروي 
ق�سة ال�سراع الذي يعي�سه الإن�سان عند 
اخل���ط ال��رف��ي��ع ال��ف��ا���س��ل م���ا ب���ني ال�سر 
م��ن جت���ارب حياتية  بينهم  وم��ا  واخل���ري 
التي  البيئة  خ��الل  م��ن  وتت�سكل  تتكون 

نتفاعل معها وبها.
روايته  يف  عك�ض  الب�سي�ض   : واأ���س��اف��ت 
ي�����س��ك��ل قيمنا  ال������ذي  وال����ذئ����ب  ح��ي��ات��ن��ا 
ينعك�ض تروي�سها ح�سب  والتي  الفردية، 
ن�����س��اأت��ن��ا ل��ن��ك��ون ه���ذا ال��ذئ��ب ال���راب���ط يف 
دواخلنا، والفا�سل بني ال�سر واخلري، بني 
الكثري  ال��رواي��ة  طرحت  وال��ك��ره.  املحبة 
ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ح���ول احلياة،  م���ن الأ���س��ئ��ل��ة 
والعالقات ما بني الب�سر، ومفاهيم القوة 
وامل���وت وال��وج��ود وال��ع��دم.. اأف��ك��ار كثرية 
قدمتها الكاتب عبد اهلل الب�سي�ض يف هذا 
العمل ال�سردي الرائع الذي كان له قدرة 
ونعي�ض  امل�سهد  يجعلنا جزء من  اأن  على 
كافة م�ساعر وحتولت ذيبان واإدراك��ه اأن 
الإن�سان  بني  ما  فا�سل  خط  هناك  لي�ض 
تت�سح  التي  اللحظة  تلك  عند  وال��ذئ��اب 
وي�سبح  الإن�سان  �سراعات  لذيبان  فيها 
العامل جحرا كبريا ندخله ب�سرا لنخرج 

منه ذئابا.
ول���ق���د ا���س��ت��ط��اع ال��ك��ات��ب اأن ي��غ��و���ض يف 
���س��ح��راء ال��ن��ف�����ض ال��ب�����س��ري��ة مم���ا يجعل 
تتدفق  والأف��ك��ار  الت�ساوؤلت  م��ن  الكثري 
ال��ق��راءة ويبقى يل ع��دة ت�ساوؤلت  خ��الل 

اأطرحها عليك:
الأول: ما الذي يجعل من الذئب الداخلي 
من  ي�ستغرق  وك��م   ... �سديقا  اأو  وح�سا 

الزمن ... عمرا كامال اأم �سنواتنا الأوىل 
يف ت�سكيل ذئبنا الداخلي؟

والثاين: هل ق�سدت مبوقف زوجة خال 
امل�����راأة يف املجتمع  ل����دور  ت��و���س��ي��ح  ذي��ب��ان 
بجانب  دورا  لها  واأن  قدميا  ال�سحراوي 
دور الرجل.. يف امل�ساركة باتخاذ القرارات 

امل�سريية؟ 
وال��ث��ال��ث: م��ا روؤي���ت���ك ح���ول اأث����ر البيئة 
واجلغرافيا يف تكوين �سخ�سية الإن�سان؟ 
وهل مع التطور والتكنولوجيا واحل�سارة 
احلديثة ما زال للجغرافيا اأثر يف ت�سكيل 

�سخ�سية الإن�سان؟
القراءة  ع��ل��ى   بال�سكر  ال��ك��ات��ب  رد  وق���د 
�سما  د.  ال�سيخة  اأن  اإىل  م�سريا  العميقة 
الأولية  الأف��ك��ار  ت�سطاد  اأن  ا�ستطاعت  
يف   كبري  دور  ال��رواي��ة  عليها  بنيت  ال��ت��ي 
حتريك عجلة الثقافة والأدب من خالل 
اأتابع  واأن��ا  الجتماعي،  التوا�سل  قنوات 
ذلك من خالل معار�ض الكتب وجمل�ض 
���س��م��ا حم��م��د ل��ل��ف��ك��ر وامل���ع���رف���ة   واأتتبع 
ذلك  وا�ستفدنا كثريا من كتاباتها ومن 
تركيزها على اجلمع بني الأدب والثقافة 
فهمها  ي�ستطيع  �سعرية  لغة  يف  والفكر 
تفرت�ض  ول   ، الب�سيط  الإن�����س��ان  ح��ت��ى 
م���ع���رف���ة ع���ال���ي���ة  م��ث��ل��م��ا ي���ف���ع���ل بع�ض 
الأك��ادمي��ي��ني وك��ذل��ك اأث��ن��ي على جمل�ض 
�سما حممد للفكر واملعرفة ملا  له من دور 

فعال  خالل اأزمة كورونا .
وبالن�سبة ملو�سوع الرواية واأ�سئلة د. �سما 
عن دور البيئة يف ت�سكيل �سخ�سياتنا قال 
�سخ�سية  ع��ل��ى  م��وؤث��ر  ع��ام��ل  اأك���رب  اإّن   :
الإن�سان هو بيئته )اأق�سد البيئة املكانية 
( ، فاأهل اجلبل تختلف �سخ�سياتهم  عن 
�سخ�سيات اأهل ال�سحراء كذلك �سخ�سيات 
اأه���ل ال��غ��اب��ة ع��ن الأري�����اف،  فال�سخ�سية 
من  ال�سحراء  ت�سبه  دائما  ال�سحراوية 
وال�ساعرية  وال���ق���وة  ال�������س���الدة  ن��اح��ي��ة 
وال�سحر لأن الليل ال�سحراوي دائما ليل 

�ساحر يعني جمال الليل وجمال النجوم 
فيه وو�سوحها ورقة الهواء يف ال�سحراء 
�سالدة  اإزاء  �ساعرية  ت�سنع  كلها  ه��ذه   ،
الطباع عندهم ، وبالن�سبة لل�سوؤال الثاين 
) هل الذئب يف داخلنا نرو�سه اأو اأنه يخرج 
لنا ب�سكله هذا ؟( اأعتقد اأن الإن�سان يولد 
فيه �سفات حيوانية وفيه �سفات اإن�سانية 
ويجب على ال�سفات الإن�سانية اأن تطغى 
موجود  الذئب  احليوانية،  ال�سفات  على 
يف داخلنا لكن نحن نرو�سه عرب ثقافتنا 
 ، وتقاليدنا  عاداتنا  و  ديننا  و  تربيتنا  و 
هناك عادات وتقاليد لنا جميلة واإن�سانية 
اأم��ا عن   ، العاملية  ال��ع��ادات  م��ع  وتتما�سى 
الرواية ، فرواية طعم الذئب اأول ما طراأ 
علي قبل كتابتها، كانت فكرة الفرق بني 
باأننا  ال�سعور  ، فمثال  امل��وت وبني احلياة 
اأحياء، لأننا ن�سعر اأننا اأحياء لي�ض هناك 
دل��ي��ل ث��ان ي��ق��ول اأن��ت��م اأح��ي��اء ، واحتمال 
اأننا ميتون،  املوت ونحن ميتون ل ندري 
احللم  اأث��ن��اء  حتى  الآخ��ر  بال�سكل  اأعتقد 
نحن ل ندري اأننا يف حلم لأننا ل ن�سعر ، 
فهذا الفرق هو فرق ال�سعور يعني نعرف 
لو  م��اذا  ال�سعور،  الكون نحن من خ��الل 
وكل  الكون  هل  يكذب؟  هذا  ال�سعور  كان 
�سيء نراه هو حقيقة ؟ هذه كانت البداية 
لأنه  ذيبان  والبدوي  ال�سحراء  اخرتت   ،
بعيد عن الثقافة والفل�سفة ، اأفكاره اأولية 
، معرفته للحياة ، معرفته لالأ�سياء التي 
ح��ول��ه ، م��ع��رف��ة ���س��ادرة ع��ن ذات����ه، لي�ض 
اأن  علي  �سهل  وه���ذا  ثقافية  خلفية  ع��ن 
اأتعاطى مع الأمور باأولوياتها وباأ�سكالها 
الأولية دون اأي تعقيدات ثقافية ودون اأي 

مرجعيات لذيبان.
احلياة  ح��ول  ت���دور  كلها  الفكرة  وك��ان��ت   
وامل���وت والإن�����س��ان وت��اأث��ري جمتمعه عليه 
لأن جزء من معرفتنا �سادرة من املجتمع 
ولي�ض من ذاتنا ، حتى �سخ�سيتنا املجتمع 
����س���ارك يف ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا يف ق���ي���ود ن��ح��ن مل 

الإن�سان   ، لنا  اختارها  املجتمع  نختارها، 
يقول  هكذا  نف�سه،  قيود  ي�سع  ال��ذي  هو 
اأما )ماركيز( يقول نحن نولد  ) رو�سو( 
م����رة واح�����دة ث���م ت���ت���وىل احل���ي���اة عملية 
املق�سد من  ك��ان  فهذا   ، املتكررة  ولدت��ن��ا 
فيها  ا�ستخدمت  ال��ت��ي    ، ال��رواي��ة  كتابة 
ال�سعر  فاأنا �ساعر و�ساركت ب�ساعر املليون 
وظفتها  عندي  ال�سعر  ملكة  و  باأبوظبي 
امل��وج��ودة يف  الق�سائد  ذي��ب��ان،  يف ق�سائد 
الرواية هي ق�سائدي، اأنا كتبتها للرواية 
اأما عن اللغة ال�ساعرية فهي كانت اللغة 
ال�سحراء، جمعت بني  تتما�سى مع  التي 
ور�ساقة  ال��ل��ف��ظ   �سهولة  وب��ني  اجل��زال��ة 
غبا�ض  رفيعة  د.  مداخلة  ويف    ، التعبري 
م�ستمتعة  ك��ن��ت  ق���ال���ت:  نف�سية  ط��ب��ي��ب��ة 
ب�سماع  امل��ت��ع��ة  ازدادت  ول���ك���ن  ب��ال��ك��ت��اب 
اأين  ، و���س��وؤايل من  حديثك العميق ج��دا 
بالن�سبة  ف��ه��ي ج��دي��دة  ال��ف��ك��رة ؟  ج���اءت 
اأ���س��األ عن ح��وار ذيبان مع الذئب  يل ثم 
كانت املفا�سلة يف �سالح الذئب ولي�ست يف 
�سالح الإن�سان ، ال�سيء الآخر اأنا كطبيبة 
نف�سية راأيت اأن الق�سة يف النهاية و�سعت 
ال��ق��ارئ اأم���ام ع��دم يقني مم��ا و���س��ل اإليه 
ال��ق�����س��ة واأظ����ن كطبيبة  ال��ب��ط��ل يف  ه���ذا 
ال��رج��ل دخ��ل يف حالة  اأن���ه وك���اأن  نف�سية 
ردك  م��ا   ، �سحيحة  غ��ري  وعقلية  ذهنية 

على هذه الت�ساوؤلت؟
مناق�سة  يتم  ب��اأن  رفيعة  د.  اقرتحت  كم 
ال��رواي��ة م��ع م��ن تقل اأع��م��اره��م ع��ن 25 
عاما ملعرفة اأبعادها عليهم ، وكيفية تلقي 
الثقافة من قبلهم، ومقارنتها  مثل هذه 
بتحليل ونقد وح��وار من هم اأكرب منهم 
�سنا،  اإن كان هناك وجه اختالف اأم ل ؟ 
كما اأقرتح باأن يتم اإ�سافة الرواية �سمن 
املناهج التعليمية يف املدار�ض واجلامعات؛ 
مل��ا ل��ه��ا م��ن ب��ع��د ث��ق��ايف ، وب��ع��د للتحليل 
ال��ن��ف�����س��ي، وروؤي������ة خم��ت��ل��ف��ة لأث����ر بع�ض 

التقاليد والعادات على الإن�سان .

وق���د ���س��ارك��ت الأ���س��ت��اذة  اأ���س��م��اء  �سديق 
 : بقولها  الأدب���ي  امللتقى  �سالون  رئي�سة 
اخل��ل��ط ب��ني امل����وروث ب��ال��الوع��ي ه��ل هو 
ي��ب��ق��ى م���ع ال��ق��ب��ي��ل��ة اأو ي��ت��ح��رر، وع����ادات 
اأن يلتزم  القبيلة هل يجب على الإن�سان 
؟ هل هي  يتحرر ويطلع منها  واأل  فيها 

اإ�سقاط على جمتمعنا احلايل ؟
 ويف مداخلة من الأ�ستاذة  موزة ال�سومي 
حلماية  الإم�����ارات  جمعية  رئي�ض  نائبة 
الطفل قالت فيها :كانت اأم ذيبان تتمنى 
فنانا  �ساعرا  خ��رج  لكن   ، ذي��ب  يطلع  اأن 
يتوافق  وه�����ذا ل  رب���اب���ة،  ي����دق  ح�����س��ا���س��ا 
الليل كثريا يف  ذك��رت  و  اأم��ه  اأمنيات  م��ع 
الرواية  وجميع الأحداث ذكرتها بالليل 
الرواية  ه��ذه  يف  الليل  م��ع  حكايتك  فما 
اأه���ل الليل  ب��اأن��ن��ا نحن ال��ع��رب  اأج��اب��ه��ا  ؟ 
وق�سائدنا واأجمل اأوقاتنا بالليل ، والليل 
هو الوقت الذي يخرج فيه الذئب ويخرج 
الذي  ال��وق��ت  وه���و  ال�سعر  �سيطان  ف��ي��ه 
ويحب  �ساعر  وذي��ب��ان  ال�����س��ع��راء  يف�سله 
الليل فدائما الليل لل�ساعرية ونحن اأهل 

األف ليلة وليلة .
مديرة  املعمري  فاطمة  د.  م�ساركة  ويف 
جمل�ض  وع�سو  الثقافية  ال��ربام��ج  اإدارة 
ك��ت��اب واأدب����اء الإم����ارات  الإدارة يف احت���اد 
���س��األ��ت: ه���ل ف��ع��ال ي��وج��د ام���ت���داد لهذه 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��دمي��ة ؟ وه���ل م��ا زل��ن��ا جند 
اأنت  وه��ل  القبيلة؟   م��ن  ال��ف��رد ج��زء  اأن 
ترف�ض الع�سبية القبيلة  ؟  اأكد الكاتب 
الكرم  اإرث  اأجدادنا  باأننا نحن ورثنا من 
ال�سيف  واإك����رام  النا�ض  وحم��ب��ة  واجل���ود 
ونحن  ف����ي����ه،  ن��ت��ع��ل��ق  اأن  ي���ج���ب  ه�����ذا   ،
والع�سبية  ال��ث��اأر  مثل  عليه  حم��اف��ظ��ون 
القبلية وكل واحد يحتمي بقبيلته علينا 
اأن نتم�سك بالعدالة املوجودة حاليا ، اأما 
ترتك  اأن  يجب  القبلية  والع�سبية  الثاأر 
وت�ستبدل بالنتماء للوطن، ونحن قبيلة 

واحدة و قيادة واحدة .

••  العني - الفجر

ف���از ث��الث��ة ط���الب م��ن ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
من  ال��ك��ورون��ا  م�سابقة  يف  الأوىل  ب��امل��راك��ز 
اأط��ل��ق��ه��ا منتزه  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن��ظ��ور 
الإم��ارات للعلوم والبتكار يف �سهر  جامعة 
مت�سابقاً   24 فيها  ���س��ارك  امل��ا���س��ي  م��اي��و 
اإلهام  ر���س��ائ��ل  بعث  اإىل  امل�سابقة  وه��دف��ت 
واأم���ل م��ن خ��الل الأع��م��ال الفنية وتعزيز 
ال�سباب.  الطلبة  ل��دى  والب��ت��ك��ار  الإب����داع 
من  ال�سام�سي  رو�سة  الطالبة  ف��ازت  وق��د 
امل�سابقة  يف  الأول  ب��امل��رك��ز   - ال��ع��ل��وم  كلية 
رو�سة  وعربت  القما�ض  على  زيتية  بلوحة 
باإحرازها  ال�سام�سي عن فخرها و�سعادتها 
العمل  ه����ذا  "يف  وق���ال���ت:  الأول-  امل���رك���ز 
عنا�سر  ثالثة  من  مزيًجا  اخ��رتت  الفني، 
- ال�������س���ط���رجن، ومت����ث����ال ي����رت����دي ق����ف����اًزا، 
فال�سطرجن  ق���ن���اع.  ف����وق  ����س���وداء  وري�����س��ة 
ميثل معركتنا وت�سحياتنا �سد الفريو�ض، 
على  تعتمد  ال�����س��ط��رجن  لعبة  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 
والتحركات  اجل��ي��دة  والتكتيكات  اخلطط 
املدرو�سة، الذي ي�سبه الطريقة التي يجب 
اأن نخو�ض بها معاركنا يف احلياة الواقعية! 

وُي��ع��رب ال��ت��م��ث��ال ال���ذي ي��رت��دي ق��ف��ازاً عن 
الوباء، مع  املثري للجدل من هذا  اجلانب 
والتي  تنتهي  ل  التي  والق�س�ض  الأخ��ب��ار 
ن�ستمع اإليها كل يوم، وكيف نحاول البقاء 
اآمنني والتعامل مع الو�سع. واأخ��رًيا، فاإن 
ال��ري�����س��ة ال�����س��وداء امل���وج���ودة اأع��ل��ى القناع 
ت��رم��ز اإىل الأم�����ل. ال��ري�����ض ع��الم��ة اأم���ل، 
ع��ل��ى وج���ه اخل�سو�ض  الأ����س���ود  وال��ري�����ض 
يرمز اإىل احلماية والأمل. " واأ�سافت اأنه 

يعك�ض  فًنا  يبدعوا  اأن  الفنانني  من واجب 
فالتعامل   ، الإن�����س��ان��ي��ة  وال��ت��ج��رب��ة  واق��ع��ن��ا 
م��ع ه���ذا ال��وب��اء اأ���س��ب��ح واق��ع��ن��ا واأث����ر على 
اإىل  وي�سار  ب��اأخ��رى.   اأو  بطريقة  اجلميع 
جامعة  جناح  يف  �ستعر�ض  اللوحة  هذه  اأن 
الإمارات العربية املتحدة يف اإك�سبو 2020 
فر�سة  على  ح�سولها  اإىل  بالإ�سافة  دب��ي، 
اأند  "زي�ساي  �سركة  يف  �سهر  مل��دة  ت��دري��ب 
كو" ، و�سيتم اأي�ساً عر�ض لوحتها يف مركز 
للفنون  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة 
والبتكار  للعلوم  الإم��ارات  جامعة  ومنتزه 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وجملة  وق���ن���وات 

"اأ�سوات" اجلامعية.
ال��زع��اب��ي من  اأم����ل  ال��ط��ال��ب��ة  ك��م��ا ح�سلت 
ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة- ع��ل��ى امل���رك���ز ال���ث���اين من 
خالل لوحة اأكريليك على القما�ض بعنوان 
تاأثري  فيها عن  ع��ربت  "باندمييا" ، حيث 
ال��وب��اء وك��ي��ف جلاأت  اأث��ن��اء  ال��ع��زل��ة عليها 
اأث��ر على  اأف�سل مما  لل�سعور بحال  لالأكل 

�سحتها.
كلية  من  ايركوز  با�سين�ض  الطالب  وحقق 
ال��ه��ن��د���س��ة-  امل���رك���ز ال���ث���ال���ث ع���ن لوحته 
الزيتية التي حتمل عنوان "دموع الإميان، 
احلرية العاطفية". تظهر لوحته ازدواجية 
على  للتغلب  – ال�سراع  والأم���ل  ال�سراع  
ال��ف��ريو���ض وال��غ��م��و���ض ال����ذي ي�����س��ود هذا 
ال�سراع، والأمل يف اأن "ت�سرق ال�سم�ض مرة 

اأخرى".
و�ستعر�ض اللوحات الفائزة باملركز الثاين 
والثالث يف مركز جامعة الإمارات العربية 
الإمارات  جامعة  ومنتزه  للفنون  املتحدة 
التوا�سل  وق�����ن�����وات  والب����ت����ك����ار  ل���ل���ع���ل���وم 
ب���امل���ن���ت���زه وجملة  الج���ت���م���اع���ي اخل���ا����س���ة 
باملركز  الفائزة  اأن  ، كما  اأ�سوات اجلامعية 
مع  تدريبة  جل�سة  على  �ستح�سل  ال��ث��اين 

�سركة "اإمبورينج ثرو". 
مركز  م��ع  بال�سراكة  امل�سابقة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
البيت  ج��م��ع��ي��ة  م���ن  م����ب����ادرة   - الب���ت���ك���ار 

واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  متوحد، وجوجل 
يف اأبوظبي. كما �سارك يف التنظيم: موؤ�س�سة 
اأند كو"  "زي�ساي  "اإمبورينج ثرو" و�سركة 
يف  الإب��داع��ي��ة  وال�سناعات  الإع���الم  وق�سم 

جامعة الإمارات العربية املتحدة.
وق���د ���س��م��ت جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ي قامت 
املدير  احل��م��ادي،  منى  ال��ل��وح��ات:  بتقييم 
متوحد،  ال���ب���ي���ت  جل���م���ع���ي���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

جامعة  يف  من�سقة  ك��ال��ك��و���س��ي،  و�ستاي�سي 
الدرا�سات  ق�سم  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
الإعالم وال�سناعات الإبداعية؛ والدكتورة 
اأ����س���ت���اذ م�������س���ارك بق�سم  ب��ل��ي��ب��ل��ة،  ����س���اح���رة 
و  الإم����ارات؛  بجامعة  املعمارية  الهند�سة 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  فرحان،  دان�ض 
و�سارة   ، اأي��از  وعائ�سة  كو"،  اأن��د  "زي�ساي 

ويالرد ، حُما�سرتني يف جامعة الإمارات.

�صالمة وكتاب.. مبادرة اجتماعية لكلنا الإمارات
•• اأبوظبي - الفجر

مبادرة  الإم���ارات،  كلنا  جلمعية  التابع  الثقايف  الإم���ارات  كلنا  جمل�ض  نفذ 
اجتماعية حتت عنوان "�سالمة وكتاب"، ت�سمنت توزيع م�ستلزمات �سحية 
التي  الثقافية  الكتب  اإىل جمموعة من  اإ�سافة  املتعففة،  لالأ�سر  ووقائية، 

تهدف اإىل تنمية الذات ورفع م�ستوى الوعي الجتماعي. 
وجاءت املبادرة التي ا�ستمرت ملدة يومني يف اأبوظبي والعني، �سمن الظروف 
جلائحة  للت�سدي  الوقائية  الوقائية  الح��رتازي��ة  والإج����راءات  اخلا�سة 

فايرو�ض كورونا امل�ستجد )كيوفيد 19(. 
نائب  ال�سحي،  علي  خمي�ض  ال�سيد  ميدانيا  امل��ب��ادرة  تنفيذ  على  واأ���س��رف 
املدير التنفيذي، وال�سيد عمر ح�سني احلمادي، م�سووؤل وحدة التطوع يف 
اجلمعية، واأع�ساء  جمل�ض كلنا الإمارات الثقايف، وعددا من املتطوعني يف 

جمعية كلنا الإمارات. 
وقال عبداهلل اأحمد عبداهلل العلي ع�سو جمل�ض اإدارة جمعية كلنا الإمارات، 
امل�سرف العام على هذه املبادرة: اإن هذه املبادرة الجتماعية تهدف اإىل دعم 
الأ�سر املتعففة من خالل تزويدها بامل�ستلزمات ال�سحية التي ت�ساعد على 
الوقاية من الأمرا�ض والفريو�سات وخا�سة يف ظل الإجراءات الحرتازية 
مواد  با�ستخدام  الل��ت��زام  على  وت�سجيعهم  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  م��ن  للوقاية 
على  والتاأكيد  الفريو�سات  الوقاية من  ت�ساهم يف  التي  والنظافة  التعقيم 
�سرورة غ�سل اليدين وتعقيمها با�ستمرار وخا�سة عند مالم�سة الأ�سطح 

واملواد التي ت�ستخدم ب�سكل دائم.
واأ�سار اإىل اأن هذه املبادرة التي ا�ستهدفت عددا من الأ�سر املتعففة يف مدينتي 
التي  اخلا�سة  الظروف  ه��ذه  يف  الأ�سر  ه��ذه  لدعم  تاأتي  والعني،  اأبوظبي 
تعي�سها دولة الإمارات والعامل جراء جائحة كورونا من اأجل الوقوف اإىل 
جانبهم لتعزيز مفهوم التعاون الجتماعي وتعزيز قيمة العمل اجلماعي 
كواحد من اأهداف جمعية كلنا الإمارات يف تعزيز وتر�سيخ مفهوم املواطنة 

وتقوية اأوا�سر املحبة والألفة والتالحم بني اأطياف املجتمع.
واأو�سح العلي اأن املبادرة �سملت اأي�سا توزيع عدد من الكتب التثقيفية بهدف 
رفع م�ستوى الوعي والثقافة الذاتية لدى هذه ال�سريحة من خالل عدد 
من العناوين املختارة التي تنمي املعرفة وتفتح نافذة جديدة نحو املزيد 
من املعرفة والثقافة العامة، وذلك لإميان اجلمعية باأثر وثمار القراءة يف 

�سقل ال�سخ�سية ورفع م�ستوى الذكاء والطالع على العلوم واملعارف.
لهذه  تقدميها  مت  ال��ت��ي  امل���واد  ك��اف��ة  بتعقيم  ق��ام��ت  اجلمعية  اأن  اأك���د  كما 
الأ�سر وتغليفها بطرق �سحية وتو�سيلها اإىل مقر اإقامتهم �سمن اإجراءات 

احرتازية ل�سمان �سالمة اجلميع.
واأ�سار عبداهلل العلي، اإىل اإن اجلمعية، اأطلقت العديد من املبادرات والربامج 
"عطاء"  مبادرة  ومنها  كورونا  بجائحة  اخلا�سة  الظروف  خالل  الهادفة 
التي احتفت من خاللها بالأ�سر التي ت�ست�سيفها مدينة الإمارات الإن�سانية 
ملواكبة جهود الدولة يف تقدمي  كافة اأوجه الدعم الإن�ساين للت�سدي واحلد 
الربامج  من  العديد  اإط��الق  اإىل  اإ�سافة  "كورونا"،  فريو�ض  انت�سار  م��ن  
التوعوية والفيديوهات الهادفة اإىل رفع م�ستوى الوعي والتنبيه خلطورة 
الفريو�ض والطرق املثلى ملكافحته والوقاية منه، اإىل جانب الرتكيز على 
اإن�سانية يف جمتمع  كقيمة  الظروف  التطوعي يف مثل هذه  العمل  اأهمية 
الإم��ارات وحّث اجلمهور على حتمل امل�سوؤولية الوطنية والجتماعية من 

خالل املمار�سات ال�سحية ال�سليمة حلماية الفرد واملجتمع.

دور �لأ�شرة، يف توفري �لأمان لالأطفال
�صحة تقدم ن�صائح واإر�صادات حول الرعاية النف�صية لالأطفال وكيفية 

تعامل الأهل مع اأبنائهم يف ظل ظروف كوفيد 19 ويف مرحلة التعايف
•• اأبوظبي-  الفجر

قدمت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة"، ن�سائح واإر�سادات لأفراد 
فريو�ض  انت�سار  ظ��روف  ظل  يف  لالأطفال  النف�سية  الرعاية  حول  املجتمع 
كورونا امل�ستجد " كوفيد 19"، ومرحلة التعايف، ركزت على كيفية تعامل 
والو�سوا�ض  التوحد  من  يعانون  الذين  اأولئك  خا�سة  اأبنائهم،  مع  الأه��ل 
اأو القلق وتخطي هذه  القهري، وم�ساعدتهم للتعامل مع م�ساعر اخلوف 
املرحلة للو�سول ملرحلة التقبل وال�ستعداد النف�سي للتعاي�ض مع الأجواء 
الدعم  برنامج  الإر���س��ادات �سمن  وتاأتي هذه  الناجمة عن هذه اجلائحة. 
تقدمه  ال��ذي  والجتماعي  النف�سي 
يف  املجتمع  لأف����راد  "�سحة"  �سركة 
ظل ظروف انت�سار " فريو�ض كوفيد 

التعايف. ومرحلة   ، "19
واأك���������دت ال����دك����ت����ورة دع�������اء ب���رك���ات 
لالأطفال  النف�سي  الطب  اأخ�سائية 
ل�سركة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��ني  م�ست�سفى  يف 
ال�سحية  ل����ل����خ����دم����ات  اأب�����وظ�����ب�����ي 
الرتابط  ت��ق��وي��ة  اأه��م��ي��ة  "�سحة" 
يتمكن  ح���ت���ى  الأ������س�����رة  اأف��������راد  ب����ني 
التعامل  م��ن  وامل��راه��ق��ني  الأط���ف���ال 
ك��ب��رياً ومفيداً معهم  ال��وال��دي��ن وق��ت��اً  معها وجت��اوزه��ا، م��ن خ��الل ق�ساء 
اخلوف  ببع�ض  ال�سعور  اإن  وقالت  مهاراتهم.  وتنمية  مواهبهم  واكت�ساف 
 ، الب�سر  كل  اخل��وف غريزة طبيعية موجودة عند  لأن  اعتيادياً  اأم��راً  يعد 
واأنه ميكن اأن يعد اأمراً مر�سياً عندما يكون غري طبيعي ، وعندما ي�سبح 
قادر  غري  ي�سبح  ك��اأن  للطفل،  اليومية  احلياة  على  كبرياً  تاأثرياً  للخوف 
على اللعب، وغري قادر على الدرا�سة ول مت�سية وقت مع اأهله، اإىل جانب 
ال�سعور ب�سداع متكرر، و�سربات قلب �سريعة، ومغ�ض، م�سرية اإىل اأنه اإذا 
املر�سي، فالبد من مراجعة  اأعرا�ض اخلوف  اأن الطفل لديه  الأهل  �سعر 
يوؤدي لالإح�سا�ض  للطفل  اليومي  الروتني  اأن  واأ�سافت  املخت�ض.  الطبيب 
بالأمان، مثل ا�ستيقاظه يف وقت معني، وذهابه للمدر�سة والعودة منها يف 
وقت حمدد، وتناول غدائه، واأداء واجباته املدر�سية، وممار�سته لهواياته، 
ون�ساطه الريا�سي، وتناوله لع�سائه يف وقت حمدد، وخلوده للنوم يف وقت 
منتظم، كل هذه الأمور تعد من الروتني اليومي للطفل واملراهق، لكن هذا 
الروتني حدث له ا�سطراب نتيجة للظروف الناجمة عن فريو�ض كورونا، 
مما اأدى اإىل خلل نف�سي عند البع�ض خا�سة ممن لديهم توحد، اأو اإعاقة 

ذهنية، وكذلك من لديهم اخلوف والقلق من التقاط فريو�ض كورونا.
الأعرا�ض  تزيد من  الأم��ور  ه��ذه  كل  اأن  بركات  دع��اء  الدكتورة  واأو�سحت 
النف�سية لدى بع�ض الأطفال واملراهقني خا�سة ممن يعانون من ا�سطراب 
اأن الأعرا�ض  اإذا لحظوا  القلق العام والو�سوا�ض القهري، واأن على الأهل 
النف�سية زادت نتيجة ا�سطراب الروتني اليومي، ومل تعد اإىل طبيعتها مع 

مرور الوقت، فعندها يجب ا�ست�سارة اأخ�سائي الطب النف�سي.
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فو�ئد �لكركم �ل�شحية للج�شم ل تقاوم، وهذه �لفو�ئد ل تتلف مع �حلر�رة، 
عند  فعالية  �أكرث  �شتكون  �لتو�بل  هذه  فاإنَّ  ذلك  من  �لعك�ص  على  بل 

ت�شخينها قلياًل.
ولكي يتم �مت�شا�شها ب�شكل �شحيح وجيد من قبل �جل�شم، 
فمن �لأف�شل �أن يرتبط �لكركم مع �لفلفل �لأ�شود، حيث 
�أن جزيئيات �لفلفل �لأ�شود �لرئي�شية – �لبيربين- تزيد 

من �مت�شا�ص �لكركمني بن�شبة 154 يف �ملائة.

لكي تتفادي تلف هذه التوابل، فمن الأف�سل حفظ الكركم 
اأو عبوة  الغطاء  الهواء يف علبة معدنية حمكمة  عن  بعيداً 
الأم��ر، يف�سل  �سفافة مغلقة كذلك. وكذلك  زجاجية غري 
�سراء هذه التوابل من املتاجر ولي�ض من الأ�سواق املفتوحة، 
كما  ال��ه��واء.  يف  �سهور  اإىل  الكركم  ج��ذور  تعليق  يتم  حيث 
ل �سراء الكركم طازجاً )من املتاجر الهندية اأو بع�ض  يف�سّ
امل��ت��اج��ر ال��ع�����س��وي��ة و غ��ري ذل����ك( ث��م ت��رك��ه ي��ج��ف وطحنه 

باإ�سراف �سخ�سي.
ل داع لتناول الكثري من الكركم، حيث اأن امت�سا�سه بكميات 
كبرية قد ي�سبب التهيج والغثيان اأو قد يفاقم تاأثري بع�ض 
الأ�سربين(.  اأو  وال��ه��ي��ربي��ن  ال��ت��خ��ر  )م�����س��ادات  الأدوي�����ة 
ملعقة  تناول  يكفي  الكركم  فوائد  جميع  من  ولال�ستفادة 

�سغرية اإىل ملعقتني يف اليوم. وميكن ر�ض الكركم 
اأو  ال�سوربات  اإىل  واإ�سافته  الأطباق  على 

اإىل  وك��ذل��ك  وال�سمك،  امل��رق  اأن���واع 
واملعكرونة  البا�ستا  طهي  ماء 

والأرز.

�لكركم   1-
ي�������ش���اع���د 

ع����ل����ى 

�له�شم
الهندي  ال��ط��ب  ال�����س��ن��ني يف  اآلف  م��ن��ذ  ال��ك��رك��م  ي�����س��ت��خ��دم 
– لتنظيم ا�سطرابات اله�سم. فهو  – الأيروفيدا  القدمي 
يحمي بطانة املعدة �سد التهيج بزيادة اإنتاج املخاط، الأمر 
الذي يعزز كذلك العبور املعوي. وهذا اجلذر الأ�سفر، الذي 
الهندي،  الكاري  اأن��واع  اإىل  اجلميل  لونه  م�سحوقه  يعطي 

يحّفز كذلك ه�سم الدهون.

�ملعدة قرحة  يحارب  �لكركم   2-
بوابية  ملوية  ت�سمى  التي  امل��ع��دة  بكترييا  الكركم  ي��ح��ارب 
 Helicobacter Pylori – بيلوري  )هيليكوباكرت 

.)

�ل�شباب حب  يحارب  �لكركم   3-
بف�سل خ�سائ�سه املطهرة وامل�ساّدة لاللتهابات، 

فاإن الكركم يعالج البثور والزهم.

�لكتئاب يحارب  �لكركم   4-
تخفيف  ع���ل���ى  ال���ك���رك���م  ي�����س��اع��د 
بالإجهاد  ال�������س���ع���ور 

والقلق.

�ل��ك��رك��م   5-
يخف�ص م�شتوى 
�ل���ك���ول�������ش���رول 

�ل�شيء
تخفي�ض  ع���ل���ى  ال���ك���رك���م  ي�����س��اع��د 
 LDL م�ستوى الكول�سرتول ال�سيء اإل دي اإل

يف الدم.

�لب�شرة م�شاكل  يعالج  �لكركم   6-
واللتهابات  ال�سدفية  مثل  الب�سرة،  م�ساكل  الكركم  يعالج 

املختلفة والأكزميا وغريها.

�لكبد يحمي  �لكركم   7-
الآثار  اخل�سو�ض  وجه  وعلى  الكبد،  تلوث  الكركم  يحارب 

ال�ساّمة الناجتة عن الإفراط يف �سرب الكحول والأدوية.

�ل�شرطان �شد  �شالح  �لكركم   8-
ُيبطئ الكركم تكاثر اخلاليا ال�سرطانية.

 وه����ذه امل���ي���زة ل��ل��ك��رك��م متَّ اإث��ب��ات��ه��ا ب��وا���س��ط��ة ال��ع��دي��د من 
الدرا�سات العلمية،

الرئي�سي  ال�سبغي  العامل  اأن �سبب ذلك هو ن�ساط   ويبدو 
الذي يحتويه الكركم وهو الكركمني. 

اأن يعمل على  اأخ��ذه بجرعات عالية، ميكن للكركم  واإذا متَّ 
تقليل حجم بع�ض اأورام الثدي والبنكريا�ض. كما اأنَّ للكركم 
يف  ج���داً  ال��ع��دوان��ي��ة  الأورام  ان���واع  بع�ض  على  مفيد  ت��اأث��ري 

الدماغ )الأورام الأرومية الدبقية(.

�لركيز زيادة  على  ي�شاعد  �لكركم   9-
الكركم يحّفز القدرات املعرفية، ويعّزز الذاكرة والقدرة على 

الرتكيز.

�لتنحيف على  ي�شاعد  �لكركم   10-
ال��ك��رك��م ي�����س��اع��د اجل�����س��م ع��ل��ى ح���رق امل��زي��د م��ن ال�سعرات 

احلرارية، فهو اإذن حليف مثايل للر�ساقة. 

يكون �أكرث فعالية عند ت�شخينه قلياًل

فوائد الكركم ال�صحية للج�صم 
الع�صرة مذهلة !

�لبوظة
ُيحّذر اخت�سا�سيو التغذية من الإفراط يف تناول البوظة، وهذه 
اأن كرة من البوظة توازي  الأخ��رية مرغوبة يف ال�سيف. علًما 
215 �سعرة حرارية. وترتفع ال�سعرات يف بع�ض ال�سنوف من 

البوظة، لت�ساوي حتى 350 منها.
ب��امل��ق��اب��ل، حت��ت��وي ال��ب��وظ��ة اخل��ا���س��ة بالرجيم 

الدهون،  م��ن  ب�50%  اأق����ّل  ن�سبة  ع��ل��ى 
احلرارية،  ال�سعرات  من  وب�33% 

ولكن،  العادية.  بالبوظة  مقارنة 
هذا ل يعني تناولها يف كل يوم، 
بالرجيم  ة  اخلا�سّ البوظة  لأن 

تزخر بالدهون.
البوظة،  ت��ذوق  الرغبة يف  عند 

ي��ج��ب الك���ت���ف���اء ب��ت��ن��اول ن�سف 
التلذذ  بغية  ب��ب��طء،  منها  ال��ك��وب 

بطعمها ال�سهي.
البوظة  )ق���رط���ا����ض(  ل��ب�����س��ك��وي��ت  مي��ك��ن 

وحتى  منها   60 بني  ت��رتاوح  �سعرات  على  يحتوي  اأن 
130 منها. اأما ب�سكويت "الوافل" الذي ُيرفق بالبوظة اأحياًنا 
160 منها،  120 �سعرة حراريَّة، وحتى  فيحتوي بدوره على 
320 �سعرة  فيما ذلك املغّم�ض بال�سوكولتة فهو يحتوي على 
ُين�سح  وبالتايل،  امل�سبعة.  ال��ده��ون  من  ج��راًم��ا  و12  ح��راري��ة 

بتناول البوظة يف كوب، وبدون اإ�سافات.

�لبطيخ

ّلف  يتاأ
ال�����ب�����ط�����ي�����خ م���ن 

الفاكهة.  �سّكر  املاء و%8 من  %90 من حمتواه من 
ا اإىل  وتعطي الكاروتينات األواًنا خمتلفة للّب، وهي ت�سري اأي�سً
ام  حم��ت��وى م�����س��ادات الأك�����س��دة يف ال��ث��م��رة. م��ث��اًل، ي��زخ��ر ال�سمَّ
بالبيتا كاروتني، يف حني اأن البطيخ الأحمر يزخر بالليكوبني، 
وهو م�ساد لالأك�سدة، وُيعتقد اأنه ُيقلل خطر الإ�سابة ب�سرطان 
"ج"  للفيتامني  جيِّد  م�سدر  هو  البطيخ  اأن  كما  الربو�ستات. 

ويحتوي على البوتا�سيوم املفيد ل�سغط الدم والألياف الالزمة 
ل�سحة جهاز اله�سم.

املاء  م��ن   92% ح��وايل  على  ب���دوره  يحتوي  ال�سمام 
كانتالوبو  مب��دي��ن��ة  ي��رت��ب��ط  وه���و  حم���ت���واه،  يف 

الإيطالية، بالقرب من روما.
البذور،  املخلي من  البطيخ  ا  اأمَّ
فهو نوع هجني ل يحتوي 
ع���ل���ى ب������ذور �����س����وداء، 
اأن  مي����ك����ن  ول�����ك�����ن 
بذور  على  يحتوي 

بي�ض ناعمة.
الع�سل  ك��وز  �سمام 
ال��������ذه��������ب��������ي م����ن 
يتمتع  ن����اح����ي����ت����ه، 
ولّب  ن��اع��م��ة  ب��ق�����س��رة 
اأن  علًما  ب��اه��ت.  اأ���س��ف��ر 
الق�سرة الذهبية تدل اإىل 

الن�سج.

�لكرز
و"الكاروتينات"  ب���ال���ب���وت���ا����س���ي���وم  غ���ن���ي  احل���ام�������ض  ال����ك����رز 
للفيتامني  ا  وال�"ميالتونني" والألياف، وهو يعدُّ م�سدًرا هامًّ
"اأ"،  بالفيتامني  �سعًفا   19 بحوايل  اأغنى  ا  اأي�سً وهو  "ج". 
مقارنة بالتوت اأو الفراولة. ويحتوي كوب من الكرز احلام�ض 
على حوايل 87 �سعرة حرارية. اأما يف كوب )235 ميلليليرًتا( 
من ع�سري الكرز احلام�ض فهناك 140 �سعرة حرارية، الأمر 
الذي يزيد الوزن على املدى الطويل، عند ا�ستهالك الع�سري، 
بع�سريها.  الكاملة  الكرز  ثمار  با�ستبدال  ين�سح  ول��ذا،  يوميًّا. 
الكم  يتجاوز  اأن  يجب  فال  بالع�سائر،  الرغبة  ح��ال  يف  ولكن، 
يف  ميلليليرًتا،  ال�118  احلام�ض  الكرز  ع�سري  من  امل�ستهلك 

اليوم.

�لتني
واملعادن،  الطبيعية  ال�سّكريات  عالية من  ن�سبة  التني،  ثمار  يف 
مثل: البوتا�سيوم والكال�سيوم واملغني�سيوم واحلديد والنحا�ض، 
والألياف  وك(،  وه�  )اأ  لالأك�سدة  امل�سادة  الفيتامينات  من  كما 
يف  تفيد  اأن  ميكن  وبالتايل،  اله�سم.  جهاز  ل�سحة  ال�سرورية 
التحكم يف الوزن نتيجة ذلك. ففي اإحدى الدرا�سات لوحظ اأّن 
الت  املكمِّ الألياف، مع  ا وافًرا من  ا�ستهلكن كمًّ الن�ساء، الالتي 

الغذائية، قلَّت اأوزانهن ب�سكل ملحوظ.
الألياف يف التني غري قابلة للذوبان، ما يجعل من هذه الثمار 
م�سبعة تواجه اجلوع، كما هي تكبح الرغبة ال�سديدة يف تناول 

الطعام احللو.
يف كل حبة من التني 30 �سعرة حرارية. وعند الرغبة يف فقدان 
ال���وزن، ف��اإن الإك��ث��ار م��ن ت��ن��اول اأي ن��وع م��ن الأطعمة �سيف�سد 

الوجبات اخلفيفة املنا�صبة لريجيم ال�صيف
تغري �لفو�كه �ل�شيفية باألو�نها ومذ�قاتها �للذيذة، وكذ� �لمر يف �شاأن �لبوظة �لتي ي�شعب مقاومة طعمها، بخا�شة يف �لطق�ص �حلار. 

لكن، ما هي �لوجبات �خلفيفة �ملنا�شبة لريجيم �ل�شيف، وتلك �لتي يجدر مبتتبع رجيم �ل�شيف �لتقنني يف تناولها؟
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   23 مار�ض 2020  املودعة حتت رقم:  327823 
تاريخ اإيداع الأولوية   28 اكتوبر 2019

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�ستح�سرات مواد جتميلية ومواد تواليت غري طبية؛ منظفات اأ�سنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة 
�سعر  وك��رمي��ات  طبية(  )غ��ري  ا�ستحمام  كرميات  وك�سط؛  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض؛  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد 
وكرميات جتميلية وكرميات ال�سم�ض وكرميات بعد التعر�ض لل�سم�ض وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
ال�ستحمام؛ غ�سول )لو�سن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�ستح�سرات حالقة؛ م�ستح�سرات ما بعد احلالقة؛ م�ستح�سرات للعناية 
للوجه )م�ستح�سرات  للج�سم؛ مق�سرات  التجميلي(؛ مق�سرات  زيوت اجل�سم )لال�ستخدام  بالب�سرة؛ كرمي اجل�سم؛ غ�سول )لو�سن( اجل�سم؛ 
)م�ستح�سرات جتميل(؛  بالب�سرة  العناية  لل�سفاه )غري طبي(؛ كرميات  لليدين؛ مرهم مرطب  )لو�سن(  لليدين؛ غ�سول  جتميل(؛ كرميات 
للج�سم؛  التجميل؛ م�ساحيق  ال�سبة لأغرا�ض  باجلمال؛ حجر  للعناية  بالب�سرة )م�ستح�سرات جتميل(؛ م�ستح�سرات جتميل  العناية  غ�سول 
كرمي للعينني؛ كرميات وغ�سول لت�سمري الب�سرة؛ م�سحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ 
عطرية؛  م�ستخرجات  الق�سب؛  من  عطر  نا�سرات  )روائ���ح(؛  املعطرة  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من  مزيجات  بخور؛  اجل��و؛  تعطري  م�ستح�سرات 
لل�سعر؛  للبيا�سات؛ م�ستح�سرات وعالجات  اأكيا�ض معطرة  الغرف؛  �سائلة؛ بخاخات تعطري  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور  خال�سات 
جل ت�سفيف ال�سعر وغ�سول ت�سفيف ال�سعر؛ مو�ض ت�سفيف ال�سعر؛ م�ستح�سرات العناية بال�سعر لي�ست لأغرا�ض طبية؛ �سامبو؛ بل�سم ال�سعر؛ 
�سبغة �سعر؛ م�ستح�سرات تنظيف ال�سعر )�سامبو-بل�سم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ستحمام؛ م�ستح�سرات ا�ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ م�سادات 
الرمو�ض  لتثبيت  لوا�سق  مكياج؛  للج�سم؛  بخاخات  )عطور(؛  ال�سخ�سي  لال�ستخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام  للعرق 
غ�سولت  واجل�سم؛  للوجه  املكياج  م�ستح�سرات  ال�سفاه؛  ملمع  امل�ستعار؛  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق  م�ستعارة؛  اأظافر  م�ستعارة؛  رمو�ض  امل�ستعارة؛ 
طالء  واجل�سم؛  للوجه  ب��راق  م�سحوق  العيون؛  ظ��الل  للوجه؛  جتميلية  م�ساحيق  للحمام؛  فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�سولت  للج�سم؛ 

 ال�سفاه؛ م�سكرة؛ مل�سقات فنية لالأظافر؛ طالء الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�ستحمام. 
3 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من ر�سم خطي لغطاء زجاجة مع قرين موظ ملت�سقني بكال اجلانبني.   و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   30 ابريل 2020  املودعة حتت رقم:  329289 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:      ها�سربو انرتنا�سيونال انك
وعنوانه: 1027 نيوبورت افنيو، باوتوكيت، روود ايالند، 02862-1059، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اللعب؛ ُدمى و اللعاب.

الواق�عة بالفئة:  28
و�سف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة »CLUEDO« مكتوبة بحروف لتينية، ا�سفلها كلمة » كلودو« 

باللغة العربية.
ال�س��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   01 يونيو 2020  املودعة حتت رقم:  330295 

تاريخ اإيداع الأولوية  
با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

قطع  بلوزات؛  )مالب�ض(؛  اأحزمة  ا�ستحمام؛  اأرواب  ا�ستحمام؛  �سراويل  ا�ستحمام؛  اأث��واب  )مالب�ض(؛  لالأطفال  �سراويل  املالب�ض؛ 
معاطف؛  اأط��ف��ال؛  مالب�ض  ع��ب��اءات؛  ق�سرية(؛  ن�سوية  )���س��رتات  قمي�سولت  حتتية؛  ق�سرية  �سراويل  )مالب�ض(؛  �سفلية  مالب�ض 
مالب�ض رق�ض؛ جينز من قما�ض الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�ض(؛ �سراويل �سوفية ق�سرية؛ جاكيتات من ال�سوف؛ قطع 
ن�سائية  �سديرات  )مالب�ض(؛  قفازات  )مالب�ض(؛  الفرو  من  مالب�ض  ال�سوف؛  من  ن�سائية  �سديرات  ال�سوف؛  من  �سفلية  مالب�ض 
جوارب  )مالب�ض(؛  للراأ�ض(  )اأغطية  برن�ض  قلن�سوة؛  ذات  قطنية  �سرتات  قلن�سوة؛  ذات  �سوفية  كنزات  راأ����ض؛  لفاعات  مفتوحة؛ 
جاكيتات  جلدية؛  مالب�ض  للمواليد؛  مالب�ض  داخلية؛  ن�سائية  مالب�ض  حمبوكة؛  قم�سان  )مالب�ض(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�ض 
قم�سان  الأك��م��ام؛  طويلة  �سوفية  كنزات  )بناطيل(؛  طماقات  لل�ساق؛  اأغطية  داخلية؛  ن�سائية  مالب�ض  مريحة؛  مالب�ض  جلدية؛ 
ريا�سية  قم�سان  رجالية؛  داخلية  مالب�ض  اليومي؛  لال�ستعمال  مالب�ض  امل��ن��زيل؛  لال�ستعمال  طويلة  �سراويل  الأك��م��ام؛  طويلة 
ليلية؛  مالب�ض  عنق؛  ربطات  املالب�ض؛  ياقات  ح��ول  اأ�سرطة  عنق؛  لفاعات  )مالب�ض(؛  خ��م��ارات  للنقود؛  اأح��زم��ة  للعرق؛  مقاومة 
ن�سف كم مطبوعة؛ معاطف  بولو؛ قم�سان  للحفالت )مالب�ض(؛ جاكيتات مقلن�سة؛ قم�سان  قبعات  بيجامات؛  مالب�ض خارجية؛ 
ريا�سية؛  مالب�ض  ق�سرية؛  ج��وارب  تنانري؛  قم�سان؛  �سالت؛  لفاعات؛  اأرواب؛  جاهزة؛  مالب�ض  للمطر؛  مقاومة  مالب�ض  للمطر؛ 
بدون  بلوزات  للن�ساء؛  �سباحة  مالب�ض  للرجال؛  �سباحة  مالب�ض  ثقيلة؛  طويلة  �سراويل  �سرتات؛  ق�سرية؛  �سورتات  ثقيلة؛  �سرتات 
للرياح؛  م�سادة  مالب�ض  داخلية؛  مالب�ض  حتتية؛  قم�سان  بناطيل؛  )مالب�ض(؛  علوية  مالب�ض  قطع  ك��م؛  ن�سف  قم�سان  اأك��م��ام؛ 
)اأغطية  قبعات  الراأ�ض؛  اأغطية  �سبا�سب؛  اأحذية؛  �سنادل؛  الريا�سة؛  ا�ستخدامات  لغري  قدم  لبا�ض  باإ�سبع؛  �سبا�سب  القدم؛  لبا�ض 

 للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�ستحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ض( ؛ اأقنعة للنوم. 
الواق�عة بالفئة:  25 

كتبت كلمة » Abercrombie » ب�سكل مميز. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   05 مايو 2020  املودعة حتت رقم:  329434 
تاريخ اإيداع الأولوية   07 نوفمرب 2019

با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�ستح�سرات مواد جتميلية ومواد تواليت غري طبية؛ منظفات اأ�سنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة 
�سعر  وك��رمي��ات  طبية(  )غ��ري  ا�ستحمام  كرميات  وك�سط؛  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض؛  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد 
وكرميات جتميلية وكرميات ال�سم�ض وكرميات بعد التعر�ض لل�سم�ض وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
ال�ستحمام؛ غ�سول )لو�سن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�ستح�سرات حالقة؛ م�ستح�سرات ما بعد احلالقة؛ م�ستح�سرات للعناية 
للوجه )م�ستح�سرات  للج�سم؛ مق�سرات  التجميلي(؛ مق�سرات  زيوت اجل�سم )لال�ستخدام  بالب�سرة؛ كرمي اجل�سم؛ غ�سول )لو�سن( اجل�سم؛ 
بالب�سرة )م�ستح�سرات جتميل(؛  العناية  جتميل( ؛ كرميات لليدين؛ غ�سول )لو�سن( لليدين؛ مرهم مرطب لل�سفاه )غري طبي(؛ كرميات 
للج�سم؛  التجميل؛ م�ساحيق  ال�سبة لأغرا�ض  باجلمال؛ حجر  للعناية  بالب�سرة )م�ستح�سرات جتميل(؛ م�ستح�سرات جتميل  العناية  غ�سول 
غري  العطور  م���وزع  م��لء  ع��ب��وات  امل��ع��ط��رة؛  وامل��ي��اه  ال���ورد  م��اء  للزينة؛  التالك  م�سحوق  الب�سرة؛  لت�سمري  وغ�سول  ك��رمي��ات  للعينني؛  ك��رمي 
الق�سب؛ م�ستخرجات  نا�سرات عطر من  املعطرة )روائ��ح(؛  املجففة  الورد  اأوراق  الكهربائي؛ م�ستح�سرات تعطري اجلو؛ بخور؛ مزيجات من 
عطرية؛ خال�سات اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛ اأكيا�ض معطرة للبيا�سات؛ م�ستح�سرات وعالجات 
�سامبو؛  لأغرا�ض طبية؛  لي�ست  بال�سعر  العناية  م�ستح�سرات  ال�سعر؛  ت�سفيف  ومو�ض  ال�سعر؛  ت�سفيف  وغ�سول  ال�سعر  ت�سفيف  لل�سعر؛ جل 
طبية؛  لغايات  لي�ست  ا�ستحمام،  م�ستح�سرات  ا�ستحمام؛  زي��ت  بل�سم(؛  )�سامبو-  ال�سعر  تنظيف  م�ستح�سرات  �سعر؛  �سبغة  ال�سعر؛  بل�سم 
لتثبيت  لوا�سق  مكياج؛  للج�سم؛  بخاخات  )عطور(؛  ال�سخ�سي  لال�ستخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام  للعرق  م�سادات 
واجل�سم؛  للوجه  املكياج  م�ستح�سرات  ال�سفاه؛  ملمع  امل�ستعار؛  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق  م�ستعارة؛  اأظافر  م�ستعارة؛  رمو�ض  امل�ستعارة؛  الرمو�ض 
واجل�سم؛  للوجه  براق  العيون؛ م�سحوق  للوجه؛ ظالل  للحمام؛ م�ساحيق جتميلية  فقاقيع  للحمام؛  لآلئ  للفم؛  للج�سم؛ غ�سولت  غ�سولت 

 طالء ال�سفاه؛ م�سكرة؛ مل�سقات فنية لالأظافر؛ ملمع الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�ستحمام 
 الواق�عة بالفئة:  3 

 و�سف العالمة:  كتبت عبارة » ABERCROMBIE LIFE » باأحرف لتينية. 
ال�س��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   27 مار�ض 2020  املودعة حتت رقم:  330057 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:  ذا �سولومون اآر. غوغنهامي فاوندي�سن
وعنوانه: 1071 فيفث افنيو، نيويورك، نيويورك 1073-10128، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأماكن  توفري  التموين؛  خدمات  الكافيهات؛  خدمات  املطاعم؛  خدمات  وال�سراب؛  الطعام  توفري  خدمات 
املوؤمترات والجتماعات واملحا�سرات واللقاءات؛ خدمات ال�سيافة؛ توفري الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ 

خدمات الوجبات ال�سريعة؛ خدمات مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا.
الواق�عة بالفئة:  43

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  » GUGGENHEIM » باأحرف لتينية.
ال�س��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   19 مايو 2020  املودعة حتت رقم:  329889 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:      بروليف فوودز ليمتد
وعنوانه: 92 ماوي �سرتيت، بوكيت، هاميلتون 3200، نيوزيلندا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
�سمع نحل؛  )ع�����س��ل(؛   ف��رد  الآدم���ي؛ حلوى  امل��ان��وك��ا؛ ع�سل حيوي لال�ستهالك  ذل��ك ع�سل  الع�سل مب��ا يف 

امل�ستح�سرات الغذائية يف هذه الفئة التي حتتوي على ع�سل.
الواق�عة بالفئة:  30

و�سف العالمة:  كتبت عبارة » HADDRELLS OF CAMBRIDGE« بحروف لتينية.
ال�س��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   23 مار�ض 2020  املودعة حتت رقم:  330295 

تاريخ اإيداع الأولوية   04 اكتوبر 2019
با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 

وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الدعاية والإعالن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�ساط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة 
التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�سابون  الراأ�ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض 
الهواتف  واإك�����س�����س��وارات  الب�سرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�سم�سية  وال��ن��ظ��ارات  وال�سموع  لل�سعر  )لو�سن(  والغ�سول 
واأ�سناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�سمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�س�سوارات  احلا�سوب  اأجهزة  واإك�س�سوارات 
القرطا�سية واحلقائب واملنتجات الن�سيجية واإك�س�سوارات ال�سعر؛ خدمات متاجر التجزئة املبا�سرة املتعلقة 
التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  والعطور  وال�سابون  الراأ�ض  واأغطية  القدم  ولبا�ض  باملالب�ض 
الهواتف  واإك�����س�����س��وارات  الب�سرية  وال��ن��ظ��ارات  ال�سم�سية  وال��ن��ظ��ارات  وال�سموع  لل�سعر  )لو�سن(  والغ�سول 
واأ�سناف  واملجوهرات  واملرئية  ال�سمعية  الإلكرتونية  الأجهزة  واإك�س�سوارات  احلا�سوب  اأجهزة  واإك�س�سوارات 
القرطا�سية واحلقائب واملنتجات الن�سيجية واإك�س�سوارات ال�سعر؛ تنظيم وت�سغيل والإ�سراف على برامج ولء 
املتعاملني؛ ت�سويق ال�سلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب ا�ستعمال �سفراء العالمات التجارية 

35 وو�سائل الت�سال الجتماعي.       الواق�عة بالفئة:  
و�سف العالمة:  كتبت عبارة »HCO BUT WHAT IF YOU DID?« باأحرف لتينية

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   11 مايو 2020  املودعة حتت رقم:  329588 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:  توكنرت�ست ايه جي
وعنوانه: بارير�سرتا�سي 22، 6300 زوغ، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الدعاية والإعالن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�ساط املكتبي.
الواق�عة بالفئة:  35

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  » ATOMYZE« باأحرف لتينية. 
ال�س��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   05 مايو 2020  املودعة حتت رقم:  329425 
تاريخ اإيداع الأولوية   07 نوفمرب 2019

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�ستح�سرات مواد جتميلية ومواد تواليت غري طبية؛ منظفات اأ�سنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة 
�سعر  وك��رمي��ات  طبية(  )غ��ري  ا�ستحمام  كرميات  وك�سط؛  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ض؛  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد 
وكرميات جتميلية وكرميات ال�سم�ض وكرميات بعد التعر�ض لل�سم�ض وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
ال�ستحمام؛ غ�سول )لو�سن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�ستح�سرات حالقة؛ م�ستح�سرات ما بعد احلالقة؛ م�ستح�سرات للعناية 
للوجه )م�ستح�سرات  للج�سم؛ مق�سرات  التجميلي(؛ مق�سرات  زيوت اجل�سم )لال�ستخدام  بالب�سرة؛ كرمي اجل�سم؛ غ�سول )لو�سن( اجل�سم؛ 
بالب�سرة )م�ستح�سرات جتميل(؛  العناية  جتميل( ؛ كرميات لليدين؛ غ�سول )لو�سن( لليدين؛ مرهم مرطب لل�سفاه )غري طبي(؛ كرميات 
للج�سم؛  التجميل؛ م�ساحيق  ال�سبة لأغرا�ض  باجلمال؛ حجر  للعناية  بالب�سرة )م�ستح�سرات جتميل(؛ م�ستح�سرات جتميل  العناية  غ�سول 
كرمي للعينني؛ كرميات وغ�سول لت�سمري الب�سرة؛ م�سحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ 
عطرية؛  م�ستخرجات  الق�سب؛  من  عطر  نا�سرات  )روائ���ح(؛  املعطرة  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من  مزيجات  بخور؛  اجل��و؛  تعطري  م�ستح�سرات 
لل�سعر؛  للبيا�سات؛ م�ستح�سرات وعالجات  اأكيا�ض معطرة  الغرف؛  �سائلة؛ بخاخات تعطري  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور  خال�سات 
بل�سم  �سامبو؛  طبية؛  لأغرا�ض  لي�ست  بال�سعر  العناية  م�ستح�سرات  ال�سعر؛  ت�سفيف  ومو�ض  ال�سعر؛  ت�سفيف  وغ�سول  ال�سعر  ت�سفيف  جل 
ال�سعر؛ �سبغة �سعر؛ م�ستح�سرات تنظيف ال�سعر )�سامبو- بل�سم(؛ زيت ا�ستحمام؛ م�ستح�سرات ا�ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ م�سادات للعرق 
لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي )عطور(؛ بخاخات للج�سم؛ مكياج؛ لوا�سق لتثبيت الرمو�ض امل�ستعارة؛ 
للج�سم؛  غ�سولت  واجل�سم؛  للوجه  املكياج  م�ستح�سرات  ال�سفاه؛  ملمع  امل�ستعار؛  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق  م�ستعارة؛  اأظافر  م�ستعارة؛  رمو�ض 
غ�سولت للفم؛ لآلئ للحمام؛ فقاقيع للحمام؛ م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�سحوق براق للوجه واجل�سم؛ طالء ال�سفاه؛ م�سكرة؛ 

مل�سقات فنية لالأظافر؛ ملمع الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�ستحمام
الواق�عة بالفئة:  3

و�سف العالمة:  كتبت عبارة »ABERCROMBIE PLAY » باأحرف لتينية. 
ال�س��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   29 مار�ض 2020   املودعة حتت رقم:  328180 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:  ويل برو�ض ال ال �سي 
وعنوانه: 5347 اإ�ض. فاٍلنتيا واي، �سويت 200، جرينوود فيليدج، �سي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأجهزة مانعة لل�سرقة ملركبات ال�سيارات والدراجات النارية وحتديدا اأقفال ثبيت عجالت القيادة على �سكل 
ق�سيب؛ اإك�س�سوارات ال�سيارات وحتديدا واقيات حماية حواف الأبواب واأقفال العجالت والأقفال امل�سمارية 
واأغطية حمور العجلة والدوارات الزينية للعجالت و�سعارات العجالت و�سواميل ال�سحب وفرا�سي العجالت 

ومفاتيح ربط �سواميل ال�سحب واأجهزة قيا�ض �سغط هواء الإطارات و�سمامات هواء الإطارات.  
الواق�عة بالفئة:  12

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة » GORILLA« مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   29 مار�ض 2020  املودعة حتت رقم:  328178 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:  ويل برو�ض ال ال �سي 
وعنوانه: 5347 اإ�ض. فاٍلنتيا واي، �سويت 200، جرينوود فيليدج، �سي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة مانعة لل�سرقة ملركبات ال�سيارات والدراجات النارية وحتديدا اأقفال ثبيت عجالت القيادة على �سكل 
ق�سيب؛ اإك�س�سوارات ال�سيارات وحتديدا واقيات حماية حواف الأبواب واأقفال العجالت والأقفال امل�سمارية 
واأغطية حمور العجلة والدوارات الزينية للعجالت و�سعارات العجالت و�سواميل ال�سحب وفرا�سي العجالت 

ومفاتيح ربط �سواميل ال�سحب واأجهزة قيا�ض �سغط هواء الإطارات و�سمامات هواء الإطارات.  
الواق�عة بالفئة:  12

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة » GORILLA« مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل مميز مع �سورة 
لغوريال داخل اإطار.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   27 مار�ض 2020  املودعة حتت رقم:  330052 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:  ذا �سولومون اآر. غوغنهامي فاوندي�سن 
وعنوانه: 1071 فيفث افنيو، نيويورك، نيويورك 1073-10128، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
معاينة  من  امل�ستهلكني  جمهور  ميكن  مبا  الغري  حل�ساب  النقل(  )با�ستثناء  املنتجات  من  ت�سكيلة  جتميع 
و�سراء تلك املنتجات ب�سكل مالئم وحتديدا املجوهرات وال�ساعات واملالب�ض واللعب والألعاب واملطبوعات؛ 
خدمات املتاجر املبا�سرة؛ خدمات الرتباط وحتديدا تعزيز م�سالح رعاة واأع�ساء املتحف؛ اخلدمات امل�ساعدة 
لت�سريف الب�ساعة وحتديدا ا�سترياد و؛ خدمات تنظيم الأعمال واإدارة ال�سركات؛ اخلدمات املتعلقة بتنظيم 

املعار�ض واملعار�ض التجارية لغايات جتارية اأو دعائية، يف الفئة 35.
الواق�عة بالفئة:  35

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  » GUGGENHEIM » باأحرف لتينية.
ال�س��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بتاريخ:   11 مايو 2020  املودعة حتت رقم:  329589 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:  توكنرت�ست ايه جي 
وعنوانه: بارير�سرتا�سي 22، 6300 زوغ، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

توفري  وحتديدا  امل�سفرة  بالعملة  املت�سلة  اخلدمات  العقارية؛  ال�سوؤون  النقدية؛  ال�سوؤون  التمويلية؛  ال�سوؤون  التاأمني؛ 
الفوري  العمالت  وت��داول  الإلكرتونية  الو�سائل  عرب  وال�ستثمار  بالتمويل  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  املبا�سرة  املعلومات 
معامالت  واإج���راء  الإلكرتونية  البور�سات  وخدمات  وال�سلع  املالية  الأدوات  وت��داول  املحو�سبة  املالية  واخل��دم��ات  املبا�سر 
العمالت الأجنبية للغري واإجراء املعامالت املالية مبا�سرة والتحويل الإلكرتوين لالأموال واخلدمات املالية املقدمة عرب 
املالية والعقود  الأوراق  ال�ستثمار وتداول عقود خيار  واإدارة  ال�ستثمار  ال�ستثمار وو�ساطة  الإلكرتونية ون�سائح  الو�سائل 
الآجلة لالأوراق املالية بالأ�سواق الأجنبية واإدارة الأ�سول واملحافظ  والبنوك التجارية والبنوك ال�ستثمارية وتداول العقود 
الآجلة وتداول الأ�سهم وال�سندات واملعامالت املالية والنقدية وال�سوؤون النقدية والو�ساطة املبا�سرة يف التداول واملعامالت 
املتعلقة بالعمالت وغريها من املنتجات املالية الأخرى وترتيب املعامالت املالية وخدمات التحويل الإلكرتوين لالأموال 
وخدمات املدفوعات وحتويل الأموال اإلكرتونيا ومعاجلة املدفوعات الإلكرتونية وخدمات حتويل الأموال واإجراء املعامالت 
املالية مبا�سرة واملعامالت املالية املبا�سرة وتوفري املعلومات املالية ومعلومات التاأمني مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية 
الأموال  وحتويل  املالية  الإدارة  ب�ساأن  والن�سائح  املعلومات  وتوفري  الإلكرتوين  الدفع  وخدمات  عاملية  ات�سالت  �سبكة  اأو 
ل�سراء الب�سائع عرب �سبكات الت�سالت الإلكرتونية وخدمات معامالت الدفع وخدمات البنكية املت�سلة بالأعمال وتوفري 
املعلومات املتعلقة باإ�سدار الق�سائم واإ�سدار الأوارق املالية القابلة للتداول واإ�سدار الق�سائم والبطاقات واإ�سدار وا�سرتداد 

البطاقات واإ�سدار الق�سائم كمكافاأة لولء املتعاملني.
36 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة  » ATOMYZE« باأحرف لتينية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   11 مايو 2020   املودعة حتت رقم:  329590 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:  توكنرت�ست ايه جي
وعنوانه: بارير�سرتا�سي 22، 6300 زوغ، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

الت�سالت؛ الت�سالت عرب �سبكة نظري لنظري؛ توفري الربط ب�سبكة حا�سوب عاملية؛ توفري الربط مبن�سات 
بالغري عرب  املالية اخلا�سة  الأوراق  املالية ومعلومات  للمعلومات  الإلكرتوين  الإر�سال  الإنرتنت؛  وبوابات 
الإل���ك���رتوين )م��واق��ع �سبكية( للتجارة  ال��ت��داول  ال��رب��ط مبن�سات  ت��وف��ري  ال��رتاب��ط احل��ا���س��وب��ي؛  خ��دم��ات 

الإلكرتونية.
الواق�عة بالفئة:  38

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  » ATOMYZE« باأحرف لتينية. 
ال�س��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   11 مايو 2020  املودعة حتت رقم:  329591 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�س��م:  توكنرت�ست ايه جي
وعنوانه: بارير�سرتا�سي 22، 6300 زوغ، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية؛ 
خدمات ت�سميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية؛ توفري ال�ستخدام املوؤقت لربجميات 
املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  �سحابية؛  حو�سبة  �سبكة  وا�ستخدام  اإىل  للو�سول  للتنزيل  القابلة  غري  الت�سغيل 

لتطبيقات الربجميات غري القابلة للتنزيل التي ميكن الو�سول اإليها عرب موقع �سبكي. 
الواق�عة بالفئة:  42

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  » ATOMYZE« باأحرف لتينية. 
ال�س��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   11 مايو 2020  املودعة حتت رقم:  329587 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�س��م:  توكنرت�ست ايه جي
وعنوانه: بارير�سرتا�سي 22، 6300 زوغ، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

برجميات احلا�سوب؛ من�سات برجميات احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتنزيل؛ برجميات الت�سالت لربط 
�سبكات احلا�سوب العاملية و�سال�سل الكتل؛ برامج حا�سوب وبرجميات حا�سوب للتداول الإلكرتوين لالأوراق 

املالية؛ برجميات حا�سوب لإدارة �سبكات احلا�سوب.
الواق�عة بالفئة:  9

و�سف العالمة:  كتبت كلمة  » ATOMYZE« باأحرف لتينية. 
ال�س��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 
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طاقة تنجز �صفقة متويل لإن�صاء اأكرب حمطة م�صتقلة لتوليد 
الكهرباء تعمل بالغاز يف الدولة بتكلفة 4.2 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة اأبوظبي الوطنية للطاقة طاقة ام�ض، عن اإجناز �سفقة متويل 
لإن�ساء حمطة الفجرية F3، التي تعد اأكرب حمطة لتوليد الكهرباء تعمل 
2.4 جيجاواط،  الإنتاجية  �ستبلغ قدرتها  الإم��ارات حيث  دول��ة  بالغاز يف 

وهو ما يعادل توفري الكهرباء ل� 380 األف منزل يف الدولة .
ومن املتوقع اأن تبداأ املحطة بالإنتاج الأويل بحلول �سيف 2022 على اأن 
اإجناز  وياأتي   .2023 بحلول �سيف  الكاملة  الإنتاجية  اإىل قدرتها  ت�سل 
يف  امل�ساهمني  واتفاقّية  الطاقة  �سراء  اتفاقية  توقيع  بعد  ال�سفقة  ه��ذه 
كٍل من موؤ�س�سة اأبوظبي للطاقة، و�سركة مياه وكهرباء الإمارات، و�سركة 

مبادلة لال�ستثمار “مبادلة” و�سركة “ماروبيني” اليابانّية.
الغازية  التوربينات  تقنيات  اأح���دث  على   F3 ال��ف��ج��رية  حمطة  وتعتمد 
الطاقة  لأنظمة  “ميت�سوبي�سي  �سركة  توفرها  التي   »JAC« الفئة  من 

لتعمل بنظاٍم يعترب الأكر كفاءة يف املنطقة فور اإن�سائها. الثقيلة”، 
وتبلغ التكلفة الإجمالية املقّدرة للم�سروع حوايل 4.2 مليار درهم اإماراتي 
متعّددة  الدولية  التجارّية  امل�سارف  م��ن  جمموعة  م��ن  خ��ارج��ي  بتمويل 
اإن بي  و”بنك بي  “بنك اليابان للتعاون الدويل”،  الأط��راف مبا يف ذلك 
امل�سرفية  ميت�سوي  �سوميتومو  و”جمموعة  ميزوهو”،  و”بنك  باريبا”، 

و”بنك �ستاندرد ت�سارترد«. و”�سوميتومو تر�ست بنك”،  اليابانية”، 
�سركة  يف  الطاقة  توليد  لعمليات  التنفيذي  املدير  العولقي  فريد  وق��ال 
اآخر من  “تعترب حمطة الفجرية F3 لإنتاج الطاقة م�سروعاً  “طاقة”: 
دمج  عملية  بعد  للطاقة،  امل��وّل��دة  ول�سركاتها  ل�”طاقة”  املهّمة  امل�ساريع 
الأ�سول مع موؤ�س�سة اأبوظبي للطاقة.. و�ستكون اأكرب حمطة طاقة تعمل 
املتقدمة يجعلها  املركبة  ال��دورة  لتقنيات  وا�ستخدامها   ، الدولة  بالغاز يف 
واح��دة من اأكر حمطات الطاقة كفاءة يف املنطقة.. كما اأن الإع��الن عن 
املياه  قطاع  يف  التحّول  عملية  �سي�سّرع  امل�سروع  ه��ذا  متويل  �سفقة  اإجن��از 
ت��ق��دم كبري يف  حتقيق  “طاقة”  ت��وا���س��ل فيه  ال���ذي  ال��وق��ت  وال��ط��اق��ة، يف 

م�ساريع البنية التحتية ال�سرتاتيجّية يف دولة الإمارات«.

النقد العربي ي�صدر تقريرا حول جهود امل�صارف 
املركزية وموؤ�ص�صات النقد يف تعزيز ال�صتقرار املايل

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدر �سندوق النقد العربي بالتعاون مع فريق عمل ال�ستقرار املايل يف 
امل�سارف  املتخذة من قبل  الإج���راءات  اأه��م  ير�سد  العربية تقريراً  ال��دول 
النقد العربية حول الإج��راءات التحفيزية والوقائية  املركزية وموؤ�س�سات 
للحفاظ على متانة القطاع املايل وا�ستمراريته وفقاً لقواعد العمل املايل 
وامل�سريف ال�سليم، وعلى ا�ستدامة قطاع الأعمال خا�سة امل�سروعات متناهية 

ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة.
وبنّي التقرير جهود امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية بالتن�سيق 
الفريو�ض  تداعيات  لحتواء  الالزمة  الإج���راءات  اتخاذ  يف  احلكومات  مع 
على ال�ستقرار املايل وانعكا�ساته على اقت�سادات الدول العربية واأ�سواقها 
من  القت�سادية،  القطاعات  م��ن  ع��دد  على  ال��ت��اأث��ريات  خ��الل  م��ن  املالية، 
اأهمها ال�سناعة والطاقة وال�سياحة والتجارة اخلارجية والداخلية والنقل 
يف  ال�سيا�سات  �سانعي  اأم��ام  حتدياً  �سكل  ال��ذي  الأم��ر  والتعليم،  وال�سحة 

موا�سلة دفع عجلة التنمية يف دولهم.
العربية  النقد  وم��وؤ���س�����س��ات  امل��رك��زي��ة  امل�����س��ارف  ات��خ��ذت  ذات���ه  ال�سياق  ويف 
اإجراءات فورية منذ بداية الأزمة، هدفت للمحافظة على �سالمة ومتانة 
عليها.  املتعارف  ال�سليمة  للممار�سات  ا�ستناداً  وا�ستمراريته  املايل  القطاع 
وال�سركات،  الأع��م��ال  قطاع  اإ�ستدامة  فر�ض  دع��م  الإج���راءات  تناولت  كما 
اإ�سافًة حلماية  املتناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة،  امل�سروعات  خا�سة 
الأفراد من خماطر تعرهم وقدرتهم على ال�سداد، حفاظاً على ت�سنيفهم 
الإئتماين. وعملت امل�سارف املركزية وموؤ�س�سات النقد العربية على اتخاذ 
القطاع  يف  ال�سيولة  �سخ  �سملت  دول��ه��م،  يف  ووق��ائ��ي��ة  حتفيزية  اإج����راءات 
والإحتياطي  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  اأ�سعار  تخفي�ض  خالل  من  امل�سريف 
النقدي الإلزامي. كما اأقدمت على تعزيز منظومة �سمان القرو�ض دعماً 
تاأجيل  على  امل�سريف  القطاع  �ساعد  ال���ذي  الأم���ر  الإن��ت��اج��ي��ة،  للقطاعات 
وموؤ�س�سات  املركزية  امل�سارف  تبّنت  كذلك  وال�سركات..  الأف���راد  قرو�ض 
النقد العربية برامج دعم للقطاعات الإنتاجية بهدف ا�ستدامتها. اأما فيما 
املركزية  امل�سارف  �سعت  فقد  الكلية،  الإح��رتازي��ة  ال�سيا�سة  اأدوات  يخ�ض 
اإىل  اإ�سافًة  منها،  بع�ض  تخفيف  اأو  اإىل حترير  العربية  النقد  وموؤ�س�سات 
اإجراءات اأخرى متثلت يف و�سع قيود على توزيع الأرباح ال�سنوية واملكافاآت 
القت�ساد  لدعم  املالية  ال�سيا�سة  �سعيد  على  اإج���راءات  مع  ذل��ك  وت��زام��ن 
ب��ن ع��ب��داهلل احلميدي  ال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور عبد  احلقيقي. ورح���ب م��ع��ايل 
معايل املدير العام رئي�ض جمل�ض اإدارة �سندوق النقد العربي باإ�سدار هذا 
املركزية وموؤ�س�سات  امل�سارف  اإب��راز دور وجهود  اإىل  التقرير، الذي يهدف 
يف  النظامية  املخاطر  وتقييم  امل��ايل  ال�ستقرار  تعزيز  يف  العربية  النقد 
القطاع املايل ب�سكل عام وامل�سريف ب�سكل خا�ض، مبا يدعم دور القطاع املايل 

يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.

عرب من�شة �فر��شية ماأمتته

اأرا�صي دبي تطلق مبادرة للرتويج العقاري »ا�صتثمر يف دبي«
•• دبي-الفجر: 

اأطلقت دائ��رة الأرا���س��ي والأم���الك يف دب��ي من خالل 
مبادرتها  ال��ع��ق��اري  ال�ستثمار  واإدارة  ت�سجيع  ق��ط��اع 
“مناق�سة  �سعار  حت��ت  دبي”  يف  “ا�ستثمر  اجل��دي��دة 
الفر�ض النا�سئة يف دبي كوجهة ا�ستثمارية عقارية”. 
على خريطة  دب��ي  مكانة  اإب����راز  اإىل  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف 
امل�ساريع  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�����س��ل��ي��ط  ال��ع��ق��اري��ة،  ال���ع���امل 
افرتا�سية  من�سة  خ��الل  م��ن  العقارية  ال�ستثمارية 
ماأمتته ت�سم جميع الفئات التي تعمل يف هذا املجال 
العقاريني  وال��و���س��ط��اء  وامل�ستثمرين  امل��ط��وري��ن  مثل 

وربطهم  بامل�ستثمرين حول العامل’.
وكانت دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي قد وجهت دعوة 
الإطالق  حل�سور  الإع���الم  و�سائل  ملمثلي  اإلكرتونية 
الر�سمي ملبادرة ال�ستثمار العقاري املبا�سر عرب املن�سة 
الفرتا�سية “ا�ستثمر يف دبي “. و�سهد احلدث الذي 
افرتا�سية،  اإل��ك��رتون��ي��ة  من�سة  ع��رب  مبا�سرة  بثه  مت 
عدد من املطورين العقاريني، اإ�سافة اإىل ممثلني عن 
القطاع امل�سريف وعدد من �سركاء الدائرة. وقال �سعادة 
امل�ساركني يف  اأم��ام  كلمته  بن جم��رن يف  �سلطان بطي 
“ت�سجل دب��ي جن��اح��ات تعك�ض  ال��ن��دوة الف��رتا���س��ي��ة: 
يوؤهلها  م��ا   ، الأوق����ات  ك��ل  الأداء احلكومي يف  م��رون��ة 
للدخول اإىل مرحلة مهمة تعك�ض قوة بيئتها العقارية 
وجاذبيتها. وهنا تربز احلاجة اإىل اجلمع بني الروؤى 
وتقريب التوا�سل مع العقول العقارية الفذة من �ستى 
والإمكانات  الأدوات  ت�سخري  اإىل جانب  العامل،  اأنحاء 
لن�سهم جميًعا يف �سياغة امل�ستقبل العقاري، مبا يعزز 
من ا�ستدامة جناحاتنا، ودعم ريادة �سوق دبي العقاري 
احلالية  املتغريات  تواكب  اجلديدة  املبادرة  اإن  عاملياً. 
يف ال�سوق العقاري، وتهدف اإىل الرتويج لدبي وتنوع 
على  اأخ���رى  جهة  م��ن  وت��رك��ز  واجلن�سيات،  الثقافات 
عقارية  معرفة  م��ن  ي��وف��ره  وم��ا  وجاذبيته  دب��ي  �سوق 

وخدمات متميزة جلميع امل�ستثمرين«.

ويج�سد اإطالق املبادرة الثقة 
اأرا�سي  توليها  التي  التامة 
دبي باملكانة التي حققتها دبي 
لت�سبح الآن املدينة الأف�سل 
ال����ع����ق����اري.  ال����س���ت���ث���م���ار  يف 
��ا ان��ط��الق��اً من  وت���اأت���ي اأي�����سً
والعمل  ال�����س��ام��ل��ة  روؤي���ت���ه���ا 
مدرو�سة  ا�سرتاتيجية  وف��ق 
خطة  م��ن��ه��ا  تنبعث  ب��ع��ن��اي��ة، 
لتخاذ  ت���وؤه���ل���ه���ا  ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ا�ستناداً  املنا�سبة،  ال��ق��رارات 
على معلومات وا�ستطالعات 
راأي دقيقة. و�ستعمل على دفع 
وا�ستقطاب  ال��رتوي��ج  عجلة 
العقاري  ال�ستثمار  وج���ذب 
لالإمارة  والأج��ن��ب��ي  امل��ح��ل��ي 
املن�سة  ه��ذه  على  بالعتماد 
الثقة  وتاأكيد  الف��رتا���س��ي��ة، 
العقاري  القطاع  جاذبية  يف 

يف الإمارة.
الإط������الق  امل�������س���ارك���ني يف ح���ف���ل  اأم�������ام  ك��ل��م��ت��ه��ا  ويف 
الفرتا�سي، قالت ماجدة علي را�سد املدير التنفيذي 
اأرا�سي  يف  العقاري  ال�ستثمار  واإدارة  ت�سجيع  لقطاع 
دبي: “�سرنكز من خالل مبادرتنا اجلديدة على دعوة 
املن�سة  العقاريني للعمل مًعا عرب هذه  اأب��رز اخل��رباء 
اجلديدة،  العالقات  لبناء  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 
من  وذل��ك  العقارية،  ال�ستثمارات  جذب  يف  والإ�سهام 
اأجل بناء مدينة عاملية ا�ستثنائية بكل املقايي�ض، واإبراز 
اأهداف  لتحقيق  املخل�سة  جهودنا  وا�ستثمار  �سماتها، 
�سامية، كي ن�سرت�سد بها للتحرك نحو امل�ستقبل بثقة 
التعامل  اكت�سبناها من  التي  بالقوة  را�سخة، والت�سلح 
دبي  اأثبتت  لقد  جتاوزناها.  التي  التحديات  كافة  مع 
على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية مكانتها املرموقة، 

لت�سبح بحق مركًزا ا�ستثمارًيا عاملًيا، وواحدة من اأهم 
التزامنا  و�سنوا�سل  العامل،  يف  ال�ستثمارية  الوجهات 
اإزاء ازدهارها، لتظل البوابة ال�ستثمارية الأمثل، من 
والدولية  املحلية  املوؤ�س�سات  اأب��رز  مع  التوا�سل  خالل 

واخلرباء الأكر متيًزا«.
واأ�سافت ماجدة: “خالل املرحلة احلالية التي ت�سهد 
تف�سي اجلائحة، متكنت دبي من التاأكيد على جدارتها 
ما متتاز  مًعا  و�سهدنا  اأداًء،  امل��دن  اأف�سل  كواحدة من 
به من جناح وا�ستقرار مايل، اإ�سافة اإىل مرونة الأداء 
الفريدة  الفر�سة  ه��ذه  �سنغتنم  وب��دورن��ا  احلكومي. 
العقارية  ومم��ار���س��ات��ن��ا  ال��دول��ي��ة  ع��الق��ات��ن��ا  ل��ت��ع��زي��ز 

بالعتماد على العقول امل�ستنرية واملتميزة عاملياً«.
من  ع��دد  حتقيق  اإىل  امل��ب��ادرة  على  القائمون  ويتطلع 
يف  امل�ستثمرين  متكني  ذل��ك  يف  مب��ا  املهمة،  الأه����داف 

تطوير  يف  اجل��دي��دة  املن�سة  لت�سهم  ال��ع��ق��اري  ال�سوق 
املميزة  اخل��دم��ات  على  احل�����س��ول  وتنظيم  اأع��م��ال��ه��م، 
ا  اأي�سً املبادرة  و�ستلعب  العقاري.  املجال  يف  وال�ساملة 
دوًرا مهًما يف ت�سليط ال�سوء على امل�ساريع ال�ستثمارية 
القطاع  جاذبية  يف  الثقة  وتر�سيخ  املتنوعة،  العقارية 
اإىل  دب��ي  امل��ب��ادرة من  و�ستنطلق  الإم���ارة.  العقاري يف 
جميع اأنحاء دول العامل التي تتطلع لبدء ال�ستثمار اأو 
العي�ض يف دبي. وتعك�ض املبادرة حر�ض الدائرة الدائم 
اإم��ارة دبي  التي حققتها  الرائدة  املكانة  للحفاظ على 
يف ال�سوق العقاري، ل�سيما واأنها �سرتكز على تقدمي 
القطاعني  بني  التوا�سل  وت�سهيل  اخل��دم��ات،  اأح��دث 
احلكومي واخلا�ض، ومتكني كافة الأطراف من العمل 
التطوير  حتقيق  اأج��ل  من  ممكنة  كفاءة  باأق�سى  معاً 

الدائم.
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نوفرها لعمالئنا فقد متكنا من امل�ساهمة 
للقيام  املجتمعات  باآخر يف دعم  اأو  ب�سكل 
اأننا  و  خا�سة  وج��ه  اأك��م��ل  على  باأعمالها 
ال�����س��رك��ات اخلا�سة  ال��ع��دي��د م��ن  ن��دع��م 
وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة ون��وف��ر ل��ه��ا البنية 
التحتية الأ�سا�سية للحفاظ على اأعمالها 
ال�سوء  اأو�سيا  الدكتور  و�سلط  اليومية«. 
الت�سال  ل��و���س��ائ��ل  ال��ك��ب��ري  ال�����دور  ع��ل��ى 
املتقدمة يف متكني ال�سركات من احلفاظ 

اأعتقد اأننا بحاجة اإىل مزيد من التعاون 
الفجوة  لتقلي�ض  ال���دول  ح��ك��وم��ات  ب��ني 

الرقمية«.
النائب  تاما،  باولو  بيري  اأك��د  جهته  من 
الوباء  اأن  برييللي،  �سركة  لرئي�ض  الأول 
اأظ��ه��ر اأه��م��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة التي 

اعتمدتها ال�سركة يف ال�سنوات الأخرية.
اأي�سا من�سب  ي�سغل  ال��ذي   - تاما  و قال 
ال�سركة  يف  ال��رق��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  رئ��ي�����ض 

•• هانوفر-وام:

اأك����د اث��ن��ان م��ن ك��ب��ار اخل����رباء يف قطاع 
اأن  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  التكنولوجيا 
ال�سركات التي �سرعت يف تبني و توظيف 
التقنيات الرقمية يف اأعمالها منذ �سنوات 
وجنحت  ا�ستثماراتها  ثمار  اليوم  جتني 
يف ال���ت���غ���ل���ب ع���ل���ى ال�����س����ط����راب ال����ذي 
خمتلف  يف  امل�ستجد  كورونا  وب��اء  اأحدثه 

القطاعات حول العامل .
اجلل�سة  خ������الل  اخل�����ب�����ريان  واأو�������س������ح 
العاملية  ل��ل��ق��م��ة  ال��ث��ان��ي��ة  الف���رتا����س���ي���ة 
لل�سناعة والت�سنيع 2020 اأنه بالرغم 
اأن فريو�ض كورونا و�سع الكثري من  من 
للغاية  �سعبة  حت��دي��ات  اأم����ام  ال�����س��رك��ات 
���س��اع��ده��ا على  ذات����ه  ال���وق���ت  اأن����ه يف  اإل 
التقنيات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  اأه��م��ي��ة  اإدراك 
املتقدمة والذكاء ال�سطناعي على وجه 
اأعمالها..  م�ستقبل  لرت�سيخ  اخل�سو�ض 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ����س���رورة  ع��ل��ى  ����س���ددا  و 
على  الكبرية  وال�سركات  احلكومات  بني 
ات�ساع  من  احل��د  بهدف  العاملي  امل�ستوى 
ال����دول املتقدمة  ال��ف��ج��وة ال��رق��م��ي��ة ب��ني 
وال���دول الأق���ل من���وا، وال��ت��ي تقف عائقا 
بينها وبني الن�سمام اإىل م�سرية التطور 

العاملي.
اأو�سيا  جون  الدكتور  اأو�سح  جانبه  فمن 
اخل���ب���ري يف وح�����دة الأع����م����ال ال���ذك���ي���ة و 
التحول ال�ستباقي لدى ديل تكنولوجيز 
على  التغلب  م��ن  متكنت  دي��ل  �سركة  اأن 
تبنيها  بف�سل  ل��ل��وب��اء  ال�سلبية  الآث�����ار 
ثقافة العمل من املنزل منذ حوايل 10 
ق��درة �سال�سل  ع��زز من  �سنوات، وه��و ما 
ال�سمود  ع��ل��ى  ب��ه��ا  اخل���ا����س���ة  ال���ت���وري���د 

والوفاء بالتزاماتها للعمالء.
من  الكثري  “ ن�ستخدم   : اأو���س��ي��ا  ق��ال  و 
املعايري  و  الأو�ساع  مع  للتكيف  تقنياتنا 
اجلديدة وهو ما �ساهم يف دعم عمالئنا 
تبنيها  بف�سل  اأعمالهم  نطاق  وتو�سيع 
عن  العمل  جم��ال  يف  املمار�سات  لأف�سل 
“ بحكم طبيعة عملنا   : اأ�ساف  و  بعد«. 
الكمبيوتر  لأج���ه���زة  م�����س��ن��ع��ة  ك�����س��رك��ة 
املحمولة و بع�ض الأجهزة الأخرى التي 

الوباء،  ف��رتة  خ��الل  عملياتها  �سري  على 
اخلام�ض  اجليل  �سبكات  اأن  اإىل  م�سريا 
القدرة و�ست�سكل عامال  �ستعزز من هذه 
حا�سما يف دعم برامج ال�سركات اخلا�سة 
للتحول الرقمي وتوظيف تقنيات الثورة 

ال�سناعية الرابعة يف اأعمالها.
و�سدد على �سرورة ا�ستثمار الدول الأقل 
التحتية احليوية  البنية  منوا يف تطوير 
يف عامل ما بعد الوباء، وحذر من خماطر 
ات�����س��اع ال��ف��ج��وة ال��رق��م��ي��ة ب���ني ال�����دول، 
واملنظمات  احل���ك���وم���ات  ق��ي��ام  و�����س����رورة 
واملبتكرين  الأعمال  رجال  مع  بالتن�سيق 
اإمكاناتهم  يف الدول الأقل منوا لتطوير 

وجمتمعاتهم.
“من ال�����س��روري امتالك  اأو���س��ي��ا:  وق���ال 
خا�سة  لل�سبكات  م��الئ��م��ة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
ال���ت���ي تعترب  ���س��ب��ك��ة اجل���ي���ل اخل���ام�������ض 
لكن  ال��ت��ق��دم..  لتحقيق  ج���دا  ���س��روري��ة 
�سكان  م��ن   46% ح��وايل  ف��اإن  لالأ�سف، 
الإنرتنت..  ب�سبكة  العامل غري مت�سلني 
لنا  ف��ر���س��ة  ���س��ك��ل  ال����وب����اء  اأن  ل����س���ك  و 
اأعمالنا و  لإع��ادة تقييم طريقة ممار�سة 
اأظهر لنا اأهمية الت�سامن مع غرينا.. و 

“وفر   : الإط����ارات-  ل�سناعة  الإيطالية 
وباء كورونا لنا فر�سة ملراجعة اأولوياتنا 
وتعزيز  التكاليف  وبذل جهودنا خلف�ض 
جميع  ت�سعى  ال���ذي  ال��ه��دف  وه��و  الأداء 

ال�سركات لتحقيقه اليوم«.
و ���س��دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى اأمن 
البيانات، خا�سة واأن حجمها الكلي حول 
تريليون   175 ب���ح���وايل  ي��ق��در  ال���ع���امل 
يزيد  م��ا  اإىل وج��ود  اإ���س��اف��ة  بايت  جيجا 
بالهواتف  خا�ض  تطبيق  مليار   20 عن 
التحول  خ���ط���ة  اإىل  ن������وه  و  ال����ذك����ي����ة. 
���س��رك��ة برييللي  ت��ب��ن��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي 
لفتا اإىل اأنها �ساهمت يف تزويد ال�سركة 
لتطوير  ال�سرورية  وال���روؤى  بالبيانات 
قدرة م�سانعها وتعديل �سال�سل التوريد 
اخل��ا���س��ة ب��ه��ا مب��ا ي��ت��الءم م��ع توجهات 
“نوظف  امل�����س��ت��ق��ب��ل.. وق����ال:  ال��ط��ل��ب يف 
عمليات  لتح�سني  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
توجهات  وت���وق���ع  وال��ت��خ��ط��ي��ط  الإن����ت����اج 
ال��ذي ي�ساهم يف تعزيز  الأ���س��واق، الأم���ر 

مبيعاتنا«.
الذكاء  تكنولوجيا  اأن  اإىل  ت��ام��ا  لفت  و 
ال���س��ط��ن��اع��ي جن��ح��ت وب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
ال�سركات  وح��ث  اإيجابية،  نتائج  حتقيق 
ال�������س���غ���رية وامل���ت���و����س���ط���ة ع���ل���ى ����س���رورة 
وقال  التكنولوجيا..  ه��ذه  يف  ال�ستثمار 
تقنية  توفرها  التي  احل��ل��ول  “بف�سل   :
اإن����رتن����ت الأ����س���ي���اء مي��ك��ن��ن��ا ال���ي���وم ربط 
بالنرتنت  والآلت  الأج�����ه�����زة  ج��م��ي��ع 
البيانات  ا�ستخال�ض  ميكننا  وب��ال��ت��ايل 
با�ستخدام  ف��وري  ب�سكل  وحتليلها  منها 
يف  ذل��ك  وي�ساهم  الآيل..  التعلم  تقنية 
رفع جودة وفعالية الإنتاج.. لذا اأرى اأنه 
ب�سكل  ال�ستثمار  ال�سركات  على  يتوجب 
اأك���رب يف ه��ذا امل��ج��ال«. وع��ق��دت اجلل�سة 
ال�سحفية  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي  الف��رتا���س��ي��ة، 
“العودة  ع���ن���وان  حت���ت  ب���اك���وي���ل،  ل�����ورا 
الرقمي”،  ال���س��رتج��اع  امل�ستقبل:  اإىل 
احلوارات  �سل�سلة  �سمن  الثانية  وتعترب 
اأ�سبوعي  ب�سكل  تقام  التي  الفرتا�سية 
الفرتا�سي  امل��وؤمت��ر  لن��ط��الق  مت��ه��ي��دا 
للقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع يومي 
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•• ال�شارقة-الفجر:

الجتماعية  اخلدمة  ملوؤمتر  العلمية  اللجنة  اأعلنت 
الذي  “املوؤمتر”  تو�سيات  نتائج  عن  ع�سر،  احل��ادي 
ال�سارقة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات  دائ�����رة  ن��ظ��م��ت��ه 
امل��وؤ���س�����س��ات الجتماعية  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الجتماعي  امل����ال  “راأ�ض  ���س��ع��ار  حت���ت  وال��ت��ن��م��وي��ة، 
عن ُبعد عرب املن�سة  واأث��ره يف التنمية الجتماعية” 
البث  اإىل   ب��الإ���س��اف��ة  زووم(  )من�سة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
احل���ي ع��رب ح�����س��اب ال���دائ���رة ع��ل��ى ���س��ب��ك��ات التوا�سل 

الجتماعي.

�إثر�ء �ملجال �لجتماعي �حلديث..
رئي�ض  امل��ع��رف��ة؛  اإدارة  م��دي��ر  احل��م��ادي  جا�سم  وق���ال 
اللجنة العلمية؛ جاءت التو�سيات التي اأطلقها اخلرباء 
واملخت�سون بعد النتهاء من فعاليات املوؤمتر؛ ا�ستناداً 
ل� 8 اأوراق علمية مقدمة من امل�ساركني، بالإ�سافة اإىل 
النقا�سات واملداخالت التي دارت خالل اجلل�سات مما 
�سكلت قيمة م�سافة لإثراء املوؤمتر علمياً ومهنياً، ما 
والتوجهات  الأه���داف  حتقيق  يف  امل�ساهمة  �ساأنه  من 

احلديثة لتنمية راأ�ض املال الجتماعي.
ودعت التو�سيات ب�سرورة تطوير فاعلية برامج دعم 
الأ�سرة وا�ستقرارها لدعم قطاعات املجتمع املختلفة، 
وك���ذل���ك ت��ع��زي��ز ب���رام���ج وت���دخ���الت ف��اع��ل��ة لتطوير 

التحديات التي ت�سادف خطط التنمية الجتماعية.
اإىل  التو�سيات؛  ون�ست  املجتمعية  وامل�ساركة  التوعية 
�سرورة الهتمام بربامج توعية املجتمع باآليات اأكر 
فاعلية لتغيري النمط ال�ستهالكي وتر�سيده للحفاظ 
على كافة املوارد الجتماعية واملمار�سات الر�سيدة يف 
املجتمع  اإ���س��راك  نحو  وال�سعي  امل��ال��ي��ة،  امل����وارد  اإدارة 
امل�سوح  خ��الل  من  الجتماعية  ال��ربام��ج  تخطيط  يف 

وا�ستطالعات الراأي املعربة عن راأي املجتمع.

تعزيز �آليات �لتمكني �لقت�شادي
وحث امل�ساركون اجلهات املعنية باإعادة هيكلة خدمات 
الفئات  ت��ن��وع  ظ��ل  يف  امل��ال��ي��ة  الجتماعية  امل�����س��اع��دات 
وكذلك  اق��ت�����س��ادي��اً  متكينها  خ���الل  م���ن  امل��ح��ت��اج��ة، 
متويل حا�سنات امل�سروعات ال�سغرية يف �سبيل تنمية 
راأ�ض املال الجتماعي، اإىل جانب تبني خطط وبرامج 
القت�سادية  للموارد  الر�سيد  الإن��ف��اق  مفهوم  حتقق 
روؤية  وف���ق  الج��ت��م��اع��ي��ة؛  التنمية  خ��ط��ط  ���س��ال��ح  يف 

اقت�سادية واجتماعية متكاملة حتقق الريادة. 

الإدارة التقنية يف اخلدمة الجتماعية.. 
تكنولوجيا  على  العتماد  زي��ادة  �سرورة  على  واأك��دت 
ك��اف��ة اخلدمات  ت��ق��دمي  الت�������س���الت وامل��ع��ل��وم��ات يف 
الإجتماعية  ل��الإدارة  التحول  خالل  من  الجتماعية 
ومفرداته  املجتمع  لتطوير  كمرتكزات  الإلكرتونية 

واأدوات العمل الجتماعي وحمققات خلطط التنمية 
الجتماعية.

�آليات �لر�شد �لجتماعي و�ملعرفة.. 
الر�سد  باآليات  الهتمام  بزيادة  التو�سيات  اأكدت  كما 
مبا  الدقيقة  العلمية  وقيا�ساته  الجتماعي  والبحث 
ي��ت��ي��ح م��ن ف��ر���ض ت��ب��ن��ي خ��ط��ط اج��ت��م��اع��ي��ة متجددة 
ويلبي  والأ����س���رة  املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  ومتفاعلة 
والرفاه  ال���س��ت��ق��رار  على  ق��درت��ه��ا  وي��دع��م  تطلعاتها 

الجتماعي والتما�سك املجتمعي.

�ملوؤ�ش�شة يف �لعمل �لجتماعي
العمل  جم��الت  كافة  يف  “املوؤ�س�سة”  مفهوم  تر�سيخ 
الجتماعي لبناء قاعدة موؤ�س�سية قوية تدعم فر�ض 
موؤ�س�سات  ك��اإن�����س��اء  الج��ت��م��اع��ي��ة،  التنمية  ا���س��ت��دام��ة 
الدعم  التدريب وال�ست�سارات لتقدمي  متخ�س�سة يف 
يف  التو�سع  اأو  الج��ت��م��اع��ي  العمل  ب��اآل��ي��ات  والإرت���ق���اء 
التنمية  اجتماعية وفق خطة  لإدارة مبادرات  اطالق 
بديلة  وخ��ط��ط  اآل��ي��ات  و���س��ع  على  ع���الوة  املجتمعية، 
وال��ك��وارث، مع تبني روؤية  الأزم���ات  للتعامل يف حالة 
من  الع��م��ال  ا�ستمرارية  و  املخاطر  لإدارة  وا�سحة 
خالل ال�ست�سراف امل�ستقبلي، مبا يدعم فر�ض جناح 
ال�سعيفة  الأزم��ة عند وقوعها و خا�سة للفئات  اإدارة 

باملجتمع .

فر�ص �مل�شاركة �ملجتمعية
 و�لتعليمية لالأطفال..

الإعاقة  ذوي  م��ن  الأط���ف���ال  جلميع  ال��ف��ر���ض  اإت��اح��ة 
مع  وامل��ت�����س��اوي  امل��ت��ك��اف��ئ  للتعليم  التعلم  و���س��ع��وب��ات 
غريهم من الأطفال، واإتاحة فر�ض لهم لالنخراط 
الطفل  متنح  التي  البيئة  وتهيئة  العادية،  احلياة  يف 
واجتماعياً  اأكادميياً  منواً  لينمو  اأكر  وُمناًخا  فر�ساً 
اكت�ساف  �سليماً، ف�ساًل عن الهتمام بربامج  ونف�سياً 
ال��ط��ف��ل امل���وه���وب وت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��داع��م��ة لتنمية 

موهبته.
علماً اأن موؤمتر خدمة الجتماعية يف ن�سخته احلادية 
اأُج���ري���ت ف��ع��ال��ي��ات��ه، ي���وم الأرب���ع���اء 24 يونيو  ع�����س��ر، 
من  م�ساركاً    574 م��اي��ق��ارب  فيه  ���س��ارك  2020م، 
املخت�سيني و املهتمني من داخل دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وخارجها، ملا ميثل املوؤمتر من فر�سة مثالية 
وال�ستفادة  مهاراتهم  لتطوير  املجتمع  اأفراد  ملختلف 
من اخلربات العلمية التي يقدمها اخلرباء و الوقوف 
رئي�سية،  4 حم��اور  املمار�سات من خالل  اأف�سل  على 
والقيم  املجتمعي  والتما�سك  “الندماج  يف  متثلت 
الداعمة لراأ�ض املال الجتماعي” و”حتقيق التمكني 
املال  “راأ�ض  و  واملعاقني”  الطفولة  لفئات  املجتمعي 
التنمية  لتحقيق  القيا�ض  و  والتمكني  الج��ت��م��اع��ي 
يف  املجتمعية  امل�����س��ارك��ة  “�سيا�سات  و  الجتماعية” 

اخلم�سينية الثانية«.

�جتماعية �ل�شارقة تنظم موؤمترها �حلادي ع�شر

الرتكيز على م�صاريع التمكني القت�صادي والتحول اللكرتوين للخدمات الجتماعية 
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الحتاد للطريان ت�صتاأنف رحالتها 
تدريجيا اإىل 58 وجهة عاملية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الحتاد للطريان عن ا�ستئنافها التدريجي لعملياتها الت�سغيلية ل� 58 
وجهة عاملية من مقرها يف اأبوظبي ت�سمل وجهات رئي�سية يف ال�سرق الأو�سط، 
واأمريكا ال�سمالية، واأوروبا، واآ�سيا واأ�سرتاليا وذلك خالل �سهري يوليو اجلاري 
واأغ�سط�ض املقبل. وقال توين دوغال�ض، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة الحتاد 
للطريان :” ي�سرنا الإعالن عن ال�ستئناف التدريجي لرحالتنا املجدولة اإىل 
املزيد من الوجهات على �سبكتنا العاملية وبحلول �سهر اأغ�سط�ض، ننوي ت�سغيل 
%45 من الطاقة ال�ستيعابية التي كانت لدينا قبل انت�سار جائحة  حوايل 
لنقل  خا�سة  رح��الت  ت�سغيل  “وا�سلنا   : واأ�ساف  امل�ستجد«.  كورونا  فريو�ض 
الأ�سهر  خالل  الإن�سانية  وامل�ساعدات  ال�سحن  رح��الت  جانب  اإىل  امل�سافرين، 
القليلة املا�سية.. اأما الأولوية الآن فهي توفري بيئة �سفر اآمنة و�سليمة خالل 
وال�سالمة،  لل�سحة  مبادراتنا  من  م�ستفيدين  ال�سيف،  رحلة  مراحل  كافة 
وا�ستعادة عملياتنا الت�سغيلية تدريجيا اإىل الأ�سواق التي اأعيد فتحها«. واأ�سار 
اإىل اأنه خالل الأ�سهر القليلة املا�سية، اغتنمت الحتاد للطريان الفر�سة يف 
تطوير عملياتها ومراجعة كيفية تقدمي خدماتها وقامت باأكرب عملية �سيانة 

لالأ�سطول يف تاريخ ال�سركة. 

اأ�صواق الأ�صهم توا�صل �صعودها 
بقيادة قطاعي البنوك والعقارات

•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت اأ�سواق املال الإماراتية �سعودها لليوم الثاين على التوايل و�سط ا�ستمرار 
ويظهر  وال��ب��ن��وك.  ال��ع��ق��ار  ا�سهم  م��ن  �سريحة  على  الن��ت��ق��ائ��ي  ال�����س��راء  عمليات 
الر�سد اليومي للتعامالت ا�ستمرار تركز الن�سبة الكرب من ال�سيولة على اأ�سهم 
الذي  الأم��ر  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �سوقي  يف  امل��درج��ة  والبنوك  العقار  قطاعي 
دفعها لبلوغ م�ستويات �سعرية جديدة. وكان املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل اأغلق 
%0.50 مقارنة  ن�سبتها  بزيادة  نقطة   2097 م�ستوى  عند  اجلل�سة  نهاية  يف 
مع اغالقه يف اليوم ال�سابق ..يف حني ارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية بن�سبة %0.52 مغلقا عند 4341 نقطة. وتف�سيال على م�ستوى حركة 
الأ�سهم الرابحة فقد وا�سلت جمموعة �سركات اعمار بتقدمي الدعم ل�سوق دبي 
2.79 درهم فيما �سعد �سهم اعمار  املايل حيث ارتفع �سهم اعمار العقارية اىل 
الجتاه  نف�ض  يف  مولز  اعمار  �سهم  وتبعه  دراه��م   2.17 م�ستوى  اىل  للتطوير 
مغلقا عند 1.48 درهم، كما ارتفع �سهم ارابتك اىل 68 فل�سا والحتاد العقارية 
البنوك  اأ�سهم  املالية فقد وا�سلت  ل��الأوراق  اأبوظبي  �سوق  اأم��ا يف  30 فل�سا.  اىل 
 11.30 اأبوظبي الأول اىل  الن�ساط حيث ارتفع �سهم بنك  اأي�سا قيادة  والعقار 
درهم اىل جانب �سهم بنك ابوظبي التجاري 5.06 درهم و�سهم م�سرف اأبوظبي 
الإ�سالمي املغلق عند 3.83 درهم، وارتفع �سهم الدار اىل 1.85 درهم. و�سجلت 
�سهية التداول املزيد من التح�سن وارتفعت قيمة ال�سفقات املنفذة يف ال�سوقني 
اىل 465 مليون درهم مقارنة مع 372 مليون درهم يف اليوم ال�سابق، وبلغ عدد 

الأ�سهم املتداولة 503 ماليني �سهم نفذت من خالل 6814 �سفقة.

مليار درهم اإيرادات احلكومة   13.42
الحتادية خالل الربع الأول 2020 

•• اأبوظبي-وام: 

دره��م خالل  1.8 مليار  الدولة نحو  للجهات الحتادية يف  امليزانية  فائ�ض  بلغ 
الربع الأول من العام 2020 وذلك بح�سب تقرير الأداء املايل عن تنفيذ املوازنة 
العامة ال�سادر عن وزارة املالية. واأظهر التقرير ذاته اأن قيمة الإيرادات الفعلية 
للوزارات الحتادية بلغت نحو 13.42 مليار درهم خالل الربع الأول من العام 
2020 بن�سبة تنفيذ و�سلت اىل 21.5 % تقريبا من اجمايل املوازنة الفعلية 
 11.447 امل�����س��روف��ات  قيمة  و�سلت  ح��ني  يف  دره���م  مليار   61.355 البالغة 
بلغت  فقد  للتقرير  ووفقا   .  18.6% اىل  و�سلت  تنفيذ  وبن�سبة  دره��م  مليار 
8.492 مليار  املالية خالل الربع الأول من العام اجلاري  اإي��رادات وزارة  قيمة 
درهم ت�سكل ما ن�سبته نحو 64.1 % من اجمايل اإي��رادات ال��وزارات الحتادية. 
فيما بلغت قيمة اإي��رادات وزارة الداخلية 228 مليون درهم تقريبا ونحو 1.6 
مليار درهم لوزارة املوارد الب�سرية والتوطني و180 مليون درهم لوزارة ال�سحة 

ووقاية املجتمع وتوزعت بقية الإيرادات على الوزرات الأخرى.

�أطلقته دبي للم�شاريع �لنا�شئة بالتعاون مع مركز دبي �لتكنولوجي لريادة �لأعمال »ديتك«

فائزين يف املرحلة الأوىل من برنامج تطوير مهارات ال�صباب املواطن  5

موؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صتثمار تدعو ال�صركات وامل�صتثمرين
 لال�صـتفادة من حـزم واإجـراءات التحفيز يف املناطق احلـرة

•• دبي-الفجر:

النا�سئة”،  ل��ل��م�����س��اري��ع  “دبي  اأع��ل��ن��ت 
اإح��دى مبادرات غرفة جت��ارة و�سناعة 
دب���ي امل��ب��ت��ك��رة ل��دع��م ري�����ادة الأع���م���ال، 
التكنولوجي  دب��ي  مركز  م��ع  بالتعاون 
اململوك  “ديتك”،  الأع���م���ال  ل���ري���ادة 
بالكامل ل�سلطة واحة دبي لل�سيليكون 
املرحلة  يف  اخل��م�����س��ة  ال���ف���ائ���زي���ن  ع���ن 
مهارات  تطوير  “برنامج  م��ن  الأوىل 
ال�سباب املواطن” وذلك خالل فعالية 
والتي  الإلكرتونية  التناف�سية  اجلولة 

اأقيمت موؤخراً وا�ستمرت ملدة يومني. 
و�سملت قائمة الفائزين يف الربنامج كاًل 
من �سلطان احلو�سني وفهد الزرعوين 
 »TutorMe موؤ�س�سي “تيوتور مي
وه������ي م��ن�����س��ة ت����رب����ط امل���ع���ل���م���ني من 
بالطالب،  العالية  امل��وؤه��الت  اأ�سحاب 
م�سروع  م��وؤ���س�����س��ة  م����ب����ارك،  وال���ع���ن���ود 
 »CoDevelop دي��ف��ي��ل��وب  “كو 
كياين،  وح�سن  ال�ست�سارية،  للخدمات 
 »Editvid موؤ�س�ض من�سة “اديتفيد
من  املدعومة  الفيديو  مقاطع  لإن�ساء 
والذكاء ال�سطناعي،  الب�سري  العامل 
“بيتكي  موؤ�س�سة  ح��ي��در،  ب��ن  ولطيفة 
عقارية  م��ن�����س��ة  وه����ي   »Baytuki
ال�سطناعي،  بالذكاء  مدعومة  ذكية 
العو�سي،  رو�����س����ة  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
“مزراي  الإل��ك��رتوين  املتجر  موؤ�س�سة 
و�سيح�سل  ل��الأح��ذي��ة.   »Mzarrai
والتوجيه  ال����دع����م  ع���ل���ى  ال����ف����ائ����زون 
منو  تعزيز  على  مل�ساعدتهم  والإر���س��اد 

م�ساريعهم التجارية.
للم�ساريع  “دبي  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
دبي  م��رك��ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  النا�سئة” 
“ديتك”  الأعمال  لريادة  التكنولوجي 
اأ�سحاب  م����ن   30 ب���اخ���ت���ي���ار  ق���ام���ت 
الأع���م���ال  ورواد  ال��ن��ا���س��ئ��ة  امل�������س���اري���ع 
يف  للم�ساركة  امل��واط��ن��ني  ال�����س��ب��اب  م��ن 
والإر�ساد  والتوجيه  التدريب  اأكادميية 
�سمن برناجمهما امل�سرتك الهادف اإىل 
الإماراتيني،  ال�سباب  م��ه��ارات  تطوير 
وا�ستمر  امل��ا���س��ي  يونيو  ب���داأ يف  وال���ذي 
ع��ل��ى م���دى 4 اأ���س��اب��ي��ع، ح��ي��ث انخرط 
تدريب  يف  الأك���ادمي���ي���ة  يف  امل�����س��ارك��ون 
املوا�سيع  خم��ت��ل��ف  ح����ول  م��ت��خ�����س�����ض 

واختتمت  الأع����م����ال.   رواد  ت��ه��م  ال��ت��ي 
ا�ستعر�ض  تناف�سية  بجل�سة  الأكادميية 
الربنامج  يف   30 ال����  امل�����س��ارك��ون  فيها 
اأمام  التجارية  واأف��ك��اره��م  م�ساريعهم 
جل��ن��ة م���ن امل��ح��ك��م��ني م���ن ب��ي��ئ��ة ري���ادة 
الأع��م��ال يف دب��ي والتي �سمت ك��اًل من 
ناتاليا �ساي�سيفا، مديرة ريادة الأعمال 
يف غرفة دب��ي، وغ��امن الفال�سي، نائب 
رئي�ض اأول – �سعادة املوظفني والبتكار 
لل�سيليكون،  دب�����ي  واح������ة  ���س��ل��ط��ة  يف 
الرئي�ض  ن��ائ��ب  كري�ستن�سن،  وه��ان�����ض 
لريادة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  دب����ي  م��رك��ز   –
�سابونه،  وحممد  “ديتك”،  الأع��م��ال 
اآب  “�ستارت  يف  الربجمة  ق�سم  رئي�ض 
فكري،  اإيهاب  والدكتور  كامب”،  بوت 

الرئي�ض التنفيذي ل�سركة “املنتور«.
وقال هان�ض هرنيك كري�ستن�سن، نائب 
رئي�ض - مركز دبي التكنولوجي لريادة 
مب�ساهدة  �سعداء  “ديتك”:  الأع��م��ال 
يقومون  امل���وه���وب���ني  الأع�����م�����ال  رواد 
مبتكرة  ح����ل����ول  وت�����ق�����دمي  ب���ت���ط���وي���ر 
وفخورون  الع�سر،  وم�ساكل  لتحديات 
قام  التي  والأب��ح��اث  اجلهود  مب�ستوى 
املرحلة  اإىل  للو�سول  امل�����س��ارك��ون  بها 
مع  التكيف  يف  ومب��رون��ت��ه��م  النهائية، 
خمتلف املراحل. متّيز العمل اإىل جانب 
الطموح الذي يحمله رواد الأعمال هو 

“ديتك”؛  وم��رك��ز  ل��ل��ن��ج��اح.  ال��ط��ري��ق 
جماعية  ع���م���ل  م�������س���اح���ة  ب���اع���ت���ب���اره 
تخ�س�سات  الأعمال يف  لرواد  مفتوحة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ي��ب��ح��ث ب��ا���س��ت��م��رار عن 
التجارية  الأف��ك��ار  ذوي  م��ن  موهوبني 
الفريدة، لتقدمي الدعم لهم للو�سول 

اإىل اآفاق جديدة من الإجناز.
الفائزين  امل��ر���س��ح��ني  ه��ان�����ض  وخ��اط��ب 
برنامج  اإك��م��ال  على  “تهانينا  ق��ائ��اًل: 
اإىل  الإماراتي بنجاح، ونتطلع  التنمية 
ا�ست�سافتكم يف مركز ديتك لال�ستمرار 
يف ت��ق��دمي ال��ت��وج��ي��ه وال��ت��دري��ب الذي 
التالية  امل��رح��ل��ة  ومتابعة  حت��ت��اج��ون��ه، 

من منو اأعمالكم وتطورها.« 
ريادة  مديرة  �ساي�سيفا،  ناتاليا  واأك��دت 
املرحلة  اأن  دب����ي  غ���رف���ة  يف  الأع����م����ال 
مهارات  تطوير  “برنامج  م��ن  الأوىل 
بجذب  جن���ح���ت  املواطن”  ال�������س���ب���اب 
الأع����م����ال  رواد  وت�������س���ج���ي���ع  وحت���ف���ي���ز 
الإماراتية  النا�سئة  امل�ساريع  واأ�سحاب 
القطاع  ع��ل��ى وظ���ائ���ف  الإق����ب����ال  ع��ل��ى 
امل�����س��ارك��ني يف  اأن  اإىل  اخل���ا����ض، لف��ت��ة 
واملهارات  امل��ع��رف��ة  اكت�سبوا  ال��ربن��ام��ج 
التجارية  اأف��ك��اره��م  لتحويل  ال��الزم��ة 
اإىل  والن�����س��م��ام  واق��ع��ي��ة  م�ساريع  اإىل 

عامل ال�سركات النا�سئة.
“جنحنا  ق��ائ��ل��ة:  �ساي�سيفا  واأ���س��اف��ت 

الربنامج  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  خ���الل 
بجذب رواد الأعمال واأ�سحاب امل�ساريع 
م����ن خمتلف  ال���ن���ا����س���ئ���ة  الإم�����ارات�����ي�����ة 
الأربعة  الأ�سابيع  الأعمار. وعلى مدى 
يف  وخا�سة  امل�ساركون  اكت�سب  املا�سية، 
والإر�ساد  والتوجيه  التدريب  اأكادميية 
وج��ه��ات نظر ج��دي��دة وع���ززوا التعاون 
متينة  اأ�س�ض  ببناء  وقاموا  بينهم  فيما 
تظهر  التي  املبتكرة  الأع��م��ال  ملفاهيم 
“دبي  يف  ونتطلع  حقيقية.  اإم��ك��ان��ات 
هذه  روؤي����ة  اإىل  النا�سئة”  للم�ساريع 
م�ساريع  اإىل  تتطور  الفريدة  الأف��ك��ار 

واقعية ناجحة.« 
مهارات  ت��ط��وي��ر  “برنامج  وي���ه���دف 
الأوىل  ب��ال��درج��ة  املواطن”  ال�����س��ب��اب 
الإم���ارات���ي���ني  ال�����س��ب��اب  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل 
القطاع  ع��ل��ى وظ���ائ���ف  الإق����ب����ال  ع��ل��ى 
املهارات  خ���الل حت��دي��د  م���ن  اخل���ا����ض 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا وت���ط���وي���ره���ا عرب 
للمواطنني،  متخ�س�ض  تدريب  توفري 
وت�����زوي�����ده�����م ب����امل����ع����رف����ة واخل��������ربات 
الالزمة يف جم��ال ري��ادة الأع��م��ال، مبا 
ي��ت��الءم م��ع امل���ه���ارات واخل�����ربات التي 
التدريب  ه���ذا  م���ن خ���الل  اك��ت�����س��ب��وه��ا 
امل��ت��خ�����س�����ض. وي���ه���دف ال���ربن���ام���ج اإىل 
م�ساعدة املواطنني ال�سباب على اإطالق 
اإىل  الن�سمام  اأو  اخلا�سة  م�ساريعهم 

ن��ا���س��ئ��ة خ���ا����س���ة. ك��م��ا ويعترب  ���س��رك��ة 
حتتها  �ستجمع  التي  املظلة  الربنامج 
كل مبادرات “دبي للم�ساريع النا�سئة” 
التي ت�ستهدف تطوير مهارات ال�سباب 

املواطن. 
النا�سئة”،  للم�ساريع  “دبي  وت��ع��ت��رب 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال��غ��رف��ة خ����الل العام  ال��ت��ي 
نوعها يف منطقة  الأوىل من   ،2016
والتي  واأف���ري���ق���ي���ا،  الأو�����س����ط  ال�������س���رق 
الذكية،  دبي  تعمل حتت مظلة مدينة 
القطاعني  ال�سراكة بني  وجت�سد قيمة 
العام واخلا�ض بهدف ت�سجيع البتكار 
م�سدراً  تعترب  حيث  الأع��م��ال،  وري���ادة 
لرواد الأعمال يف دبي. وميكن  رئي�سياً 
ل���ل���زوار الط�����الع ع��ل��ى ف��ر���ض العمل 

اجلديدة  ..
الأحداث  باأهم  ال�سرتاك  كما ميكنهم 
التي تركز على التكنولوجيا، والدورات 
املعلومات  م����ن  وغ����ريه����ا  ول������ق������اءات 

املتطورة الهامة.
النا�سئة”  ل��ل��م�����س��اري��ع  “دبي  وت���دع���م 
اإىل  ال��رام��ي��ة  دب��ي  غرفة  ا�سرتاتيجية 
متكني رواد الأعمال وت�سجيع البتكار، 
 ،2015 ع��ام  يف  الغرفة  اأطلقت  حيث 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الب���ت���ك���ار ال���ه���ادف���ة اإىل 
ودع��م وحماية م�سالح جمتمع  متثيل 

الأعمال يف دبي.

•• دبي-الفجر: 

ال�ستثمار،  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  دع��ت 
اإح�������دى م���وؤ����س�������س���ات اق���ت�������س���ادي���ة دب����ي، 
املناطق  يف  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ال�������س���رك���ات 
احلوافز  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  اإىل  احل�����رة، 
هذه  خمتلف  اأطلقتها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 
تداعيات  م��ن  واحل���د  للتقليل  امل��ن��اط��ق، 
“كوفيد-19”  ك��ورون��ا  فريو�ض  تف�سي 

على الن�ساط القت�سادي يف الإمارة.
ج��اء ذل��ك خ��الل ن���دوة ع��رب الإنرتنت، 
نظمتها موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار، 
ومب���������س����ارك����ة م�����ن ك����ب����ار امل���������س����وؤول����ني 
املناطق  اأب������رز  م���ن  ل���ع���دد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
احل������رة يف الإم����������ارة، م���ث���ل م���رك���ز دبي 
لل�سلع املتعددة، ومدينة دبي لالإنرتنت، 
من  متحدث  جانب  اإىل  اجلنوب،  ودب��ي 
ت�سليط  ب��ه��دف  وذل���ك  دب���ي،  اقت�سادية 
التي  واملبادرات  الإج��راءات  على  ال�سوء 
املناطق،  تلك  واعتمدتها  عنها  اأع��ل��ن��ت 
مبا يتزامن ويتما�سى مع حزم امل�ساعدة 
والتحفيز التي اأطلقتها اإمارة دبي ب�سكل 
خا�ض، ودولة الإم��ارات العربية املتحدة 
وا�ستمرارية  ا�ستدامة  ل�سمان  عموماً، 
يف  القت�سادي  النمو  وتعزيز  الأع��م��ال، 

مرحلة ما بعد الوباء.
الرابعة  الفرتا�سية  الندوة  هذه  وتعّد 
“برنامج توا�سل  اإط��ار �سل�سلة ور���ض  يف 
 ”2020 ال��ع��ام واخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع��ني 
لتنمية  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة  ط���ورت���ه  ال�����ذي 
ال�ستثمار، بهدف تعزيز فر�ض ال�سراكة 
وال���ت���وا����س���ل ب���ني ال��ق��ط��اع��ني، واإط�����الع 
املحلي  اخل��ا���ض  وال��ق��ط��اع  امل�ستثمرين 
والإقليمي والعاملي على بيئة الأعمال يف 

الإمارة ، اإىل جانب التدابري والجراءات 
تعزيز  ب��ه��دف  احل��ك��وم��ة،  تتخذها  ال��ت��ي 
م��ك��ان��ة دب����ي ودول�����ة الإم��������ارات كوجهة 
�سديقة لالأعمال تدعم النمو امل�ستدام. 
ل��ي��وا���س��ل ب��ذل��ك ه���ذا ال��ربن��ام��ج الهام 
للقطاعني  حيوية  كمن�سة  دوره  تعزيز 
التطورات  مل��ن��اق�����س��ة  واخل����ا�����ض  ال���ع���ام 
احلا�سلة وبناء �سراكات جديدة وتعزيز 

ال�سراكات القائمة.
وك����ان جم��ل�����ض امل��ن��اط��ق احل����رة يف دبي 
ق��د اأع��ل��ن ع��ن ح��زم��ة ح��واف��ز اقت�سادي 
���س��ام��ل��ة، ف��ي��م��ا اأط��ل��ق��ت امل��ن��اط��ق احلرة 
الأع�ساء يف املجل�ض، مبادرات متخ�س�سة 
وتعزيز  الأعمال  تكاليف  خف�ض  بهدف 
ال�سيولة املالية لل�سركات، وذلك متا�سياً 
ال�����س��م��و ال�سيخ  م��ع ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 
حاك����م  ال������وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 
ا�ستمرارية  ل�����س��م��ان  اهلل،  رع����اه  دب����ي، 
الأعمال واحلد من التاأثري القت�سادي 

ل�”كوفيد-19«.
وق�����د ���س��م��ل��ت امل������ب������ادرات، ت���اأج���ي���ل دفع 
اأ�سهر،   6 اإىل  ت�����س��ل  مل����دة  الي����ج����ارات 
وت��ي�����س��ري ال���دف���ع���ات امل��ال��ي��ة م���ن خالل 
مبالغ  من  العديد  ورّد  مي�سرة،  اأق�ساط 
العديد  واإل��غ��اء  وال�سمانات،  التاأمينات 
والأفراد،  ال�سركات  على  الغرامات  من 
ال��ع��م��ال��ة يف  بتنقل  ال�����س��م��اح  ج��ان��ب  اإىل 
ال�سركات والقطاعات العاملة يف املناطق 
احلرة بحرية من خالل عقود دائمة اأو 
م��وؤق��ت��ة وب���دون غ��رام��ات خ��الل الفرتة 
املتبقية من العام اجلاري، وذلك كجزء 

من اإجراءات التحفيز.
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق��رق��اوي،  فهد  ق��ال 

ملوؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار: “تعترب 
املناطق احل��رة يف اإم���ارة دب��ي ج��زء مهم 
واأ�سا�سي يف اإعادة تن�سيط حركة التجارة 
تاأكيد  يف  دوره��ا  اإىل  بالإ�سافة  العاملية، 
اأعلنت  التي  التحفيز  ح��زم  اأن  و�سمان 
تف�سي  اع��ق��اب  الإم�����ارات يف  دول���ة  عنها 

الوباء �ستحقق اأهدافها املن�سودة«.
واأكد القرقاوي، اأن املناطق احلرة تعترب 
ممار�سة  ت�سهيل  يف  حا�سم  عن�سر  اأي�سا 
الأع��م��ال، والن��ف��ت��اح الق��ت�����س��ادي الذي 
اإىل دبي،  امل����ال وامل���واه���ب  ي��ج��ذب راأ�����ض 
وي��ع��زز م��ك��ان��ة الإم������ارة ك��ب��واب��ة ومركز 
دبي  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  م�سرياً  لالبتكار، 
مع  ق��رب  ع��ن  تعمل  ال�ستثمار  لتنمية 
كل منطقة من املناطق احلرة يف الإمارة 
وخم�س�سة  نوعية  ال�ستثمارات  جلذب 
ال�سرتاتيجية  عرو�سها  وت��ع��زي��ز  ل��ه��ا، 
البيئية  ال��ن��ظ��م  ب���ه���ذه  ال���وع���ي  ل���زي���ادة 
التمكينية بني امل�ستثمرين على م�ستوى 
العامل، وكذلك تطوير فر�ض التوا�سل.
الرئي�ض  ال�سعدي،  �ساعل  حممد  وق��ال 
التنفيذي لقطاع ال�سوؤون ال�سرتاتيجية 
“ي�سرفني  دبي:  اقت�سادية  املوؤ�س�سية يف 
اأن اأ����س���ارك يف ال��ن��دوة م��ع زم��الئ��ي من 
�سامل  منظور  لتقدمي  احل���رة  امل��ن��اط��ق 
ح���ول دور اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي خ���الل فرتة 
كوفيد-19 وجهودنا لإعادة الفتتاح يف 
الأ�سا�ض  يف  هم  الذين  للم�ستمعني  دبي 
���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ال��ت��ي ت�سكل 
مثل  ل��الإم��ارة.  احلقيقي”  “القت�ساد 
ه���ذه احل������وارات ب���ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
واخل��ا���ض ���س��روري��ة لإ���س��راك اجلانبني 
ل��ف��ه��م الح���ت���ي���اج���ات؛ وال����س���ت���م���اع اإىل 
ردود ف��ع��ل جم��ت��م��ع الأع���م���ال م��ن جهة 

ومبادرات  �سيا�سات  على  واط��الع��ه��م  ؛ 
احل����ك����وم����ة م����ن ن���اح���ي���ة اأخ����������رى. كما 
اأظهرت جائحة كوفيد-19 مرة اأخرى 
القطاعني  ب���ني  ال��وث��ي��ق��ة  ال��ع��الق��ة  اأن 
ال��ع��ام واخل��ا���ض ���س��روري��ة للتغلب على 
املالحظات  اإىل  ن�����س��ت��م��ع  م��ع��ا.  الأزم������ة 
اقت�سادنا  حت�����س��ني  ب���ه���دف  والأف�����ك�����ار 
م���ن خ����الل امل��ن�����س��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة الذكي 
يت�ساور  اإذ   »ENGAGE DXB«
كل من جمتمع الأعمال واقت�سادية دبي 
والتعليقات  الأفكار  لتبادل  بينهم  فيما 
اإنني  امل��ن�����س��ة.  امل��ق��دم��ة يف  وامل��ق��رتح��ات 
اأت��ط��ل��ع اإىل امل��زي��د م��ن ه���ذه احل����وارات 
لال�ستماع امل�ستمر وجمع التعليقات من 

القطاع اخلا�ض«.
وق��د متكنت املناطق احل��رة يف دب��ي من 
اأجنبي  ا�ستثمار  م�����س��روع   101 ج���ذب 
ملجلة  وف���ًق���ا   ،2019 ع����ام  يف  م��ب��ا���س��ر 
“اإف دي  امل��ب��ا���س��ر  ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي 
موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  انتلجان�ض”  اآي 
املناطق  ت�ساهم  كما  تاميز.  الفاينن�سال 
امل��ح��ل��ي الإجمايل  ال��ن��اجت  ب��ث��ل��ث  احل����رة 
لدبي، وت�ست�سيف مًعا 44،985 �سركة 
 389،336 م��ن  يقرب  م��ا  فيها  يعمل 

موظًفا.
�سليم،  بن  اأحمد  قال  املنا�سبة،  ويف هذه 
وامل���دي���ر  الأول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ض 
املتعددة:  لل�سلع  دب��ي  مل��رك��ز  التنفيذي 
كمركز للتجارة العاملية، نحن ملتزمون 
املختارة  الوجهة  دب��ي  تبقى  اأن  ب�سمان 
املنطقة.  يف  التجارية  الأع��م��ال  ملمار�سة 
ولكن الأه��م من ذلك اأننا يف مركز دبي 
لل�سلع املتعددة نعتقد باأن جناح اأع�سائنا 
هو جناح لنا. من م�سوؤوليتنا الجتماعية 

ال�سبل  بكل  ندعمهم  اأن  والق��ت�����س��ادي��ة 
الطريق.  ع��ل��ى  خ��ط��وة  ك���ل  يف  امل��م��ك��ن��ة 
ن��ح��ن واث���ق���ون ب��اأن��ن��ا م��ن خ���الل العمل 
معاً �سنخرج اأقوى ونتجاوز هذه الفرتة 
ال�سعبة مع احلفاظ على اقت�ساد قوي«. 
اإج��م��ايل احل���زم التحفيزية  وق��د و���س��ل 
القت�سادية التي اأطلقتها دولة الإمارات 
ال���ع���امل���ي لفريو�ض  ال��ت��ف�����س��ي  اإث�����ر  ع��ل��ى 
درهم  مليار   282.5 اإىل  كوفيد-19، 
بهدف  وذل����ك  دولر(.  م��ل��ي��ار   76.9(
الناجمة  التداعيات  تقليل  يف  امل�ساعدة 
عن الفريو�ض. كما اأطلقت حكومة دبي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  بتوجيهات 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، حزمة بقيمة 

1.5 مليار درهم.
املدير  �سيف،  طحنون  �سّرح  جانبه  من 
ب���ن را�سد  مل�������س���روع حم��م��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“اإن حزمنا  اجل��ن��وب:  ب��دب��ي  ل��ل��ط��ريان 
التحفيزية متثل ترجمة حقيقية لروؤية 
اإىل  والهادفة  دب��ي،  يف  الر�سيدة  قيادتنا 
ممار�سة  �سهولة  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ا�ستهرت  طاملا  التي  التجارية  الأع��م��ال 
بها الإمارة، وتوفري الدعم للم�ستثمرين 
ال�سبق  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الأع����م����ال  وجم��ت��م��ع 
لذا  عاملية،  حتديات  اأم��ام  اإننا  والتميز. 
الطريق  هما  وال���س��ت��ع��داد  التكيف  ف��اإن 

الوحيد لتحقيق التقدم اإىل الأمام«.

انطالق امللتقى الفرتا�صي الأول لتعزيز منو ال�صادرات الإماراتية 21 يوليو
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات ام�ض عن ا�ست�سافتها ملنتدى 
مع  بال�سراكة  الإم��ارات��ي��ة  لل�سادرات  للرتويج  افرتا�سي  دويل 
مكتب اأبوظبي لل�سادرات “اأدك�ض” والحتاد لئتمان ال�سادرات 
املبذولة  اجل��ه��ود  تعزيز  ب��ه��دف  وذل���ك  اجل���اري  يوليو   21 ي��وم 
لتعزيز منو قطاع الت�سدير يف الإمارة ودعم القطاع للتغلب على 
الراهنة  العاملية  القت�سادية  الظروف  تفر�سها  التي  التحديات 
الأ�سواق  م��ن  ال��ع��دي��د  ج��دي��دة يف  ف��ر���ض  ت��وف��ري  ي�سهم يف  مب��ا 
العاملية. ويجمع املنتدى الفرتا�سي كبار امل�سدرين من خمتلف 
���س��رك��ات ال�سترياد  اأن��ح��اء جمتمع الأع��م��ال يف دب��ي م��ع ك��ربى 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، ويت�سمن  وامل�����س��رتي��ني ال��دول��ي��ني م���ن ج��م��ي��ع 
جمموعة من النقا�سات واحلوارات البناءة للتعريف مبا تقدمه 
يف  مل�ساعدتهم  وخدمات  جهود  من  بالت�سدير  املعنية  املوؤ�س�سات 

فيما  التجارية  العقود  من  للمزيد  والتاأ�سي�ض  اأعمالهم  تنمية 
بينهم وذلك انطالقاً من تعزيز مبداأ ال�سراكة التي جتمع مكتب 
ال�سركات  لدعم  ال�سادرات  لتنمية  دب��ي  مع  لل�سادرات  اأبوظبي 
الإماراتية. و�ستعمل موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات على تفعيل 
ال��ع��امل، وذلك  24 دول���ة ح��ول  امل��ت��واج��دة يف  ال��دول��ي��ة  مكاتبها 
لدعوة امل�سرتين لالن�سمام اإىل املنتدى الأول من نوعه للرتويج 
للتجارة الدولية يف الدولة منذ الإغالق العاملي لالقت�ساد على 
الوطنية  ال�سركات  تعريف  يف  املنتدى  و�سي�سهم  اجلائحة.  اأث��ر 
من  كاملة  مبجموعة  امل�ساركة  العاملية  واملوؤ�س�سات  وال�سركات 
الئتمانية  والت�سهيالت  املبا�سر  وغري  املبا�سر  التمويل  خدمات 
و�سبل  ل��ل�����س��ادرات،  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  يقدمها  التي  للم�ستوردين 
حتفيز املعامالت التجارية مع امل�ستوردين وامل�سرتيني من خارج 
املن�ساأ  ذات  واخل��دم��ات  املنتجات  ا�سترياد  يف  الراغبني  الإم���ارات 
الإماراتي. وياأتي الإعالن اليوم عن ا�ست�سافة املنتدى بالتزامن 

مع توقيع مذكرة تفاهم بني مكتب اأبوظبي لل�سادرات “اأدك�ض” 
الأهداف  م��ع  متا�سياً  وذل��ك  ال�����س��ادرات  لتنمية  دب��ي  وموؤ�س�سة 
الرامية اإىل تر�سيخ مكانة الإمارات على خارطة التجارة الدولية 
ودعم النمو القت�سادي، والرتويج للمنتجات الوطنية لل�سركات 

الإماراتية.
العو�سي،  �ساعد  املهند�ض  التي وقعها كل من   - املذكرة  وتهدف 
املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات، و�سعيد الظاهري، 
اإىل   - بالإنابة  “اأدك�ض”  لل�سادرات  اأبوظبي  مكتب  ع��ام  مدير 
اآفاق التعاون امل�سرتك، وتوحيد اجلهود لدعم ال�سادرات  تعزيز 
امل���ب���ادرات ال�سرتاتيجية  ال��وط��ن��ي��ة، م��ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ن 
�سركات  “ اأم��ام  “ اأدك�ض  يتيحها  التي  الفر�ض  لتعزيز  الهادفة 
احللول  وتعريفهم مبجموعة  الت�سدير،  العاملة يف جمال  دبي 
التمويلية وميزات الدعم التي يقدمها اأبوظبي لل�سادرات لرواد 

قطاع الأعمال وال�سركات الإماراتية.
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•• دبي - وام:

تنطلق غدا اخلمي�ض الن�سخة ال� 23 
 2020 دب���ي  �سيف  “مفاجاآت  م��ن 
“ - حدث الت�سوق والرتفيه ال�سنوي 
اأغ�سط�ض   29 ح��ت��ى  ي�����س��ت��م��ر  ال����ذي 
التخفي�سات  من  باقة  وي�سم  املقبل 
وال��ع��رو���ض ال��رتوي��ج��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة يف 
والوجهات  ال��ت�����س��وق  م���راك���ز  م��ع��ظ��م 

الرتفيهية يف اإمارة دبي.
ج��اء الإع���الن ع��ن ان��ط��الق املفاجاآت 
ب�سكل  ع��ق��د  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ���الل 
موؤ�س�سة  خ��الل��ه  وك�سفت  اف��رتا���س��ي 
اإحدى  دبي للمهرجانات والتجزئة - 
والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة  موؤ�س�سات 
ال��ت��ج��اري ب��دب��ي - ع��ن ب��اق��ة خمتارة 
لن�سخة  وال��ع��رو���ض  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
كافة  تلبية  ت�سمن  والتي  العام  ه��ذا 
للمت�سوقني  والأذواق  الح��ت��ي��اج��ات 
والعائالت. وقال اأحمد اخلاجة املدير 
التنفيذي ل�موؤ�س�سة دبي للمهرجانات 
�سيف  مفاجاآت  تقدم   “ والتجزئة.. 

دبي �سنويا للمت�سوقني داخل الدولة 
ومليئة  م��ذه��ل��ة  جت���رب���ة  وخ���ارج���ه���ا 
وال�سحوبات  الرتويجية  بالعرو�ض 
الفريدة..  وال���ت���ج���ارب  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
خا�سة  مب��ك��ان��ة  احل���دث  يحظى  ك��م��ا 
ل������دى ����س���ك���ان دب������ي وزواره�����������ا حيث 
اأهم  ك��اإح��دى  مكانته  تعزيز  يف  جن��ح 
بالإ�سافة  دبي  يف  املرتقبة  الفعاليات 
على  ي�����س��ف��ي��ه��ا  ال���ت���ي  احل���ي���وي���ة  اإىل 
اأن���ح���اء امل��دي��ن��ة ���س��ن��وي��اً ليقدم  ك��اف��ة 
ل��ل��ع��ائ��الت والأ����س���دق���اء م���ن ال����زوار 
���س��ي��ف��ي��اً ممتعاً.  م��و���س��م��اً  وامل��ق��ي��م��ني 
اإىل حتقيق جن��اح غري  ونحن نتطلع 
العام احلايل«.  ن�سخة  م�سبوق خالل 
احلدث  ه��ذا  خ��الل  دب��ي  وت�ست�سيف 
م��وؤث��رة على  30 �سخ�سية  اأك��ر من 
جتوب  الجتماعي  التوا�سل  من�سات 
العرو�ض  ع��ن  بحثا  ال��ت�����س��وق  م��راك��ز 
املختلفة  املنتجات  على  ال��رتوي��ج��ي��ة 
مبا يف ذلك املالب�ض والأدوات املنزلية 
والأك�س�سوارات واأدوات التجميل حيث 
ال�سفقات  اأف�سل  بعر�ض  �سيقومون 

للعام احلايل.
الوجهة   - بوينت”  “ذا  وت���ن���ظ���م 
والت�سوق  ال��ط��ع��ام  ل��ت��ج��ارب  ال���رائ���دة 
النخلة  ج��زي��رة  يف  الطلق  ال��ه��واء  يف 
جمريا التي تتميز باإطاللت �ساحرة 
على فندق اأتالنت�ض - ثالث اأم�سيات 
من الألعاب النارية وعرو�ض الطعام 
اأ�سهر  م��ن  جمموعة  �سمن  الفريدة 
ال�سماء  ت���ت���زي���ن  ح���ي���ث  م��ط��اع��م��ه��ا 

ب��ع��رو���ض الأل���ع���اب ال��ن��اري��ة ي��وم��ي��ا يف 
ابتداء من يوم  8:30 م�ساء  ال�ساعة 
ميكن  ..بينما  يوليو   18 وحتى   16
بقوائم  ال�ستمتاع  وال��زوار  للمقيمني 
امل���اأك���ولت اخل��ا���س��ة ي��وم��ي��اً م��ن 12 
تخفي�سات  م���ع  ي��ول��ي��و   18 وح���ت���ى 
وعرو�ض  باملائة   50 وحتى   30 من 
جمانية على اأطباق خمتارة يف املطاعم 
يف  “نخيل مول”  زوار  اأم��ا  امل�ساركة. 
فيمكنهم  جمريا”  “النخلة  ج��زي��رة 
ال�ستمتاع بعرو�ض فنية فريدة اأثناء 
املول  ي�ست�سيف  حيث  الت�سوق  رحلة 
ال��ع��امل��ي��ة يف معر�ض  امل���واه���ب  اأف�����س��ل 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ي��ق��ام  ال���ذي  “درميز” 
فيما  الثقافية..  ال�سركال  موؤ�س�سة 
العائالت  م���ن  ل��ل��م��ت�����س��وق��ني  مي��ك��ن 
املوؤقت  “رايب”  ب�����س��وق  ال���س��ت��م��ت��اع 
من  ت�سكيلة  “مع  م���ول  “نخيل  يف 

يف  الفعالية  لهذه  خ�سي�سا  �سممت 
الإمارات”و”�سيتي  “مول  م��ن  ك��ل 
�سنرت ديرة” و”�سيتي �سنرت مردف” 
و”دبي اأوتليت مول” و”نخيل مول” 
و”مريكاتو  مول”  ب��ط��وط��ة  و”ابن 
مول” و”دبي ف�ستيفال �سيتي” حيث 
تقام هذه الفعالية خالل الفرتة من 
16 يوليو اإىل 29 اأغ�سط�ض وميكن 
للت�سوق  ب��ق�����س��ائ��م  ال���ف���وز  ل��الع��ب��ني 
وميكن  ي�ستكملونها.  م��رح��ل��ة  ل��ك��ل 
يوليو   9 يف  التجارية  امل��راك��ز  ل���زوار 
ال�ستمتاع بتخفي�سات ملدة 12 �ساعة 
من ال�ساعة 10 �سباحا وحتى ال�ساعة 
10 ليال يف جميع مراكز الت�سوق يف 
كما  دب���ي..  “يف  الفطيم  “جمموعة 
تخفي�سات  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ميكنهم 
ب��امل��ائ��ة على  و90   25 ب��ني  ت����رتاوح 
جمموعة وا�سعة من املنتجات.. فيما 

اجلمعة  اأي��ام  وذل��ك  املحلية  املنتجات 
ينطلق  وال�سبت خ��الل احل��دث حيث 
10 �سباحا حتى  ال�سوق من ال�ساعة 
اأي�����ام ع��ط��ل��ة نهاية  م�����س��اء خ����الل   7
حوايل  من  منتجات  ويقدم  الأ�سبوع 
20 �سركة �سغرية ومتو�سطة حملية 
الفنية  وامل��ع��رو���س��ات  الأزي�����اء  ت�سمل 
املنزلية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  وامل���ج���وه���رات 

والأغذية وغريها الكثري.
دبي  �سيف  “مفاجاآت  ح��دث  ويخ�ض 
“ الأطفال من كافة الأعمار بالعديد 
املبا�سرة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ع��رو���ض  م��ن 
الت�سوق  مراكز  لأ�سهر  زيارتهم  عند 
يف دب����ي ح��ي��ث جت��ت��م��ع ال���ع���دي���د من 
املواهب لتقدم اأروع الألعاب والأغاين 
نهاية  ك���ل  ال��ك��وم��ي��دي��ة  وال���ع���رو����ض 
و”�سيتي  “مول الإمارات”  اأ�سبوع يف 
�سنرت ديرة “و”�سيتي �سنرت مردف” 

 300 ينفقون  ال��ذي  ال���زوار  يح�سل 
ل��ل��ف��وز مبليون  ���س��ح��ب  ع��ل��ى  دره�����م 
“�سري”  امل��ك��اف��اآت  برنامج  م��ن  نقطة 
خ���الل 12 ���س��اع��ة مي��ك��ن اإن��ف��اق��ه��ا يف 
“جمموعة  ل�  التابعة  الت�سوق  مراكز 
اليومية  امل��ف��اج��اآت  وت��ع��ود  الفطيم«. 
خالل الدورة احلالية ملفاجاآت �سيف 
دب�����ي ل���ت���ق���دم جم���م���وع���ة ك���ب���رية من 
واحد  ل��ي��وم  ت�ستمر  ال��ت��ي  ال��ع��رو���ض 
التجارية  املراكز  املتاجر يف  يف كربى 
يف دب�����ي ح���ي���ث ���س��ي��ت��م الإع��������الن عن 
و�سيكون  �ساعة   24 قبل  املتجر  ا�سم 
العر�ض متاحا ملرة واحدة يومياً وحتى 
للمتاجر  ميكن  بينما  الكمية..  نفاذ 
تقدمي  ال���ع���ام  ه����ذا  الأوىل  ول���ل���م���رة 
يف  خمتلفني  موقعني  �سمن  العر�ض 
التباعد  على  للمحافظة  اليوم  نف�ض 
�سالمة  ع���ل���ى  ح���ر����س���ا  الج���ت���م���اع���ي 
“مفاجاآت  ح��دث  ويتيح  املت�سوقني. 
للمت�سوقني  ال��ع��ام  ه��ذا  دبي”  �سيف 
دعم جهود دولة الإمارات يف مواجهة 
جائحة “كورونا” من خالل امل�ساركة 
التي  املجتمعية  امل�سوؤولية  حملة  يف 
حيث  مول”  “مريكاتو  ي���دي���ره���ا 
ل�سندوق  واحد  بدرهم  التربع  �سيتم 
“الإمارات وطن الإن�سانية” ملواجهة 
الهالل  برعاية  ال��ف��ريو���ض  ت��داع��ي��ات 
ال�����س��وؤون الإ�سالمية  الأح��م��ر ودائ���رة 
والعمل اخلريي وذلك مع كل عملية 
�سراء بقيمة 100 درهم يف “مريكاتو 
كما �سيحظى الزوار بفر�سة  مول”.. 

و”نخيل  مول”  اأوت���ل���ي���ت  و”دبي 
مول” و”ابن بطوطة مول” و”دبي 

ف�ستيفال �سيتي«.
قمة  ع��ل��ى  “يوجا  ف��ع��ال��ي��ة  وت�����س��ك��ل 
اللياقة  لع�ساق  مثاليا  خيارا  الربج” 
ال��ب��دن��ي��ة وامل��رت��ف��ع��ات ح��ي��ث ميكنهم 
ال�ستمتاع بجل�سة تدريب فريدة من 
يف  توب”  ذا  “اآت  من�سة  على  نوعها 
الفعالية  تتيح  حيث  خليفة”  “برج 
اأ�سبوعيا حلوايل  م��رات   3 تقام  التي 
اليوجا  ع�������س���اق  م����ن  ���س��خ�����س��ا   24
الباكر  ال�سباح  باإطاللت  ال�ستمتاع 

بدءاً من ال�ساعة 7 �سباحا.
وتعود لعبة« Yalla DSS » خالل 
ال��دورة من مفاجاآت �سيف دبي  هذه 
اإمتام  للالعبني  لتتيح  جديدة  بحلة 
ث��الث حت��دي��ات حتمل روح دب��ي عرب 
التي  املواقع  اأحد  بزيارة  اأو  الإنرتنت 

الفوز مببلغ 1000 درهم يوميا عند 
اإنفاق 100 درهم.

دبي  ���س��ي��ف  “مفاجاآت  وت��ت�����س��م��ن 
رائعة  تخفي�سات  تقدمي   “  2020
ت�����س��م��ل خم��ت��ل��ف امل��ن��ت��ج��ات والأزي������اء 
الفاخرة و�سحوبات على جوائز قيمة 
وق�����س��ائ��م ت�����س��وق يف ع���دد م��ن مراكز 
الإقامة  على  وعرو�ض  بدبي  الت�سوق 
يف ال���ف���ن���ادق م��ن��ه��ا ع����رو�����ض اإق���ام���ة 
يف  باملائة   50 اإىل  ت�سل  بتخفي�سات 
بالإ�سافة  دبي  فنادق  اأ�سهر  من  عدد 
يقدمها  الطهو  لتعليم  جل�سات  اإىل 
الطهاة يف عدد من  اأف�سل  نخبة من 
العرو�ض  م��ن  وغ��ريه��ا  دب��ي  مطاعم 

والفعاليات الرتفيهية الأخرى.
و�سيتم الإعالن عن اأجندة الفعاليات 
ال����ك����ام����ل����ة ق����ب����ل ان�����ط�����الق احل�����دث 
 www. الإل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع  ع����رب 
dubaisummersurprises .

. @DSSsocial وح�ساب com
dubaisummersurprises .

. @DSSsocial وح�ساب   com

عدد رخ�ص الأن�صطة القت�صادية   7354
يف دبي اجلنوب مع نهاية يونيو

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد رخ�ض الأن�سطة القت�سادية يف منطقة دبي اجلنوب �سمن منطقة 
نحو  دبي”   2020 “ اإك�سبو  ملعر�ض  الرئي�سي  املقر  متثل  التي  املعار�ض 
7354 رخ�سة مع نهاية �سهر يونيو من العام اجلاري وفقا لإح�سائيات 
هذه  اإىل  وا�ستنادا  القت�ساد.  ل��وزارة  التابع  الوطني  القت�سادي  ال�سجل 
التطورات فقد و�سل ن�سبة منو رخ�ض الأن�سطة القت�سادية يف منطقة دبي 
اجلنوب لأكر من 92 % منذ العام 2016 مما يعك�ض ا�ستمرار الن�ساط 
بقوة يف اأكرب مدينة متكاملة اخلدمات تقام على م�ساحة 145 كيلو مرتا 
بجانب املقر الرئي�سي ملعر�ض اإك�سبو حيث ت�سم املنطقة خدمات الطريان 
واخلدمات اللوج�ستية وال�سكنية والغولف والتجارية وذلك بالإ�سافة اإىل 
منطقة  وجت�سد  الإن�سانية.  اخلدمات  ومنطقة  ال��دويل،  مكتوم  اآل  مطار 
اآل مكتوم نائب  دبي اجلنوب روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
يف م�ستقبل  “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ض جمل�ض  رئي�ض 
اإمارة دبي وتر�سيخ مكانتها كمركز عاملي ملجتمع الأعمال و�سناعة الطريان 
تتفرد  باتت  التي  الأخ��رى  ال�سناعات  من  وغريها  اللوج�ستيك  وخدمات 
دبي بتقدميها دون غريها يف منطقة ال�سرق الأو�سط. وتتميز منطقة دبي 
تتوفر طرق  العامل حيث  ببنية حتتية قل نظريها على م�ستوى  اجلنوب 
وجممعات  والت�����س��الت  الكهرباء  خدمات  ت�سمل  �سخمة  مرافق  و�سبكة 
مكتوم  اآل  مطار  مبنى  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ف��ن��ادق  ال�سكنية  وامل��ب��اين  الأع��م��ال 
وغريها من املرافق الأخرى. وبالإ�سافة اإىل املرافق ذات املوا�سفات العاملية 
التي تتوفر يف منطقة دبي اجلنوب فقد عملت حكومة دبي على خلق بيئة 
ا�ستقطاب  يف  �ساهم  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  املنطقة  ه��ذه  يف  لال�ستثمار  جاذبة 
العديد من كربيات ال�سركات متعددة اجلن�سيات واملتو�سطة وال�سغرية التي 
والعامل  الأو�سط  ال�سرق  اأعمالها مبنطقة  التو�سع يف  اإىل  للو�سول  ت�سعى 
اإطالقها  ج��رى  التي  اجل��ن��وب  دب��ي  اأن حتت�سن  املتوقع  وم��ن  ع��ام.  ب�سكل 
خالل العام 2006 ما ي�سل اإىل مليون ن�سمة، علما باأنها م�سممة كبيئة 
اقت�سادية متكاملة لتدعم كافة اأنواع الأعمال وال�سناعات وذلك اإىل جانب 

ا�ست�سافتها ملعر�ض اإك�سبو 2020 ومعر�ض دبي للطريان.

دناتا تدعم جهود املدينة 
العاملية للخدمات الإن�صانية

•• دبي-وام:

اأحد اأكرب مزودي اخلدمات اجلوية يف العامل - بثالث قطع  تربعت “دناتا” - 
دبي  يف  الإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة  اإىل  الب�سائع  مناولة  معدات  من 
وهي اأكرب مركز للخدمات الإن�سانية يف العامل وذلك لدعم جهودها يف ت�سهيل 
نقل مواد الإغاثة وال�ستجابة ال�سريعة للكوارث والأزمات على م�ستوى العامل 
مبا يف ذلك جائحة “كوفيد-19«. و�سلمت “دناتا” املعدات التي �سملت قاطرة 
يف  الإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة  م�ستودعات  اإىل  حاويات  وحاملي  جر 
دبي ما يتيح مناولة مواد الإغاثة العاجلة ب�سرعة وكفاءة مبا يف ذلك معدات 
اأول  األني نائب رئي�ض  الوقاية ال�سخ�سية والإم��دادات الطبية. واأع��رب �ستيف 
عمليات املطار وال�سفر يف “دناتا” عن �سعادته للم�ساهمة يف جهود الإغاثة التي 
تقوم بها املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية يف هذه الظروف ال�سعبة ..اأمال 
اأن ي�ساهم التربع يف م�ساعدة املنظمة و�سركائها على حتقيق اأهدافهم واإحداث 
املدير  �سابا  جو�سيبي  وج��ه  جانبه  م��ن  املحتاجني.  حياة  يف  اإيجابية  ت��غ��ريات 
مبادرتها  على  لدناتا  �سكره  الإن�سانية  للخدمات  للعاملية  للمدينة  التنفيذي 
نقل وحتميل  ت�ساعد يف  دن��ات��ا  بها  ت��ربع��ت  ال��ت��ي  امل��ن��اول��ة  م��ع��دات  اإن  ..وق����ال 
مركز  امل��ع��دات  ه��ذه  تعزز  كما  امل�ستودعات  جممع  داخ��ل  الإن�سانية  امل�ساعدات 
اللوازم  العاملية جتميع  ال�سحة  ملنظمة  يتيح  الذي  والتغليف اجلديد  التعبئة 
الطبية ال�سرورية ملكافحة كوفيد-19 و�ست�ستفيد املنظمات الأخرى يف جتهيز 

معدات واإمدادات اإغاثة ا�ستجابة لالأزمات الإن�سانية يف جميع اأنحاء العامل.
وداأبت “دناتا” على اإطالق مبادرات عاملية منها برناجمها العاملي للم�سوؤولية 
 2014 » عام   dnata for goodدناتا فور غود“ لل�سركات  الجتماعية 
وهي مبادرة يتولها العاملون وتهدف اإىل توفري التعليم وامل�ساعدة الإن�سانية 

يف اأوقات الأزمات واحلفاظ على احلياة الربية والطبيعة .

تفقد ��شتعد�د�ت مطار دبي �لدويل 

حمدان بن حممد: جاهزون ل�صتقبال العامل
•• دبي-وام:

بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو  اأك��د 
رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���س��د 
جاهزة  باتت  دبي  اأن  التنفيذي  املجل�ض 
ل����س���ت���ق���ب���ال ال����ع����امل م����ن ج����دي����د عرب 
م��ط��اره��ا ال����دويل ال���ذي ك���ان و ل يزال 
العامل  ���س��رق  ب��ني  الو�سل  حلقة  ي�سكل 
للجهود  ت��ق��دي��ره  ع���ن  م��ع��رب��اً  وغ���رب���ه 
لعودة  العمل  فرق  تبذلها  التي  الكبرية 
حركة ال�سياحية وتوفري اأعلى م�ستويات 
الراحة والأم��ان للم�سافرين من جميع 

اأنحاء العامل.
جاء ذلك خالل تفقد �سموه ظهر اأم�ض 
مطار دبي الدويل حيث اطماأن على �سري 
العمل ومتابعة التح�سريات و التدابري 
با�ستقبال  البدء  قبل  الالزمة  الوقائية 
ال�����س��ي��اح الأج���ان���ب ام�������ض.. واط��ل��ع على 
م��ب��اين ال��رك��اب و���س��الت الن��ت��ظ��ار اإىل 
املتبعة  وال���ت���داب���ري  الإج��������راءات  ج��ان��ب 
امل���ط���ار ونظم  م�����س��ت��خ��دم��ي  مل���ع���ام���الت 
واآليات العمل التي تطبق داخل املطار ل 

�سيما يف حركة �سفر وو�سول الركاب.
و قال �سموه: “ اطلعت على الإجراءات 
ي��وؤك��د جاهزية  ال��ي��وم  ���س��اه��دن��اه  م��ا   ..
مطار دبي الدويل ل�ستقبال العامل من 
حركة  ل��ع��ودة  ال��ت��ام  وال�ستعداد  ج��دي��د، 
ال�سالمة  معايري  اأف�سل  وفق  ال�سياحة 
امل�سافرين  على �سالمة  الدولية حفاظاً 
والقادمني اإىل دبي.. اليوم نبعث ر�سالة 
ق���ادرون على  باأننا  للعامل  وت��ف��اوؤل  اأم��ل 
ا���س��ت��ئ��ن��اف الإجن�������ازات وك��ت��اب��ة ق�س�ض 
بف�سل  دبي  �سطرتها  طاملا  التي  النجاح 
الروؤية احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 

/رعاه اهلل/ » .

“ اأ�سكر  دب��ي:  اأ���س��اف �سمو ويل عهد  و 
فرق العمل التي �ساهمت خالل الفرتة 
امل��ا���س��ي��ة يف حت���وي���ل ه����ذه الأزم�������ة اإىل 
ال�ستفادة  و  على  للبناء  جديدة  فر�سة 
من جاهزيتنا، واأدعو اجلميع اإىل امل�سي 

ن��ح��و موا�سلة  وواث���ق���ة  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��ى 
جهود  اأ���س��ك��ر  كما  الإجن������ازات..  م�سرية 
الدويل  دب��ي  ملطار  التابعة  العمل  ف��رق 
واأعود و اأكرر لكم جميعاً مقولة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

التقى  و  ���س��اء اهلل”.  اإن  اأف�����س��ل  ال��ق��ادم 
وفرق  امل�����س��وؤول��ني  دب���ي  ع��ه��د  ويل  �سمو 
العمل يف املطار مثمنا تفانيهم يف عملهم 
وجهودهم ل�سمان جاهزية املطار التامة 
وكفاءة العمل من اأجل ا�ستقبال ال�سياح 

اأع���ل���ى درج�����ات احل��م��اي��ة وت�سريع  وف���ق 
وت��رية ع��ودة احلياة اإىل قطاع الطريان 
وال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي ال����ذي ي��ل��ع��ب دوراً 
القت�سادية  العجلة  تن�سيط  يف  حيوياً 
وتر�سيخ مكانة دبي كاأف�سل مدن العامل 
ل���ل���زوار ومب����ا ي�سمن  واأك����ره����ا ج���ذب���اً 
تربعه على قائمة اأف�سل مطارات العامل 

من حيث ال�سالمة والأمان.
قائمة  اإىل  ر����س���م���ي���اً  دب�����ي  ان�����س��م��ت  و 
التي  ال��ع��امل  ح���ول  املختلفة  ال��وج��ه��ات 
ال���ذي  الآمن”  ال�����س��ف��ر  “ختم  ن���ال���ت 
مينحه املجل�ض العاملي لل�سفر وال�سياحة 
لأول مرة هذا العام يف الثالث من يوليو 
�سالمة  ���س��م��ان  يعني  وال����ذي  اجل����اري، 
الوقائية  ال��ت��داب��ري  وت��واف��ر  امل�سافرين 
ال����الزم����ة ل���ه���م ����س���د ف����ريو�����ض ك���ورون���ا 
من  التاأكد  للم�سافرين  ويتيح  امل�ستجد 
التزامات احلكومات والكيانات املختلفة 

داخل الوجهات التي يزورونها.
و اتخذ مطار دبي جمموعة من التدابري 
املدرو�سة و الإجراءات الوقائية اخلا�سة 
�سالمتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  ب��امل�����س��اف��ري��ن 
الفريو�ض  لن��ت�����س��ار  وم��ن��ع��اً  و���س��ح��ت��ه��م 
تزامناً  الأم��ان  اأعلى م�ستويات  ولتوفري 

مع ا�ستقبال ال�سياح اليوم يف الإمارة.
ال�سيخ  �سمو  اجلولة  �سموه خالل  راف��ق 
هيئة  رئي�ض  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد 
الرئي�ض الأعلى ملجموعة  دبي للطريان 
موؤ�س�سة  رئ���ي�������ض  الإم������������ارات  ط�������ريان 
الب�سطي  عبداهلل  ومعايل  دبي  مطارات 
الأمني العام للمجل�ض التنفيذي لإمارة 
املري،  خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال��ف��ري��ق  و  دب���ي 
القائد العام ل�سرطة دبي، و�سعادة اللواء 
حممد اأحمد املري، مدير الإدارة العامة 
لالإقامة و�سوؤون الأجانب بدبي، و�سعادة 
ه���الل ���س��ع��ي��د امل�����ري، م��دي��ر ع���ام دائ���رة 

ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي.

نبعث ر�شالة �أمل وتفاوؤل للعامل باأننا قادرون على تخطي
 هذه �ملرحلة، و�أكرر لكم مقولة حممد بن ر��شد �لقادم �أف�شل

��شتعد�دً� ملرحلة �لتعايف ما بعد كورونا

جلف كابيتال وميد جلوبال داتا تطلقان من�صة اإ�ص اإم اإي اإن�صايت�ص لدعم منو ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
•• دبي-الفجر: 

جلوبال  و”ميد  كابيتال”  “جلف  اأطلقت 
يف  تتمثل  ج��دي��دة  رقمية  م��ب��ادرة  داتا” 
اإي  اإم  اإ�ض  كابيتال  “جلف  من�سة  تاأ�سي�ض 
 Gulf Capital SME – ان�سايت�ض
ال�سركات  ق��ط��اع  ل��دع��م   ،»Insights
م�ستوى  ع���ل���ى  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
مل�ستخدميها  ���س��ت��ت��ي��ح  وال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة، 
ومعلومات  م���وارد  اإىل  ال��و���س��ول  اإمكانية 
ا�ست�سافة خرباء لبحث  اإىل جانب  قّيمة، 
بالقطاع والتحديات  املرتبطة  املو�سوعات 

التي فر�ستها جائحة )كوفيد - 19(.
امل���ن�������س���ة، م�سرية  ه�����ذه  اإط�������الق  وي����ت����ّوج 
ت�����س��ع��ة اأع������وام م���ن ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م بني 
داتا”،  جلوبل  و”ميد  كابيتال”  “جلف 
لتزويد  ال��ق��ن��وات  متعدد  برنامج  لتوفري 
باملعلومات  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
والتحليالت والدعم لتخاذ قرارات عمل 
فاعلة تعزز من التكيف مع ا�سرتاتيجيات 
ال�سركات مبا ي�سهم يف متكينها من حتقيق 

النجاح يف مرحلة ما بعد )كوفيد - 19(.
اإط���الق ه��ذه املن�سة، يف وق��ت تركز  وج��اء 
فيه خمتلف اجلهات على درا�سة التاأثريات 
– 19( على قطاع  الناجمة عن )كوفيد 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات 
اأظهرت  حيث  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط 

من  املائة  يف   59 اأن  حديث  تقرير  نتائج 
ال�سركات ال�سغرية تاأثرت بالفعل بالأزمة 

..
 يف حني وجد التقرير ذاته تعترب 48 يف 
املائة من ال�سركات النا�س���ئة التي �سملتها 
ي�سكل  ب��ات  الإي���رادات  اأن حتقيق  الدرا�سة 

م�سدر قلق كبري، فيما يتوقع 41 يف املائة 
اأق��ل من  اأن تكون معدلت منو الإي���رادات 

املتوقع يف عام 2020.
الرئي�ض  ال�����س��ل��ح،  ك���رمي  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
كابيتال”:  “جلف  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�سغرية  ال���������س����رك����ات  ق����ط����اع  “يعترب 
وامل��ت��و���س��ط��ة حم���ور الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي، اإذ 
بالن�سبة  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  تختلف  ل 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  لقت�ساد 
حيث تعمل ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
الإبداع،  ودع��م  العمل،  فر�ض  توفري  على 
روؤى  م��ع  يتما�سى  الب��ت��ك��ار مب��ا  وحت��ف��ي��ز 
وعليه،  الإق���ل���ي���م���ي،  الق���ت�������س���ادي  ال��ن��م��و 
ال�سركات  اأن نحمي  ال�����س��روري  م��ن  ف��اإن��ه 
وقت  اأي  م��ن  اأك���ر  واملتو�سطة  ال�سغرية 
لوباء  القت�سادية  التبعات  ب�سبب  م�سى 
)كوفيد - 19( وانخفا�ض اأ�سعار النفط«.

�سمن  جل�سة  اأول  اإط��الق  املن�سة  و�سهدت 
املبا�سرة  الف��رتا���س��ي��ة  اجلل�سات  �سل�سلة 
قادة  مب�����س��ارك��ة   ،2020 ي��ون��ي��و   30 يف 
الأعمال من �سركات “هب 71” و”اآي بي 

و”جلف  فاكتوري”،  �سوب  وكاميل  اإم”، 
كابيتال«.

ت��ع��اون��ن��ا م��ع ميد  “اإن  ال�����س��ل��ح:  واأ����س���اف 
ج��ل��وب��ال دات���ا ج���اء ب��ه��دف دع���م ال�سركات 
الفرتة  ه��ذه  خ��الل  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ميتلك  القطاع  اأن  من  وللتاأكد  ال�سعبة، 
والنمو  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة  ال����الزم����ة  الأ����س�������ض 

والنجاح يف الواقع اجلديد«.
الن�سف  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  و���س��ت��غ��ط��ي اجل��ل�����س��ات 
�سهرية �سل�سلة من مو�سوعات �ساملة حول 
والعتبارات  املالية  واحللول  التكنولوجيا 
الت�سال،  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
مب�ساركة متحدثني من قادة القطاع، من 
و�ستارت اإيه دي”  �سركات مثل، “اأوراكل”، 
و”اإن5” لطرح التحديات الرئي�سية التي 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  تواجهها 
�ستنظم  ال���ن���دوات  خ��ت��ام  امل��ن��ط��ق��ة. ويف  يف 
امل�ساركني  ب���ني  جت��م��ع  ح���واري���ة  ج��ل�����س��ات 
وامل�����س��رف��ني م���ن الأف������راد ل���الط���الع على 
املزيد من املعلومات والتحليالت وتو�سيع 

اآفاق معارفهم.
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منوذج �إعالن �لن�شر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 142561                               بتاريخ: 2010/5/17
وامل�سجلة حتت الرقم : 142561 

باإ�سم : �ض. كنج�ستون تيكنولوجي كوربوري�سن
وعنوانة : 17600 نيوهوب �سرتيت، فونتاين فايل، كاليفورنيا 92708، الوليات املتحدة 

المريكية
�شورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : 2010/5/17           

وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف :   2020/5/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 142562                               بتاريخ: 2010/5/17
وامل�سجلة حتت الرقم : 151687 

باإ�سم : �ض. كنج�ستون تيكنولوجي كوربوري�سن
وعنوانة : 17600 نيوهوب �سرتيت، فونتاين فايل، كاليفورنيا 92708، الوليات املتحدة 

المريكية
�شورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : 2010/5/17           

وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف :   2020/5/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 142563                               بتاريخ: 2010/5/17
وامل�سجلة حتت الرقم : 134936 

باإ�سم : �ض. كنج�ستون تيكنولوجي كوربوري�سن
وعنوانة : 17600 نيوهوب �سرتيت، فونتاين فايل، كاليفورنيا 92708، الوليات املتحدة 

المريكية
�شورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : 2010/5/17           

وحتى تاريخ انتهاء احلماية يف :   2020/5/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
PHILLIPS 66 : بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   165465      بتاريخ : 2011/11/21
امل�سجلة بتاريخ : 2016/7/26

باإ�سم املالك :  �ض. كونوكوفيليب�ض كومبني
وعنوانة: 600 نورث ديري ا�سفورد، ام ايه-1135، هيو�سنت،

تك�سا�ض 77079-1175، الوليات املتحدة الأمريكية 
 �شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 1
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: فيليب�ض 66 كومباين
عنوانه: �ض.ب. 421959، هيو�سنت، تك�سا�ض

77242-1959، الوليات املتحدة الأمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/3/26

تاريخ التاأ�سري: 2020/5/27 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتعديل )بيان �ملنتجات( 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 مكتب جاولينغ دبليو ال جي اأي بي
PRANA : طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :  217858            بتاريخ : 2014/9/15 

امل�سجلة بتاريخ: 2019/1/13 
باإ�سم املالك :  برانا ليفينغ، ال ال �سي

وعنوانة : 14375 نورث وي�ست �ساين�ض بارك درايف، بورتالند، اوراغون 97229، الوليات املتحدة الأمريكية
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات عر�ض ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة وت�سم الأزياء 
والإك�س�سوارات فيما يخ�ض ركوب الدراجات الهوائية وال�سري مل�سافات طويلة يف الدروب وامل�سالك )ال�سري 
اجلبلي( والت�سلق واليوغا؛ خدمات البيع باجلملة والتجزئة وت�سم الزياء والإك�س�سوارات فيما يخ�ض ركوب 

الدراجات الهوائية وال�سري مل�سافات طويلة يف الدروب وامل�سالك )ال�سري اجلبلي( والت�سلق واليوغا.
بيانات التعديل:

تعديل بيان املنتجات كما هو مو�سح.
تاريخ التعديل:2019/10/1
تاريخ الن�سر: 2020/4/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
KRISPY RICE : بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   289382      بتاريخ : 2018/3/21
امل�سجلة بتاريخ : 2018/10/16

باإ�سم املالك :  اإ�ض بي اإي لي�سين�سينج ال ال �سي
وعنوانة: 131 �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك، نيويورك،

10012، الوليات املتحدة المريكية
 �شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 43
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: كرياتينج كوليناري كومينيتيز ال ال �سي
عنوانه: 131 �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك، 

نيويورك، 10012، الوليات املتحدة المريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/3/30

تاريخ التاأ�سري: 2020/5/27 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ULTIMA Copy  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 328934   بتاريخ: 2020/4/20
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    اإبريل انرتنا�سيونال انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة :  80 رافلز بلي�ض، رقم 50- 01 يو او بي بالزا 1 ، �سنغافورة 048624 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الورق والورق املقوي والقرطا�سية مبا يف ذلك ورق الطباعة وورق الكتابة والر�سم وورق الآلت الكاتبة وورق 
الطبعات الزرقاء ولوحات الورق البي�ض وورق البطاقات الربيدية وورق املناديل وورق املناديل للن�سخ وورق 
ل�ستعمال الفاك�ض وورق الر�سائل ودفاتر الورق اللوحية والوراق ال�سائبة واملفكرات ودفاتر الر�سم وكتب 
الن�سخ عدمي الكربون ودفاتر املالحظات ذات ظهر ل�سق وامللفات الورقية  الكتابة وورق  التمارين ودفاتر 
والل�ساقات واملظاريف ودفاتر احل�سابات والورق امل�سطر وورق اجليب وورق املذكرات وورق ومواد التغليف 

والتعبئة واملناديل.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتني )ULTIMA( و )Copy( مكتوبتني باللغة النكليزية..

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
PHILLIPS 66 : بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   165466     بتاريخ : 2011/11/21
امل�سجلة بتاريخ : 2016/7/26

باإ�سم املالك :  �ض. كونوكوفيليب�ض كومبني
وعنوانة: 600 نورث ديري ا�سفورد، ام ايه-1135، هيو�سنت،

تك�سا�ض 77079-1175، الوليات املتحدة الأمريكية 
 �شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 4
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: فيليب�ض 66 كومباين
عنوانه: �ض.ب. 421959، هيو�سنت، تك�سا�ض

77242-1959، الوليات املتحدة الأمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/3/26

تاريخ التاأ�سري: 2020/5/27 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
PHILLIPS 66 : بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   168402     بتاريخ : 2012/2/26
امل�سجلة بتاريخ : 2016/7/26

باإ�سم املالك :  �ض. كونوكوفيليب�ض كومبني
وعنوانة: 600 نورث ديري ا�سفورد، ام ايه-1135، هيو�سنت،

تك�سا�ض 77079-1175، الوليات املتحدة الأمريكية 
 �شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 4
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: فيليب�ض 66 كومباين
عنوانه: �ض.ب. 421959، هيو�سنت، تك�سا�ض

77242-1959، الوليات املتحدة الأمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/3/26

تاريخ التاأ�سري: 2020/5/27 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
PHILLIPS 66 : بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   168533     بتاريخ : 2012/1/30
امل�سجلة بتاريخ : 2016/7/26

باإ�سم املالك :  �ض. كونوكوفيليب�ض كومبني
وعنوانة: 600 نورث ديري ا�سفورد، ام ايه-1135، هيو�سنت،

تك�سا�ض 77079-1175، الوليات املتحدة الأمريكية 
 �شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 4
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: فيليب�ض 66 كومباين
عنوانه: �ض.ب. 421959، هيو�سنت، تك�سا�ض

77242-1959، الوليات املتحدة الأمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/3/26

تاريخ التاأ�سري: 2020/5/27 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DARTT RECORDER  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 329445   بتاريخ: 2020/5/6
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    دارت تكنولوجيز بي تي واي ليمتد
وعنوانة :  ليفل 1، 34 حور�ض بيند، بيربا ليك دبليو ايه 6163، ا�سرتاليا

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 7
اأدوات هيدروليكية؛ اأجهزة لال�ستخدام يف عمليات حفر الآبار

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات )DARTT RECORDER( باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DARTT RECORDER  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 329446   بتاريخ: 2020/5/6
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    دارت تكنولوجيز بي تي واي ليمتد
وعنوانة :  ليفل 1، 34 حور�ض بيند، بيربا ليك دبليو ايه 6163، ا�سرتاليا

�شورة �لعالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9

اأجهزة لالختبار يف �سناعة الطائرات؛ اأجهزة لال�ستخدام يف الختبارات غري املدمرة؛ اأدوات اختبار الثقب؛ 
اأجهزة كمبيوتر لالختبار مب�ساعدة الكمبيوتر؛ اأدوات لختبار درجة احلرارة )لغري ال�ستخدامات الطبية(؛ 
اختبار غري مدمرة؛  اأجهزة  الآب��ار؛  قيا�ض لختبار  اأجهزة  الت�سرب؛  اختبار  اأدوات  الت�سرب؛  اختبار  اأجهزة 
اأجهزة اختبار الأداء )لغري لال�ستخدامات الطبية(؛ اأجهزة اختبار حممولة للطائرات؛ اأجهزة اختبار لي�ست 
لالأغرا�ض الطبية؛ اأجهزة لقيا�ض ال�سغط؛ اأجهزة ا�ست�سعار ال�سغط الإلكرتونية؛ اأدوات لقيا�ض ال�سغط؛ 
اأدوات  ال�سغط؛  قيا�ض  اأجهزة  ال�سغط؛  موؤ�سرات  ال�سغط؛  قيا�ض  اأجهزة  ال�سغط؛  لقيا�ض  احلمل  خاليا 
قيا�ض ال�سغط؛ اأجهزة قيا�ض ال�سغط؛ عدادات قيا�ض ال�سغط؛ اأجهزة مراقبة ال�سغط لغري ال�ستخدامات 
الطبية؛ م�سجالت ال�سغط؛ موازين ال�سغط؛ اأجهزة ح�سا�سة لل�سغط؛ اأجهزة ا�ست�سعار ال�سغط؛ حمولت 
ال�سغط؛ اأجهزة اإر�سال ال�سغط؛ اأجهزة كمبيوتر لال�ستخدام مع اأجهزة احلفر؛ اأجهزة كمبيوتر لال�ستخدام 

مع اأدوات احلفر؛ اأجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام مع عمليات احلفر
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات )DARTT RECORDER( باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DARTT RECORDER  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 329447   بتاريخ: 2020/5/6
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    دارت تكنولوجيز بي تي واي ليمتد
وعنوانة :  ليفل 1، 34 حور�ض بيند، بيربا ليك دبليو ايه 6163، ا�سرتاليا

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
خدمات بدء الت�سغيل )الختبار والفح�ض(؛ الختبار الهند�سي؛ اختبار اآبار النفط؛ اختبار املنتجات؛ اختبار 
بتطبيق  املتعلقة  والتقييم  والتحليل  الختبار  الأجهزة؛ خدمات  اختبار  املنتجات؛  �سالمة  اختبار  اجل��ودة؛ 

معايري ال�سناعة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات )DARTT RECORDER( باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
PWDRS  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 329450   بتاريخ: 2020/5/6
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    د�سيم بيوتي جروب انك.
وعنوانة :  15 فريزر افينيو، تورونتو، اأونتاريو، اإم6كيه  1واي7، كندا  

�شورة �لعالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3

للوجه  مرطبات  وبالتحديد  والب�سرة  باجل�سم  للعناية  منتجات  باجل�سم؛  العناية  جتميل  م�ستح�سرات  جتميل؛  م�ستح�سرات 
ومرطبات للج�سم ومعاجلات �سد ال�سيخوخة للوجه؛ منتجات م�سادة لل�سيخوخة للج�سم وبالتحديد كرميات م�سادة لل�سيخوخة 
للج�سم وغ�سول وجل وزيوت ومنظفات و�سابون للج�سم ومق�سرات ومرطبات ومنعم الب�سرة ومطريات الب�سرة وم�ستح�سرات العناية 
بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ عالجات الرقبة املو�سعية وحتديداً غ�سول وكرميات وجل وزيوت ومنظفات ومق�سرات ومرطبات ومنعمات 
الب�سرة ومطريات الب�سرة وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد عن الرقبة؛ عالجات اآثار التمدد غري الطبية وحتديداً 
بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  الب�سرة  الب�سرة ومطريات  ومنعمات  ومق�سرات ومرطبات  ومنظفات  وزيوت  وكرميات وجل  غ�سول 
لإزالة التجاعيد من اآثار متدد الب�سرة؛ عالجات ال�سيلوليت غري الطبية وحتديداً غ�سول وكرميات وجل وزيوت ومنظفات ومرطبات 
ومنظفات  وزي��وت  وج��ل  وك��رمي��ات  غ�سول  وحت��دي��داً  الب�سرة  تفتيح  و/اأو  تبي�ض  عالجات  ال�سيلوليت؛  لتقلي�ض  الب�سرة  ومنعمات 
العناية  وغ�سول  لل�سعر  )�سرباي(  رذاذ  وبالتحديد  بال�سعر  العناية  منتجات  الب�سرة؛  وتفتيح  لتبي�ض  الب�سرة  ومنعمات  ومرطبات 
�ساد للعرق و�سابون للج�سم و�سابون لال�ستحمام و�سابون لليدين؛  بال�سعر ومنعم لل�سعر وجل لل�سعر؛ �سابون وبالتحديد �سابون مُّ
اجل�سم  ومرطبات  و�سامبو  اجل�سم  وغ�سولت  واجل�سم  للوجه  وكرميات  اأ�سنان  منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  �ُسولت  وغَّ عطري  زيوت 

والكولونيا؛ ماء العطور؛ عطور؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ستعمال ال�سخ�سي..
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة PWDRS  بالأحرف الالتينية.

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ELLAMIA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 329605   بتاريخ: 2020/5/12
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    كرياتينج كوليناري كومينيتيز ال ال �سي
وعنوانة :  131 �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك، نيويورك 10012

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
القهوة

و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة )ELLAMIA( بالأحرف الالتينية.
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
SAM>S CRISPY CHICKEN  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 329606   بتاريخ: 2020/5/12
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    كرياتينج كوليناري كومينيتيز ال ال �سي
وعنوانة :  131 �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك، نيويورك 10012

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات  الكافترييات؛  خ��دم��ات  املقاهي؛  خ��دم��ات  امل��وؤق��ت؛  الإي���واء  وامل�����س��روب��ات؛  الأطعمة  توفري  خ��دم��ات 
خدمات  وال�سراب؛  بالطعام  التزويد  خدمات  )الكانتينات(؛  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  املطاعم؛ 

مطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
باللغة   )SAM>S CRISPY CHICKEN( الكلمات  م��ن  تتكون  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
 CRISPY(   الإجنليزية، وكاريكاتري لدجاجه تقف على اجلانب الأي�سر من الكلمات، ويتو�سط الكلمتني

حار. فلفل  CHICKEN(قرن 
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتعديل )بيان �ملنتجات( 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 مكتب جاولينغ دبليو ال جي اأي بي
PRANA : طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :  217857            بتاريخ : 2014/9/15 

امل�سجلة بتاريخ: 2019/1/13 
باإ�سم املالك :  برانا ليفينغ، ال ال �سي

وعنوانة : 14375 نورث وي�ست �ساين�ض بارك درايف، بورتالند، اوراغون 97229، الوليات املتحدة الأمريكية
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
لب�ض ولبا�ض القدم واغطية الراأ�ض لركوب الدراجات الهوائية وال�سري مل�سافات طويلة يف الدروب وامل�سالك 

)ال�سري اجلبلي( والت�سلق واليوغا.
بيانات التعديل:

تعديل بيان املنتجات كما هو مو�سح.
تاريخ التعديل:2019/10/1
تاريخ الن�سر: 2020/4/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
JUMEIRAH ONE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 331090   بتاريخ: 2020/6/16
بيانات الأولوية: 018255011   2020/6/15    احتاد الوروبي

باإ�سم :    جمريا الدولية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(
وعنوانة :  �سندوق بريد 73137 ، �سارع ال�سفوح ، دبي ، المارات العربية املتحدة

�شورة �لعالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35

املوؤقتة مبا فيها ال�سقق الفندقية و الفنادق ذات ال�سقق؛  العالقات العامة و الت�سويق و الع��الن؛ الدعاية؛ ت�سويق اماكن القامة 
املطاعم؛  و  الفندقية  ال�سقق  و  الفنادق  ادارة  العمال؛  توجيه  بالأعمال؛  املتعلقة  امل�سورة  و  الدارة  بالأعمال؛  املتعلقة  ال�ست�سارات 
ادارة العمال و تنظيم و ترويج خدمات الفنادق و خدمات ح�سن ال�سيافة و  امل�ساعدة يف  المتياز و حتديدا تقدمي ال�ست�سارات و 
خدمات الفنادق لغاية تاأمني املوؤمترات و الجتماعات و املعار�ض و الدورات التدريبية و ور�ض العمل و املعار�ض اخلا�سة بالأعمال و 
اللقاءات و املحا�سرات؛ المتياز و حتديدا تقدمي ال�ست�سارات و امل�ساعدة يف ادارة العمال و تنظيم و ترويج خدمات اليواء املوؤقت و 
خدمات احلجز و حجز الماكن و املعلومات املتعلقة بخدمات الفنادق و اليواء املوؤقت و ال�سقق الفندقية؛ المتياز و حتديدا تقدمي 
ال�ست�سارات و امل�ساعدة يف ادارة العمال و تنظيم و ترويج عقود خدمات الطعمة و امل�سروبات و املطاعم و مطاعم اخلدمة الذاتية 
امل�ساعدة يف  و  الوجبات اخلفيفة؛ المتياز و حتديدا تقدمي ال�ست�سارات  املقهى واملقاهي و حمالت  و  الوجبات اجلاهزة  و مطاعم 
فيها  امل�سروبات مبا  و  الطعمة  اع��داد  و خدمات  امل�سروبات  و  ال�سراب  و  بالطعام  التزويد  ترويج خدمات  و  تنظيم  و  العمال  ادارة 
املقاهي  الذاتية و مطاعم الوجبات اجلاهزة و املقهى و  امل�سروبات و خدمات املطاعم و مطاعم اخلدمة  خدمات توفري الطعمة و 
و حمالت الوجبات اخلفيفة و خدمات اعداد الطعمة و امل�سروبات و خدمات الفنادق و ال�سقق الفندقية و اليواء املوؤقت؛ خدمات 
البيع بالتجزئة و البيع بالتجزئة املبا�سرة )اون لين( يف ما يخ�ض النظارات ال�سم�سية و الأ�سطوانات و ا�سرطة الفيديو و املجوهرات 
و ادوات قيا�ض الوقت و ادوات قيا�ض الوقت الدقيقة و القرطا�سية و املن�سورات املطبوعة و املطبوعات و الو�سائد و حقائب الظهر و 
الدمي اللينة و املفكرات و علب القالم و دفاتر املذكرات اليومية و املنظمات ال�سخ�سية و بطاقات املعايدة و البطاقات الربيدية ؛ 
خدمات البيع بالتجزئة و البيع بالتجزئة املبا�سرة )اون لين(   فيما يتعلق بلف و ا�سرطة الهدايا و الثاث و لوازم التاأثيث و زينة 
الطاولت و احلائط و الكري�ستال و الواين الزجاجية و اواين الزخرف  و اواين الزخرف ال�سيني و الواين النحا�سية و احللي و 
اك�س�سوار ال�سعر و ال�سالل و حمافظ اجليب و حقائب احلوا�سب ال�سخ�سية  ال�سغرية و لوازم اخلياطة و احلقائب امل�سنوعة من 
الكنفا و الق�ض والبال�ستيك و مادة بي يف �سي البال�ستيكية و بيا�سات ال�ًسرة و املائدة؛ خدمات البيع بالتجزئة و البيع بالتجزئة 
املبا�سرة )اون لين( فيما يتعلق بحقائب اليد وحقائب الظهر و ال�سناديق ال�سفرية و حقائب ال�سفر و املحافظ اجللدية و احلقائب 
ال�سفرية و اجلزادين و حامالت بطاقات الئتمان و حمافظ اجليب و حقائب م�ستح�سرات التجميل و املظالت و منتجات ال�سفر و 
اللب�سة و اغطية الراأ�ض و الب�سة القدم و ال�سجاد و الب�سط و ال�سور الفوتوغرافية و العمال الفنية و اللعاب و اللعب و ادوات اللعب 
و الدوات الريا�سية ومعدات اللياقة البدنية و الطعمة و احللويات و امل�سروبات غري الكحولية والكحولية ؛ خدمات البيع بالتجزئة 
و البيع بالتجزئة املبا�سرة )اون لين(  فيما يتعلق بالتبغ وب�سائع التبغ وم�ستلزمات املدخنني ؛ ادارة املكاتب و املوظفني؛ جتميع 
اإدارة املعار�ض اخلا�سة  اأو العالنية؛ تنظيم و  و �سيانة قواعد البيانات؛ تنظيم املعار�ض و املعار�ض التجارية لالأغرا�ض التجارية 
بالأعمال؛ تاأجري امل�ساحات العالنية ؛ تنظيم و ادارة و توفري برامج مكافات الولء مبا يف ذلك توجيه وتقدمي المتيازات و اجلوائز 
املرتبطة بربامج مكافات الولء و الربامج التحفيزية للزبائن؛ برامج اجلوائز املالية و التحفيزية؛ ترويج اماكن القامة يف الفنادق 
و املطاعم و الطعمة و امل�سروبات و املنتجعات ال�سياحية و املنتجعات ال�سحية و مالعب الغولف و املنا�سبات الريا�سية وباقات ال�سفر 
و الرحالت واحلدائق ذات و�سائل الرتفيه املختلفة من خالل توجيه برامج اجلوائز التحفيزية؛ تقدمي اخلدمات املذكورة اأعاله عن 

طريق �سبكة حا�سوب عاملية ؛ خدمات امل�سورة و ال�ست�سارات و املعلومات املتعلقة باخلدمات ال�سابق ذكرها.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات )JUMEIRAH ONE( باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
NALCO  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 330976   بتاريخ: 2020/6/15
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    ايكولب يو اإ�ض ايه انك.
وعنوانة :  اإيكولب بلي�ض، �ساينت بول، ميني�سوتا 55102، الوليات املتحدة الأمريكية

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
ا�سطناعية غري  راتنجات  الغابات؛  وزراع��ة  والب�ستنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�سوير  والعلوم  ال�سناعة  امل�ستخدمة يف  الكيماويات 
اأ�سمدة؛ مركبات لإطفاء احلريق؛ م�ستح�سرات �سقي املعادن واللحام؛ مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية؛  معاجلة، بال�ستيك غري معالج؛ 
ال�سوائل؛ مركبات تر�سيح؛ مواد تر�سيح  حة لتنقية  اأدوات م�ساعدة مر�سِّ الكيماويات؛  ال�سناعة؛  امل�ستخدمة يف  املواد الال�سقة  مواد للدباغة؛ 
)م�ستح�سرات كيميائية(؛ مواد تر�سيح )مواد معدنية(؛ كربون للمر�سحات )للفالتر( لإزالة امللوثات الع�سوية من املاء؛ كيماويات لال�ستخدام 
الفطريات؛ م�ستح�سرات كيميائية ملعاجلة الرتبة؛ كيماويات لت�سحيح  اإىل مبيدات  اإ�سافات كيميائية  املياه؛  ال�سناعة؛ كيماويات ملعاجلة  يف 
الرتبة؛ كيماويات م�ستخدمة يف الزراعة؛ مواد ل�سقة مغلفة لال�ستخدام الزراعي يف مكافحة الآفات؛ عوامل )كيميائية( لال�ستخدام يف تنقية 
املياه؛ م�ستح�سرات ملعاجلة املياه؛ م�ستح�سرات كيميائية لال�ستخدام يف تنقية املياه؛ عوامل تر�سيب غري ع�سوية لتنقية مياه ال�سرف ال�سحي؛ 
التنظيف؛  امل�ستخدمة يف مياه  الكيماويات  املاء؛  الكل�ض من  اإزالة  ال�سناعية؛ منتجات  العمليات  النفايات ومياه  الكيميائية ملعاجلة  املواد  تلبد 
عوامل  الرت�سيح؛  يف  امل��اء  من  ال�سلبة  امل��واد  اإزال��ة  يف  لال�ستخدام  كيميائية  مركبات  ال�سناعي؛  لال�ستخدام  امل��اء  يف  للذوبان  قابلة  بوليمرات 
تغليظ قابلة للذوبان يف املاء لال�ستخدام يف �سناعة اآبار النفط؛ عوامل تغليظ قابلة للذوبان يف املاء لال�ستخدام يف �سناعة اآبار الغاز؛ منتجات 
راتنجات  حفازات؛  الر�ض؛  اأثناء  املبيدات  هذه  اجت��اه  يف  التحكم  لتح�سني  الت�سنيع  اأثناء  الآف��ات  مبيدات  اإىل  كاإ�سافات  لال�ستخدام  كيميائية 
ال�سناج  روا�سب  من  للحد  كيميائية  منتجات  املياه؛  ملعاجلة   ،1 الفئة  يف  مدرجة  كيميائية  م�ستح�سرات  ال�سناعة؛  يف  لال�ستخدام  ا�سطناعية 
معاجني  اأو  حبيبات  اأو  م�ساحيق  �سكل  على  حراريات  للبرتول؛  كاإ�سافات  لال�ستخدام  زيوًتا(  )لي�ست  كيميائية  منتجات  املراجل؛  يف  واخلبث 
اأي �سلع من نف�ض و�سف  اأو  لال�ستخدام ال�سناعي؛ منتجات كيمائية لال�ستخدام يف الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات لكن ل ت�سمل الأ�سمدة 
الأ�سمدة؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف معاجلة املياه مثل اإزالة ع�سر املياه، والتكرير، واإزالة الرت�سبات، والت�سفية، والتعقيم، اأو حت�سني كل ذلك؛ 
امللحية  التربيد، واملحاليل  البلدية وال�سناعية، ومياه  املياه  الت�سرب يف  للتاآكل و/اأو  بيعها ل�ستخدامها كموانع  التي يتم  الكيميائية  املركبات 
للتربيد، ومولدات اأو مراجل البخار، واأنظمة العودة التكثفية البخارية، واملياه امل�ستخدمة يف عمليات التعدين، واملياه امل�ستخدمة يف �سناعة 
اللب والورق؛  املركبات الكيميائية التي يتم بيعها ملنع اأو تقليل الرغوة يف املبخرات ومولدات البخار ويف املياه ل�ستخدامها يف عمليات الن�سيج 
امل�ستخدمة  الكيماويات  اللب والورق؛  الكيميائية ل�سناعة  الت�سنيع الأخرى؛ الإ�سافات  اللب وال�سناعة ويف عمليات  املياه لال�ستخدام يف  ويف 
لإزالة  امل�ستخدمة  الكيماويات  ال�سناعي؛  ال�سرف  مياه  معاجلة  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات  والبلدية؛  ال�سناعية  ال�سرف  مياه  وتكرير  لتلبد 
امل�ستخدمة  الكيماويات  ال�سناعي،  ال�سرف  مياه  تلوين  اإزال��ة  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات  ال�سناعي؛  ال�سرف  مياه  الثقيلة من  املعادن  ملوثات 
الغبار، وملبدات  التحكم يف  املياه، واإ�سافات  التكتل، وامللبدات، وعوامل نزح  املعادن احلديدية وغري احلديدية مبا يف ذلك عوامل  يف معاجلة 
الطني الأحمر، وم�سادات الرغوة ملعاجلة املعادن، وموانع الت�سرب؛ رابطات حرارية؛ �سوائل هيدروليكية؛ خمرات؛ قواطع م�ستحلبات كيميائية 
متنع  وكيماويات  التاآكل  متنع  وكيماويات  املراجل،  يف  اخلبث  تكوين  تزيل  اأو  متنع  كيماويات  الزيتية؛  ال�سحي  ال�سرف  مياه  يف  لال�ستخدام 
انخفا�ض درجة اللون يف زيوت الوقود؛ راتنجات ا�سطناعية مبا يف ذلك راتنجات التبادل الأيوين، ومنتجات كيميائية لت�سنيع وت�سغيل املعادن، 
مبا يف ذلك املربدات للقطع والر�سم وت�سكيل العمليات، واإ�سافات كيميائية ُت�ستخَدم يف املواد احلافظة �سد ال�سداأ ويف موانع التاآكل؛ حماليل 
من  وحمايتها  املعادن  تكييف  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات  الإلكرتونية؛  الرقاقات  و�سقل  والورقية  احلفازة  ال�سناعات  يف  امل�ستخدمة  ال�سيليكا 
التجمد؛ الكيماويات ملنع وال�سيطرة على منو الطحالب والبكترييا والوحل يف اأنظمة املياه ال�سناعية؛ الكيماويات امل�ستخدمة لل�سيطرة على 
منو البكترييا والطحالب والوحل يف �سناعة اللب والورق؛ الكيماويات الزراعية وحتديًدا، املبيدات احليوية للري ومعقمات الرتبة؛ الكيماويات 
امل�ستخدمة يف معاجلة الغذاء؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف �سناعة م�ستح�سرات التجميل ومنتجات العناية ال�سخ�سية؛ الكيماويات امل�ستخدمة 
الكيماويات  الأدوي��ة؛  �سناعة  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات  واملطاط؛  البال�ستيك  ومعاجلة  �سناعة  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات  املعادن؛  جلفنة  يف 
املعادن  امل�ستخدمة يف معاجلة  الكيماويات  الال�سقة؛  واملواد  الطالء والأحبار  امل�ستخدمة يف  الكيماويات  والزجاج؛  ال�سرياميك  امل�ستخدمة يف 

والأ�سطح؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف �سناعة ومعاجلة النفط والغاز؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف �سناعة املن�سوجات واملالب�ض
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة NALCO مكتوبة بالأحرف الالتينية.

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 
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العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 3336/2019/305 ا�ستئناف جتاري  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/400 جتاري كلي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب   
طالب الإعالن : برامودا بوثرا بهانوار لل بوثرا - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنه : 1- ا�سرتيد �سمارت ليمتد  - �سفته بالق�سية : اخل�سم املدخل.
جمهو حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/400 جتاري 
ال�ساعة  املوافق 2020/7/22  الربعاء  يوم  لها جل�سه  بتاريخ 2019/2/31  وح��ددت  كلي 
10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 1662/2020/305 ا�ستئناف جتاري  

مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1982 جتاري 
كلي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعالن : ديباك كومار تاهيل بولين   - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله :  احمد علي حممد من�سور الزيودي  - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه  : 1- راجيف كومار بولين - �سفته  بالق�سية : م�ستاأنف �سده .
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 1982/2018 جتاري كلي 
بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2020/7/13 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن  بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 650/2020/300 ا�ستئناف مدين  
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/344 مدين كلي 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   
طالب الإعالن : بنك ابوظبي الأول - �ض م ع - فرع دبي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

 - �سليم   حممد  علي  2-م��دث��ر  حممد  مانديل  ال��دي��ن  ف�سل   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
�سفتهما  بالق�سية : م�ستاأنف �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 

كلي  م��دين   2019/344 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
 10.00 ال�ساعة  املوافق 2020/7/27  الثنني  يوم  لها جل�سه  وح��ددت   2020/6/7 بتاريخ 
قانونيا ويف  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  بعد وعليه  التقا�سي عن  بقاعة  �سباحا 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 3535/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/3036 ا�ستئناف جتاري ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 651356.66 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : �سناعة البال�ستيك احلديثة - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
وميثله : علي اإ�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه  : 1- حممد توفيق خليل احلوراين - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )651356.66( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 3282/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1019 جتاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 4961406.82 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإع��الن : الإم��ارات دي�سرتيكت كولينج )امييكول( �ض ذ م م وميثلها املدير العام/ 
اديب يو�سف املبدر - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �ست�سون انف�ستمنتز ليمتد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )4961406.82(  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 4312/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2159 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )9806.58 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : �ساديكو للديكور - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : اأمل عمري  ال�سبيعي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- فيا اإيطاليا للتجارة العامة - �ض ذ م م  - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده  - جمهول حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )9806.58( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 6601/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 863/2019 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 210198 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإع��الن : بنك الكويت الوطني - �ض م ك ع - فرع دبي - �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- في�سل حممد علي حممد احلمادي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )210198( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 4639/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2150/2020 ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 27863 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : حممد ال�سعيد م�سطفى املوافى - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه  : 1- كاو�سيك غو�ض - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل الإقامة 

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )27863( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 4306/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/1008 امر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 13055.68 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : فري�ض اك�سرب�ض )�ض ذ م م(  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ومقهى �سان�سي�سن لوجن )�ض ذ م م( - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )13055.68( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2022/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى : امر اأداء بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ / 20.000 الف 
درهم )ع�سرون األف درهم( والفوائد القانونية 9% من تاريخ الإ�ستحقاق يف 4/2018/9 

حتى ال�سداد 
الإم���ارات - �سفته بالق�سية :  : اميك�ض )ال�سرق  الو���س��ط( �ض م ب )م(  الإع��الن  طالب 
مدعي - املطلوب اإعالنه : 1- جنيب اأمني اأمني اإ�سماعيل - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

- جمهول  حمل الإقامة 
املطالبة  بقيمة  للوفاء  مكلف  فاأنت  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  مبوجب   : الإع��الن  مو�سوع 
20000 درهم )ع�سرون الف درهم( والفوائد القانونية 9% او خزينة املحكمة وذلك خالل 
القانونية  الإج���راءات  املحكمة �ستتخذ  ف��اإن  واإل  الإع��الن  تاريخ ن�سر هذا  اأي��ام من  خم�سة 

بحقكم.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
تبليغ ح�سور اجتماع خربة ح�سابية  

اإىل امل�ستاأنف �سده الثاين : جون دليما )جوهن الربت دي ليما( يف الدعوى رقم 2019/2135 اإ�ستئناف 
جتاري دبي ، نعلمكم باأنه قد مت ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة املقامة �سدكم من قبل 
امل�ستاأنفة / فوغ ميتلز اند كوموديتيز هاو�ض )م د م �ض( ، وعليه ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية 
متام  يف  املوافق 2020/7/15  الربعاء  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  للح�سور  اأعاله  اليها  امل�سار 

ال�ساعة الثالثة بعد الظهر كال يف مكانه اجتماع مرئي عرب تطبيق ZOOM من خالل الرابط
https://us04web.zoom.us/j/5014337625?pwd=T05ndW5SR056aUxkYU1VdWxZOC9NUT09

لالإجابة على ا�ستف�سارات اخلبري ب�ساأن الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ويف حال تخلفكم 
عن احل�سور او عدم ح�سور من ميثلكم يف الوقت املحدد �سلفا فاإننا �سنبا�سر اإجراءات اخلربة وتقدمي 

تقريرنا لعدالة املحكمة املوقرة من واقع امل�ستندات املتاحة لدينا. 
وللتوا�سل مع اخلربة عرب الهاتف رقم  024443378 

 TGRS1115@gmail.com : والربيد اللكرتوين
اخلبري احل�سابي / حممد عبدالرحمن املرزوقي 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3273(

املخطرة : دعفو�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م 
بوكالة املحامي / يو�سف حممد ح�سن  البحر 

املخطر اليها : ارابني انترييري�ض - �ض ذ م م
)جمهول حمل الإقامة(

تخطر املخطرة املخطر اليها ومتهلها مدة خم�سة اأيام اإعتبارا من تاريخ تبلغها 
بهذا الإخطار لوفاء و�سداد مبلغ وقدره 59.720دره��م  )ت�سعة وخم�سون الفا  
�ستكون  املخطرة  فاإن  ذلك  وبخالف   ، للمخطرة  درهما(  وع�سرون  و�سبعمائة 
الزام  �سبيل  ويف   ، الدعوى  واإق��ام��ة  القانونية  الإج���راءات  اتخاذ  اىل  م�سطرة 
املخطر اليها ب�سداد املبلغ املذكور بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
انذار عديل بالن�سر
رقم )3118/2020(

املخطرة : بي او بي بي لتاأجري املعدات الثقيلة - �ض ذ م م 
املخطر اليها : بهارات كومار موتي لل - هندي اجلن�سية 

املو�سوع : 
تاريخ  من  اإعتبارا  اأي��ام  خم�سة  م��دة  ومتهله  اليه  املخطر  املخطرة  تخطر 
)�سبعة  دره���م   37.450 وق���دره  مبلغ  و���س��داد  ل��وف��اء  الإخ��ط��ار  ب��ه��ذا  تبلغه 
وثالثون الفا واربعمائة وخم�سون درهما( للمخطرة ، وبخالف ذلك فاإن 
املخطرة �ستكون م�سطرة اىل اتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى، 
الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  املذكور  املبلغ  ب�سداد  اليه  املخطر  ال��زام  �سبيل  ويف 

وامل�ساريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3/3351(

املخطرة : مازن يو�سف عجور - �سوري اجلن�سية 
بوكالة املحامي / يو�سف حممد ح�سن  البحر 

املخطر اليها : مارك دوجال�ض بوديل - ا�سرتايل اجلن�سية 
)جمهول حمل الإقامة(

اإعتبارا من تاريخ تبلغه  اأيام  يخطر املخطر املخطر اليه ومتهله مدة خم�سة 
بهذا الإخطار لوفاء و�سداد مبلغ وقدره 6.000.000 درهم )�ستة ماليني درهم( 
للمخطرة ، وبخالف ذلك فاإن املخطرة �ستكون م�سطرة اىل اتخاذ الإجراءات 
القانونية واإقامة الدعوى ، ويف �سبيل الزام املخطر اليها ب�سداد املبلغ املذكور 

بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �ز�ل لنقل �ملو�د �لبرولية  
العنوان : مكتب رقم 410 ملك عبدالرزاق علي ح�سن الزرعوين - ديرة - الق�سي�ض - 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 621985  رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1041688  : التجاري 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2020/7/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/7/2 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �جلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�سعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  و�ملحا�شبة 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2389722 فاك�ض:   04-2389721 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�شبة 
العنز  - هور  دي��رة   - ال�سعايل  : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل  العنوان 
دائرة  تعلن  فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا   04-2389721 : - هاتف 
اأعاله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
حماكم  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  �لبرولية  �مل��و�د  لنقل  �ز�ل  لت�سفية 
بتاريخ  دب��ي  ال��ع��دل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2020/7/2  دب��ي 
اإىل امل�سفي  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  2020/7/2 وعلى من لديه 
املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً معه 
كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : كون�شر�ك�شن لتجارة معد�ت �ل�شالمة - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 14 - 1010 ملك �سفن تايد�ض ليمتد - جبل علي الأوىل - ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رق��م   808275  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين 
باأنه قد مت  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  التجاري : 1348513 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله ، وذلك مبوجب  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ 2020/6/1   دب��ي  ق��رار حماكم 
2020/6/1  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �ي �ك�ص 
�ل ملر�جعة �حل�شابات  العنوان : مكتب رقم 14 - 1010 ملك �سفن تايد�ض ليمتد - 
جبل علي الأوىل -  هاتف :     فاك�ض :    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �ي �ك�ص �ل ملر�جعة �حل�شابات
العنوان : مكتب رقم 14 - 1010 ملك �سفن تايد�ض ليمتد - جبل علي الأوىل 
فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية القت�سادية  -  هاتف :     
كون�شر�ك�شن  لت�سفية  اأع���اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
لتجارة معد�ت �ل�شالمة - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/1 وعلى  2020/6/1 واملوثق لدى كاتب 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   - والت�سديقات  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
الإم���ارات   وطلب   : ، اجلن�سية  الطنيجي  القاب�ض  �سعيد  ال�سيد/ عبداهلل حمد 
الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري فروج الدار واملرخ�ض 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 761960 ال�سادر 
ال�سيد/ عمر كويا  الإقت�سادية بخورفان.  اىل  التنمية  دائرة  بتاريخ 2018/5/8 
تارايل عثمان تارايل - اجلن�سية : الهند ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل العام

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

 AJCFICICPL2020/0000901 - املحكمة الإبتدائية املدنية - اأمر اأداء 
اإىل املدعي عليه / 1- �سنجالنز )م م ح(  2-�سيفا فرا�سات جوبينات 

جمهول حمل الإقامة 
نحيطكم علما بان بانه بتاريخ 2020/4/15 قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 

ل�سالح املدعي / اأويل بورغ )�ض م ح( 
ناأمر باإلزام املطلوب �سدهما  1( �سيفا فرا�سات جوبينات   2- �سنجالنز )م م ح(  بان يوؤديا - بالت�سامن - 
الفائدة  الف درهما )167.000 درهما( مع  و�ستون  و�سبعة  م ح( مبلغا وقدره مائة  بورغ )�ض  اأويل  للطالب 

التاأخريية بواقع 7% من تاريخ الإ�ستحقاق املوافق 2019/10/28 وحتى متام ال�سداد. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك هذا التبليغ

 مركز �سعادة املتعاملني
حرر بتاريخ 2020/7/5 

حرر بوا�سطة املوظف 
مزيونة حممد
حمكمة عجمان   �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية   

  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
مذكرة اعالن 

يف الدعوى رقم UAQCFICICPL2020 / 0000125 اأمر اأداء 
اإىل : املدعي عليه : �سن هوى 

العنوان : اإعالن بالن�سر 
حيث اإن 

املدعي )ة( �ستانلي للتجارة - ذ م م 
دبي  باإمارة  الكائن  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  اجل�سمي  هاين  مكاملحامي  املختار  حملها   : العنوان 

Mo4  منطقة القرهود بناية ليربتى الطابق امليزانني مكتب رقم
قد اأقام �سدكم  الدعوى املذكورة اأعاله. لذا قررت املحكمة الحتادية الإبتدائية الزام / �سن هوي )اجلن�سية 
ال�سني( بان يوؤدي اىل �ستانلي للتجارة ذ م م مبلغ مقداره خم�سمائة الف درهم قيمة ال�سيك رقم )6 املوؤرخ 
 2019/7/28 )املوؤرخ   7( رقم  وال�سيك  الوطني  دبي  الإمارات  بنك  على  امل�سحوب   )2019/7/30
 2020/4/2 الق�سائية احلا�سلة يف  املطالبة  تاريخ  %5 من  البنك وفائدة مقدارها  ذات  امل�سحوب على 

والزمت املطلوب �سده امل�سروفات وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
منى داد رحيم الرئي�سي 

ام القيوين / املحكمة الإبتدائية املدنية   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 319/2020/322 ا�ستئناف عقاري  
مو�سوع الإ�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/38 عقاري 

كلي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب   
طالب الإعالن : فالدي�ض تراكوم�ض  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنهما : 1- جمموعة 32 العقارية املحدودة 2-جمموعة 32 �ض ذ م م - 
�سفتهما  بالق�سية : م�ستاأنف �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 

 2020/38 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد   : الإع���الن  مو�سوع 
 10.00 ال�ساعة   2020/7/20 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت  كلي.  عقاري 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد  وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 329/2020/16 جتاري جزئي   

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )388682.50 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  

طالب الإعالن :  �سركة الإمارات للغازات ال�سناعية - ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعالنه : 1- كالى - ماك�ض لأجهزة التربيد والتكييف )ذ م م( - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2020/4/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
اأعاله ل�سالح/�سركة الإم��ارات للغازات ال�سناعية - ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
)388.682.50 درهم( )ثالثمائة وثمانية وثمانون الف و�ستمائة واثنان وثمانون درهما وخم�سون فل�سا( م�سافا 
اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها  9% �سنويا ، اإعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/1/5 وحتى 
متام ال�سداد ، والزمت املدعي عليها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1826/2020/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 46.254.54 درهم )ت�سة واربعون الف 
ومائتان واربعة وخم�سون درهم واربعة وخم�سون فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 

وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن :  موارد للتمويل  - �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله : عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- عي�سى حممد عبداهلل حممد الدح - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
والفائدة  فل�ض(  وخم�سون  وارب��ع��ة  دره��م  وخم�سون  وارب��ع��ة  ومائتان  ال��ف  وارب��ع��ون  )ت�سة  دره��م   46.254.54
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
لذا  بعد  التقا�سي عن  قاعة  8.30 �سباحا يف  ال�ساعة  امل��واف��ق  2020/7/14   الثالثاء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1194/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدرها )12. 279423 درهم( اىل املدعية مع الفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ اإ�ستحقاق الدين احلا�سل يف 2019/12/17 ، مع الزامها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة.  

طالب الإعالن :  �سركة ارامك�ض الإمارات - �ض ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : اأمل عمري ال�سبيعي - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعالنه  : 1- فو�سنج انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

اأعاله ل�سالح/ املنعقدة بتاريخ 2020/6/25 يف الدعوى املذكورة  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
�سركة ارامك�ض الإم��ارات - �ض ذ م م  بالزام ال�سركة املدعي عليها بان توؤدي لها مبلغ وقدره )279423.12 درهم( مائتني 
تاريخ  بواقع 9% وذلك من  القانونية  والفائدة  فل�ض  واثني ع�سر  درهم  واربعمائة وثالثة وع�سرون  الف  و�سبعون  وت�سعة 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  امل�سروفات  والزمتها  التام  ال�سداد  وحتى   2019/12/17 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 4483/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم  1547/2020 امر اداء
طالب الإعالن : الأ�سرم للمقاولت - �ض ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- بنجوين الهند�سية املحدودة �ض ذ م م 2- جون ديك�ستري رابوت 

- �سفتهما  بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأقام عليك الدعوى  مو�سوع الإعالن : قد 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5025647.50( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 2792/2020/209 تنفيذ عمايل  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2019/5787 عمايل جزئي
ب�سداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )34619 درهم(  ل�سالح العامل ومبلغ )5000 درهم( ر�سوم 

ل�سالح املحكمة. 
طالب الإعالن : جاوتام فا�سانت برادهان - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : مرمي علي �سالح حميد حياز العليلي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- او بي ان اويل لتجارة البرتوكيماويات - ذ م م - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )346195.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 2760/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2744 ا�ستئناف جتاري ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 222323 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : م�سرف الإمارات الإ�سالمي - �ض م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- فينود جاجاننات �سيندي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )222323( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 1756/2020/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي ب�سداد مبلغ 84000 والفائدة 
القانونية 12% درهم والر�سوم وامل�ساريف   

طالب الإعالن : زيدان للتجارة العامة )�ض ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- رامي ح�سيب ال�سيخ - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : مبوجب اأمر اأداء ال�سادر من زيدان للتجارة العامة )�ض ذ م م( يف الدعوى 
املذكورة اأعاله فاأنت مكلف للوفاء بقيمة املطالبة 84000 درهم  وذلك خالل خم�سة اأيام من 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن املحكمة �ستتخذ الإجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
 اإعالن بالن�سر

رقم املحرر 2020/1/3250 
املنذرة �سركة / ح�سن على على الكاهلي 

بوكالة املحامي / �سامل الكبي�سى 
املنذر اليها �سركة / جا�سمني توري�ض �سي�سون 

العنوان / جمهول العنوان 
املنذر ينذر املنذر اليها ب�سداد مبلغ وقدره 171500 درهم خالل مدة اأق�ساها 
كافة  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الإن���ذار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  اي��ام من  خم�سة 
الإجراءات القانونية �سدكم ، مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي والفائدة القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر 2020/1/3252 
املنذرة �سركة / �سيدر لتجارة الخ�ساب - �ض ذ م م 

بوكالة املحامي / �سامل الكبي�سى 
املنذر اليها �سركة / ح�سيب ر�سول لل�سناعة - �ض ذ م م 

العنوان / جمهول العنوان 
خ��الل مدة  دره��م   30012.42 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليها  املنذر  تنذر  امل��ن��ذرة 
اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ 
ر�سوم  بكافة  اليها  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع   ، �سدكم  القانونية  الإج����راءات  كافة 

وم�ساريف التقا�سي والفائدة القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/3358(

املنذر : امني حممد ديب ليلي 
املنذر اليه : علي حممود عطاف 

)مليون  دره��م   1.120.200 وق���دره   مبلغ  �سداد  ب�سرورة  املنذر  ينذركم 
ومائة وع�سرون الف ومائتان درهم فقط ل غري(  قيمة ال�سيكات املرجتعة 
وذلك خالل �سبعة اي��ام  من تاريخ اعالنكم بهذا الإن��ذار واإل �سي�سطر 
املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سدكم هذا للعلم واتخاذ الالزم 

قانونا مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإعالن بالن�سر

رقم )2020/3380(
املنذر : مده�ض لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  

املنذر اليه : حمد حممود جمعه - لبناين اجلن�سية  
�ملو�شوع : �لإنذ�ر �لعديل رقم حمرر )2020/1/60996( 

ب��اأداء مبلغ وقدره 16845/�ستة ع�سر الف وثمامنائة  ينذر املنذر / املنذر اليه 
ت��اري��خ ن�سر هذا  اأي���ام م��ن  اأق�ساها �سبعة  وخم�ض وارب��ع��ون دره��م خ��الل م��دة 
القانونية  الإج�����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  اىل  اآ���س��ف��ا  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإل   ، الإن����ذار 
الأداء  اأم��ر  وا�ست�سدار  الق�سائية  الدعاوى  اإقامة  فيها  مبا  باملبلغ  للمطالبة 
واملطالبة بالتعوي�ض اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإعالن بالن�سر

رقم )2020/3378(
املنذر : مده�ض لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  

املنذر اليه : عاهد حممد �سالمة الزرر - اإماراتي اجلن�سية  
�ملو�شوع : �لإنذ�ر �لعديل رقم حمرر )2020/1/60972( 

درهم  ال��ف  وق��دره 50000 / خم�سون  ب��اأداء مبلغ  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإن��ذار ، واإل �سي�سطر  خالل مدة اأق�ساها �سبعة 
املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مبا فيها 
بالتعوي�ض  واملطالبة  الأداء  اأم��ر  وا�ست�سدار  الق�سائية  ال��دع��اوى  اإق��ام��ة 
وم�ساريف  ر���س��وم  بكافة  اليه  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  وال�����س��رر  للعطل  اجل��اب��ر 

التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإعالن بالن�سر

رقم )2020/3377(
املنذر : مده�ض لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  

املنذر اليه : حممد عبداحلفيظ حممود الوكيل - م�سري اجلن�سية  
�ملو�شوع : �لإنذ�ر �لعديل رقم حمرر )2020/1/6099( 

و�سبعمائة  اآلف  ت�سعة   /9750 وق���دره  مبلغ  ب���اأداء  ال��ي��ه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الإن��ذار  اأي��ام من تاريخ ن�سر هذا  اأق�ساها �سبعة  وخم�سون دره��م خالل مدة 
واإل �سي�سطر املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ 
مبا فيها اإقامة الدعاوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض 
اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 628/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )644596.13 درهم( والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  
طالب الإعالن :  دانوب ملواد البناء - �ض م ح  - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعالنه : 1- طائف املدينة للمقاولت - �ض ذ م م - �سفته   بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

الدعوى  يف   2020/6/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ  ب��ان  مل��واد البناء - �ض م ح بالزام املدعي عليها  اأع��اله ل�سالح/ دان��وب  امل��ذك��ورة 
وقدره 644.596.13 �ستمائة واربعة واربعون الف وخم�سمائة و�ستة وت�سعون درهما وثالثة ع�سر فل�سا 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2020/2/13 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف 
بن  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 4473/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4859 ل�سنة 2019 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 191476.13 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : نطاق البيئة - ذ م م  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر -  �سفته بالق�سية : وكيل

ذ م م -  العلمية واملعملية �ض  املعدات والأجهزة  اإعالنه : 1- فاطمة علي لتجارة  املطلوب 
�سفتهما بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )191476.13( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0002218 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ال ايه الدولية )م م ح( 
رقم  بناية  التاأجري  مكاتب  مبنى   - باحلمرية  احلرة  املنطقة   - ال�سارقة  اإمارة   : الإقامة  حمل  جمهول 

 )E2 - 1176 - 29( بجوار مركز مولك للعالج الطبيعي - مكتب رقم )E-LOB(
بناء على طلب املدعية / �سيفر فيال التجارية - ذ م م 

قد رفعت هذه الدعوى ملطالبتكم 
1- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )64.804 درهم( )اربعة و�ستون الفا وثمامنائة واربعة 

درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ا�ستحقاق اخر فاتورة يف 2017/9/20 وحتى ال�سداد التام 
بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليها  املدعي  2-ت�سمني 
)مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2020/7/12
مدير الدعوى رقم 10( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2020/7/5 م
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  
اخطار دفع يف الق�سية رقم  SHCEXCICOMS2019 / 0003494 جتاري 

اىل املحكوم عليه : 1- �سركة البتول لتجهيز وتركيب معدات املطاعم 
2- ابراهيم ح�سن بكدا�ض ح�سن بكدا�ض 3- حممد ح�سن بكدا�ض   

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم 
حكما بالزامك بدفع مبلغ وقدره )506766( درهم.  ل�سالح املحكوم له/ بنك دبي 
ودفع   ، امل��ذك��ور  لتنفيذ احلكم  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  ال���س��الم��ي.  وحيث 
تاريخ  يوما من   15 القرار خالل  تنفيذ  يتوجب عليكم  لذا   ، لذلك  املحدد  الر�سم 
امليعاد والتاريخ املحدد فان  التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور يف  اليوم 

املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
عبداهلل اليا�سي 
 حمكمة ال�سارقة / حمكمة التنفيذ املدنية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 859/2020/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى  املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )128415 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن :  ربوع زاخر لتجارة املوا�سي والغنام �ض.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي

وميثله : علي احمد علي عبيد املناعي - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- عطا املنان جعفر حممود ال�سريف - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/6/23 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )123415(  املدعي عليه  بالزام  ���ض.ذ.م.م  املوا�سي والغنام  ل�سالح/ربوع زاخر لتجارة 
ال�سداد والزمته امل�سروفات والف درهم مقابل  درهم وفوائده بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام 
اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 590/2020/300 ا�ستئناف مدين 

مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/712 مدين جزئي 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب  

طالب الإعالن : ح�سني توكل ذاكر  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله :  �سيخة احمد عبداهلل �سلطان - �سفته  بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- منوار ح�سني �ساه احمد ح�سني �ساه  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 
�سده - جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإع��الن : قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/712 مدين جزئي 
بتاريخ:2020/5/4،   وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2020/7/20  ال�ساعة 10.00 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 2410/2020/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )39.235( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�سوم وامل�ساريف 

  MB991865976AE:ومقابل اتعاب املحاماة رقم ال�سكوى
طالب الإعالن / 1-ا�سالم عنرت ابراهيم حممد - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه :  1-  ماركه هو�سبيتاليتي انف�ستمنت 1 �ض.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )39.235( درهم وتذكرة عودة  مو�سوع الإعالن :  قد 
مببلغ )3000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:MB991865976AE. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  التقا�سي عن بعد لذا  ال�ساعة 11.00 �ض بقاعة  املوافق  2020/7/14  

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  3342/2020/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2693/2019 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 660895 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : دبي للمرطبات )�سركة م�ساهمة عامة(  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل

العقد ج�ست فالفل  )ال���س��م ح�سب  دب��ي  ف��رع  �����ض.ذ.م.م  ف��الف��ل  1- ج�ست   : اإع��الن��ه  املطلوب 
انرتنا�سيونال ليمتد( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده- جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )660895( 
درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد  12981 بتاريخ 2020/7/8
اعالن بالن�سر 
) 2020/3391( 

املنذر:�سوما للتطوير العقاري - ميثلها بالتوقيع ال�سيد/ال�سيد حممد ابراهيم عطية م�سري 
اجلن�سية مبوجب وكالة رقم:261678/1/2019

املنذر اليه:حممد كرمي �سلطانوف ، اوزباك�ستاين اجلن�سية
لذلك

ينذر املنذر/املنذر بت�سديد القيمة اليجارية املرتتبة عليه بال�سافة اىل قيمة �سهرين كغرامة 
انهاء العقد قبل تاريخ النتهاء بلغ قدره )38695( درهم ثمانية وثالثون الف و�ستمائة وخم�سة 
العني  على  ترتب  ما  كل  وت�سديد  عليه  املرتتبة  اليجارية  امل�ستحقات  و���س��داد  دره��م  وت�سعون 
املوؤجرة من خمالفات ور�سوم و�سرائب وت�سوية ح�ساب املاء والكهرباء عن مدة �سغلها للعني ان 
وجدت وذلك خالل مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �ست�سطر املنذرة ا�سفة 
لتخاذ الجراءات القانونية والق�سائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر مع التعوي�ض اجلابر للعطل 

وال�سرر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
JUMEIRAH ONE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 331092   بتاريخ: 2020/6/16
بيانات الأولوية: 018255011   2020/6/15    احتاد الوروبي

باإ�سم :    جمريا الدولية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(
وعنوانة :  �سندوق بريد 73137 ، �سارع ال�سفوح ، دبي ، المارات العربية املتحدة

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
اخلدمات العقارية؛ ادارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وعقارات التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ ادارة وتاأجري العقارات 
بالن�سبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  ال�سكنية؛ خدمات  والعقارات  التجزئة  وعقارات  التجارية 
لل�سقق وال�سقق الفندقية والفيالت واملكاتب واملنتجعات ال�سحية واملنتجعات ال�سياحية ومالعب الغولف واملارينا والفنادق 
خدمات  اليجار؛  وفيالت  �سقق  اإدارة   ، امل�ستاأجرين  ادارة  خدمات  الت�سوق؛  وق��رى  الت�سوق  ومراكز  ال�سناعية  والعقارات 
الو�ساطة للعقارات؛  خدمات تثمني العقارات؛ اخلدمات املالية؛ خدمات ال�ستثمارات؛ خدمات ال�سناديق العقارية ؛ خدمات 
التمويل العقاري؛ خدمات التقييم العقاري؛ خدمات ادارة العقارات وخدمات ادارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ستثمار 
ا�ستمالك الرا�سي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك  العقاري؛ خدمات  التاأمني  العقارية؛ خدمات  الو�ساطة  العقاري؛ خدمات 
العقارات لغايات التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�سي لتاأجريها؛ اخلدمات املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم واجراء 
وادارة وتوفري برامج مكافات الولء؛ ا�سدار الق�سائم اأو البطاقات ذات القيمة فيما يتعلق بربامج مكافات الولء؛ الكفالت 
املالية؛ توفري خدمات الو�ساطة؛ ا�سدار ال�سيكات ال�سياحية؛ توفري املعلومات املتعلقة بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك 

توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات )JUMEIRAH ONE( باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
بالربيد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�ض علي  فعلي من 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ULTIMA Copy  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 328935   بتاريخ: 2020/4/20
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    اإبريل انرتنا�سيونال انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة :  80 رافلز بلي�ض، رقم 50- 01 يو او بي بالزا 1 ، �سنغافورة 048624 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الورق والورق املقوي والقرطا�سية مبا يف ذلك ورق الطباعة وورق الكتابة والر�سم وورق الآلت الكاتبة وورق 
الطبعات الزرقاء ولوحات الورق البي�ض وورق البطاقات الربيدية وورق املناديل وورق املناديل للن�سخ وورق 
ل�ستعمال الفاك�ض وورق الر�سائل ودفاتر الورق اللوحية والوراق ال�سائبة واملفكرات ودفاتر الر�سم وكتب 
الن�سخ عدمي الكربون ودفاتر املالحظات ذات ظهر ل�سق وامللفات الورقية  الكتابة وورق  التمارين ودفاتر 
والل�ساقات واملظاريف ودفاتر احل�سابات والورق امل�سطر وورق اجليب وورق املذكرات وورق ومواد التغليف 

والتعبئة واملناديل.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )ULTIMA( مكتوبة باللغة الإنكليزية ب�سكل مميز ويوجد 
ورقة  �سعار   )O( احل��رف  حتتوي  حيث  مميز،  ب�سكل  الإنكليزية  باللغة  مكتوبة   )COPY( كلمة  حتتها 

ال�سجر.
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Speedy & Happy  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 329649   بتاريخ: 2020/5/13
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    اإبريل انرتنا�سيونال انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.
وعنوانة :  80 رافلز بلي�ض، رقم 50- 01 يو او بي بالزا 1 ، �سنغافورة 048624  

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الورق والورق املقوي والقرطا�سية مبا يف ذلك ورق الطباعة وورق الكتابة والر�سم وورق الآلت الكاتبة وورق 
الطبعات الزرقاء ولوحات الورق البي�ض وورق البطاقات الربيدية وورق املناديل وورق املناديل للن�سخ وورق 
ل�ستعمال الفاك�ض وورق الر�سائل ودفاتر الورق اللوحية والوراق ال�سائبة واملفكرات ودفاتر الر�سم وكتب 
للورق  وملفات  ل�سق  ظهر  ذات  املالحظات  دفاتر  الكربون؛  عدمي  الن�سخ  وورق  الكتابة  ودفاتر  التمارين 
والل�ساقات واملظاريف ودفاتر احل�سابات والورق امل�سطر وورق اجليب وورق املذكرات وورق ومواد التغليف 

والتعبئة؛ املناديل.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات )Speedy & Happy( كتوبة باللغة النكليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
PWDR  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 329449   بتاريخ: 2020/5/6
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :    د�سيم بيوتي جروب انك.
وعنوانة :  15 فريزر افينيو، تورونتو، اأونتاريو، اإم6كيه  1واي7، كندا  

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
للوجه  مرطبات  وبالتحديد  والب�سرة  باجل�سم  للعناية  منتجات  باجل�سم؛  العناية  جتميل  م�ستح�سرات  جتميل؛  م�ستح�سرات 
ومرطبات للج�سم ومعاجلات �سد ال�سيخوخة للوجه؛ منتجات م�سادة لل�سيخوخة للج�سم وبالتحديد كرميات م�سادة لل�سيخوخة 
للج�سم وغ�سول وجل وزيوت ومنظفات و�سابون للج�سم ومق�سرات ومرطبات ومنعم الب�سرة ومطريات الب�سرة وم�ستح�سرات العناية 
بالب�سرة لإزالة التجاعيد؛ عالجات الرقبة املو�سعية وحتديداً غ�سول وكرميات وجل وزيوت ومنظفات ومق�سرات ومرطبات ومنعمات 
الب�سرة ومطريات الب�سرة وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة لإزالة التجاعيد عن الرقبة؛ عالجات اآثار التمدد غري الطبية وحتديداً 
بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  الب�سرة  الب�سرة ومطريات  ومنعمات  ومق�سرات ومرطبات  ومنظفات  وزيوت  وكرميات وجل  غ�سول 
لإزالة التجاعيد من اآثار متدد الب�سرة؛ عالجات ال�سيلوليت غري الطبية وحتديداً غ�سول وكرميات وجل وزيوت ومنظفات ومرطبات 
ومنظفات  وزي��وت  وج��ل  وك��رمي��ات  غ�سول  وحت��دي��داً  الب�سرة  تفتيح  و/اأو  تبي�ض  عالجات  ال�سيلوليت؛  لتقلي�ض  الب�سرة  ومنعمات 
العناية  وغ�سول  لل�سعر  )�سرباي(  رذاذ  وبالتحديد  بال�سعر  العناية  منتجات  الب�سرة؛  وتفتيح  لتبي�ض  الب�سرة  ومنعمات  ومرطبات 
�ساد للعرق و�سابون للج�سم و�سابون لال�ستحمام و�سابون لليدين؛  بال�سعر ومنعم لل�سعر وجل لل�سعر؛ �سابون وبالتحديد �سابون مُّ
اجل�سم  ومرطبات  و�سامبو  اجل�سم  وغ�سولت  واجل�سم  للوجه  وكرميات  اأ�سنان  منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  �ُسولت  وغَّ عطري  زيوت 

والكولونيا؛ ماء العطور؛ عطور؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ستعمال ال�سخ�سي..
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة PWDR  بالأحرف الالتينية.

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  8  يوليو  2020 العدد 12981 
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•• ال�شارقة-الفجر:

ح��ر���س��اً م��ن��ه ع��ل��ى م���ّد ج�����س��ور التوا�سل 
الإبداعي مع العامل، اأ�س�ض جمل�ض اإرثي 
مناء  ملوؤ�س�سة  التابع  املعا�سرة،  للحرف 
افرتا�سياً  فنياً  معر�ساً  باملراأة  لالرتقاء 
املجوهرات  م��ن  فنية  قطعة   78 يجمع 
وت�سكيلة  والأث���اث  وال��دي��ك��ور  واحلقائب 
التي  الإب��داع��ي��ة  الفنية  امل�����س��غ��ولت  م��ن 
تعك�ض عراقة الرتاث التقليدي الإماراتي 

املمزوج بفنيات احِلرف العاملية.
ويهدف املعر�ض الذي مت ت�سوير اأعماله 
التابعة ملوؤ�س�سة  ا�ستديوهات احلمرية  يف 
الفر�سة  اإت��اح��ة  اإىل  ل��ل��ف��ن��ون،  ال�����س��ارق��ة 
الفنية  ب����امل����ج����الت  امل���ه���ت���م���ني  جل���م���ي���ع 
املجل�ض  ومنتجات  اأع��م��ال  على  الط���الع 
�سمن �سالة عر�ض حتاكي الواقع لتكون 
و�سيلة مبتكرة يوا�سل من خاللها عر�ض 
الظروف  ظ��ّل  يف  اآم��ن��ة  بطريقة  اعماله 

الراهنة.
املعر�ض  امل�����س��ارك��ة يف  الأع���م���ال  وج�����اءت 
حرفية   40 م���ن  اأك�����ر  اإب�������داع  ن��ت��ي��ج��ة 
للتنمية  ب�����دوة  ب��رن��ام��ج  م���ن  وم���ت���درب���ة 

جانب  اإىل  للمجل�ض،  التابع  الجتماعية 
وفنانني  وم�سممني  حرفيني  م�ساركة 
مثل  وعاملية  عربية  ودول  الإم���ارات  من 
واإ�سبانيا  امل��ت��ح��دة،  وامل��م��ل��ك��ة  فل�سطني، 

واإيطاليا، واليابان، والوليات املتحدة.
املعر�ض  ي�سمها  التي  الأع��م��ال  وتنق�سم 
اثنني  ن���ت���اج  وه����ي  جم���م���وع���ة،   12 اإىل 
“حوار  وهما  املجل�ض  م�ساريع  اأب��رز  من 
جمموعات،   4 ي��ق��دم  ال����ذي  احِلرف” 
يعر�ض  ال��ذي  الت�سميم”  و”خمتربات 
8 جمموعات كّل واحدة ت�سم من 3 اإىل 
ميكن  ي��دوي��اً  م�سنوعة  فنية  قطع   10
اإىل  ال��دخ��ول  اإليها  بالو�سول  للراغبني 
باملجل�ض:  اخل��ا���ض  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع 

 .www.irthi.com
واأكدت رمي بن كرم، مدير موؤ�س�سة مناء 
املعر�ض  ه��ذا  اإن�ساء  اأن  ب��امل��راأة  لالرتقاء 
ا�سرتاتيجية  �سمن  ي��ن��درج  الف��رتا���س��ي 
احللول  على  واملبنية  امل�ستقبلية  املجل�ض 
امل��ب��ت��ك��رة وامل���ت���ط���ورة ال��ت��ي ت��ن�����س��ج��م مع 
الظروف والتحديات التي يواجهها قطاع 
لفتة  العامل،  حول  الإبداعّية  ال�سناعة 
اإىل اأن التحديات العاملية احلالية ك�سفت 

حجم مرونة قطاع الفنون وقدرته على 
و�سرعة  ب�سهولة  امل��ت��غ��ريات  م��ع  التكيف 

وفاعلية.
وق��ال��ت م��دي��ر م��وؤ���س�����س��ة من���اء لالرتقاء 
الربامج  خم��ت��ل��ف  يف  “ن�سعى  ب����امل����راأة: 
ل�ستحداث  ن�����س��ع��ه��ا  ال���ت���ي  واخل����ط����ط 
ط����رق واع�����دة وم��ب��ت��ك��رة ل��دع��م جمتمع 
احل��رف��ي��ات يف دول��ة الإم����ارات وموا�سلة 
جمهور  على  الإبداعية  اأعمالهّن  عر�ض 
ال���ف���ّن ح���ول ال���ع���امل، ل��ه��ذا ارت���اأي���ن���ا فتح 
نافذة افرتا�سّية م�ستفيدين مما يتيحه 
التقني من خيارات متطورة  الواقع  هذا 
للمنتجات  ب��ال��و���س��ول  للجميع  ت�����س��م��ح 
اآمنة،  وب��ط��رق  ب�����س��ه��ول��ة  وا���س��ت��ع��را���س��ه��ا 
ومتكنهم من التعرف على اأثر ال�ستثمار 
احلرفيات  وق������درة  امل��ح��ل��ي  ال������رتاث  يف 
امل���ب���دع���ات ع��ل��ى جت���دي���ده ب��ال��ت��ع��اون مع 
م�����س��م��م��ني وف���ن���ان���ني ع���امل���ي���ني واإع�������ادة 
تقدميه باأ�ساليب اأ�سيلة ويف الوقت نف�سه 

حتمل روح الع�سر وتعرب عن ثقافته«.

�إبد�عات متنوعة 
تنّوع متجان�ض  املجموعات على  وت�ستمل 

اإذ  وا���س��ع��ة  ت�سكيلة  وت�����س��م  الأع���م���ال  يف 
يتعرف الزائر �سمن جمموعات م�سروع 
وديكورات  اأدوات  على  احلرف”  “حوار 
منزلية متنوعة يف جمموعة زجاج مورانو 
وكرا�سي  الإم��ارات��ي،  والفخار  الإي��ط��ايل 
تعيد  ال�����س��ف��ي��ف��ة  م��ب��ت��ك��رة يف جم��م��وع��ة 
اإحياء �سورة “العري�ض” الإماراتي، كما 
تك�سف جمموعة ال�سفيفة والفخار قطع 
اأث���اث مبتكرة دجم��ت م��ا ب��ني احلرفتني 
التّلي  م��ن  للفواكه  واأوع��ي��ة  ت��ام،  بتناغم 
الإماراتي واجللد الإ�سبايّن تربز مرونة 
اجل��ل��د ومت���ازج���ه م��ع م��ن�����س��وج��ات التلي 

الإماراتية.
“خمتربات  املعر�ض عرب م�سروع  ويقدم 
منها  جم���م���وع���ات،  ث��م��اين  الت�سميم” 
جدارّيات من جمموعة ال�سفيفة والع�سب 
الياباين من تقدمي اإرثي والفنان كازويتو 
ت��ت��ح��دث ع���ن ثقافتني  ال��ت��ي  ت����اك����ادوي، 
متداخلتني، وجمموعة ال�سفيفة وحقائب 
جلد الإبل التي ن�سجت با�ستخدام تقنيات 
ال�سفيفة، وجمموعة العود ونفخ الزجاج 
الفل�سطيني، التي اأنتجت قوارير زجاجية 
حلفظ العطور ودهن العود متّثل البيئة 

من  وت�سكيلة  والإم��ارات��ّي��ة،  الفل�سطينية 
تقنيات  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل�����س��ن��وع��ة  امل�����س��اب��ح 
والذهب  الف�سة  بخيوط  امل��م��زوج  التلي 
وامل�سباح،  التلي  جمموعة  يف  اخلال�سة 
وجم��م��وع��ة ال��ع��ود وامل��ع��دن ال��ت��ي حتاكي 

ال�سفيفة  وجمموعة  الإ�سالمية،  الفنون 
وال�سباكة الرملية التي جمعت الإ�سمنت 
�سفيفة اجللد لإن��ت��اج قطع  م��ع  وال��رم��ل 
اأثاث با�ستخدام القوالب الرملّية، اإ�سافة 
اإىل القالئد وخوامت من الذهب باأ�سكال 

و�سب  ال�سفيفة  جمموعة  يف  ال�سفيفة 
التي  بالتّلي  امل��ط��ّرزة  واللوحات  الذهب، 
ال�سعبية  “اخلراريف”  ح��ك��اي��ة  ت����روي 
وجلد  التطريز  جمموعة  يف  الإم��ارات��ي 

الإبل. 

التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت 
للفنون  ال��ف��ج��رية  اأك���ادمي���ي���ة  يف 
اجلميلة خالل اجتماعها الدوري 
برئا�سة �سعادة علي عبيد احلفيتي 
م���دي���ر ع����ام الأك���ادمي���ي���ة خطط 
وم�ساريعها  الأك���ادمي���ي���ة  ع��م��ل 
الجتماع  وت���ن���اول  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
ال������ذي ع���ق���د مب���ق���ر الك���ادمي���ي���ة 
ب��ح�����س��ور اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة تتبع 
بعد  الأك��ادمي��ي��ة،  ن�ساطات  �سري 

طاقتها  ب���ك���ام���ل  ال���ع���م���ل  ع������ودة 
طالبها  وا�ستقبال  ال�ستيعابية 
ال�سرتاطات  �سمن  ج��دي��د،  م��ن 
التباعد اجل�سدي  الحرتازية يف 
مقر  يف  ال�سحية  البيئة  وتعزيز 
الأك����ادمي����ي����ة يف ظ����ل ال���ظ���روف 

الراهنة.
�سعادة علي عبيد احلفيتي  واأك��د 
اللجنة  اج���ت���م���اع  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
�سرورة  ناق�ض  ال��ذي  التنفيذية 

املعامل  وا����س���ح���ة  خ���ط���ط  و����س���ع 
لك�����ت�����������س�����اف م�������واه�������ب ط�����الب 
الأك���ادمي���ي���ة وا���س��ت��ث��م��اره��ا، وفق 
م�سرياً  امل��ق��ررة،  العلمية  املناهج 
اإطالق  الأكادميية ب�سدد  اأن  اإىل 
التي  الفنية  امل���ب���ادرات  م��ن  ع���دد 
مهارات  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���س��ت�����س��اع��د 
م��ن��ت�����س��ب��ي الأك����ادمي����ي����ة واأف�������راد 
امل��ج��ت��م��ع يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
ال��ف��ن��ي��ة واأ�����س����اف احل��ف��ي��ت��ي، اأن 

يف  والإداري  ال��ت��دري�����س��ي  ال���ك���ادر 
الأكادميية، عمل على تهيئة املناخ 

فور  للطالب،  املنا�سب  التعليمي 
الدرا�سية  اإىل احل�س�ض  عودتهم 

ل�ستيعاد  ن��ف�����س��ي��اً،  تهيئتهم  و   ،
ن�ساطهم املو�سيقي والفني.

يقدم �أعماًل فنية متنوعة �شمن 12 جمموعة يف �شالة عر�ص حتاكي �لو�قع

اإرثي للحرف املعا�صرة ين�صئ معر�صًا افرتا�صيًا يروي حكاية 78 قطعة فنية فريدة

اأكادميية الفجرية للفنون 
ت�صتعر�ص م�صاريعها امل�صتقبلية

“دبي  ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون يف دب����ي  اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة 
التابعة لها  عن فوز مكتبات دبي العامة  للثقافة” 
اأطلقها  ال��ت��ي  “اعلم”  م��ب��ادرة  ال��ت��ف��وق يف  ب��ج��ائ��زة 
اأكرب  الحتاد العربي للمكتبات واملعلومات “اعلم”، 
احتاد مهني وعلمي للمكتبات واملعلومات يف الوطن 
العربي، لتكرمي املكتبات املتفاعلة مع اأزمة كورونا، 
املكتبات،  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ت��م��ّي��ز اخل���دم���ات  وذل����ك 
الأزمة  تلك  اأث��ن��اء  اجلمهور  حاجات  مع  وتفاعلها 

الطارئة.
واملعلومات  ل��ل��م��ك��ت��ب��ات  ال���ع���رب���ي  الحت������اد  ومي���ث���ل 
على  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  ال��ع��ام��ة  املكتبات  “اعلم” 
“دبي  العاملي للمكتبات، وقد ح�سلت  غرار الحتاد 

وقدمت  ف��ي��ه،  موؤ�س�سية  ع�سوية  ع��ل��ى  للثقافة” 
به  ق��ام��ت  ال���ذي  املتكامل  ال���دور  فيه  عر�ست  ملفاً 
مكتبات دبي العامة ا�ستجابًة جلائحة كوفيد-19، 
وتطرقت ملنظومة العمل التي اتبعتها، والتي �سملت 
الإغالق املوؤقت للمكتبات، والتنظيم الداخلي ودعم 
موظفي املكتبات من خالل متابعة وتنظيم الأعمال 
الإر�سادات  وت��ق��دمي  معهم  والتوا�سل  اف��رتا���س��ي��اً، 
املهني  التدريب  توفري  ع��ن  ف�ساًل  لهم،  ال�سحية 

لهم عن ُبعد.
للثقافة”  “دبي  عملت  اخل��ارج��ي،  ال�سعيد  وعلى 
مع  للتعامل  ُب��ع��د  ع��ن  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�سكيل  ع��ل��ى 
اأثناء  اجلمهور  مع  والتوا�سل  املكتبات  م�ستفيدي 

الأزم������ة، ومت و���س��ع خ��ط��ة ع��م��ل وج�����دول منتظم 
والكبار  لالأطفال  تعليمية  تقنية  ثقافية  لربامج 
و�سائل  وتوظيف  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية  باللغتني 
لبث الربامج  التوا�سل الجتماعي، “الإن�ستغرام”، 
الثقافية املخطط لها، وتخ�سي�ض موظف ملراجعة 
اإىل  ..اإ�سافًة  للجمهور  البث  قبل  العربي  املحتوى 
عليهم  وال���رد  اجل��م��ه��ور  ا�ستف�سارات  ع��ن  الإج��اب��ة 
الإلكرتونية  ال��و���س��ائ��ل  ع���رب  ����س���واء  ف����وري  ب�����س��ك��ل 
التي  ال��ربام��ج  وت�سمنت  ال��ق�����س��رية.  ال��ر���س��ائ��ل  اأو 
باقة  املوؤقت  الإغ��الق  ف��رتة  املكتبات خ��الل  نفذتها 
الفريو�سات”،  “ركن  مثل  املبتكرة  الفعاليات  من 
وهو برنامج يهدف اإىل توعية الأطفال عن طريق 
الأطفال  مكتبة  يف  اأ�سبوعني  مل��دة  املوجهة  ال��ق��راءة 
مب�ساركة 27 طفاًل، واإطالق و�سم “كتابي املف�سل” 
يف اليوم العاملي لكتاب الطفل، حيث مت طرح �سوؤال 
تفاعلي لالأطفال مل�ساركة كتبهم املف�سلة عرب هذا 
املتعلقة  الثقافية  املعلومات  بث  اإىل  اإ�سافًة  الو�سم، 
التوا�سل  و�سائل  عرب  للجمهور  واملكتبات  بالكتب 
اليوم  ..ويف  تعلم؟”  “هل  الجتماعي حتت عنوان 
م�سابقة  للثقافة”  “دبي  طرحت  للكتاب،  العاملي 
قدمت  والأدب،  والكتب  ال��ق��راءة  بحب  لالحتفال 
�سغف  لتحفيز  اإل��ك��رتون��ي��ة  وق�����س��ائ��م  ج��وائ��ز  فيها 

القراءة لدى اجلمهور.
“�سرد ق�سة”  الفرتة  امل��ب��ادرات يف هذه  �سملت  كما 
حكاية  ل�سرد  اأط��ف��ال  كتب  موؤلفي  ت�ست�سيف  التي 
يف  ي�سهم  ���س��ي��ق،  ت��ف��اع��ل��ي  ب��اأ���س��ل��وب  ق�س�سهم  م��ن 
ت�سجيع الأطفال على القراءة واحلفاظ على �سلتهم 

بالكتاب اأثناء التزامهم بالبقاء يف منازلهم.
الكتاب  دع��م  على  الهيئة  عملت  ذات���ه،  ال��وق��ت  ويف 
امل���ح���ل���ي���ني وال������رتوي������ج ل���ه���م م����ن خ������الل م����ب����ادرة 
لقاء  املتابعني  اأم��ام  تتيح  التي  بكاتب”  “التعريف 

التاأليف  ال��ري��ة يف  اإىل جت��رب��ت��ه  وال��ت��ع��رف  ك��ات��ب 
و�سغفه بالكتابة، اإىل جانب برنامج “كتب وروايات” 
الأ�سبوعي الذي يعر�ض روايات عاملية حا�سلة على 
جوائز مرموقة حتّولت اإىل اأفالم �سينمائية اأخذت 

حيزاً كبرياً من ال�سهرة.
امل��ن��ا���س��ب��ات املحلية  ت��ف��ع��ي��ل  ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى  وع��م��ل��ت 
والعاملية خالل هذه الفرتة، حيث بادرت اإىل تهنئة 
الكاتب  “يوم  يف  امل��ح��ل��ي��ني  امل��وؤل��ف��ني  م��ن  ال��ع��دي��د 
الإماراتي” عرب ر�سائل ن�سية ق�سرية وبا�ستخدام 
اأي�ساً  ا�ستثمرته  ال��ذي  “اإن�ستغرام”  على  ح�سابها 
خالل  من  ال�سهرية  العاملية  باملكتبات  التعريف  يف 
ومبنا�سبة اليوم العاملي  برنامج “مكتبات العامل”. 
�سفاء  الدكتورة  الكاتبة  ا�ست�سافة  للمتاحف، متت 
عزمي ل�سرد ق�ستها امل�سوقة “مغامرات يف املتحف”، 
كما مت الحتفاء بيوم زايد للعمل الإن�ساين، ودعم 
“دبي للثقافة”  اأطلقتها  “لنبدع معاً” التي  حملة 
يف  املنزل  من  اإبداعاتهم  لتقدمي  املواهب  لت�سجيع 
جميع اأ�سكالها الفنية والأدبية وغريها من �سنوف 

الإبداع.
وب���راجم���ه  ال���ت���ط���وع  روح  ل���رت����س���ي���خ  خ���ط���وة  ويف 
“دبي  عملت  كافة،  املجتمع  فئات  بني  التخ�س�سية 
احلياة”  “مدار�ض  م��ب��ادرة  اإط��الق  على  للثقافة” 
الرئي�سية  العامة  املكتبات  حتويل  اإىل  تهدف  التي 
من�سات  تتيح  متكاملة  ثقافية  مراكز  اإىل  دب��ي  يف 
للتعلم وامل�ساركة والبتكار، وت�سهم يف بناء املهارات 
لالأجيال  واحلياتية  والإبداعية  والفنية  الثقافية 

ال�ساعدة.
للجمهور  التقنيات  اأح����دث  ت��وف��ري  ع��ل��ى  وح��ر���س��اً 
للثقافة”  “دبي  ب��ادرت  املكتبية،  جتربتهم  وتعزيز 
دبي  ملكتبات  الإل��ك��رتوين  البحث  نظام  ترقية  اإىل 
الأح������دث،  الإ�����س����دار  اإىل  “�سيمفوين”  ال��ع��ام��ة 

على  امل��ح��ج��وزة  ال��ك��ت��ب  اإدارة  ع��ل��ى  ي�ستمل  ح��ي��ث 
امل�ستعارة  الأ�سماء  اأو  امل�ستفيدين  وفهر�سة  ال��رف، 
و  ”2016 “ويندوز  ب��رام��ج  ودع����م  الإ���س��اف��ي��ة، 

لنظام  ال�ستنادية  وال�����س��ج��الت   ،MSSQL16
قائمة  ..كما حّدثت   PCLC Connexion
ا�ستف�سارات  ع��ل��ى  ل���الإج���اب���ة  والأج����وب����ة  الأ���س��ئ��ل��ة 

اجلمهور اأثناء اإغالق املكتبات.
وتعليقاً على هذا الفوز، قالت الدكتورة ح�سة احمد 
“دبي  يف  العامة  املكتبات  اإدارة  مديرة  م�سعود،  بن 
“نفخر بهذا التكرمي الذي جاء تقديراً  للثقافة”: 
للدور الذي لعبته املكتبات يف ن�سر الثقافة واملعرفة، 
وت��ع��زي��ز ت��ف��اع��ل اجل��م��ه��ور واإب���ق���ائ���ه ع��ل��ى توا�سل 

مع الكتاب وال��ق��راءة خ��الل ه��ذه الأزم���ة الطارئة، 
اإ�سافة اإىل ما قّدمته من مبادرات واأن�سطة ثقافية 
خمتلفة وفرت للمتعاملني بدائل فّعالة من خالل 
قّيمة  مب�ساهمة  ال��ري  الداخلي  الرقمي  املحتوى 
املجانية  ال��رواب��ط  ن�سر  ع��ن  ف�ساًل  �سركائنا،  م��ن 

والت�سجيع على ال�ستفادة منها.
لو�سائل  متكاملة  خطة  و�سعنا  “لقد  واأ���س��اف��ت: 
متنوع  حم��ت��وى  على  رّك���زت  الجتماعي  التوا�سل 
لتعم الفائدة على اجلميع، وا�ستفاد عدد كبري من 
اجلمهور من برامج التطوير املختلفة التي هدفت 
اإىل م�ساعدتهم على حتقيق النمو املعريف، واإ�سفاء 

مزيد من املتعة على عادة القراءة«.

مكتبات دبي العامة تفوز بجائزة التفوق من الحتاد العربي للمكتبات
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من  لتوا�سل  ه��ل  ال��ب��ي��ت(،  )رج��ال��ة  اخ���رتت  • مل���اذا 
خالله ح�سورك يف ال�سباق الرم�ساين؟

يف  غ��ريه��ا  دون  للتجربة  اأحت��م�����ض  جعلتني  اأم����ور  ث��م��ة   -
معه،  ب��ال��راح��ة  اأ�سعر  ال���ذي  العمل  ف��ري��ق  مقدمتها 
بالإ�سافة اإىل املعاجلة املكتوبة للحلقات والأفكار 
املتنوعة املوجودة فيها، فالكوميديا املوجودة 

يف العمل حم�ستني للتجربة ب�سدة.
ال�سيناريو؟ يف  تدخلت  • وهل 

- نحن فريق عمل واحد، وهذه لي�ست 
معاً،  فيها  ن��ت��ع��اون  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة 
وخ����الل ال��ت��ح�����س��ريات ات��ف��ق��ن��ا على 
تفا�سيل كثرية يف العمل حتى يخرج 

ب�سورة جيدة.
التي  الن��ت��ق��ادات  وج���دت  كيف   •

وجهت للعمل؟
ونحن  الآراء،  جميع  اأح����رتم   -
خالل  �سعبة  ظ��روف  يف  عملنا 
العمل  ي��خ��رج  ح��ت��ى  الت�سوير 
ه���ذا  ال���ن���ه���اي���ة  ويف  ل����ل����ن����ور، 
املو�سم جاء ا�ستثنائيا ب�سبب 
ال��ظ��روف ال��ت��ي اأح��اط��ت به 
حلقات  فهناك  وخ��روج��ه، 
كاملة مل يتم ت�سويرها 
وج������رى ت��غ��ي��ريه��ا من 
اأج����ل ال��ت�����س��وي��ر وفق 

الأو�ساع اجلديدة.
ت�سوير  تاأثر  هل   •
بانت�سار  امل�����س��ل�����س��ل 

كورونا؟
ب������ال������ت������اأك������ي������د،   -
ف��ن��ح��ن ع��م��ل��ن��ا يف 
�سعبة  ظ���������روف 
م���ا حدث،  ب�����س��ب��ب 
نف�سه  وال��ت�����س��وي��ر 
ت�����اأث�����ر، لأن�����ن�����ا مل 
ن�ستطع الت�سوير 
ك�����م�����ا و����س���ع���ن���ا 
ال�����ب�����داي�����ة،  يف 
خ�������������س������و�������س������ا 
يتعلق  ف����ي����م����ا 
ب�����ال�����ت�����������س�����وي�����ر 
واملواقع  اخلارجي 
ال����ع����دي����دة ال����ت����ي ك���ان 
الأمر  فيها،  ن�سور  اأن  يفرت�ض 
اإط��ار زمني ومكاين  ال��ذي جعلنا نعمل وف��ق 
بال�سباق  ال��ل��ح��اق  يف  رغ��ب��ت��ن��ا  م���ع  ي��ت��ن��ا���س��ب 

تغيريات  فيها  ح��دث��ت  كاملة  ه��ن��اك حلقات  ث��م  وم��ن  ال��رم�����س��اين، 
للت�سوير  احتياجها  ب�سبب  ت�����س��وي��ره��ا،  م��ن  نتمكن  مل  وح��ل��ق��ات 
اخل���ارج���ي، ووج����ود اأع�����داد ك��ب��رية مب��ا ل ي��ت��واف��ق م��ع الإج������راءات 

املتخذة.
يف  امل�ستمرة  ل��الأع��م��ال  وج��ه��ت  ال��ت��ي  الن��ت��ق��ادات  وج���دت  كيف   •

الت�سوير؟
- ل ميكن النظر اإىل الأمر باعتباره رفاهية، لأن امل�سل�سالت �سناعة 
يتوقف  م�سل�سل  وك��ل  ال��ك��ام��ريات،  خلف  الآلف  فيها  يعمل  مهمة 
يعني اأن الع�سرات فقدوا وظائفهم، وقد يكون للفنانني القدرة على 
حتمل حالة التوقف لكن ماذا عن مئات العاملني يف امل�سل�سالت، هل 
�سيمكنهم حتمل البقاء بدون عمل، بالتاأكيد ل، فالأمر بحاجة اإىل 

التفكري يف تبعات اأي قرار قبل اتخاذه.
)رجالة  اإىل  وب��وم��ب��ا(  )ت��ي��م��ون  م��ن  ال���س��م  ت��غ��ي��ري  ���س��ب��ب  • م��ا 

البيت(؟
امل�ستوى  على  بها  فوجئت  ب�سورة  كثريين  �سغلت  ال���س��م  ق�سة   -
ال�سخ�سي، وما حدث اأن العمل يف البداية كان يحمل ا�سم )رجالة 
منا�سباً  وج��دن��اه  وب��وم��ب��ا(  )تيمون  ا���س��م  اخ��رتن��ا  وعندما  ال��ب��ي��ت(، 
ب�سورة كبرية، خ�سو�سا اأننا نظهر يف الأحداث بنف�ض ال�سماء، لكن 
الذي  العاملي  بالفيلم  مرتبطة  فكرية  ملكية  حقوق  لوجود  نظراً 
يحمل نف�ض ال�سم مت ال�ستقرار على العودة اإىل ال�سم الأول، وهو 
)رجالة البيت(، ومن الطبيعي اأن يكون هناك اأكر من ا�سم مقرتح 
دوماً  تكون مرتبطة  ال�سم  اختيار  عملية  ان  البداية، خ�سو�سا  يف 

بالبحث عما ميكن ان يكون معربا عن ق�سة العمل ب�سكل اأكر.
ح�سني؟ اأكرم  مع  الثالثة  للمرة  التعاون  وجدت  • كيف 

اأك��رم، وجناحنا يف ال�سابق هو  - تربطني عالقة �سداقة كبرية مع 
ال�سبب يف تكرار التجربة، فبالرغم من اأن كل منا كان لديه م�سروع 

لعمل درامي خمتلف فاإننا رحبنا بفكرة التعاون معاً عندما عر�ض 
بال�سباق  للحاق  عليه  والعمل  للم�سل�سل  التح�سري  وب��داأن��ا  علينا، 
الرم�ساين، وهو ما جعلنا ن�ستمر يف الت�سوير فرتات طويلة و�سلت 

اإىل اأكر من 15 �ساعة يومياً.
لبيب؟ لطفي  الفنان  م�ساركة  عن  • ماذا 

- م�ساركته يف العمل جاءت باختيار من اجلميع خالل التح�سريات، 
اخلا�ض  ال�سيناريو  ق���راءة  منذ  العمل  يف  مل�ساركتنا  حتم�ض  وه��و 
للعمل،  ق��وي��ة  ا���س��اف��ة  ووج����وده  ال�سحية،  ظ��روف��ه  رغ��م  بامل�سل�سل 
اأن���ه ف��ن��ان ك��وم��ي��دي م��ن ط���راز م��ت��م��ي��ز، واأ����س���اف كثرياً  خ�سو�سا 

للعمل.
ال�سينمائية؟ اأخبارك  اآخر  • ما 

- انتهيت من ت�سوير دوري يف فيلم )العارف( مع اأحمد عز، حيث كان 
يفرت�ض اأن يعر�ض يف مو�سم عيد الفطر املا�سي، وهو من الأفالم 
وماليزيا،  وبلغاريا  م�سر  بني  بت�سويره  وقمنا  يل،  بالن�سبة  املهمة 
مو�سم  اأول  يف  يعر�ض  الفيلم  �ستجعل  الخ���رية  الإج�����راءات  لكن 
�سينمائي يتم ال�سماح فيه بفتح دور العر�ض ال�سينمائية، ولدي فيلم 
)حلم �سو�سن(، الذي �سورت جزءاً منه، و�سنقوم با�ستكمال ت�سويره 
يف وقت لحق من العام احلايل، وان�سغلت بت�سوير امل�سل�سل للحاق 

بالعر�ض الرم�ساين.
جديدة؟ اأعمال  كتابة  عن  توقفت  • ملاذا 

- التمثيل �سغلني عن الكتابة ب�سكل كبري، وهذا الأمر اأعرفه، فكتابة 
كنت  املا�سية  ال��ف��رتة  وخ��الل  وت��ف��رغ،  تركيز  اإىل  يحتاج  فني  عمل 
من�سغال باأكر من عمل ما بني ال�سينما والتلفزيون، وهو ما جعلني 
ل اأ�ستطع كتابة اأي جتربة جديدة، �سحيح انني اأ�سعر ب�سعادة عندما 
اقوم بكتابة جتربة فنية جديدة لكن يف املقابل اذا قررت كتابة عمل 

فلن اأمتكن �سوى من تقدمي عمل واحد كممثل.

اإذ  اجلديد،  األبومها  طرح  موعد  عن  اإلي�سا  اللبنانية  الفنانة  ك�سفت 
ن�سرت عرب �سفحتها اخلا�سة على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي 
�سورة لها ظهرت فيها برفقة اأع�ساء من فريق عملها وهم ي�سعون 
الإنتاج  �سركة  اإىل  ت�سليمه  قبل  الألبوم  على  الأخ��رية  اللم�سات 

روتانا. 
وعّلقت اإلي�سا على ال�سورة: "يف مقر �سركة روتانا لو�سع 
ال��ل��م�����س��ات الأخ�����رية ع��ل��ى خ��ط��ة ال��ت��وا���س��ل اخلا�سة 
ب���األ���ب���وم���ي اجل����دي����د، الأل����ب����وم ���س��ي��ط��رح يف عيد 
ت�سريح،  يف  اإلي�سا،  وقالت  املقبل".  الأ�سحى 
منها  اأغنية   17 يت�سمن  اجلديد  الألبوم  اإن 
4 اأغنيات باللهجة اللبنانية والبقية باللهجة 
�ستكون  اأغنية  �سيت�سمن  اأنه  امل�سرية، مو�سحة 
مب��ث��اب��ة ���س��رية ذات���ي���ة ع���ن ح��ي��ات��ه��ا ك��م��ا ح����دث يف 

األبومها الأخري "اإىل كل اللي بيحبوين". 
واأ�سارت اإىل اأنها تتعاون مع عدد من ال�سعراء وامللحنني 
الدين،  وبهاء  ون��ادر عبداهلل،  اأمثال، حممد رحيم،  الكبار 

وحممد يحيى، واأمري طعيمة، ووليد �سعد.
قناتها  ع��رب  املا�سي"،  "قهوة  اأغ��ن��ي��ة  م��وؤخ��را  اإلي�سا  وط��رح��ت   
�سهام  وكلمات  رح��ي��م،  حممد  اأحل���ان  م��ن  "يوتيوب"،  يف  الر�سمية 
دون  "اأونالين"،  حفال  اأحيت  كما  اخل��وري،  كميل  وتوزيع  ال�سع�ساع، 

.vip جمهور، عر�ض على تطبيق �ساهد

نفت الفنانة نيللي كرمي م�ساركتها يف اأحداث فيلم "كرية واجلن"، واأن 
ما كتب عن م�ساركتها عار متاما من ال�سحة، لفتة اإىل اأنه عندما 

تكون هناك م�ستجدات يف فريق العمل �سيتم اإعالنها مبا�سرة، 
ل�سيما اأن اأبطال الفيلم معروفون حتى الآن. وي�ستاأنف 

بقية  ت�����س��وي��ر  واجلن"  "كرية  ف��ي��ل��م  ع��م��ل  ���س��ن��اع 
من  وهو  املقبلة،  القليلة  الأ�سابيع  خالل  امل�ساهد 

بطولة النجم كرمي عبدالعزيز واأحمد عز، وكان 
قد توقف العمل ب�سبب انت�سار فريو�ض كورونا، 

وارتباط عدد من اأبطاله باأعمال مو�سم رم�سان 
يف  الأف���الم  اأق���وى  واجلن" م��ن  "كرية  املا�سي.ويعد 

تاريخ ال�سينما امل�سرية اإنتاجا وجنوما وكتابة، حيث ير�سد 
حقبة مهمة يف تاريخ م�سر اأثناء ثورة 19، وقد انطلق الت�سوير 

بطولة  النحا�ض.والفيلم  با�ستوديو  خا�ض  ديكور  يف  املا�سية  ال�سهور 
كرمي عبدالعزيز واأحمد عز وهند �سربي و�سيد رجب ودرة و�سو�سن بدر 

عبدالر�سول  وعارفة  وروب��ي  خليل  واأمينة  مالك  واأحمد  �سلبي  ومنة 
واأ�سماء اأبواليزيد وهدى املفتي و�سلمى اأبو�سيف، ومن تاأليف اأحمد 

مراد، واإخراج مروان حامد، وانتاج "�سيرنجي فيلمز".

�شارك �لفنان �أحمد فهمي يف بطولة )رجالة 
�لبيت(، �لذي عر�ص خالل �ل�شباق �لرم�شاين 

�ملنتهي.
�مل�شل�شل  عن  فهمي  يتحدث  �حلو�ر،  هذ�  ويف   
تعر�ص  �ل��ت��ي  و�لن���ت���ق���اد�ت  وت��ف��ا���ش��ي��ل��ه، 
�ل�شينمائية  م�شاريعه  �إىل  بالإ�شافة  لها، 

�جلديدة..

األبوم اإلي�صا اجلديد 
يف عيد الأ�صحى

نيللي كرمي تنفي 
م�صاركتها يف فيلم 

)كرية واجلن(

)�لعارف( من �لأفالم �ملهمة بالن�شبة يل

اأحمد فهمي: التمثيل �صغلني عن 
الكتابة ب�صكل كبري
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هذه هي اأ�صواأ م�صروبات تقدمينها لطفلك
من  و�سواهما  والت�سّو�ض  ال��زائ��دة  ال�سمنة  عن  مبناأى  طفلِك  ُتبقي  حتى 
الغذائية  ع��ادات��ه  اإىل  ج��ي��داً  تنتبهي  ب��اأن  نن�سحِك  الع�سر،  ه��ذا  اأم��را���ض 
ولئحة  اجلاهزة  الأطعمة  ا�ستهالكه  عدم  على  امل�ستطاع،  قدر  وحتر�سي 
الأطفال  �سحة  على  اجل�سيمة  ب��اأ���س��راره��ا  امل��ع��روف��ة  التالية  امل�����س��روب��ات 

و�سالمة اأج�سامهم:
 

�ل�شود�:
راقبي جيداً كمية ال�سودا اأو امل�سروبات الغازية التي ي�ستهلكها طفلك يومياً 
ول تدعيه يدمن عليها، اإذ توؤكد الأبحاث اأّن الأ�سخا�ض الذين اعتادوا �سرب 
ال�سودا يف �سغرهم، واظبوا على هذه العادة ال�سيئة يف كربهم، وكانوا اأكر 

عر�سة ل�سطرابات �سحية على �ساكلة ال�سكري وال�سمنة.
 

م�شروبات �لطاقة:
اأن  ميكن  ما  الكافيني،  من  خميفة  ن�سبة  على  الطاقة  م�سروبات  حتتوي 
على  اأج�سامهم  �سحة  يف  وي��وؤث��ر  النوم  يف  با�سطرابات  لالأطفال  يت�سّبب 
ب�م�سروبات  عنها  وال�ستعا�سة  تفاديها  ���س��رورة  هنا،  من  الطويل.  امل��دى 

طاقة طبيعية معّدة باملنزل.
 

�لع�شائر �ملحالاّة:
تقّدمي  اأّل  فالأف�سل  اأ�سنانه،  و�سالمة  طفلِك  �سحة  ب�ساأن  قلقة  كنِت  اإن 
له الع�سائر املليئة بال�سكر امل�ساف، وت�ستبدليها باأنواع الع�سائر الطبيعية 

امل�سنوعة من الفاكهة واخل�سار الطازجة.
 

�مل�شروبات �مللواّنة:
ا�سطناعية  األ��وان  على  حتتوي  التي  امل�سروبات  اأ�سناف  كل  طفلِك  جّنبي 

ت�سّر ب�سحتك و�سحته على حد �سواء.
 

�لع�شائر �ملعباّاأة:
من  له  تعّديها  ب��اأن  فكري  الع�سائر،  با�ستهالك  لطفلِك  ترغبني  عندما 
الفاكهة الطازجة ول تلجاأي اأبداً اإىل الع�سائر املعّباة بقوارير جاهزة، فهي 

الأ�سواأ على الإطالق!
 

خمفوقات �للنب:
تاليف تقدمي خمفوقات اللنب لطفلِك يف �سّن مبكرة، نظراً اإىل احتواء هذا 

النوع من امل�سروبات على الكثري من ال�سكر والدهون امل�سبعة امل�سّرة.
 

�مل�شروبات �لغازية:
ل�سحة  �سرراً  واأكرها  امل�سروبات  اأن��واع  اأ�سواأ  من  الغازية  امل�سروبات  تعّد 

اأ�سنان الطفل، كونها حتتوي على الكثري من ال�سكر والأ�سيد.
 

�مل�شروبات �لتي تباع على �لطرقات ويف �ل�شو�رع: 
ُتباع على الطرقات  اإحر�سي على عدم ا�ستهالك طفلِك للم�سروبات التي 
ويف ال�سوارع، حتى ل يتاأّذى من الألوان ال�سطناعية واملواد ال�سامة التي 

ُت�ساف اإليها ملنحها ال�سكل والطعم احللو الذي تبدو عليه.

�لثالثة؟  �ملحاب�ص  رهني  �ل�شاعر  ومن  �ملحب�شني؟  رهني  �ل�شاعر  هو  • من 
-اأبو العالء املعري 

�شعر�؟  �ل�شعر  على  نطلق  �أن  ميكن  •  متى 
- اذا كان موزون ويزيد على 10 اأبيات. 

كلثوم؟  �أم  معنى  •  ما 
- املراأه املمتلئة اجل�سم. 

�لعر�ق؟  كلمة  تعني  • ماذ� 
- �ساطئ املاء. 

ليلى؟  قي�ص  هو  •  من 
- قي�ض بن امللوح العامري 

مالك؟  �بن  �ألفية  كتاب  �شاحب  • من 
- حمّمد بن مالك. 

وللجمل   ،32 فمه،وللفيل  يف  �سناً   28  .  . ولالأرنب  �سن   47 اأ�سنانها  وعدد  اأ�سنان،  لها   .  . •البعو�سة 
وللكلب42   34

• تتجدد رمو�ض عني الن�سان با�ستمرار، ويبلغ متو�سط عمر الرم�ض الواحد حوايل 150 يوما 
الرومان  قدماء  عند  املف�سلة  الفاكهة  كان  احللو،  • الب�سل 

معهما ال�سابون  من  قطعة  و�سعت  يختلطا..اذا  اأن  ميكن  واملاء  • الزيت 
الن�سان  عنق  يف  املوجود  العدد  ي�ساوي  الفقرات  من  عدد  على  يحتوي  الزرافة  • عنق 

بي�سة   500 من  اأكر  حياتها  طوال  بي�ض  من  الذباب  اأنثى  ت�سعه  ما  جمموع  •اإن 
الغرق خ�سية  دون  ال�سباحة  الن�سان  يجعل  البحار  يف  امللوحة  ن�سبة  ارتفاع  •اإن 

الأم �سوت  هو  متييزها،  الطفل  ي�ستطيع  التي  الأ�سوات  اأول  • اأن 
اآذانها  ت�ستطيع حتريك  الن�سان، وهي  ال�سمع..اأكرب من مقدرة  والأرنب على  والهر  • اأن مقدرة احل�سان 

للتقاط اأ�سعف الأ�سوات
نف�سه،وميوت  يل�سع  بالنار  اأُحيط  اذا  •العقرب 

حزينة تكون  عندما  تبكي  •الأفيال 
منلة  اأذنه  يف  دخلت  ميوت..اذا  • الفيل 

االنتقام 
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فو�ئد �خلل
اأو�سح الدكتور حممد املني�سي، 
اأ�ستاذ اأمرا�ض اجلهاز اله�سمي 
ق�سر  مب�����س��ت�����س��ف��ى  وال����ك����ب����د 
بالقاهرة،  اجل��ام��ع��ي  ال��ع��ي��ن��ي، 
الكبد  اأ�سدقاء  جمعية  وع�سو 
م���ن اخلل  ال��ك��ث��ري  اأن  ب��ل��ن��دن، 
�سار، يف حني القليل منه مفيد 
اإذا ما اأ�سيف على ال�سلطات، اأو 
وب�سكل  ال��ط��ه��ي،  ال��ط��ع��ام  على 
دقيق، على األ تتخطى احل�سة 
مالعق   4 الأ�����س����ب����وع  خ�����الل 

اأكر فائدة  الطعام  الواحد، يجعل من  اليوم  �سغرية، وملعقة �سغرية يف 
ويزيد اإليه وظيفة تقوية الأمعاء.

وتابع اأ�ستاذ اجلهاز اله�سمي، موؤكدا على اأن القليل من اخلل ي�ساعد على 
التخل�ض جديا من ال�سعور بحرقة املعدة، ما مل يتناوله ال�سخ�ض مبا�سرة 
حمو�سة  من  التخل�ض  على  ي�ساعد  اأن��ه  اإىل  لفتا  الأم��ع��اء،  به  لت�سطدم 
تناول  بعد  البع�ض  التي ت�سيب  الراحة  وال�سعور باحلرقة وعدم  الأمعاء، 

الطعام.
على  فينهى  الطبيعي،  امل��ع��دل  يف  ويجعلها  امل��ع��دة  حمو�سة  ي��ع��ادل  فاخلل 
ال�سعور بالأمل واحلمو�سة بداخلها لفرتة طويلة ما دامت اجلرعات التي 

تدخل اإليها منه ب�سيطة وخمتلطة بطعام �سحي.

هناك يف احدى القالع ال�سخمة كان يعي�ض رجل �سرير قا�سي القلب يعي�ض على ال�سرقة والنهب.. نزل يوما 
اإىل بلدتنا ال�ساحلية وخطف احدى الفتيات اجلميالت يطلق عليها ا�سم �سال�سل الذهب ن�سبة جلمالها وجمال 
�سعرها الذي ي�سبه �سال�سل الذهب وقد هدد والدها بانه ان مل يعطه كل قواربه وامواله ليفتدي بها ابنته 
ابنتك  تفتدي  له حتى  ادفع  البلدة وقالوا  اهل  له، �سدم الب مبا حدث واجتمع حوله  ف�سيذبحها وير�سلها 
فقالوا لو كل منا دفع ما عنده لي�سكته فلن يكتفي ولو دفعت له كل ما عندي كيف اعي�ض واولدي وزوجتي انا 
عندي ت�سعة من الولد غري �سال�سل الذهب هل ميوت ع�سرة مقابل واحدة، ل �سال�سل الذهب لي�ست بفتاة 
عادية و�ستعرف ماذا تفعل ولو كانت و�سطنا الن لقالت ل تدفع يا ابي و�سياأتي اليوم الذي تعرفون فيه معنى 

كالمي.
ولأن �سال�سل الذهب لي�ست بفتاة عادية ال ان ال�سرير مل يعرف بذلك فقد خطفها ورجاله وتركها يف احدى 
الغرف املغلقة واكتفى بالنتظار يف الوقت الذي مل تنتظر فيه هي، واخذت تفح�ض الغرفة وتتن�ست عليهم 
حتى عرفت كل ما تريد وجاء الوقت املنا�سب وخرج اجلميع ل�سرقة جديدة، ومل يبق احد للحرا�سة، فالبواب 
اخذت  ثم  الغرفة  الرجال وجدتها يف  بع�ض مالب�ض  الذهب  �سال�سل  ارت��دت  خ��وف،  هناك من  ولي�ض  مغلقة 
حتفر الر�ض الرملية للغرفة بيديها اجلميلتني القويتني وباحدى قطع الخ�ساب التي ا�ستطاعت ان حتدث 
فتحة كبرية يف تلك الر�سية الرميلة راأت منه �سوء ال�سم�ض واكملت لت�ستطيع اخلروج ثم ا�سرعت باجلري 
يف اجتاه البلدة، وعندما وجدت نف�سها بالقرب من ال�ساطىء وراأت احد مراكب والدها تبحر قريبة �سرخت 
عليهم، فاتوا اليها م�سرعني منده�سني ملا ترتديه، لكنهم فرحوا بها وا�سرعوا اإىل والدها الذي قال لهم: لقد 
حققت ابنتي ن�سرا كنت انتظره، وجمع والدها رجاله ثم نزل اإىل البلدة ليجمع منها كل من اراد ان ينتقم 
اإىل  بعد قليل  ابي  يا  �سيعودون  نعم  الذهب:  الذي كنتم تنظرونه، فقالت �سال�سل  الوان  اآن  لهم  مثله وقال 
البيت اخل�سبي ون�ستطيع ان نختبىء يف الحرا�ض يف انتظارهم، وبعد دخولهم ت�ستطيعون ا�سرام النار يف البيت 
فهم مل يرحموا حتى نرحمهم، وبعد فرتة كانت هناك نار حاميه تلتهم احد البيوت اخل�سبية البعيدة على 

ال�ساطىء مبن فيها.

ه���ل ك��ن��ت ت��ع��ل��م��ني اأن ه���ن���اك ���س��ل�����س��ل��ة من 
ال�����س��روي��ة والأ���س��ا���س��ي��ة ل�سحة  الأط��ع��م��ة 
امل�������راأة؟ اإك��ت�����س��ف��ي م���ا ه���ي الأط���ع���م���ة التي 
�سحتك  على  للحفاظ  تتناوليها  اأن  يجب 

و�سالمتك:
- ال��ب��ي�����ض: ي��ح��ت��وي ���س��ف��ار ال��ب��ي�����ض على 
"الكولني" التي تخّف�ض ن�سبة  مادة ت�سّمى 
تناول  ميكنك  ال��ث��دي.  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة 
تعانني  كنت  اإن  ولكن  يومياً.  كاملة  بي�سة 
ما ل  بتناول  نن�سحك  القلب،  اأمرا�ض  من 

يزيد عن �سفار بي�ستني اأ�سبوعياً.
بالفيتامني  غني  ال�سلمون  اإن  ال�سلمون:   -

D ك��م��ا اأّن�����ه م�����س��در م��ه��ّم ل��الأوم��ي��ج��ا 3. 
الإ�سابة  ن�سبة  م��ن  يخّفف   3 والأوم��ي��ج��ا 
ب���اأم���را����ض ال��ق��ل��ب وي���ح���اف���ظ ع��ل��ى جمال 
الب�سرة، وي�ساعد على فقدان الوزن الزائد. 
كما اأن ال�سلمون ي�ساعد على حت�سني املزاج 

وي�سعرك بال�سبع لفرتة طويلة.
ال���درا����س���ات احلديثة  اأف�����ادت  امل��ك�����ّس��رات:   -
ب�����اأن ت���ن���اول امل���ك�������س���رات ي���وم���ي���اً ي��ق��ّل��ل من 
ال��ق��ل��ب، ومر�ض  ب��اأم��را���ض  خطر الإ���س��اب��ة 
ال�سكري. وي�سار اإىل اأن اجلوز حتديداً، غني 
بالأوميجا 3 ال�سروري ل�سحة الب�سرة كما 

ذكرنا �سابقاً.

- الأفوكادو: اإن تناول الأفوكادو مفيد جّداً 
للحفاظ على جمال الب�سرة، كما اأّنه يغّذي 
ال�سعر. والأفوكادو غني بالأوميغا 3 الذي 

يحمي اأي�ساً من اأمرا�ض القلب.
- التوت: يتميز التوت بالقدرة على التغّلب 
ال�سيخوخة، لأّنه غني  على ظهور عالمات 
مب�سادات الأك�سدة. اإ�سافة اإىل ذلك ي�ساعد 
ال��ت��وت ع��ل��ى حت�سني امل����زاج وي��خ��ّف��ف خطر 

الإ�سابة بالتهابات امل�سالك البولية.
الداكن  ال�����س��وك��ول  ال���داك���ن:  ال�����س��وك��ول   -
خ�سو�ساً  امل����راأة،  م���زاج  حت�سني  يف  ي�ساهم 

خالل الدورة ال�سهرية.

اأطعمة اأ�صا�صية ل�صحة املراأة، اكت�صفيها

جموع من قبيلة تينجر ي�شقون طريقهم �إىل قمة بركان جبل برومو �لن�شط، يف مقاطعة جاو� �ل�شرقية باأندوني�شيا 
لتقدمي قر�بني عادة ما تكون من �لأرز �أو �لفو�كه �أو �ملا�شية وغريها، كجزء من مهرجان يادنيا كا�شاد�.� ف ب


