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احلمام ال�ساخن يخف�ض الوزن

 ،rsute.ru ك�شفت درا�شة علمية حديثة، ن�شرت موؤخراً عرب موقع
لل�شحة  مفيدا  يكون  اأن  ميكن  اال�شتحمام  حو�ض  يف  اال�شرتخاء  اأن 
كما الريا�شة. واأو�شح علماء بريطانيون اأن اأخذ حمام دافئ قد يكون 
ن�شبة  خف�ض  على  ي�شاعد  مما  الريا�شة،  ملمار�شة  مماثلة  فوائد  له 

ال�شكر يف الدم والوقاية من مر�ض ال�شكري.
واأكد الباحثون، بعد القيام مبجموعة من االأبحاث، اأن اال�شرتخاء يف 

حو�ض اال�شتحمام ميكن اأن ي�شاعد على فقدان الوزن.
ولتاأكيد نتائج البحوث قام العلماء بفرز جمموعتني من املتطوعني، 
لدرا�شة تاأثري احلمام ال�شاخن على ن�شبة ال�شكر يف الدم وعلى عدد 
بارتياد  االأوىل  املجموعة  قامت  حيث  املحروقة،  احلرارية  ال�شعرات 
ب�شكل  ال�شاخن  احلمام  تاأخذ  فكانت  الثانية  اأما  الريا�شية  ال�شاالت 

منتظم.
ووجد اخلرباء اأن املجموعة االأوىل حترق نف�ض الكمية من ال�شعرات 

احلرارية التي حترقها املجموعة الثانية.
اأخ��ذو حماما  الذين  دم  ال�شكر يف  ن�شبة  كانت  الباحثني:  اأح��د  وق��ال 
التي  املجموعة  املتطوعني يف  ن�شبته لدى  %10 من  ب�  اأقل  �شاخنا، 
تدربت يف ال�شالة الريا�شية. هذه الطريقة متكن النا�ض من حماربة 
اأخ��ذ حمام  اأن  الدرا�شة  واأظهرت   . الثاين  النوع  ال�شكري من  مر�ض 
داف���ئ )درج���ة ح���رارة امل���اء يف احل��م��ام 40 م��ئ��وي��ة(، جتعل ال�شخ�ض 

يتعرق ب�شكل مكثف كما لو كان ميار�ض الريا�شة ل�شاعة كاملة.

احذروا من �سموم مفرقعات زينة احللوى
حلوى  ق��وال��ب  ت��ن��اول  اث��ر  امل��ع��ادن،  م��ن  خليط  نتيجة  عالية  �شموم 
اأج�شادنا �شموما  مزينة مبفرقعات نارية تفرحنا للحظات وت�شع يف 
ل�شنوات بعد اأكل احللوى. درا�شة اأجراها فريق طبي لبناين اظهرت 
الكيك  احللوى   قوالب  لتزين  ت�شتخدم  التي  النارية  املفرقعات  اأن 
ناأكلها  احل��ل��وى،  امل��ع��ادن على  م��ن  اأن���واع  ا�شتعالها ع�شرة  بعد  ت��رتك 
االأمر  تكرار  مع  ال�شيما  خطورتها  حجم  نعي  اأن  دون  من  واأطفالنا 

خالل االحتفاالت وفقا ل� �شحيفة النهار اللبنانية .
نيكل،  10 معادن ثقيلة: كروم، كوبالت،  ان  الطبية  التحليل  وبينت 

نحا�ض، زرنيخ، الكادميوم، ق�شدير، باريوم، ر�شا�ض، زئبق .
تقارب  بكمية  ال��ب��اري��وم  معدن  وج��ود  ع��ن  الطبية  ال��درا���ش��ة  وك�شفت 
الرجال  العقم عند  ي�شبب  بينها، هذا موؤ�شر خطري، قد  ال�1مغ/كغ 
مثال  فالزئبق  ال�شحة،  على  توؤثر  كلها  املعادن  باقي  اأن  اإىل  م�شرية 
يعطل عمل الكلى، والزرنيخ �شم وقد قتل نابليون به، والر�شا�ض �شام 

وي�شرب الكبد.
ال�شرطانية تظهر جراء �شموم دخلت  االأمرا�ض  ووفقا للدرا�شة فان 
اأمرا�ض  من  والعديد  جينية،  �شرطانات  فهناك  االإن�شان،  ج�شم  اإىل 

ال�شرطان �شببها التلوث .

�ساجا�سينو .. كابت�سينو بنكهة الفطر 
مناف�شة  يف  عالقة  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  املقاهي  اأن  يبدو 

جارية لروؤية من �شيخرج باأكرث م�شروب مبتكر جلذب الزبائن.
الغريبة  النكهات  مب��زي��ج  ب�شهولة  ي��ت��ف��اج��وؤون  االأم��ري��ك��ي��ون  يعد  مل 
امل�شافة اإىل اأكواب قهوتهم، من الكابت�شينو امل�شنوع من �شراب ت�شيز 

كيك الفراولة اإىل الالتيه بنكهة الزجنبيل وال�شويا.
غري اأن، �شوق اإيرهون يف لو�ض اأجنلي�ض اأخذ اجتاه قهوته اإىل م�شتوى 
جديد للغاية، فيما متكن اأي�شاً اإىل حد ما من مزجه بالهو�ض احلايل 
باالأكل النظيف. ومقابل ثمانية دوالرات ميكنك احل�شول على كوب 
من �شاجا�شينو  )chagaccino ( الذي رغم ا�شمه ال يحتوي على 

االإ�شربي�شو على االطالق.
خوا�ض  ذا  ويبدو  ال�شاجا،  فطر  من  ا�شمه  �شاجا�شينو  ي�شتمد  اإمن��ا 
ال�شاجا مع  طبية يف �شيربيا واأ�شيا ورو�شيا. يتم مزج م�شحوق فطر 
حليب جوز الهند الع�شوي املخفوق وكذلك جذور املاكا - التي تعترب 
غذاء �شحيا اأي�شا- وداندي بليند وهي بديل ع�شبي للقهوة عبارة عن 

الكثري من جذور الهندباء وجذور ال�شيكوريا.
وبح�شب جاي�شون وايدنر الذي يزعم اأنه ابتكر امل�شروب، فاأن م�شحوق 
ويعترب  وال�شوكوالتة.  بالقهوة  يذكر  والذع  ق��وي  م��ذاق  ذا  ال�شاجا 
البتولة م�شادا  اأ�شجار  �شائع يف  ب�شكل  يوجد  الذي  الطفيلي  الفطر 

لالأك�شدة ويعتقد اأي�شا اأنه يكافح االلتهابات. 
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اأ�ستاذة جامعية تعكف على تطوير علكة 
ف�سائية للم�سافرين عرب الكواكب

•• دبي -وام: 

ت��ع��ك��ف ال��دك��ت��ورة ف��ران��ز���ش��ك��ا اأب��ري�����ض ب��اجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة يف دب���ي حاليا 
املزايا  العديد من  يحقق  ال��ذي  اللبان  العلكة  فريد من  ن��وع  تطوير  على 
دولة  اإع��الن  خلفية  على  اخلطوة  ه��ذه  تاأتي  الكواكب.  عرب  للم�شافرين 
االإمارات العربية املتحدة عن خطتها الطموحة الإن�شاء م�شتوطنة ب�شرية 

على �شطح الكوكب االأحمر عام 2117 اأي بعد مائة عام من االآن .
زميلة  وبالتعاون مع   - دبي  تعي�ض يف  التي   - اجلامعية  االأ�شتاذة  ت�شعى  و 
باأبوظبي الأن يكون لها ب�شمتها اخلا�شة يف دعم  لها يف جامعة نيويورك 
طموحات ال�شفر اإىل كوكب املريخ. ويحمل املنتج اجلديد ا�شم علكة الف�شاء 
الف�شة  وجزيئات  طبيعية  علكة  على  االأويل  النموذج  ويحتوي  االإماراتية 
ف�شية  علبة  يف  ملفوف  ذل��ك  وك��ل  �شي  وفيتامني  والع�شل  التمر  وعجينة 
المعة على �شكل جنمة . وترتكز العلكة الف�شائية - وهي باأكملها من اإنتاج 
دولة االإمارات العربية املتحدة - حول توفري كل املزايا ال�شحية والعنا�شر 
العلكة  اإن  اأبري�ض  الدكتورة  وقالت  الف�شاء.  عرب  للم�شافرين  الغذائية 
اأن ت�شاعد يف تخفيف التوتر الذي يكون واح��دا من امل�شكالت التي  ميكن 
الفم  نظافة  على  احلفاظ  ت�شهم يف  واأن  املجهول  اإىل  امل�شافرون  يواجهها 
وهو اأمر مهم مل�شافري الف�شاء. واأو�شحت اأن العلكة طبيعية بالكامل ومن 
االإن�شان وفيتامني �شي يوفر  اإ�شافات �شارة متت�ض يف ج�شم  ثم ال توجد 
الدعم للجهاز املناعي خا�شة اإذا كنت مقبال على بيئة جمهولة .. كما اأن 
الف�شة ت�شتخدم يف مكافحة البكترييا التي تنمو يف الفم ومن ثم ت�شهم يف 
احلفاظ على اللثة بينما يوفر الع�شل �شحنة من الطاقة الدافعة الأنظمة 
بالطبع يرمز  اأنه  املذاق احللو كما  باإك�شاب  التمر  اجل�شم ويتكفل عجينة 

اإىل الثقافة العريقة يف االإمارات العربية املتحدة.

طفل خارق يف برنامج تلفزيوين
اإي��راين يف الثالثة من عمره  اأده�ض طفل 
�شيني  تلفزيوين  برنامج  يف  امل�شاهدين 
يواجه  اأن  دون  ل��ل��ق��وة  اإن��ه��ائ��ه حت���ٍد  ع��رب 
اآرات  ال��ط��ف��ل  مت��ك��ن  ت��ذك��ر.   �شعوبة  اأي 
ح�شيني )3 �شنوات( من اإنهاء حتٍد للقوة 
بثته  ل��الأل��ع��اب  تلفزيوين  ب��رن��ام��ج  اأث��ن��اء 
اإحدى القنوات ال�شينية.  ويظهر مقطع 
الفيديو الذي انت�شر على مواقع التوا�شل 
اله�شيم،  يف  ال���ن���ار  ان��ت�����ش��ار  االج��ت��م��اع��ي 
تلو  واح���داً  العوائق  يتجاوز  وه��و  الطفل 
اجلمهور.   ت�شفيق حاد من  و�شط  االآخ��ر 
يعي�ض  الذي  الطفل، حممد  والد  ويقول 
مع عائلته يف اإقليم مازانداران باأن طفله 
يتمرن  واأن��ه  تدريبات حمرتفة،  يتلَق  مل 
اليوم.   يف  دق��ي��ق��ة   20 ت���ت���ج���اوز  ال  مل����دة 
واأ�شاف يف اأحد االأيام عدت من العمل اإىل 
فقام  طفلي  جت��اه  اإ�شبعي  وم��ددت  املنزل 
باالإم�شاك به بقوة وا�شتند عليه لينه�ض. 
اآرات لديه  ب��اأن  منذ ذل��ك احل��ني الحظت 
يف  ورد  م��ا  وبح�شب   . طبيعية  غ��ري  ق���وة 
فقد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  م��ي��ل  دي��ل��ي  �شحيفة 
على مواقع  ال�شغري جنماً  الطفل  اأ�شبح 
التوا�شل االجتماعي بعد العر�ض املده�ض 
العامل،  يف  املاليني  و�شاهده  قدمه  ال��ذي 
باالإ�شافة اإىل العديد من مقاطع الفيديو 

التي قدم خاللها عرو�شاً مده�شة.  

كيف يغيرّ احلمل دماغ 
املراأة ويعيد ت�سميمه؟ �ص 23

للجدة دور يف ت�سخي�ض 
التوحد حلفيدها 

ت�شري درا�شة �شغرية اإىل اأن اجلدات 
ت�شخي�ض  يف  امل�������ش���اع���دة  مي��ك��ن��ه��ن 
اإ���ش��اب��ة االأط���ف���ال ب��ال��ت��وح��د يف �شن 
من  الكثري  يق�شني  ك��ن  اإذا  �شغري 
الوقت مع اأحفادهن ال�شغار. وقال 
الباحثني  اأح��د  بوك�شباوم  ج��وزي��ف 
للطب  اإي��ك��ان  كلية  من  الدرا�شة  يف 
ل��روي��رتز هيلث عرب  ن��ي��وي��ورك  يف 
النتائج  ه���ذه  االإل���ك���رتوين  ال��ربي��د 
ميكنهن  اإذ  ي�شدق  ال  ب�شكل  مهمة 
ت�������ش���خ���ي�������ض احل������ال������ة م�����ب�����ك�����را... 
التدخل  ي��ع��ن��ي  امل��ب��ك��ر  الت�شخي�ض 
املبكر وهو اأمر مهم لتح�شني نتائج 
دورية  الباحثون يف  واأ�شار  العالج.  
اأو )اأوتيزم( على االإنرتنت  التوحد 
اإىل  �شباط  ف��رباي��ر  م��ن  الثامن  يف 
ا�شطراب  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن���ه 
ط��ي��ف ال��ت��وح��د مي��ك��ن ر���ش��ده بدءا 
فاإن  العامني  �شن  الطفل  بلوغ  من 
حاالت كثرية ال يتم ت�شخي�شها اإىل 
اأن يقرتب الطفل من �شن الرابعة. 
ت�شخي�ض  ج��رى  كلما  اأن���ه  وت��اب��ع��وا 
كان  كلما  مبكرا  بالتوحد  االإ�شابة 
االأطفال  م���خ  الأن  اأف�����ش��ل  ال���ع���الج 
ال�����ش��غ��ار ي���ك���ون اأك�����رث ق�����درة على 
االأطفال  م��ن  ل��ل��ع��الج  اال���ش��ت��ج��اب��ة 
الدرا�شة  واأج��������رت  ����ش���ن���ا.  االأك�������رب 
احلالية م�شحا عرب االإنرتنت الآباء 
بالتوحد  م�شابني  اأط��ف��ال  واأم��ه��ات 
االأ�شدقاء  ب��ع�����ض  اأي�����ش��ا  و���ش��م��ل��ت 

واأفراد العائلة.
االأطفال  اإ�شابة  ت�شخي�ض  وج��رى 
الذين �شاركوا يف الدرا�شة بالتوحد 
العمر  �شهرا من   40 اأمت��وا  عندما 
اإ�شابة  اأن ت�شخي�ض  اإال  يف املتو�شط 
االأط���ف���ال ال��ذي��ن اأم�����ش��وا وق��ت��ا مع 
ج��دات��ه��م ب��ان��ت��ظ��ام ك����ان ق��ب��ل ذلك 
ب��خ��م�����ش��ة اأ����ش���ه���ر ت���ق���ري���ب���ا. وق����ال 
نات�شوم �شيكرمان كبري الباحثني يف 
الدرا�شة وهو من جامعة كولومبيا 
ب��ن��ي��وي��ورك ل����روي����رتز ه��ي��ل��ث عرب 
الربيد االإلكرتوين الحظ نحو 50 
باملئة من االأ�شدقاء واأفراد العائلة 
قبل  م��ا  اأم��ر  م��ن  يعاين  الطفل  اأن 
اأنف�شهم  واالأمهات  االآب��اء  ي��درك  اأن 
ذلك.  ولتحديد كيف ميكن اأن يوؤثر 
املر�ض  ر�شد  على  االأ���ش��ري  الكيان 
ف��ح�����ض ال��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات 477 
م��ن اأول��ي��اء اأم���ور اأط��ف��ال م�شابني 
من   106 وب����ي����ان����ات  ب���ال���ت���وح���د 
العائلة.  واأفراد  املقربني  االأ�شدقاء 
ت�شخي�ض  اأن  ال��درا���ش��ة  واأو���ش��ح��ت 
اإ���ش��اب��ة االأط��ف��ال ال��ذي��ن لي�ض لهم 
ب��ني �شتة  اإخ���وة بالتوحد ج��رى م��ا 
وثمانية اأ�شهر قبل االأطفال الذين 

لهم اأ�شقاء اأو �شقيقات.

اإدمان الت�سوق .. عالماته 
واآثاره النف�سية و طرق عالجه

�لكثري من �لنا�س يحبون �لت�ضوق و لكن هناك �أي�ضًا 
ينتهي  �ل��ذى  �حلد  �إىل  بالت�ضوق  هو�س  لديهم  من 

بهم �إىل �ضرف �لكثري من �لنقود و هذ� بدوره يوؤدى 
�ضاأنه  �لت�ضوق  �دم��ان  �أن  كما  كثرية،  مل�ضاكل 

�أنو�ع �لإدمان، و هذ� �لإدمان  ك�ضاأن باقي 
معني  مبو�ضم  مرتبط  يكون  ما  غالبًا 

يف  و  مثاًل،  �لأعياد  مثل  �ل�ضنة  يف 
حالت �أخرى يكون طو�ل �لعام.

ما هو ادمان الت�شوق ؟
ادمان الت�شوق هو اأكرث اأنواع االإدمان ال�شلوكى انت�شاراً، و 
ادمان الت�شوق عبارة عن الرغبة الدائمة ل�شراء االأ�شياء 
بغ�ض النظر عن احلاجة اإليها و بغ�ض النظر عن وجود 
بل هو  لي�ض م�شكلة ظهرت حديثاً  و هو  اأم ال،  كايف  مال 
م��وج��ود م��ن��ذ زم���ن و ق��د اأث���ر ع��ل��ى م��الي��ني الب�شر عرب 

ال�شنني منذ بداية القرن التا�شع ع�شر .
و هناك من النا�ض من يت�شوق حلاجته الفعلية لالأغرا�ض 
التي ي�شرتيها ، و هناك من يت�شوق فقط الإ�شباع رغباته 
و الهروب من م�شاعر �شلبية تواجهه. اآثار ادمان الت�شوق 
 ، اآث��ار �شيئة كثري �شواء ج�شدياً  مر�ض ادم��ان الت�شوق له 

ومادياً و نف�شياً ، و من �شمن هذه االآثار :
ع��دم وجود  و  اإليه  برغم احلاجة  امل��ال  الكثري من  اإنفاق 
مال كايف. اللجوء للت�شوق لتخطى موقف موؤمل اأو م�شكلة 

ما.

�ل�ضعور بالقلق و �لتوتر �لد�ئم.
ال�شعور بالذنب اأو الغ�شب بعد اإنفاق الكثري من االأموال 

يف الت�شوق.
قلة الثقة بالنف�ض و تقدير الذات.

التى  االأ�شرة  خا�شًة  االإجتماعية  العالقات  على  التاأثري 
تتاأثر باحلالة املادية و النف�شية.

كيف تتعرف على مدمن الت�شوق ؟
���ش��دي��ق اأو ق��ري��ب م��ا مي��ك��ن��ه م��الح��ظ��ة ع��الم��ات ادم���ان 
الت�شوق على من يهمه اأمره ب�شهولة حتى قبل اأن يالحظ 

ال�شخ�ض املدمن نف�شه ، و من اأهم هذه العالمات
االإنفاق املبالغ فيه : يكون ال�شخ�ض دائماً مبالغ يف االإنفاق 

بدون اأي داعي ، و على ح�شاب ميزانيات اأخرى.
ال��رغ��ب��ة ال��ق��ه��ري��ة يف ال�����ش��راء : جت��د ال�����ش��خ�����ض املدمن 
، فمثاًل  اأب����داً  اإل��ي��ه��ا  ق��د ال يحتاج  اأ���ش��ي��اء  دائ��م��اً  ي�شرتى 

ي�شرتى 
10 اأحذية بداًل 
من حذاء واحد.

الت�شوق امل�شتمر : مبعني اأنه يق�شي وقت طويل 
يف الت�شوق و لي�ض فقط مرة كل حني و اآخر.

اإنكار امل�شكلة : يقوم ال�شخ�ض دائماً باإنكار م�شكلته، 
و الكذب دوماً عن اإنفاقه لالأموال و اإخفاء احلقيقة 

عن اأقاربه و اأ�شرته.
فاإن  للدرا�شات  طبقاً   : الت�شوق  بعد  بالذنب  ال�شعور 
مدمني الت�شوق عادًة ما ي�شعرون بالذنب ، والغ�شب 

اأو احلزن بعد انتهاء لذة ال�شعور بالت�شوق.
تدمري العالقات االأ�شرية : نتيجة الأ�شباب 
مادية و نف�شية، يوؤثر الت�شوق بال�شلب على 

العالقات االأ�شرية.
الالمباالة بالعواقب : برغم وجود عواقب و اآثار �شلبية 
ال�شخ�ض منه بل و  اأنه ال مينع  اإال  الت�شوق  لالإفراط يف 
ي�شتمر فيه و ال ي�شتطيع ال�شيطرة على نف�شه فاإن ذلك 

من اأهم عالمات اإدمان الت�شوق.
هناك اأي�شاً عالمات اأخرى ثانوية مثل :

الت�شوق عند ال�شعور بالقلق ، االإكتئاب و الغ�شب .
الهو�ض باالأموال و حماولة احل�شول عليها.

ال�شعور بال�شياع و احلزن اإذا مل يقم بالت�شوق.
طرق عالج ادمان الت�شوق

اللجوء  ق��ب��ل  بنف�شك  اأواًل  فعلها  ع��ل��ي��ك  اأ���ش��ي��اء  ه��ن��اك 
للم�شاعدة اإذا اأردت اأن تعالج اإدمانك للت�شوق ومن اأهمها

: االإعرتاف بوجود م�شكلة و الرغبة يف حلها.
حت�شري قائمة باأهم الطلبات و االحتياجات االأ�شا�شية و 

مراجعتها مرتني قبل الذهاب للت�شوق.

االب��ت��ع��اد ع��ن ا���ش��ت��خ��دام ب��ط��اق��ات االإئ��ت��م��ان. البحث عن 
اأن�شطة اأخرى مفيدة للقيام بها بعيداً عن الت�شوق.

الت�شوق  اأثناء  االأ�شدقاء  اأو  االأ�شرة  اأفراد  اأحد  ا�شطحاب 
لتقدمي الدعم املطلوب و منع ال�شخ�ض املدمن من �شراء 

ما يزيد عن حاجته.
للت�شوق و  ال��ذه��اب  ق��ب��ل  م���رة  م��ن  اأك���رث  التفكري  اإع����ادة 

حتديد االأولويات و الهدف من الت�شوق.
طرق اأخرى لعالج ادمان الت�شوق العالج ال�شلوكى : يهدف 
املوؤدية  ال�شلبية  ال�شلوكيات  تغيري  اإىل  ال�شلوكى  العالج 

الإدمان الت�شوق و حتويلها ل�شلوكيات اأكرث اإيجابية.
لل�شخ�ض  ال��الزم  الدعم  لتقدمي   : اإقت�شادية  ا�شت�شارات 

املدمن و و�شع خطط اقت�شادية و مالية مليزانيته.
االأدوي����ة : ق��د ي��ك��ون ال�شبب ل��الإدم��ان ه��و م��ر���ض نف�شي 
كاالإكتئاب ، لذا يجب عالج ال�شبب اأواًل با�شتخدام االأدوية 

الالزمة.

عالج قد ال تتوقعه 
لهزمية ال�سرطان

اأظهرت درا�شة طبية حديثة اأن جرعات 
ك��ب��رية م��ن ف��ي��ت��ام��ني )���ش��ي( مي��ك��ن اأن 
ف����ع����ااًل و����ش���ه���اًل ملر�ض  ت���ك���ون ع����الج����اً 
املري�ض  ال�شرطان، وذلك يف حال حقن 
بها يف الدم، حيث تعطي للج�شم القدرة 
على مكافحة اخلاليا ال�شرطانية واحلد 
من انت�شارها. ومن املعروف اأن فيتامني 
الفواكه  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  ي��ت��واف��ر  ���ش��ي 
اأ�شاًل  االأط��ب��اء  يو�شي  التي  وامل��اأك��والت 
بتناولها يومياً، مثل الربتقال والليمون 
واخل�شراوات.  وال��ربوك��ل��ي  وال��ف��راول��ة 
ن�شرت  التي  الطبية  الدرا�شة  وبح�شب 
متخ�ش�شة  علمية  جم��ل��ة  يف  نتائجها 
ال�شرطان  مب��ر���ض  املتعلقة  ب��االأب��ح��اث 
بال�شرطان  املري�ض  حقن  ح��ال  يف  فاإنه 
�شي  فيتامني  م��ن  ج���داً  �شخمة  ج��رع��ة 
اأك�����رث ب���األ���ف م����رة م���ن اجلرعة  ت���زي���د 
االأطباء  ب��ه��ا  ي��و���ش��ي  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

لالأ�شخا�ض العاديني، فاإن هذه اجلرعة 
من الفيتامني والتي يتم حقنها يف الدم 
ال�شرطان،  م��ر���ض  مكافحة  اإىل  ت���وؤدي 
اأكرث  الكيمياوي  العالج  من  جتعل  كما 
فعالية بكثري مما لو كان بدون جرعات 
الفيتامني. وتقول الدرا�شة التي ن�شرتها 
العربية. واطلعت  �شيل،  كان�شر  جورنال 
نت على نتائجها اإن العلماء تو�شلوا اإىل 
باختبارات  قاموا  اأن  بعد  النتيجة  ه��ذه 
م�شابني  الأ���ش��خ��ا���ض  ح���ال���ة   11 ع��ل��ى 
حقنهم  مت  حيث  الدماغ،  يف  بال�شرطان 
فيتامني  من  ال�شخمة  اجلرعات  بهذه 
�شي وب�شكل منتظم اأ�شبوعياً وملدة ت�شعة 
�شهور، كما كانوا يف الوقت ذاته يتلقون 
عالجاً كيمياوياً، حيث تبني اأن فيتامني 

�شي ي�شاعد يف مكافحة املر�ض ويزيد 
لدى  الكيمياوي  العالج  فعالية  من 

املر�شى.
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�ش�ؤون حملية

بح�ضور حممد بن حم

متحف ق�سر العني يحتفل »برتاثي م�سوؤوليتي« بهدف اإحياء املوروث ال�سعبي

با�ضتخد�م طائر�ت بدون طيار 

طالبات كلية تقنية املعلومات ينجحن يف ابتكار تقنية جديدة لتحديد مواقع �سحايا الكوارث الطبيعية 

•• العني - الفجر:

ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن م�شلم ب��ن حم 
اإم�����ش��ام باالأمم  ال��ع��ام ملنظمة  ن��ائ��ب االم���ني  ال��ع��ام��ري 
مبتحف  م�شوؤوليتي  ت��راث��ي  فاعلية  اختتمت  املتحدة 
ق�شر العني �شمن برنامج العني الثقايف الرتاثي الذي 
مدار  على  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  تنظمه 
العام  ، ح�شر احلفل ال�شيخ �شعيد بن حممد بن حم 
من  وع���دداً  العني  ق�شر  متحف  مدير  الدويلة  وعمر 

مديري هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة.
قيادتنا  اأن  ح��م  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ا���ش��ار  جانبه  وم��ن 
الر�شيدة يف دولة االإمارات وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه  ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل ، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد األ 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل، و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
األ نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
 ، االم���ارات  حكام  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة 
تويل الرتاث اهتماما كبريا باعتباره اأحد اأهم مكونات 
تتح�شن  ال��ذي  احلقيقي  والر�شيد  الوطنية  هويتنا 
وقيمه  ال��را���ش��خ��ة  ب��ت��ق��ال��ي��ده  االإم���ارات���ي���ة  ال�شخ�شية 
الرفيعة، وهو االأم��ر ال��ذي يجعلها االأك��رث متيزا على 

امل�شتوى العاملي. 
وا�شاد بن حم باالأن�شطة والفعاليات التي تقوم بها هيئة 
فر�شة  تتيح  انها  حيث  والثقافة:  لل�شياحة  اأبوظبي 
جوانب  خمتلف  ال�شتك�شاف  وال��زوار  للمقيمني  مهمة 

احلياة يف مدينة العني، والتعرف اإىل تاريخها العريق 
اال�شتثنائي،  الثقايف  مب�شهدها  تتميز  حيث  ق��رب  عن 
الذي متتزج فيه االأ�شالة مع الطابع الع�شري، االأمر 
الثقافية  مكوناتها  على  املحافظة  م��ن  مّكنها  ال���ذي 
املعنوية على مر الع�شور. كما اأنها املدينة الوحيدة يف 
الدولة التي تت�شمن مواقع مدرجة على قائمة الرتاث 
االإن�شاين العاملي ملنظمة اليوني�شكو، وقدمت اإ�شهامات 

كبرية ومهمة يف م�شرية تطور الدولة.
وق����ال ع��م��ر ال��دوي��ل��ة م��دي��ر م��ت��ح��ف ق�����ش��ر ال��ع��ني ان 

برنامج  عن  عبارة  وهو  م�شوؤوليتي«،  مهرجان»تراثي 
املعنوي  ال��رتاث  من  متنوعة  عنا�شر  يتناول  مو�شمي 
الزينة  وفنون  ال�شعبي  الطب  مثل  االإم����ارات؛  لدولة 
امل����وروث ال�شعبي م��ن خالل  اإح��ي��اء  ب��ه��دف  وال��ط��ه��ي، 
به،  النا�شئة  االأجيال  وتعريف  ال��رتاث،  على  املحافظة 

وغر�ض حبه يف نفو�شهم ل�شمان تناقله وا�شتمراريته.
 30 يومي  خالل  اقيمت  التي  الفعالية،  تت�شمن  كما 
والربامج  االأن�شطة  من  العديد  املا�شى،  مار�ض  و31 
�شيقدم  ال���ذي  ال�����ش��ع��ب��ي«  »ال��ط��ب  بينها  م��ن  امل��ت��ن��وع��ة 

دولة  يف  ال�شعبي  ال��ط��ب  ت��اري��خ  ع��ن  مهمة  م��ع��ل��وم��ات 
اإىل  حت�����ش��ريه،  وط���رق  ا�شتعماله  وكيفية  االإم������ارات، 
االأع�شاب يف  مثل هذه  اأهمية  حّية عن  �شهادات  جانب 

عالج العديد من االأمرا�ض.
تغطي  التي  املوا�شيع  من  العديد  الفعاليات  وتناولت 
ج��وان��ب ك��ب��رية م��ن ال���رتاث امل��ع��ن��وي ل��دول��ة االإم����ارات 
قدمياً،  والعر�ض  العرو�ض  لزهبة  احل��ي  العر�ض  مثل 
واأهازيج فن العيالة، وفنون الزينة واملاأكوالت ال�شعبية، 
وامل�شابقات الرتاثية وال�شوق ال�شعبي ومعر�ض للوحات 

تراثية.
تراثية،  حوارية  جل�شة  اأي�شاً،  الفعاليات  كمات�شمنت 
العرو�ض،  جتهيز  اأو  »ال��زه��ب��ة«  ع��ن  احل��دي��ث  ت��ن��اول��ت 
حيث يتم اإعدادها ملنزل الزوجية وتزويدها مبتعلقاتها 
ال���ذه���ب واملالب�ض  م���ن  ت��ت��ك��ون  وال���ت���ي  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، 
وغريها  واأنواعها،  اختالفها  على  والبخور  والعطور 
واأح�شرها  اأعدها  التي  اخلا�شة  االأخ��رى  االأ�شياء  من 

املعر�ض )الزوج( اأو اأهله للعرو�ض.
الذي  ال�شعبي،  امل����وروث  اإح��ي��اء  اإىل  الفعالية  و�شعت 
قيمته  وتعزيز  ال��دول��ة،  تاريخ  من  مهماً  جانباً  ميّثل 
اأي�شاً عرو�ض  الرتاثية لدى االأجيال املقبلة. واقيمت 
حظى  كما   ، ال�شعبية  امل���اأك���والت  وت���ذوق  الإع����داد  حية 
والتقاط  الرتاثية  املالب�ض  ارت���داء  بتجربة  اجلمهور 
ال�شور التذكارية، حيث تتميز االأزياء ال�شعبية يف دولة 
ارتدائها  طريقة  تت�شمن  ع��دة  بخ�شائ�ض  االإم����ارات 
�شواء  تف�شيلها،  وطريقة  ونقو�شها  زخرفتها  واأل���وان 

للرجال اأو للن�شاء.

•• العني – الفجر:

ك��ل��ي��ة تقنية  م����ن ط���ال���ب���ات  ف���ري���ق  جن����ح 
ابتكار  ف��ى  االإم����ارات  جامعة  يف  املعلومات 
الطائرات  ا���ش��ت��خ��دام  ع��رب  ج��دي��دة  تقنية 
ل��ت��ح��دي��د مواقع  – درون������ز،  ب����دون ط��ي��ار 
بني  وال���زالزل  الطبيعية  ال��ك��وارث  �شحايا 

االأنقا�ض .
تقوم فكرة تقنية الطائرة بدون طيار التي 
طفرة  من  اال�شتفادة  على  الفريق  طورها 
للم�شاعدة  العامل  يف  املتزايدة  االت�شاالت 
الطبيعية  ال��ك��وارث  �شحايا  حياة  اإن��ق��اذ  يف 

والزالزل.
اإن�شاء  ال��ط��ال��ب��ات م���ن  وق���د مت��ك��ن ف��ري��ق 
طيار  ب��دون  لطائرة  مبدئي،  عمل  من��وذج 
دعم  اإىل  ت��ه��دف  ح��دي��ث��ة،  بتقنية  جم��ه��زة 
الزالزل  اأعقاب  واالإنقاذ يف  البحث  مهمات 
الناجني،  م��واق��ع  وال��ف��ي�����ش��ان��ات، وحت��دي��د 
واالأ�شخا�ض الذين يحتاجون اإىل م�شاعدة، 
ملنظومة  ال�����ش��ف��ري��ة  ال���ق���ي���م  خ�����الل  م����ن 
الهاتف  اإ����ش���ارة  خ���وارزم���ي���ة ج���دي���دة ع��ل��ى 

املتحرك لديهم.
تطويرها  واجل���اري  التقنية  ه��ذه  وت��ه��دف 
اال�شتجابة  ف����رق  ع��م��ل  اإك���م���ال  اإىل  االآن 
االأول�����ي�����ة، ال���ذي���ن مي��ت��ل��ك��ون االإج��������راءات 

امل��ج��ّرب��ة م��ن قبل يف مثل هذه  وال��ت��داب��ري 
الطائرات  اأن  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  احل������االت، 
بدون طيار �شتلعب دوًرا قيًما يف دعم هذه 

الفرق.
اإىل  الو�شول  اإمكانية  التقنية  هذه  وتتيح 
االأ�شخا�ض ب�شكل اأ�شرع من التدابري االأخرى 
ال��ط��وارئ، حيث مت  لال�شتجابة يف ح��االت 
ت�شليط ال�شوء على القيمة املحتملة لهذه 
التقنية يف الكوارث االأخرية التي وقعت يف 
كما  واإيطاليا،  النيبال  مثل  البلدان  بع�ض 
ا�شتخداماتها،  تعدد  يف  اأو���ش��ع  دور  لها  اأن 
اأن  اأداة ر���ش��د حم��م��ول��ة مي��ك��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
العام.   والنظام  ال�شالمة  ت�شاعد يف �شمان 
هذا وال يقت�شر ا�شتخدام هذه التقنية على 
بل  ال��ك��وارث،  اأعقاب  يف  ال�شحايا  اكت�شاف 
احل�شود،  اإدارة  يف  ا  اأي�شً ا�شتخدامها  ميكن 
الريا�شية  امل���الع���ب  ح���ول  احل�����ش��ود  م��ث��ل 
وغ���ري ذل���ك م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ك��ب��رية، كما 
تقوم بدور مهم عندما تكون هناك حاجة 
التي  واالجتاهات  النا�ض  كثافة  تقييم  اإىل 
واالإي����اب.   ال��ذه��اب  االأ���ش��خ��ا���ض يف  ي�شلكها 
االأ�شتاذ  لكع�ض،  الرحمن  عبد  د.  واأو���ش��ح 
امل�شارك بق�شم هند�شة احلا�شوب وال�شبكات 
يف  يتمثل  التقنية  ه��ذه  اأ�شا�ض  اأن  بالكلية، 
املعا�شر،  عاملنا  يف  النقالة  االأجهزة  انت�شار 

الهواتف  ال��ن��ا���ض  م��ن  الكثري  يحمل  حيث 
اأردت  اإذا  اأن��ك  يعني  وه��ذا  االآن،  املتحركة 
حتديد موقع �شخ�ض ما، فاإن هاتفه ميكن 
موؤكدا  التعقب،  و�شيلة  مبثابة  ي��ك��ون  اأن 
ال�شلكية  اإ���ش��ارات  تر�شل  هواتفنا  اأن  على 
ب�شكل منتظم، ملحاولة حتديد مكان توفر 
ال�شبكة واالت�شال بها من خالل الهوائيات 
فكرة  وتتمثل  فيها.   امل�شّمنة  الال�شلكية 
ال��ط��ال��ب��ات يف اال����ش���ت���ف���ادة م���ن ذل����ك عرب 
من  التعايف  يخدم  مبا  التثليث"  "تقنية 
اأ�شا�شي  ب�شكل  ت��ق��وم  وه��ي  ال���ك���وارث،  اأث���ار 
بتحديد  اخلا�شة  ال�شناعية  االأقمار  بدور 
امل����واق����ع، وحت�����ش��ل ه����ذه ال���ط���ائ���رات على 
اإح��داث��ي��ات اأم��اك��ن ت��واج��د االأ���ش��خ��ا���ض من 
خالل االنتقال من مكان اإىل اآخر، وحتدد 
الو�شول  م�شافة  وتقّدير  االإ���ش��ارة،  موقع 
حول  الطائرة  �شتحوم  كما  ال�شحية،  اإىل 
الال�شلكية،  االإ�شارات  هذه  وتلتقط  املكان، 
التثليث" حتديد  "تقنية  ت�شتطيع  وبذلك 
الهاتف،  واإذا وجدت   ، بدقة  الهاتف  موقع 
���ا، و  ف�����ش��وف جت���د ���ش��ح��اي��ا ال���ك���وارث اأي�������شً
حت��ت��اج اإىل ه��وائ��ي ق��وي وج��ه��از م�شاحب 
الهوائيات  و���ش��ت��خ��ت��ل��ف   ، ب��امل�����ش��ح  ل��ل��ق��ي��ام 
 ،4G اأو   ،3G   - التقنية  الالزمة ح�شب 
ازدادت  كلما  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار  ب��ل��وت��وث.  اأو 

اكت�شاف  فر�ض  ازدادت  كلما  الهوائي،  قوة 
االإ�����ش����ارة، وك��ل��م��ا ا���ش��ت��ط��اع��ت ج��م��ع املزيد 
وحتديد  "التثليث"  الإج���راء  البيانات  من 
م��وق��ع االأ���ش��خ��ا���ض، وت�����ش��ب��ه ه���ذه التقنية 
باأنها  ا  اأي�شً وتتمّيز  ال�شوئي،  امل�شح  جهاز 
امليزة  ف���اإن  ذل���ك،  وم��ع  ن�شبًيا  مكلفة  غ��ري 
هي  طيار  ب��دون  الطائرة  لتقنية  املحورية 
الكارثة  اأع��ق��اب  يف  تعمل  ح��ي��ث  ال�����ش��رع��ة، 
الطبيعية مبا�شرًة مما يوفر اأف�شل فر�شة 
الإبقاء ال�شحايا على قيد احلياة يف ال�شاعة 
االأوىل من الكارثة، وعادًة ما تكون ال�شاعة 

للغاية،  ح��رج��ة  االإن���ق���اذ  عملية  يف  االأوىل 
ال�����ش��روري االإ���ش��راع بجهود  ول��ذل��ك فمن 
البحث واالإنقاذ يف هذا الوقت والعثور على 
املزيد من االأ�شخا�ض. واجلدير بالذكر مت 
عر�ض منوذج العمل املبدئي للطائرة بدون 
العربية  االإم���ارات  جامعة  من�شة  يف  طيار 
وموؤمتر  "معر�ض  يف  امل�����ش��ارك��ة  امل��ت��ح��دة 
– اأبو   IDEX 2017 ال���دويل  ال��دف��اع 
امل��ا���ش��ي، كما مت عر�شه  ظبي م��ن ف��رباي��ر 
ب��دون طيار  للطائرات  االإم���ارات  يف جائزة 

خلدمة االإن�شان. 

تكت�ضي �للون �لبنف�ضجي

م�ست�سفى العني تطلق حملة للتوعية 
مبر�ض ال�سرع فى اليوم العاملى

•• العني- الفجر

اأبوظبي للخدمات ال�شحية  اإحدى من�شاآت �شركة  اأعلن م�شت�شفى العني،   
احتفاله  مبنا�شبة  وا�شعة  وتثقيفية  توعوية  حملة  اأطالق  عن  "�شحة" 
ال�شرع  على  معنا  ت��ع��رف  �شعار  حت��ت  لل�شرع  العاملي  البنف�شجي  باليوم 
لتثقيف املجتمع  مبر�ض ال�شرع  باأنواعه وكيفية التعامل مع مر�شى ال�شرع 
وذلك يف مبنى العيادات اال�شت�شارية حيث �شيقوم امل�شت�شفى ومن خاللها مت 
توعية اجلمهور باأ�شباب مر�ض ال�شرع والتي تكمن يف عدم انتظام املوجات 
واأورام  املخ  يف  اخللقية  كالعيوب  الدماغ  داخ��ل  اأ�شباب  وهناك  الكهربائية، 
واإ�شابات  ال�شحايا  واأغ�شية  املخ  والتهاب  الدماغي  والنزيف  واجللطة  املخ 
االأوك�شجني  نق�ض  اإىل  ت��وؤدي  والتي  وال��والدة  احلمل  وم�شاعفات  الراأ�ض 
تكون موؤقتة،  واأ�شباب خارج الدماغ، وغالباً  ال��والدة،  عن االأطفال حديثي 
وتزول بزوال ال�شبب، مثل حاالت انخفا�ض ال�شكر بالدم، ونق�ض الكال�شيوم 
وا�شطراب اأمالح ال�شوديوم يف الدم، وانخفا�ض االأوك�شجني يف الدم نتيجة 
االختناق اأو توقف القلب املفاجئ، وتعاطي املخدرات اأو الكحول اأو جرعات 

�شامة من بع�ض االأدوية، والف�شل الكلوي اأو ف�شل وظائف الكبد.
الكلية،  النوبات  هما  نوعني،  اإىل  الت�شنجية  النوبات   ت�شنيف  يتم  حيث 
وتتميز بفقدان الوعي، وتق�شم اإىل نوبات الت�شنج الكربى، وهي ا�شطرابات 
ت�شنجية عنيفة تكون م�شاحبة لت�شلب يف اجل�شم واحتقان يف الوجه، يليه 
وتبداأ  ال�شغرى،  الت�شنج  ونوبات  اجل�شم،  اأج��زاء  جميع  يف  متكررة  ه��زات 
توقف  وك��ذل��ك  التحدث،  على  ال��ق��درة  وف��ق��دان  كال�شرحان  ���ش��اردة  بنظرة 
اجل�شم عن اأي حركة، تليها اأحياناً رجفة بالعنني وهزة بالراأ�ض اأو حركات 
الت�شنج  نوبات  اإن بع�ض  املري�ض، حيث  البلع، ومن ثم يفيق  متكررة مثل 
حوله،  ملا  مدركاً  ويكون  الوعي،  املري�ض  فيها  يفقد  ال  اجلزئية  ال�شغرى 
اأن  ميكن  احل��االت  بع�ض  ويف  كاملة،  النوبة  ي�شف  اأن  املري�ض  وي�شتطيع 

تتطور اإىل نوبة كاملة.
مري�ض  تعاي�ض  بكيفية  التثقيف  ك��ذل��ك  احلملة  خ��الل  وم��ن  �شيتم  كما 
ال�شرع مع احلمل واالأجناب وكيفية اأي�شاً اهتمام االأ�شرة مبري�ض ال�شرع  
اأماكن  وجتنيبه بع�ض املخاطر مثل عدم قيادة ال�شيارة وعدم التواجد يف 
مرتفعة مبفرده وعدم ممار�شة بع�ض اأنواع الريا�شة مثل ال�شباحة مبفرده 
. و�شيتم على هام�ض احلملة  كذلك عقد ور�ض عمل بني املر�شى واهليهم 
من جهة والفريق الطبي والفني والتمري�ض يف م�شت�شفى العني من جهة 
ودور  ال�شرع  مر�ض  م��ع  والتعاي�ض  التاأقلم  كيفية  ملناق�شة  وذل��ك  اأخ���رى 
الطبي  واالإر���ش��اد  الن�شائح  وتقدمي  ال�شرع  مري�ض  دعم  يف  اأي�شاً  االأ�شرة 

لهم من خالل حلقة نقا�ض مفتوحة .
العني:  الطبي يف م�شت�شفى  املدير  نائب   دياب  اأحمد  الدكتور طلعت  قال 
يف  ال�شرع  عيادة  تقدمها  التي  والت�شخي�شية  العالجية  اخلدمات  "اأن 
عاملي  م��رك��ز  اإىل  للتحول  ال����دوؤوب  �شعينا  م��ع  تتما�شى  ال��ع��ني   م�شت�شفى 
والتقنيات  االمكانيات  اأح��دث  وف��ق  ال�شحية  اخلدمات  تقدمي  يف   للتميز 
العاملية املتعارف عليها يف هذا املجال  ، كما اأن م�شت�شفى العني اأ�شبح اليوم 
للتعامل مع خمتلف  توؤهله  الطبية والتي  التخ�ش�شات  العديد من  ي�شم 
احلاالت املر�شية  ومن هذا املنطلق جاء  افتتاح   امل�شت�شفى العني للوحدة 
املا�شية   الفرتة  خ��الل  ال�شرع   مر�شى   متابعة  يف  واملتخ�ش�شة  املتكاملة 
والذي  امل�شت�شفى  الطبية  اجلديدة  يف   االإ�شافات  اأه��م  تعترب من  والتي 
ي�شعى دائماً اىل تعزيز اخلدمات ال�شحية  العالجية حتى  تلبي حاجات 

املر�شى واملراجعني "
مر�ض ال�شرع هو عبارة عن نوبات متكررة قد تاأتي على �شكل ت�شنجات مع 
اأو باأنواع اأخرى بح�شب املنطقة امل�شابة بالدماغ وينتج عن  فقدان الوعي 

ا�شطراب ال�شحنات الكهربائية باملخ.
االأع�شاب مب�شت�شفى  ا�شت�شاري و رئي�ض ق�شم  اأمني مو�شى  الدكتور ناجي 
العني قال " تعمل عيادة ال�شرع والتي عملنا على تطويرها  خالل الفرتة 
الت�شخي�ض  وي�شمل  ال�����ش��رع  مل��ر���ض  ال��دق��ي��ق  الت�شخي�ض  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي��ة   
االإكلينيكي واالإ�شعاعي والتخطيط الكهربائي  للدماغ كما اأنها �شوف تعمل 
اأهمية  واأ�شرته مبر�ض ال�شرع والتاأكيد على  املري�ض  كذلك على تثقيف  

اأخذ الدواء  بانتظام ح�شب اإر�شادات الطبيب املعالج"
وان   ، 2500 مري�ض  اأك��رث من  اليوم  تعالج حتى  العيادة  "باأن  واأ�شاف: 
طاقمنا  اأن   حيث  عاملياً  املتوفرة  االأدوي���ة  باأحدث  معاجلتها  يتم  احل��االت 
الطبي من ذوي املهارات الفائقة يجلبون اأف�شل اأ�شاليب وطرق العالج من 

خمتلف اأنحاء العامل لتكون يف خدمة مر�شى م�شت�شفى العني "
اأب��واب��ه��ا يومي  االأول وتفتح  ال��ع��ي��ادات  ال��ع��ي��ادة تقع يف مبنى  ب��اأن  واأو���ش��ح 
االثنني واالأربعاء من كل اأ�شبوع من ال�شاعة الثامنة �شباحاً وحتى ال�شاعة 

الرابعة م�شاًء.
امل�شت�شفيات التي تخدم جمتمع العني، نبحث  اأب��رز  " ب�شفتنا من  وك�شف 
با�شتمرار عن �شبل التوا�شل الفّعال مع اأفراد هذا املجتمع. وتوؤكد املبادرات 
التي نوليها  االأهمية  ال�شرع  ال�شحية مبر�ض  اأطلقناها  واحلمالت  التي 

لتوفري اأن�شطة وفعاليات تركز على حت�شني �شحة  املجتمع واأفراده.
واأختتم قائاًل: "كما يتمثل هدفنا الرئي�شي من هذه احلملة التفاعل مع 
والعمل   الطبية  ون�شائحنا  بخرباتنا  تزويدهم  خالل  من  املجتمع  اأف��راد 
على تقدمي  منوذج �شحي متكامل وعايل امل�شتوى  جلميع مر�شى وزوار 

ومراجعي م�شت�شفى العني " 

جتربة حريق وهمي تنفذه �سركة العني 
للتوزيع بالتعاون مع الدفاع املدين

•• العني - الفجر:

العني  �شركة  يف  والبيئة  ال�شالمة  و  ال�شحة  ق�شم  نفذ 
اأبوظبي  كهرباء  و  مياه  هيئة  �شركات  اإح��دى  للتوزيع 
اإخالء  بالعني جتربة  املدين  الدفاع  اإدارة  بالتعاون مع 
حقيقية حلالة حريق وهمي يف املبنى الرئي�شي ل�شركة 
جتربة  تاأتي  االإداري،   املركز  مبنطقة  للتوزيع  العني 
اإط����ار ت��دري��ب وت��ه��ي��ئ��ة العاملني  احل��ري��ق ال��وه��م��ي يف 

بال�شركة ملواجهة اأي طارئ.
وق���ال ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل ال�����ش��ري��اين م��دي��ر ع���ام ال�شركة 
ال�شركة  �شيا�شة  تاأتي �شمن  التجربة  اإن هذه  باالإنابة: 
الرامية اإىل �شرورة اال�شتعداد ملواجهة احلاالت الطارئة 
ملواجهة  العالقة  ذات  والتن�شيق مع اجلهات احلكومية 

املوظفني  اأرواح  على  للمحافظة  اأح���داث  من  يطراأ  ما 
الذين يعدون الرثوة احلقيقية لل�شركة باالإ�شافة اإىل 

املحافظة على ممتلكات ال�شركة واأ�شولها الثابتة.
ومتثل �شيناريو التجربة الوهمية يف اإ�شرام النريان يف 
اأن انطلقت �شفارات االإن��ذار معلنة حدوث  املبنى وبعد 

احلريق تبعتها فوراً ا�شتجابة الدفاع املدين.
كما مت ر�شد وقيا�ض �شرعة اال�شتجابة من قبل طاقم 
املكان يف غ�شون خم�ض  اإىل  ال��ذي و�شل  امل��دين  الدفاع 
دقائق تقريبا تبعها بعد ذلك رجال االأمن حيث قاموا 
وقام  ال�شري  عملية  وتنظيم  املكان  اإخ��الء  من  بالتاأكد 
رجال الدفاع باإخماد النريان.اإىل جانب ذلك مت ر�شد 
ومدى  لديهم  اال�شتجابة  و�شرعة  املوظفني  فعل  ردة 

التزامهم باأماكن التجمع يف احلاالت الطارئة.

للعام �لثالث

جامعة نيويورك اأبوظبي ت�ساء باللون االأزرق لتعزيز �سهر التوعية بالتوحد
••اأبوظبي- الفجر

اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأعلنت 
على  الثالث  للعام  م�شاركتها  عن 
الزرقاء  االإنارة  التوايل يف مبادرة 
 LightItUpBlue# العاملية
التوعوية  احل���م���ل���ة  م����ن  ك���ج���زء 
تهدف  وال��ت��ي  �شهر  مل��دة  امل�شتمرة 
اإىل تعزيز الوعي والتثقيف حول 
مر�ض التوحد، حيث �شيتم اإ�شاءة 
باللون  اجل���ام���ع���ي  احل������رم  ق���ب���ة 
كاإ�شارة  اأبريل  �شهر  خالل  االأزرق 
ال���ذي تقدمه  ال��دع��م  اإىل  رم��زي��ة 
اجلامعة يف �شهر التوعية مبر�ض 
ال��ت��وح��د.  ويف اإط���ار ه��ذه احلملة 
الداعمة، ت�شتعد جامعة نيويورك 
الوثائقي  الفيلم  لعر�ض  اأبوظبي 
’كلنا معاً‘ As One"* يوم 18 
الذي  الفيلم  ير�شد  اأبريل. حيث 
اأنتجته �شركة اإميج ني�شن اأبوظبي 
رح���ل���ة جم���م���وع���ة م����ن االأط����ف����ال 
يف  واملقيمني  بالتوحد  امل�شابني 
متنوعة،  خلفيات  م��ن  االإم�����ارات 
يف  م�شاركتهم  جتمعهم  وال��ذي��ن 
اأطلقته  ال��ذي  التوحد‘  ’م�شروع 
بن  حممد  بنت  �شم�شة   ال�شيخة 
م�شتوى  ل���رف���ع  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
حالة  ح������ول  وامل����ع����رف����ة  ال�����وع�����ي 

التوحد يف البالد.
�شريحة  الفيلم  ر�شالة  وتخاطب 
يهدف  حيث  املجتمع،  يف  وا���ش��ع��ة 
الوعي  ن�����ش��ر  اإىل  رئ��ي�����ش��ي  ب�����ش��ك��ل 

ي�شعى  كما  ب��ال��ت��وح��د،  وال��ت��ع��ري��ف 
اإىل توفري بيئة اجتماعية منا�شبة 
الأط��ف��ال ال��ت��وح��د.  وع����الوة على 
ت�شت�شيف  اأن  امل���ق���رر  م���ن  ذل����ك، 
ج����ام����ع����ة ن�����ي�����وي�����ورك اأب����وظ����ب����ي 
الثالث  ال�شنوي  التعليمي  املوؤمتر 
اأب���ري���ل،   29 ب���ت���اري���خ  ل��ل��ت��وح��د* 
عائالت  ب����ني  ���ش��ي��ج��م��ع  وال��������ذي 
التوحد  اف��راده��ا م��ن  اأح��د  يعاين 
املجال،  ه��ذا  اأب���رز خمت�شي  وب��ني 
م��ع��ل��م��ني خمت�شني  ع���ن  ف�����ش��اًل 
بالعمل  خربة  لديهم  ومتطوعني 
يف  بالتوحد  امل�شابني  مع  الوثيق 
املوؤمتر  وي��ه��دف  املحلي.  املجتمع 
وحتقيق  الدعم  �شبكة  تعزيز  اإىل 
مزيد من التعاون الذي ي�شب يف 
الق�شية.    ويف هذا  خ��دم��ة ه��ذه 
���ش��وب��ران��ا ماثور،  ق��ال��ت  ال�����ش��ي��اق، 
التوعية  مل��ك��ت��ب  امل�����ش��اع��د  امل���دي���ر 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املجتمع  ت���ع���اون  "اإن  اأب���وظ���ب���ي: 

نيويورك  ج��ام��ع��ة  م���ع  امل��ت��ن��ام��ي 
لتقدمي  ع������ام  ك�����ل  يف  اأب����وظ����ب����ي 
الدعم امل�شرتك وامل�شاندة الكبرية 
التوحد  م��ع  املتعاي�شة  للعائالت 
يعد اأمراً جديراً باالحرتام. ونحن 
املجتمع  يف  ل�����ش��رك��ائ��ن��ا  مم��ت��ن��ون 
وقوفهم  ع��ل��ى  ون�شكرهم  امل��ح��ل��ي 
امل�شي  يف  ودع���م���ن���ا  ج��ان��ب��ن��ا  اإىل 
الهادف نحو خدمة املجتمع ولعب 
ال�����ش��ع��ي قدماً  امل��ت��م��ث��ل يف  دورن�����ا 
امل��ج��ت��م��ع ككل."  اأوا����ش���ر  ل��ت��ع��زي��ز 
اأوه، الطالبة  بدورها، قالت �شايل 
امل�شرفة على حملة ’�شهر التوعية 
مبر�ض التوحد‘ لعام 2017 من 
دفعة 2019 يف جامعة نيويورك 
التوحد  ينح�شر  "ال  اأب��وظ��ب��ي: 
االأ�شخا�ض،  على فئة �شغرية من 
املجتمع  اأف�����راد  ك��اف��ة  يتحمل  ب��ل 
م�شوؤولية  اأي�����ش��اً  وال��ع��امل  املحلي 
بالتوحد  امل�����ش��اب��ني  ودع����م  ت��ق��ب��ل 

واإدراك حالتهم جيداً.



��ضتك�ضاف �لعامل
كي ينمو الطفل وينفتح على العامل، يجب اأن يفهم حميطه 
ج��ي��داً وي��ج��ري االخ��ت��ب��ارات. ب����دءاً م��ن ع��م��ر ال�����ش��ن��ة، يريد 
ع��ل��ى جميع  وي��رّك��ز  اجل��دي��دة  احل��رك��ي��ة  ق��درات��ه  ا�شتعمال 
التفا�شيل. وحني يتعّلم امل�شي، �شيك�شب اال�شتقاللية ويبذل 
يف  يريدها.  التي  امل��ع��ارف  جميع  يتلقى  كي  جهده  ق�شارى 

املمنوعات  حت��دي��د  ي�شتطيع  ال  ع��م��ره 
وت���ك���ون احل���م���اق���ات يف نظر 

طريقته  ال����را�����ش����دي����ن 
الكت�شاف العامل.

�لتعامل معه:
ال   •

ت�����ش��رخ��ي يف وج���ه���ه، ول��ك��ن اف��ر���ش��ي احل�����دود ب��ك��ل و�شوح 
يريده،  ما  بكل  القيام  ي�شتطيع  ال  اأن��ه  يفهم  كي  و�شرامة 

حتديداً يف ما يتعلق ب�شالمته اخلا�شة.
حوله  م���ن  امل�����ش��اح��ة  ن��ّظ��م��ي  اك��ت�����ش��اف��ات��ه،  يف  • مل��راف��ق��ت��ه 
واأعطيه حريته اإمنا حتت اإ�شرافك، واأبعدي عنه االأغرا�ض 

اخلطرية اأو ال�شامة.
يفهم  كي  اأمامه  ت�شحكي  ال  ت�شّرفه،  اأ�شحكك  لو  • حتى 

اأن بع�ض الت�شرفات ممنوع.

لفت �لأنظار
رمبا ي�شعر الطفل باأنه ال يلفت نظر والديه، 
يجد  ال  الأن���ه  امل��ع��ان��اة  م��ن  �شكاًل  فيعي�ض 
ل��ذا يبدو  ل��ه.  دل��ي��اًل على ح��ب النا�ض 
حماقاته  وي�شاعف  احلركة  كثري 
به  املحيطون  معه  يتفاعل  كي 

ا�شتحق  ل��و  ح��ت��ى 

االأم����ان  اإىل  اإن��ه��ا ط��ري��ق��ت��ه للتعبري ع��ن ح��اج��ت��ه  ال��ع��ق��اب. 
نف�شه  تعري�ض  اإىل  ال��ط��ف��ل  ه���ذا  ك��ذل��ك مي��ي��ل  ال��ع��اط��ف��ي. 

للخطر.

�لتعامل معه:
به حتى  اهتمامك  واأظهري  لكما  الوقت  بع�ض  • خ�ش�شي 
لو كان يلعب بهدوء يف زاويته. اجل�شي بقربه وانظري اإليه 
نّظمي  واحل��ب.  بالراحة  و�شي�شعر  باإمعان،  كالمه  وا�شمعي 

اأي�شاً نزهات لكما معاً.
طوال  م��ع��ه  ت��ك��وين  ل��ن  اأن����ك  ال��ط��ف��ل  ي��ف��ه��م  اأن  • ي��ج��ب 

الوقت.
معينة.  ن�شاطات  اإنهاء  بعد  به  باالهتمام  تعديه  اأن  ميكنك 
دعيه  ال��ط��ع��ام،  رين  حت�شّ اأو  هاتفياً  ات�����ش��ااًل  جت��ري��ن  ح��ني 

ير�شم بالقرب منك اأو اأ�شركيه يف ن�شاطك اإذا اأمكن.
ا�شرحي  حماقة،  يرتكب  ح��ني   •
ت���واف���ق���ني على  اأن�����ك ال  ل���ه 
واأّن  ال���������ش����ل����وك  ه�������ذا 
ت�شّرفه  م���ن  غ�����ش��ب��ك 

ال ُي�شِعف حبك له.

��ضتفز�ز متو��ضل
ال�شنتني  ع���م���ر  يف 
يتبّنى  ق��د  تقريباً، 
�شلوكاً  ال����ط����ف����ل 
كونه  ا���ش��ت��ف��زازي��اً 
كيان  اأن�����ه  ي�����درك 
ذاته ويعرف  بحد 
اأن��ه م��ا ع��اد طفاًل 
يثبت  اأن  وي���ري���د 
للمحيطني  ذل���ك 
ب���ه. مي���ّر ال��ط��ف��ل يف 
مبرحلة  ال���ع���م���ر  ه�����ذا 
الرف�ض وتهدف حماقاته 

الرا�شدين كي يعرف  ا�شتقالليته يف وجه  اإىل قيا�ض درجة 
مدى قدرته على فر�ض اإرادته عرب جتاوز احلدود.

�لتعامل معه:
املمنوعات  و���ش��وح  ب��ك��ل  ح����ددي   •
ك���اف���ة وال����ق����واع����د ال���رتب���وي���ة غري 
نربة  وا�شتعملي  للتفاو�ض  القابلة 

�شارمة ونظرة ثابتة.
الأوام����رك  االن�����ش��ي��اع  رف�����ض  اإذا   •
يتعّلم  ك��ي  عاقبيه  ���ش��يء،  ك��ل  رغ��م 
اأي�شاً.  باخليبات  مليئة  احلياة  اأن 
ملمو�شة،  اأ����ش���رار  اأي  ���ش��ّب��ب  واإذا 

اطلبي منه اأن ي�شلح اخلطاأ.
ب�شاأن  معه  التفاو�ض  ميكنك   •
راأيه  ط��ل��ب  ع��رب  ال��ق��واع��د  بع�ض 

حول طريقة تنفيذ مهماته.

�إثبات �لقدر�ت �لفردية
نوايا  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  الطفل  يحمل 

احلب  ك�����ش��ب  اإىل  وي�����ش��ع��ى  ح�����ش��ن��ة 
واالإع����ج����اب وي���ري���د احل�����ش��ول على 
مكافاأة من والديه حني يتقن مهّمة 
معينة. �شيدرك اأنه قادر على تنفيذ 

املبادرات  ياأخذ  حني  وح��ده  املهمات 
بنف�شه حتى لو ت�شّبب باالأ�شرار اأحياناً.

�لتعامل معه:
اأو  اأف��ك��اره  تعار�شني  ال  اأن��ك  له  ا�شرحي   •
اأفعاله  نتيجة  ترف�شني  ب��ل  احل�شنة  ن��واي��اه 
م��ع��اً اخلطاأ  ت�����ش��ّح��ح��ا  اأن  ع��ل��ي��ه  واق���رتح���ي 

الذي ارتكبه.
ي�شعر  ال  كي  كافة  مبادراته  تعار�شي  • ال 

بالف�شل والعجز.

مـنــ�عـــــات
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م�شوحات  وزم����الوؤه����ا  ه��وك��زمي��ا  اأج�����رت 
مل  متطوعة   65 ع��ل��ى  لة  مف�شّ دم��اغ��ي��ة 
لكنهّن  واح��دة منهّن  اأي  اأن حملت  ي�شبق 
كّن يخططن للحمل يف امل�شتقبل القريب، 
باالإ�شافة اإىل 20 امراأة اأخرى مل يرغنب 

يف االإجناب.
الباحثون  ك���ّرر  ت��ق��ري��ب��اً،  ���ش��ه��راً   15 بعد   
من  ام���راأة   25 ب��اأن  علماً  نف�شها  العملية 
ت��ل��ك الفرتة  ك����ّن ح��م��ل��ن يف  امل��ت��ط��وع��ات 

وا�شتمّر حملهّن حتى النهاية.
الدماغية، لوحظ  امل�شوحات  عند مقارنة 
ت��راج��ع الف��ت يف حجم امل���ادة ال��رم��ادي��ة يف 
اأدم��غ��ة االأم��ه��ات اجل��دي��دات )حتتوي 
امل��������ادة ال����رم����ادي����ة ع���ل���ى اأج�������ش���ام 
اخلاليا  اإىل  بالن�شبة  ���ش��روري��ة 
البي�شاء،  امل�����ادة  اأم����ا  ال��ع�����ش��ب��ي��ة. 
عن�شر دماغي اآخر، فتتاألف ب�شكل 
اأ�شا�شي من األياف ع�شبية تربط بني 

تلك اخلاليا(.
ك���ان االأث�����ر وا���ش��ح��اً مب���ا ي��ك��ف��ي كي 
عالية  ب��دق��ة  للتمييز  ُي�شتعَمل 
بني الن�شاء احلوامل وبني غري 
النتيجة  ب��ق��ي��ت  احل����وام����ل. 
كّرر  حني  اأي�شاً.  متما�شكة 
على  االخ��ت��ب��ار  الباحثون 
�شنتني،  ب��ع��د  االأم����ه����ات 
التغريات  معظم  ك��ان 

ال يزال قائماً.
هوكزميا  ا�شتبهت 
وزم���������الوؤه���������ا ب������اأن 
م�شار  يف  ع������ام������اًل 
احلمل البيولوجي كان 

ي�شّبب تلك التغريات. 
الفر�شية  ه�����ذه  م����ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق 

اأن اال�شتعداد لالأمومة لي�ض  والتاأكد من 
اأي�شاً  الباحثون  ق��ارن  احلقيقي،  امل�شّبب 
واأدمغة  امل��ت��ط��وع��ات  ال��ن�����ش��اء  اأدم���غ���ة  ب��ني 
بع�ض الرجال )اآباء ورجال ال اأوالد لهم(. 
االأطفال،  ينجنب  مل  اللواتي  الن�شاء  مثل 
مل ت�شّجل اأدمغة الرجال اأي منط م�شابه 

من التغريات.
جرت  اأخ��رى  درا�شات  مع  النتائج  متا�شت 
التي  اجل����رذان  �شّجلت  احل��ي��وان��ات.  على 
ملحوظة  ت��غ��ريات  م��ث��اًل  ال�شغار  اأجن��ب��ت 

ودائمة يف بنية الدماغ.
وحت�ّشنت  تراجع  قلقها  اأن  اأي�شاً  لوحظ   
قدرتها على التكّيف مع ال�شغط النف�شي 
اجلرذان  من  اأك��رث  ذاكرتها  اأداء  وحت�ّشن 

التي مل تنجب ال�شغار.
دماغ  يف  يوؤثر  احلمل  اأّن  اإذاً  الوا�شح  من 

املراأة فعاًل.
 لكن ي�شعب حتديد معنى تلك التغريات. 
يفهمون  االأع�������ش���اب ال  ع��ل��م��اء  ك����ان  ومل����ا 
طريقة عمل الدماغ، في�شعب اأن يتوقعوا 
اأي تغيري يف بنية ع�شو معنّي  كيف يوؤثر 

على طريقة عمله.

�حل�ضيَنان
احل�شيَنني:  يف  ال��ت��غ��ريات  بع�ض  ح�شل 
�شكل  ال�����ش��غ��ريان  الهيكالن  ه���ذان  ي�شبه 
املوز ويقعان يف عمق الدماغ، يف كل ن�شف 
على  معروفة  اأهميتهما  واأ�شبحت  دائ��رة، 

م�شتوى ت�شكيل الذكريات. 
املعرفية  االخ���ت���ب���ارات  ب��ع�����ض  ي��ك�����ش��ف  مل 
ال��ب�����ش��ي��ط��ة ال���ت���ي خ�����ش��ع��ت ل��ه��ا االأم���ه���ات 
بالذاكرة،  املتعلقة  فيها  مب��ا  اجل��دي��دات، 

عن اأي تغريات وا�شحة يف االأداء.
 وجت����دد من���و احل�����ش��ي��َن��ني ج��زئ��ي��اً خالل 

وزمالوؤها  هوكزميا  اأ���ش��ارت  لكن  �شنتني. 
ال��دائ��م يف حجم  ال��رتاج��ع  اأن معظم  اإىل 
اأج���زاء دماغية  ال��رم��ادي��ة ح�شل يف  امل���ادة 
ع���دة اأث��ب��ت��ت جت���ارب اأخ����رى اأن��ه��ا ترتبط 
مبعاجلة املعلومات االجتماعية والتفكري 

باحلالة الذهنية لدى النا�ض االآخرين.
اإن�����ه ا���ش��ت��ن��ت��اج م��ن��ط��ق��ي م���ن وج���ه���ة نظر 

تطورية.
اأن  ويجب  عاجزين  الب�شر  اأط��ف��ال  يكون 
كي  طفلها  اإل��ي��ه  يحتاج  م��ا  االأم  تفرت�ض 

تتمكن من االعتناء به.
 لذا رمبا يوؤثر جتديد الروابط الدماغية 
اأي�����ش��اً يف ق���درة امل����راأة ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل مع 

اأطفالها ال�شغار.

يف  �شاركن  اللواتي  الن�شاء  اأجنبت  بعدما 
درا����ش���ة ه��وك��زمي��ا، اأج����رى ف��ري��ق البحث 
مدى  لقيا�ض  من��وذج��ي��اً  نف�شياً  اخ��ت��ب��اراً 
لوحظ  عموماً،  اأطفالهن.  مع  ترابطهن 
حجم  يف  تراجع  اأك��رب  �شّجلن  اللواتي  اأن 
اإق���ام���ة اأقوى  امل����ادة ال��رم��ادي��ة جن��ح��ن يف 

الروابط مع ال�شغار.

تر�بط فاعل
اإىل  كلها  النتائج  ه��ذه  َن�����ْش��ب  ي��ب��دو  رمب��ا 
زيادته  ب��دل  الرمادية  امل��ادة  حجم  تراجع 

اأمراً غري منطقي.
املعطيات  ه��ذه  اأن  ه��وك��زمي��ا  ت��ع��رف  لكن   
ت�شري اإىل عملية )التقليم املت�شابك( حيث 

كثرياً  ُت�شتعَمل  ال  التي  للروابط  ُي�شَمح 
بينما  بالتال�شي،  الع�شبية  اخل��الي��ا  ب��ني 

تزداد قوة اأكرث اخلاليا ا�شتعمااًل.
الدوائر  ال��ع��م��ل��ي��ة جت��ع��ل  ه���ذه  اإن  ُي��ق��ال   

الع�شبية اأكرث فاعلية ولي�ض العك�ض.
في�ض  اأن  ه����وك����زمي����ا  ت���ع���ت���رب  ك����ذل����ك   
الهرمونات اجلن�شية خالل املراهقة يرفع 
على االأرجح م�شتوى التقليم املت�شابك، ما 

ُيهّيئ دماغ االأوالد لدخول �شن الر�شد. 
اأكرب  اأّن  ن��ف��رت���ض  اأن  امل��ن��ط��ق��ي  م���ن  ل���ذا 
خالل  حت�شل  التي  الهرمونية  ال��زي��ادات 

احلمل تعطي اأثراً مماثاًل. 
يف ال��ن��ه��اي��ة، زي����ادة االأح���ج���ام ل��ي�����ض اأم����راً 

اإيجابياً بال�شرورة على م�شتوى الدماغ.

كيف يغيرّ احلمل دماغ املراأة 
ويعيد ت�سميمه؟

�لتغيري  ذلك  �أن  يبدو  لكن  �لأولد.  �إجناب  بعد  بالكامل  تتغريرّ  حياتهم  �أنرّ  �لأهايل  يدرك 
ي�ضف  �لأع�ضاب(،  علم  )طبيعة  جملة  يف  حديثًا  ُن�ضرت  در��ضة  يف  �أي�ضًا.  �لأم  دماغ  ي�ضمل 
فريق بقيادة �إيل�ضلني هوكزميا من جامعة بر�ضلونة �مل�ضتقلة للمرة �لأوىل كيف يغريرّ �حلمل 

دماغ �ملر�أة ويعيد ت�ضميمه بطريقٍة تدوم فرتة طويلة بعد ولدة �لطفل.

حماقات طفلك.. ماذا تعرفني عنها؟
�أنه يبدو  �أو غري مق�ضود، حتى  يرتكب جميع �لأولد �حلماقات. رمبا يكون �ضلوكهم مدرو�ضًا 

م�ضحكًا حينًا �أو مزعجًا �أحيانًا. لكن حتمل تلك �حلماقات معاين خفيرّة.
�إليه، �أم يحاول ��ضتفز�ز   هل يعي�س طفلك مرحلة ��ضتك�ضاف �حلياة، �أم يريد جذب �لأنظار 

�ملحيطني به بكل ب�ضاطة؟ �كت�ضفي �لإجابة من خالل نوع �حلماقات �لتي يرتكبها.
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با�ش��م:  هيدرو بيلدينغ �شي�شت�شمز /  �شركة عامة حمدودة
وعنوانه : 270 �ض. ليون جوالن تولوز 31037 تولوز �شدك�ض ، فرن�شا.

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد البناء غري املعدنية ، املوا�شري غري املعدنية ال�شلبة لالإن�شاءات والبناء ، االأ�شفلت ، لب اخل�شب والقار ، 
االإن�شاءات غري املعدنية القابلة للنقل ، التماثيل غري املعدنية ، يف الفئة 19.

19 : الواقعة بالفئة 
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

- تنازل رقم : 
- ا�شم مالك العالمة املتنازل عنها  :  هيدرو بيلدينغ �شي�شت�شمز /  �شركة عامة حمدودة 

- ا�شم املتنازل له:  هيدرو بيلدينغ �شي�شت�شمز /  �شركة خا�شة ذات م�شوؤولية
- مه�نته:  ال�شناعة والتجارة

- جن�شيته: فرن�شا
- عنوان وحمل اإقامته : 270 رو ليون جولني ايه تولوز ، فرن�شا

- تاريخ انت�قال امللكية :   03/21/ 2006 
- تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل :  2017/02/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 20694
با�ش������م : �شوبر غروب ليمتد

وعنوان����ه : 30 تويا�ض لينك 2، �شنغافورة  638568
وامل�شجلة حتت رقم : )17996(    بتاريخ : 1998/09/29

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف :   2017/03/17  اإيل 2027/03/17.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 95204

با�ش������م : �ض. ارنولد اند ري�شرت كاين تكنيك جي ام بي ات�ض اند كو بيرتيب�ض كية جي

وعنوان����ه :  تريكن�شرتا�شة 89 ، 80799 ميونيخ ، اأملانيا.   

وامل�شجلة حتت رقم : )96000(    بتاريخ : 2009/07/30

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف :   2017/05/27  اإيل 2027/05/27.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 

وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

 يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية جاه للملكية الفكرية
 ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم: 10907 بتاريخ : 1995-06-04
امل�شجلة حتت رقم: 12770   بتاريخ : 1997-11-05

با�ش��م:  هيدرو بيلدينغ �شي�شت�شمز /  �شركة عامة حمدودة
وعنوانه : 270 �ض. ليون جوالن تولوز 31037 تولوز �شدك�ض ، فرن�شا.

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

6 املعادن اال�شا�شية وخالئطها ، مواد البناء املعدنية ، االإن�شاءات املعدنية القابلة للنقل ، املواد املعدنية املعدة 
 ، املعدنية  واخل��ردوات  املعدنية  االأقفال   ، الكهربائية  غري  واالأ�شالك  والكبول  احلديدية  ال�شكك  خلطوط 
املعادن ،  ، خامات  ال��واردة �شمن فئات اخرى  املعدنية غري  املنتجات   ، املقوية  ال�شناديق   ، املعدنية  املوا�شري 

يف الفئة 6.
06 : الواقعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�شم مالك العالمة املتنازل عنها  :  هيدرو بيلدينغ �شي�شت�شمز /  �شركة عامة حمدودة 
- ا�شم املتنازل له:  هيدرو بيلدينغ �شي�شت�شمز /  �شركة خا�شة ذات م�شوؤولية

- مه�نته:  ال�شناعة والتجارة
- جن�شيته: فرن�شا

- عنوان وحمل اإقامته : 270 رو ليون جولني ايه تولوز ، فرن�شا
- تاريخ انت�قال امللكية :   03/21/ 2006 

- تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل :  2017/02/28
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 72297 

 با�شم كيمربيدج قارمينت اند�شرتيز ) بي يف تي ( ليميتد . 

وعنوانه  بي – 53 ، ا�شتيت اأفينيو ، �شايت ،  كرات�شي � 75700 ، الباك�شتان

وامل�شجلة حتت رقم  : )  60104(                    بتاريخ  :    2006/5/7

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2015/8/10   وحتى تاريخ : 2025/8/10

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2006/12/21   املودعة حتت رقم 88825  
بتاريخ 2007/12/9   امل�شجلة حتت رقم 85445 

 با�شم      اليف�شايز كوميونيكي�شنز ، انك . 
وعنوانه 901 ا�ض . موباك بيلدينج 3، �شويت 300 ،  اأو�شتني ، تك�شا�ض 78746 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

رقم وتاريخ الن�شر يف اجلريدة الر�شمية : ) 72( –  ) 2007/8/9 (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

امداد  اأجهزة   ، ، حتديداً  الهاتف  ، وملحقات  الهاتف  اأجهزة   ، امليكرفون  ؛  باحلا�شوب  امللحقة  الطرفية  واملعدات  مكونات احلا�شوب 
الطاقة ، اأجهزة التحكم عن بعد ، امليكروفون املمتد، كامريات ومكرب �شوت ثانوي ملوؤمترات الفيديو ؛ امل�شتقبالت ال�شمعية وم�شتقبل 
، و/اأوالدائرة  الهاتف  الو�شول اىل  اأو بطريقة اخرى  اأوا�شتقبال   ، باليد ال�شلكي الر�شال  ات�شال حممول  – مر�شل �شمعي ؛ جهاز 
؛  املتحدة ؛ مكربات �شوتية  ، و/اأو �شبكات االت�شال  ال�شناعية  ، و/اأواالأق��م��ار  ، و/اأو الال�شلكي  ، و/اأو بروتوكول االنرتنت  املحولة 
م�شتقبل – مر�شل للهاتف ؛ معدات �شمعية ومرئية وبيانات للموؤمترات ، حتديداً ، ال�شا�شات ، لوحات العر�ض وامل�شالط ؛ كابالت 
ومو�شالت الكرتونية ؛ براجميات احلا�شوب ومعدات الت�شبيك ، حتديداً ، البوابات ، حافظات البوابة ، وحدات املوؤمترات املتعددة ، 
واملحوالت ، لالت�شال ب� واإدارة الروابط مع الهاتف ، و/اأوالدائرة املحولة ، و/اأو بروتوكول االنرتنت ، و/اأو الال�شلكي ، و/اأو االأقمار 
اأو امل�شجلة لال�شتخدام مع املعدات ال�شابقة الذكر، توزع  ال�شناعية ، و/اأو �شبكات االت�شاالت املتحدة ؛ واالأدّل��ة االر�شادية املطبوعة 

معاً كوحدة مع كل من املنتجات .
الواقعة بالفئة :    9

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق :
 تنازل رقم   1 

 ا�شم مالك العالمة   اليف�شايز كوميونيكي�شنز ، انك . 
اليف�شايز ، اإنك.   ا�شم املتنازل له   

 مهنته : �شناعة وجتارة 
 جن�شيته  الواليات االأمريكية املتحدة 

عنوان وحمل االقامة 1601 اإ�ض. موباك اك�شربي�شواي ، �شويت 100 ، اأو�شتني ، تك�شا�ض 78746 ،
 الواليات املتحدة االأمريكية . 

 تاريخ انتقال امللكية 2016/11/29 
تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل 

�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90286 

 با�شم  مركزاللولو )�ض.ذ.م.م.( 

وعنوانه  �ض.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  95015   (                    بتاريخ  :    2009/5/24

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/8  وحتى تاريخ : 2027/2/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90287 

 با�شم  مركزاللولو )�ض.ذ.م.م.( 

وعنوانه  �ض.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  95016   (                    بتاريخ  : 2009/5/24

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/8  وحتى تاريخ : 2027/2/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 20213 

 با�شم جارد اقريكل�شرال ري�شري�ض اند �شريفي�شز برايفيت ليمتد . 

وعنوانه  80 – بادامي باغ ، الهور � الباك�شتان 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   13974 (                    بتاريخ  :    1998/3/10

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/3  وحتى تاريخ : 2027/2/3

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 20471 

 با�شم  �شري�ض براندز ، ال ال �شي                      

الواليات   ، الينويز 60179    ، ا�شتيت�ض  ، هوفمان  رود  بيفريل  وعنوانه  3333  

املتحدة االأمريكية .

وامل�شجلة حتت رقم  : )   16051 (                    بتاريخ  :    1998/6/20

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/3/1  وحتى تاريخ : 2027/3/1

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 20472 

 با�شم �شري�ض براندز ، ال ال �شي                      

الواليات   ، الينويز 60179    ، ا�شتيت�ض  ، هوفمان  رود  بيفريل  وعنوانه  3333  

املتحدة االأمريكية .

وامل�شجلة حتت رقم  : )   14228 (                    بتاريخ  : 1998/3/21

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/3/1  وحتى تاريخ : 2027/3/1

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90966 

 با�شم باليبوي انرتبرايزز انرتنا�شيونال انك 

وعنوانه  680 نورث ليك �شور درايف ، �شيكاغو ،  الينويز 60611 – الواليات املتحدة 

االأمريكية  

وامل�شجلة حتت رقم  : )   91884 (                    بتاريخ  : 2008/11/13

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  مل��دة ع�شر  املفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل احلماية 

احلماية يف : 2017/2/25  وحتى تاريخ : 2027/2/25

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90288 

 با�شم  مركزاللولو )�ض.ذ.م.م.( 

وعنوانه  �ض.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم  : )  95017   (                    بتاريخ  :    2009/5/24

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/8  وحتى تاريخ : 2027/2/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90289 

 با�شم  مركزاللولو )�ض.ذ.م.م.( 

وعنوانه  �ض.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم  : )  95018   (                    بتاريخ  :    2009/5/24

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/8  وحتى تاريخ : 2027/2/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90290 

 با�شم  مركزاللولو )�ض.ذ.م.م.( 

وعنوانه  �ض.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  96918   (                    بتاريخ  :    2009/9/28

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/8  وحتى تاريخ : 2027/2/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90291 

 با�شم  مركزاللولو )�ض.ذ.م.م.( 

وعنوانه  �ض.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم  : )  106468   (                    بتاريخ  :    2010/7/29

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/8  وحتى تاريخ : 2027/2/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90292 

 با�شم  مركزاللولو )�ض.ذ.م.م.( 

وعنوانه  �ض.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )  95019   (                    بتاريخ  :    2009/5/24 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/8  وحتى تاريخ : 2027/2/8

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90398 

 با�شم  هوك �شينغ فوود بي تي ئي ليميتد 

 وعنوانه  267 باندان لوب ،  �شنغافورة 128439 

وامل�شجلة حتت رقم  : )    95483   (                    بتاريخ  :    2009/6/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/12  وحتى تاريخ : 2027/2/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90399 

 با�شم  هوك �شينغ فوود بي تي ئي ليميتد 

وعنوانه  267 باندان لوب ،  �شنغافورة 128439 

وامل�شجلة حتت رقم  : )    95484   (                    بتاريخ  :    2009/6/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من 

تاريخ انتهاء احلماية يف : 2017/2/12  وحتى تاريخ : 2027/2/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90400 

 با�شم فيفرتري ليميتد   

وعنوانه   35  اإيه فيكتوريا  رود ،  �شوربيتون ،  �شوري   كيه تي 6   4 جيه تي ، 

اململكة املتحدة.

وامل�شجلة حتت رقم  : )   95485 (                    بتاريخ  : 2009/6/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/12  وحتى تاريخ : 2027/2/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984
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املال والأعمال
األحد   2   إبريل    2017  م   -   العـدد  11984  

Sunday  2  April   2017  -  Issue No   11984

حتت رعاية حممد بن ر��ضد 
 ملتقى اال�ستثمار ال�سنوي 2017 

ينطلق اليوم مب�ساركة عاملية
•• دبي-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل تنطلق فاعليات الدورة 
دبي  م��رك��ز  يف   2017 ال�شنوي  اال�شتثمار  ملتقى  ل���  ال�شابعة  ال�شنوية 
التجاري العاملي اليوم االأحد مب�شاركة عاملية وا�شعة هي االأكرب يف تاريخه.

�شعار  � حتت  اأي��ام  التي متتد ثالثة   � امللتقى  العام احل��ايل من  وتقام دورة 
“اال�شتثمار الدويل .. طريق نحو املناف�شة والتنمية” وتناق�ض اآفاق تطوير 
االأجنبية  االإ���ش��ت��ث��م��ارات  اأهمية  على  الرتكيز  م��ع  ال��دول��ي��ة  االإ���ش��ت��ث��م��ارات 

املبا�شرة يف اقت�شاديات الدول.
وت�شت�شيف جل�شاته  دول��ة   140 اأك��رث من  العاملي  امللتقى  ه��ذا  ت�شارك يف 
االإ�شتثماريني  والالعبني  وامل�شوؤولني  واخل���رباء  ال��ق��رار  �شناع  من  ع��ددا 

الرئي�شني على م�شتوى العامل.
ويح�شر امللتقى عدد من الوجهات االإ�شتثمارية العاملية التقليدية والواعدة 
التي �شتتاح لها فر�شة اللقاء املبا�شر مع م�شتثمرين حمتملني من جميع 
االإ�شتثمار  فر�ض  لتعزيز  املثالية  املن�شة  امللتقى  يجعل  ما  العامل  اأن��ح��اء 

االأجنبي املبا�شر لدى كثري من املدن والدول العاملية.
�شريكز  الذي  للملتقى  امل�شت�شيفة  ال�شريكة  املدينة  هي  اأبوظبي  اأن  يذكر 
على اإمكانات االإم��ارة الواعدة و قدرتها على جذب االإ�شتثمارات االأجنبية 
روؤيتها  لتحقيق  تطلقها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  اجل��ه��ود  اإىل  ا���ش��اف��ة  امل��ب��ا���ش��رة 

االقت�شادية 2030.
ويعد جمل�ض االإمارات للم�شتثمرين باخلارج ال�شريك االإ�شتثماري للدورة 
ال�شابعة من ملتقى االإ�شتثمار ال�شنوي 2017 ويوؤدي دورا حموريا كونه 
حلقة الو�شل بني اأع�شاء املجل�ض وبني الهيئات احلكومية االإماراتية بهدف 

دفع عجلة النمو االإقت�شادي يف الدولة على اأكمل وجه.
الفاعلة  والهيئات  ال�شركات  امللتقى عددا من كربيات  رعاة  قائمة  ت�شم  و 
و”ا�شتثمر  العاملي  ظبي  اأب��و  �شوق  مثل  واالإ�شتثماري  االإقت�شادي  بال�شاأن 
وال�شلع  املالية  االإوراق  وهيئة  دب��ي  مبطار  احل��رة  واملنطقة  ال�شارقة”  يف 
من  وغ��ريه��ا  الهند”  يف  و”�شنع  خليفة  مليناء  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  ومنطقة 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات.
قارات  خمتلف  من  م�شاركات  ع��دة  ت��ربز  الدولية  امل�شاركة  م�شتوى  وعلى 
العامل من  التقليدية يف  االإ�شتثمارية  الوجهات  اأب��رز  ت�شارك  العامل حيث 
العامل  االأعلى يف  االقت�شاد  التي متلك  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بينها 

واأكرب ن�شبة من االإ�شتثمارات االأجنبية املبا�شرة.
�شوق  ري��ادت��ه��ا  لتعزيز  �شعيها  اإط���ار  يف  املتحدة  ال��والي��ات  م�شاركة  وت��اأت��ي 
االإ�شتثمار العاملي من خالل تعدد الفر�ض االإ�شتثمارية وتنوعها يف البالد.

يف  والواعدة  التقليدية  االأوربية  االأ�شواق  من  عدد  امللتقى  يف  ي�شارك  كما 
جمال االإ�شتثمار والتي تقدم عرو�شا جاذبة للم�شتثمرين االأجانب.

وتت�شمن قائمة الدول االأوروبية امل�شاركة يف املوؤمتر كال من فرن�شا واململكة 
املتحدة وبلجيكا و�شوي�شرا و�شربيا وقرب�ض باالإ�شافة اإىل جمهورية رو�شيا 

االإحتادية من خالل العا�شمة مو�شكو وجمهورية تتار�شتان.
والهند  ال�شني  م��ن  العاملي  االإقت�شاد  عمالقة  م�شاركة  ت��ربز  اآ�شيا  وم��ن 
الدول  ه��ذه  ب��ه  تتمتع  ال��ت��ي  الكبري  االإق��ت�����ش��ادي  النمو  ظ��ل  وال��ي��اب��ان يف 

وانعكا�شه ب�شكل كبري على االإقت�شاد العاملي ككل.
ذات االمكانات  ال�����دول  م���ن  ك��ث��ري  اآ���ش��ي��ا  م���ن  ت�����ش��ارك  ذات����ه  ال���وق���ت  و يف 
االإ�شتثمارية الواعدة يف جماالت عدة من بينها اأفغان�شتان وباك�شتان وهونغ 
 � تنموية  امكانات  اأك��رب  متلك  التي  القارة   � اأفريقيا  وبروناي..ومن  كونغ 
االقت�شادية  عالقاتها  تطوير  عن  الباحثة  ال��دول  من  عدد  اأي�شا  ت�شارك 

واال�شتثمارية مع باقي دول العامل مثل مايل ونيجرييا.
العربية  ال��دول  من  ومميزة  فاعلة  م�شاركة  فت�شهد  العربية  املنطقة  اأم��ا 
من  كال  امل�شاركة  العربية  ال��دول  قائمة  تت�شمن  اإذ  واالفريقية  االآ�شيوية 

م�شر واملغرب وال�شودان واالأردن و�شلطنة عمان وقطر.
ويف خطوة ا�شرتاتيجية هدفت اإىل تعزيز دور امللتقى يف ت�شجيع االإ�شتثمارات 
 AIM« الطموحة وامل�شروعات املبتكرة تنطلق غدا اأي�شا فاعليات منتدى

امل�شاحب للملتقى لي�شكل قيمة م�شافة ملكانته العاملية.  «  Startup
دولة  االإقت�شاد يف  وزارة  مبادرة من   »AIM Startup« ويعد منتدى 
االإمارات ت�شارك فيه عدد من كربيات ال�شركات االإ�شتثمارية بهدف ت�شجيع 

االإبتكار واالإبداع يف جمال االإ�شتثمار.
و���ش��ي��ت��م ت��ق��دمي ال��دع��م امل����ايل امل��ب��ا���ش��ر وك��ذل��ك االإ���ش��ت��ث��م��ارات امل�شمونة 
للمتناف�شني النهائيني يف املنتدى االأمر الذي يفتح اآفاقا جديدة الأ�شحاب 
املبادرات العملية التي ميكن اأن تتحول مع توفري الدعم املنا�شب مل�شاريع 

ذات عائد ا�شتثماري مرتفع.
العامل عرو�شها يف منتدى  اأنحاء  النا�شئة من خمتلف  ال�شركات  و�شتقدم 
»AIM Startup« و �شيتم اختيار /25/ منها للم�شاركة يف م�شابقة 
متنح كبار امل�شاركني فيها جوائز مالية اإجمالية ت�شل اإىل /30/ األف دوالر 
النا�شئة  ال�شركات  بانتظار  اآخ��رى  كبرية  جوائز  هناك  اأن  كما  اأمريكي.. 
امل�شاركة مثل ا�شتثمار ي�شل اإىل /500/ األف دوالر مقدم من “ترين 8” 

.»AIM Startup« ال�شريك الر�شمي لراأ�ض املال االإ�شتثماري” يف“
عدة  ال�شنوي  االإ�شتثمار  ملتقى  م��ن  ال�شابعة  ال���دورة  برنامج  ويت�شمن 
العمل  نواحي  خمتلف  �شتناق�ض  عمل  وور���ض  حوارية  وجل�شات  موؤمترات 
من  عدد  مب�شارك  تواجهه  التي  والتحديات  وفر�شه  واآفاقه  االإ�شتثماري 

امل�شوؤولني واخلرباء و�شناع القرار على م�شتوى العامل.
ومن بني هذه اجلل�شات جل�شتان عامتان االأوىل خمت�شة ملناق�شات القادة 
التنمية  دائ��رة  رئي�ض  املن�شوري  ماجد  علي  معايل  فيها  ي�شارك  العامليني 

االإقت�شادية - اأبوظبي وعامل الف�شاء امل�شري فاروق الباز .
املبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار  تعزيز  الثانية  العامة  اجلل�شة  تتناول  بينما 
وال�شيا�شيني  االقت�شاديني  امل�شوؤولني  من  عدد  فيها  وي�شارك  والتناف�شية 
والرئي�ض  ال�شلفادور  يف  واال�شتثمار  الت�شدير  وك��ال��ة  رئي�ض  بينهم  م��ن 

التنفيذي ملجل�ض التناف�شية االأمريكي.
و تعقد جل�شة عامة ثالثة ملناق�شة التقنيات احلديثة واالإبتكار واأثرها على 
االإقت�شاد وي�شارك فيها جون تامي االأخ�شائي االإقت�شادي يف جملة فورب�ض 
العاملية ووزير الرثوة املعدنية وال�شناعة والتجارة والعمل يف والية ماديا 

برادي�ض الهندية.
و اأكد داوود ال�شيزاوي رئي�ض اللجنة املنظمة مللتقى االإ�شتثمار ال�شنوي يف 
اأن الدورة احلالية  اأن جميع املوؤ�شرات تدل على  ت�شريح �شحايف له اليوم 
�شتكون اأكرث جناحا يف تاريخ امللتقى نظرا لعدد الدول امل�شاركة والعار�شني 
ونوعية العرو�ض التقدميية والنقا�شات التي �شيت�شمنها امللتقى ا�شافة اإىل 

الفاعليات امل�شاحبة املهمة.

ينظمه مركز �جلو�هر للمنا�ضبات و�ملوؤمتر�ت

 معر�ض ال�سارقة للعرو�ض ينطلق بدورته الثانية يف 3 مايو املقبل
•• ال�شارقة-الفجر:

للمنا�شبات  اجل����واه����ر  م���رك���ز  اأع����ل����ن 
وامل����وؤمت����رات، اأح���د اأه���م واأك����رب املراكز 
املوؤمترات  وا�شت�شافة  بتنظيم  املعنية 
والفعاليات  ال��ر���ش��م��ي��ة،  وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
االجتماعية واخلا�شة، يف اإمارة ال�شارقة 
انطالق  ع���ن  ال�����ش��م��ال��ي��ة،  واالإم���������ارات 
للعرو�ض،  ال�����ش��ارق��ة  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات 
واأكرثها  ال��زف��اف  اأف��خ��م معار�ض  اأح��د 
دورته  يف  املنطقة،  م�شتوى  على  متيزاً 
ال��ث��ان��ي��ة، خ��الل ال��ف��رتة امل��م��ت��دة م��ن 3 
اأكرث من  املقبل، مب�شاركة  6 مايو  اإىل 
100 �شركة وعالمة جتارية، من اأرقى 

بيوت االأزياء والتجميل يف املنطقة. 
اجلواهر  م���رك���ز  يف  امل���ع���ر����ض  وي���ق���ام   
رعاية  حت��ت  وامل����وؤمت����رات،  للمنا�شبات 
ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة 

���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
ال�شاعة  م��ن  ي��وم��ي��اً  االأ����ش���رة،  ل�����ش��وؤون 
الرابعة والن�شف ع�شراً، وحتى احلادية 

ع�شر م�شاًء.
عرو�ض  من  �شل�شلة  املعر�ض  ويت�شمن 
اأ�شهر  نخبة من  يقدمها  التي  االأزي���اء، 
والعامليني،  االإم����ارات����ي����ني  امل�����ش��م��م��ني 
الف�شاتني  م����ن  مم����ي����زة  ل��ت�����ش��ك��ي��الت 
وعباءات  اجل��اه��زة  املنا�شبات  ومالب�ض 
اخلا�شة،  بلم�شته  منهم  ك��اًل  ال��زف��اف، 
العمل،  ور���ض  اإىل جانب جمموعة من 
لتقدمي الن�شائح للمقبالت على الزواج 
بالب�شرة،  العناية  كيفية  يف  واملهتمات 
اإ�شافة  ال�شحي،  الغذاء  تناول  واأهمية 
اإىل ال��ع��دي��د م��ن امل��وا���ش��ي��ع ال��ت��ي تعنى 

بالعناية ال�شخ�شية.
للعرو�ض،  ال�شارقة  وي�شت�شيف معر�ض 

جم���م���وع���ة م����ن اجل���ل�������ش���ات احل����واري����ة 
اإدارة  اأه��م��ي��ة  تناق�ض  ال��ت��ي  وال���ن���دوات، 
ال�����زواج،  ع��ل��ى  للمقبلني  ال�����ش��غ��وط��ات 
اإىل ج��ان��ب ت��ق��دمي ن��ظ��رة ���ش��ام��ل��ة عن 
وكيفية  ال���زوج���ي���ة  احل���ي���اة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ال���ت���اأق���ل���م م���ع���ه���ا، ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
من  والنف�شيني  االجتماعيني  اخل��رباء 

ذوي اخلربة واالخت�شا�ض.
وق���ال���ت ح��ن��ان امل���ح���م���ود، م��دي��ر مركز 
واملوؤمترات: حقق  للمنا�شبات  اجلواهر 
معر�ض ال�شارقة للعرو�ض جناحاً الفتاً 
وقد  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  االأوىل  دورت����ه  يف 
تنفيذ  على  الثانية  ال���دورة  يف  حر�شنا 
ال�شكل  ع��ل��ى  ال���ت���ط���ورات  ال��ع��دي��د م���ن 
الفعاليات  اإىل  اإ�شافة  للمعر�ض،  العام 
لالآراء  منا  ا�شتجابة  ل��ل��زوار،  امل��ق��دم��ة 
واالقرتاحات التي ت�شّلمناها، ويف اإطار 
اإىل  وحت��وي��ل��ه  امل��ع��ر���ض  الإث�����راء  �شعينا 

ال���زواج  ع��ل��ى  امل��ق��ب��الت  للفتيات  وج��ه��ة 
عامل  جلديد  املواكبات  من  وللزائرات 
بتقدمي  منا  التزاماً  واجل��م��ال،  االأزي���اء 

االأف�شل لهن، من عام اإىل اآخر . 
وي�����ش��ت��م��ل امل��ع��ر���ض اأي�������ش���اً، ع��ل��ى ور�ض 
تفاعلية، لتقدمي الن�شائح حول اأف�شل 
املمكن  م��ن  ال��ت��ي  ال�شياحية  ال��وج��ه��ات 
الع�شل،  �شهر  لق�شاء  وجهة  اختيارها 
العرو�شني،  �شخ�شية  مع  يتنا�شب  مبا 
الزفاف،  اإق��ام��ة  م��ك��ان  اخ��ت��ي��ار  وكيفية 
املميزة  ال��ل��م�����ش��ات  ب��ع�����ض  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اإ���ش��ف��اوؤه��ا على حفل  املمكن  م��ن  ال��ت��ي 

الزفاف.
جوائز  ت��ن��ظ��ي��م  امل���ع���ر����ض  وي�������ش���اح���ب 
 2017 م��ع��ر���ض ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ع��رو���ض 
اإحداهما  م�����ش��اب��ق��ت��ني  ت��ت�����ش��م��ن  ال��ت��ي 
املاكياج  لفئة  واالأخ�����رى  االأزي�����اء  لفئة 
وت�شريحات ال�شعر، اإ�شافة اإىل فعاليات 

متنوعة مثل جل�شات االأزياء والتجميل، 
وتخطيط  ال�شعر،  ت�شفيف  وجل�شات 
ح��ف��الت اخل��ط��وب��ة وال���زف���اف، واإع����داد 
ق���وائ���م مل��راج��ع��ة ب���ن���ود م��ي��زان��ي��ة حفل 
الزفاف، واإر�شادات ال�شحة واللياقة قبل 
الزفاف، وغريها الكثري من الفعاليات 
يف  وخمت�شني  خ��رباء  باإ�شراف  امل��ق��ررة 

عامل اجلمال واملو�شة.
للمنا�شبات  اجل���واه���ر  م��رك��ز  وي��ت��م��ّي��ز 
اجلودة  العالية  بتجهيزاته  واملوؤمترات 
وحلوله املتكاملة ال�شت�شافة جميع اأنواع 
قطاعات  متطلبات  وتلبية  الفعاليات، 
واملعار�ض،  وامل���وؤمت���رات،  االج��ت��م��اع��ات، 
وحفالت الزفاف، واالحتفاالت العامة، 
وتقدم اأرقى خدمات ال�شيافة، باإ�شراف 
الذين  اخل���رباء  م��ن  متخ�ش�ض  ف��ري��ق 
يتمّيزون بالرغبة واحلر�ض على تلبية 

احتياجات العمالء.

جمل�ض اأمناء رابطة االإمارات لتنمية الفران�سايز يعقد اجتماعه االأول بغرفة اأبوظبي
���ش��ت��ك��ون م���رك���زا ل����الإب����داع واالب���ت���ك���ار يف 
والدعم  واال�شت�شارات  اخل��دم��ات  تقدمي 
االأع�����م�����ال يف جمال  ل�������رواد  وال���ت���وج���ي���ه 
قيادتنا  لتوجيهات  تنفيذا  الفران�شايز 
املواطن  ال�شباب  دع��م  ب�شرورة  الر�شيدة 
ومت��ك��ي��ن��ه اق��ت�����ش��ادي��ا م��ن خ���الل اإع����داده 
االأن�شطة  ملمار�شة  وعمليا  علميا  وتاأهيله 
اأ���ش�����ض مهنية  االق��ت�����ش��ادي��ة ك���اف���ة ع��ل��ى 
متطورة وطبقا الأف�شل املمار�شات املعمول 
بها يف هذا املجال. و قال املهريي  اإن اأهم 
لعملها  الرئي�شي  واملحور  الرابطة  اأدوار 
واأن�شطة  اأع���م���ال  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ���ش��ريك��ز 
الفران�شايز يف دولة االإمارات ومبا يحقق 
ويحفظ  واحل��م��اي��ة  ال�شليمة  امل��م��ار���ش��ات 
حقوق االأطراف كافة ويدعم حقوق رواد 
االأعمال من اأ�شحاب العالمات التجارية 
االإماراتية للتو�شع عامليا واإتاحة املعلومات  
االإمارات  رابطة  اأن  اإىل  املهريي  و لفت   .
ل��ت��ن��م��ي��ة ال���ف���ران�������ش���اي���ز ���ش��ت��ع��م��ل خالل 
توفري فر�ض عديدة  املقبلة على  الفرتة 
وال  كافة  القطاعات  لتغطي  للفران�شايز 
وامل�شروبات  االأغ��ذي��ة  قطاع  على  تقت�شر 

•• اأبوظبي -وام: 

عقد جمل�ض اأمناء رابطة االإمارات لتنمية 
ال��ف��ران�����ش��اي��ز ام�����ض مب��ق��ر غ��رف��ة جتارة 
و�شناعة اأبوظبي اجتماعه االأول برئا�شة 
عام  مدير  امل��ه��ريي  ه��الل  حممد  �شعادة 
اأع�شاء  وح�شور  الرابطة  رئي�ض  الغرفة 
امل��ج��ل�����ض ومم��ث��ل��ي اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة من 
املجل�ض  ورف���ع  ال��دول��ة.  اإم����ارات  خمتلف 
ال�شكر  اآي������ات  اأ����ش���م���ى  االج���ت���م���اع  خ����الل 
ال��ر���ش��ي��دة على  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال���ع���رف���ان 
رعايتها الدائمة لفعاليات القطاع اخلا�ض 
يف  ال�شباب  وامل�شتثمرين  االأع��م��ال  ورواد 
االإمارات ب�شورة خا�شة ودعمها الإطالق 
التي  الفران�شايز  االإمارات لتنمية  رابطة 
�شتعمل و�شتبذل كل جهد ممكن مل�شاعدة 
�شباب االإم��ارات ورواد االأعمال يف الدولة 
الفران�شايز  ق��ط��اع  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  ع��ل��ى 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  دوره  م���ن  ي��ع��زز  مب���ا 
االق��ت�����ش��ادي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف االإم�������ارات . 
واأك����د ���ش��ع��ادة حم��م��د ه���الل امل��ه��ريي اأن 
الفران�شايز  ل��ت��ن��م��ي��ة  االإم�������ارات  راب���ط���ة 

ف��ق��ط اإىل ج��ان��ب ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات عن 
وامل�شتثمرين  االأعمال  ل��رواد  الفران�شايز 
ال�شباب خالل فرتة وجيزة.  االإماراتيني 
املن�شوري  ���ش��ل��م��ى  ق���دم���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
ب��االإن��اب��ة يف  االأع��م��ال  تنمية  اإدارة  م��دي��ر 
التوجهات  ع���ن  ع��ر���ش��ا  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة 
تت�شمن  والتي  للرابطة  اال�شرتاتيجية 
الدولة  ا�شرتاتيجية  حتقيق  يف  امل�شاهمة 
وتطوير  وتعزيز  االقت�شادي  التنويع  يف 
الفران�شايز  ع��رب  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  دور 
اال�شرتاتيجية  ال���ت���ح���ال���ف���ات  وحت���ق���ي���ق 
امل��ج��دي��ة ب��ني ق��ط��اع��ات االأع��م��ال املحلية 
امل�شتدامة  التنمية  يحقق  مب��ا  والعاملية 
واخلدمية  االإنتاجية  القطاعات  ويطور 
واملعارف  التكنولوجيا  نقل  يف  وي�شاعد 
لتنمية  وامل�شاعد  االإيجابي  املناخ  وتهيئة 
والنظم  امل���وج���ه���ات  ع����رب  ال���ف���ران�������ش���اي���ز 
قاعدة  ل��ت��و���ش��ي��ع  االإي���ج���اب���ي���ة  واالأط��������ر 
الرباندات  وتطوير  املحلي  الفران�شايز 
املحلية  ال��ق��درات  تنمية  وك��ذل��ك  املحلية 
باإك�شاب  ال��ف��ران�����ش��اي��ز  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  ع��ل��ى 
والتعاقد  التفاو�ض  جم��االت  يف  القدرات 

للتوعية  العمل  ال��ن��دوات وور����ض  واإق��ام��ة 
ون�شر ثقافة الفران�شايز وحماية امل�شتثمر 
يف دولة االإمارات من اأي ممار�شات �شلبية 
وت����وف����ري امل���ع���ل���وم���ات امل����وث����وق ب���ه���ا عرب 
اأ�شارت  و  االآخ����رى.  الفران�شايز  رواب���ط 
على  �شتعمل  الرابطة  اأن  اإىل  املن�شوري 
جماالت  يف  ال��ف��ران�����ش��اي��ز  ق��اع��دة  تو�شيع 
والتعليم  وال�شياحة  واخلدمات  ال�شناعة 
لتقدمي  مركزا  تكون  اأن  وعلى  وال�شحة 
لرواد  واال�شت�شارة  وامل�شاعدة  اخل��دم��ات 
وم�شدرا  الفران�شايز  جم��ال  يف  االأع��م��ال 
والدرا�شات  وامل��ع��ارف  للخربات  معتمدا 
واالإعالم عن الفران�شايز مل�شلحة القطاع 
حول  املعرفة  ون�شر  واحلكومي  اخل��ا���ض 
والندوات  امل���وؤمت���رات  ع��رب  ال��ف��ران�����ش��اي��ز 
واإك�شاب  ال���ت���دري���ب  وت���وف���ري  وامل���ع���ار����ض 
املهارات يف كل ما يخ�ض الفران�شايز من 
جوانب اقت�شادية اأو قانونية اأو متويلية.

و لفتت اإىل اأن الرابطة �شت�شعى الأن تكون 
املنازعات  لف�ض  وج��اذب��ة  مف�شلة  ج��ه��ة 
ال��ف��ران�����ش��اي��ز واال���ش��ت�����ش��ارة قبيل  ح����ول 
اإ�شدار  على  و�شتعمل  للقانون  ال��ل��ج��وء 

ملمار�شات  واالل�����ت�����زام  ال�����ش��ل��وك  وث��ي��ق��ة 
باال�شتفادة  تكون ملزمة  واأن  الفران�شايز 
م���ن ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م ن���دوات 
التي  والتجارب  الناجحة  املمار�شات  عن 
ال�شلة  وتوثيق  املمار�شات  اأف�شل  حتقق 
والعاملية  االإقليمية  الفران�شايز  بروابط 
العاملي  جمل�ض  ع�شوية  على  واحل�شول 
رواب�����ط  ج��م��ي��ع  ي�����ش��م  ال������ذي   WFC
ال��ف��ران�����ش��اي��ز وامل�������ش���ارك���ة يف امل����وؤمت����رات 
يكون  اأن  وال�شعي  والفعاليات  واملعار�ض 
لدولة االإمارات اإطار ت�شريعي ينظم عمل 
ويحفظ  العدالة  يحقق  مبا  الفران�شايز 

احلقوق ويحمي امل�شتثمر املحلي.
وذك����رت امل��ن�����ش��وري اأن راب��ط��ة االإم�����ارات 
لتنمية الفران�شايز اأبرمت خالل املرحلة 
روابط  م��ن  ع��دد  م��ع  ات��ف��اق��ي��ات  ال�شابقة 
ال��ف��ران�����ش��اي��ز ال��ع��امل��ي��ة م��ن اأه��م��ه��ا رابطة 
االمريكية   IFA و  العاملية  الفران�شايز 
الفرن�شية  ال��ف��ران�����ش��اي��ز  رواب����ط  واحت����اد 
امل�شرية  ال��ف��ران�����ش��اي��ز  ت��ن��م��ي��ة  وراب���ط���ة 
ورابطة الفران�شايز ال�شنغافورية ورابطة 

الفران�شايز الربيطانية.

م�ساركة مميزة وحافلة باالإجنازات للموؤ�س�سة العليا
 للمناطق االقت�سادية املتخ�س�سة يف القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمناطق  ال���ع���ل���ي���ا  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ل���ع���ب���ت 
يف  ب���ارزاً  دوراً  املتخ�ش�شة  االقت�شادية 
لل�شناعة  العاملية  القمة  فعاليات  اإجناح 
وال��ت�����ش��ن��ي��ع ال��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت م���وؤخ���راً يف 
ب�شفتها  فيها  �شاركت  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي، 
مطور  اأك��رب  ميثل  ا�شرتاتيجياً  �شريكاً 
مت  ال��ت��ي  ال�شناعية  للمناطق  وم�شغل 

بناوؤها خ�شي�شاً يف دولة االإمارات.
 وك�شفت املوؤ�ش�شة العليا خالل م�شاركتها 
ع�����ن اإط���������الق م�������ش���روع���ني اإمن���ائ���ي���ني 
االجتاه  نحو  قدماً  �شيدفعان  عمالقني 
اإىل بناء االقت�شاد املعريف غري النفطي، 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  توقيعها  ع��ن  ف�شاًل 
ت�شتهدف  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة 
حت��ق��ي��ق ال����روؤي����ة االق��ت�����ش��ادي��ة الإم�����ارة 
امل�شاركة  اإىل  اإ�شافة   ،2030 اأبوظبي 
التي  العمل  وور���ض  النقا�شات  جميع  يف 
اخلربات  تبادل  بهدف  القمة  ت�شمنتها 
والتجارب مع كربى املوؤ�ش�شات والهيئات 
ا�شتثمارات  جذب  على  والعمل  الدولية 
اأبوظبي  يف  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  اإىل  ج���دي���دة 

خا�شة يف املجال ال�شناعي.
االأحبابي،  حممد  ف��الح  �شعادة  و���ش��ارك 
العليا  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
للمناطق االقت�شادية املتخ�ش�شة، خالل 
امل�شتوى  رفيعة  نقا�ض  حلقة  يف  القمة، 
�شمت  التحتية  البنية  م�شتقبل  ح��ول 
امل�شوؤولني  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ج��ان��ب��ه  اإىل 
واخلرباء واملخت�شني من خمتلف اأنحاء 

العامل.
دور  على  تعليقة  خ��الل  �شعادته  واأك���د   
البنية  ت���وف���ري  يف  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط���اع 
ال�شناعة  م�شتقبل  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
التحويلية وال�شناعة عامة يرتكز اأ�شا�شاً 
القطاعني  ب��ني  الوثيقة  ال�����ش��راك��ة  اإىل 
احلكومة  تعمل  حيث  واخل��ا���ض،  ال��ع��ام 

ال�شركات التي اأقامت مرافق ناجحة يف 
مدينة اأبوظبي ال�شناعية 1 )اإيكاد 1(

وقدم �شعادة �شعيد عي�شى اخلييلي خالل 
الذي  التقدم  ع��ن  عامة  ملحة  االجتماع 
املوؤ�ش�شة يف عملها خا�شة خالل  حققته 
الفرتة املا�شية مبا يف ذلك تزايد اأعداد 
ال�شركات التي اأن�شاأت مرافق متعددة يف 

مدينة اأبوظبي ال�شناعية.
يل  م��ع  ال��ل��ق��اء  بنتائج  اخلييلي،  واأ���ش��اد 
ي���ون���غ، وب���ال���دور ال����ذي ت���وؤدي���ه منظمة 
يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم 
عر�ض فر�ض التعاون التي ت�شاعد على 
امل�شتدامة  االقت�شادية  التنمية  ت�شجيع 
اإننا  م�شيفاً  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
نتطلع اىل مزيد من التعاون الوثيق يف 

امل�شتقبل �شوياً .
العام ملنظمة االأمم  املدير  اأع��رب  ب��دوره 
املتحدة للتنمية ال�شناعية عن اهتمامه 
و�شعته  ال��ذي  االأعمال  بنموذج  ال�شديد 
يف  الناجحة  وجتربتها  العليا  املوؤ�ش�شة 
املتخ�ش�شة،  االقت�شادية  املناطق  اإدارة 
وناق�ض الطرفان �شبل تكراره يف البلدان 
النامية وحتديداً يف اإثيوبيا حيث اأن�شاأت 
القطرية  ل��ل�����ش��راك��ة  ب��رن��اجم��اً  املنظمة 
حرة  �شناعية  منطقة  اإن�����ش��اء  يت�شمن 
على  االجتماع  خالل  واتفقا  م�شتدامة، 
التعاون فيما بينهما يف هذا املجال وذلك 
من خالل تبادل اأف�شل املمار�شات الإن�شاء 
اال�شتثمارات  وت�شجيع  �شناعية  مناطق 

امل�شتدامة وامل�شوؤولة.
وقال يل يونغ املدير العام ملنظمة االأمم 
منظمة  اإن  ال�شناعية:  للتنمية  املتحدة 
تهتم  ال�شناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم 
كثرياً باالطالع على التجارب الناجحة 
اقت�شادية  م��ن��اط��ق  ب���اإن�������ش���اء  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بهدف  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  خمتلفة 
واخل���ربات،  امل�شتفادة  ال��درو���ض  تقا�شم 
العليا  امل���وؤ����ش�������ش���ة  جت���رب���ة  اأن  م�����وؤك�����داً 

كمن�شة متكني للقطاع اخلا�ض.
اأن  �شمان  اأهمية  اإىل  االأح��ب��اب��ي  ولفت   
قائمة  املنا�شبة  التحتية  البنية  ت��ك��ون 
واأن  اخل��ا���ض  القطاع  ينمو  لكي  وق��وي��ة 
ي�شارك هو نف�شه يف تطوير تلك البنية 
الوحيد  ال�شبيل  ه��و  ذل��ك  الأن  التحتية 
ل�شمان اال�شتدامة، مو�شحاً اأن العالقة 
واخلا�ض  احلكومي  القطاعني  ب��ني  م��ا 
وال�شفافية  ب��ال��و���ش��وح  تتميز  اأن  يجب 
�شينعك�ض  ال�����ذي  االأم������ر  واال����ش���ت���ق���رار 
قطاع  يف  التطور  م�شتوى  على  اإيجابياً 

البنية التحتية وغريه من القطاعات.
و���ش��ه��دت ال��ق��م��ة اج��ت��م��اع��اً ���ش��م ك��ل من 
�شعادة �شعيد عي�شى اخلييلي املدير العام 
االقت�شادية  للمناطق  العليا  للموؤ�ش�شة 
املتخ�ش�شة، و�شعادة يل يونغ املدير العام 
ملنظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية، 
والذي يعترب االجتماع الثاين من نوعه 
واملوؤ�ش�شة،  املتحدة  االأمم  منظمة  ب��ني 
حيث �شبقه اجتماع عقد يف اأعقاب زيارة 
املا�شي  ال��ع��ام  للمنظمة يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اطلع  ال��ت��ي  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ن��اط��ق  اإىل 
الوا�شعة  التحتية  البنية  على  خاللها 
املتاحة للم�شتثمرين واملزيج الكبري من 

للمناطق االقت�شادية املتخ�ش�شة تعترب 
من اأجنح التجارب على امل�شتوى العاملي 
حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى  ت�شري  والتي 
وامل�شتدامة  ال�شاملة  ال�شناعية  التنمية 
مبا يتما�شى مع خطة اأبوظبي 2030.

تفاهم  مذكرة  توقيع  القمة  خ��الل  ومت 
التنمية  ودائ�����رة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ب���ني 
ت��ن�����ش��ي��ق جهود  االق���ت�������ش���ادي���ة، ه��دف��ه��ا 
وطني  اقت�شاد  بناء  اأج��ل  من  الطرفني 
م�����ش��ت��دام ق���ائ���م ع��ل��ى ال�����ش��ن��اع��ات غري 

النفطية املدفوعة باالبتكار واملعرفة.
ع��ي�����ش��ى اخلييلي  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ع��ادة  وع��ل��ق 
اإن  ق��ائ��اًل:  العليا  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ع���ام  م��دي��ر 
املذكرة �شيكون لها تاأثري عميق يف قطاع 
ال�شناعة، و�شت�شاعد على حتقيق الروؤية 
االقت�شادية الأبوظبي، م�شرياً اإىل اأهمية 
جميع  بني  ال�شراكات  من  املزيد  اإق��ام��ة 
املوؤ�ش�شات واالإدارات االقت�شادية العاملة 
يف اأب��وظ��ب��ي، مم��ا ي�����ش��اع��د ع��ل��ى حتقيق 
القدرات  وت��ع��زي��ز  االق��ت�����ش��ادي  االأداء 

التناف�شية لالقت�شاد الوطني .
والتعاون  التن�شيق  اإن  �شعادته:  واأ�شاف 
املوؤ�ش�شة  ب��ني  امل���ذك���رة  م��ن خ���الل ه���ذه 
االقت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ودائ������رة  ال��ع��ل��ي��ا 

اأبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �شي�شاعد 
العاملية،  االق��ت�����ش��ادي��ة  اخل��ري��ط��ة  ع��ل��ى 
وج���������ذب امل�����زي�����د م�����ن اال�����ش����ت����ث����م����ارات 
العاملة  القوى  اأداء  وتعزيز  االأجنبية، 
يف ال��ق��ط��اع االق��ت�����ش��ادي، وت��ف��ع��ي��ل دور 
املبادرة،  روح  وحتفيز  اخل��ا���ض،  القطاع 
امل�شاريع  نحو  الدعم  توجيه  ف�شاًل عن 
ال�شغرية واملتو�شطة يف القطاع التجاري 

وال�شناعي ><.
واأطلقت املوؤ�ش�شة العليا خالل م�شاركتها 
للتنمية  رئي�شيني  م�����ش��روع��ني  بالقمة 
اقت�شاد  يف  رئي�شيني  م�شاهمني  �شيكونا 
اأولها م�شروع رحايل، وهو  االإم��ارة، كان 
حمور ووجهة ال�شيارات املتكامل، والذي 
متكاملة  ديناميكية  بيئة  خللق  �شمم 
بال�شيارات  ال�شلة  ذات  ال�شركات  جلميع 
ل����رف����ع جت����رب����ة ال���ت�������ش���وق واخل����دم����ات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ع��م��الء. و���ش��ي��ت�����ش��م��ن هذا 
وبنية  عاملية  مادية  بنية حتتية  امل�شروع 
التوزيع  ت�شمن  وتنظيمية  ت�شغيلية 
وعملية  ل��الأرا���ش��ي،  وامل��ت��ك��ام��ل  ال�شليم 
واأف�شل  امل��ن��ظ��م��ة،  وال��ب��ن��اء  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
�شيكون  كما  والبيئية،  املهنية  املمار�شات 
االقت�شاد  يف  ه���ام���اً  م�����ش��اه��م��اً  رح���اي���ل 
2030، وخلق  اأبوظبي  الوطني وروؤي��ة 
التوطني  وت��ع��زي��ز  م��اه��رة،  ف��ر���ض عمل 
وتعزيز اقت�شاد املعرفة يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
اأما امل�شروع الثاين الذي اأطلقته املوؤ�ش�شة 
العليا خالل القمة فهو م�شروع وحدات 
خلدمة  وامل�شتودعات  اجل��اه��زة  امل�شانع 
وال�شركات  اخلفيفة  ال�شناعات  ق��ط��اع 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة احل��ج��م. وتبلغ 
يف  م��رب��ع  م���رت   300،000 م�����ش��اح��ت��ه 
)اأيكاد3(،  ال�شناعية  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
يهدف اإىل دعم قطاع ال�شركات ال�شغرية 
وجه  على  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  واملتو�شطة 

اخل�شو�ض.



26

املال والأعمال
األحد   2   إبريل    2017  م   -   العـدد  11984  

Sunday  2  April   2017  -  Issue No   11984

تقرير لغرفة راأ�ض اخليمة : ارتفاع ن�سبة 
منو اال�ستثمارات يف االإمارة خالل 2016 

•• راأ�س اخليمة -وام:

زي��ادة يف  ال�شنوي  راأ���ض اخليمة يف تقريرها  �شجلت غرفة جت��ارة و�شناعة 
ن�شبة النمو يف اال�شتثمارات يف االإمارة .. منوها اإىل اأن عدد املن�شاآت اجلديدة 
بلغ األفني و 400 من�شاأة خالل عام 2016 منها 315 من�شاأة م�شجلة يف 
املناطق احلرة و 98 فرعا ملن�شاآت داخل وخارج اإمارة راأ�ض اخليمة وبذلك 
بلغ اإجمايل الرخ�ض امل�شجلة يف الغرفة 31 األفا و 831 من�شاأة حتى نهاية 
ال�شابق له يف حني  8 باملائة مقارنة بالعام  املا�شي بن�شبة منو بلغت  العام 

. بلغت الرخ�ض املجددة 19 األفا و 948 من�شاأة يف عام 2016 
للغرفة  التابعة  ل��ل��درج��ات  وف��ق��ا  ت��وزع��ت  املن�شاآت  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار 
الدرجة  147 من�شاأة �شمن  ت�شجيل  املن�شاأة حيث مت  براأ�ض مال  واملقدرة 
 4 املمتازة بن�شبة بلغت  89 من�شاأة يف الدرجة  6 باملائة و  اخلا�شة بن�شبة 
 9 بن�شبة  جديدة  من�شاآت   210 فيها  ف�شجلت  االأوىل  الدرجة  اأم��ا  باملائة 
باملائة واألف و 100 من�شاأة للدرجة الثانية والتي ا�شتحوذت على الن�شيب 
ن�شبة  الثالثة  الدرجة  �شجلت  فيما  باملائة   46 بن�شبة  املن�شاآت  االأك��رب من 
33 باملائة مبقدار 796 من�شاأة جديدة والدرجة الرابعة �شجلت فيها 58 

من�شاأة جديدة بن�شبة 2 باملائة .
الرتاخي�ض  بني  من  االأك��رب  الن�شبة  احتلت  الفردية  املن�شاآت  اأن  واأو���ش��ح 
مت  حيث  ب��امل��ائ��ة   45 ح�شتها  وبلغت  ال��ق��ان��وين  �شكلها  بح�شب  اجل��دي��دة 
 2016 ع��ام  الفردية خ��الل  69 رخ�شة جديدة للمن�شاآت  و  األ��ف  اإ���ش��دار 
�شجلت  والتي  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  لل�شركات  اجلديدة  الرخ�ض  تلتها 
فيها 515 رخ�شة جديدة بن�شبة 22 باملائة كما بلغت ح�شة املواطن وكيل 
اخلدمات 29.3 باملائة باإجمايل 702 من�شاأة اأما �شركات االأعمال املدنية 
فقد بلغ عددها 99 �شركة بن�شبة 4.1 باملائة يف حني مت ت�شجيل 6  �شركات 
م�شاهمة خا�شة و 4 �شركات ت�شامنية و 3 �شركات م�شاهمة عامة وت�شجيل 

من�شاأة واحدة لكل موؤ�ش�شة حكومية وفرع �شركة اأجنبية .
املن�شاآت  عدد  يفوق  القطاعات  يف  املن�شاآت  عدد  اإجمايل  اأن  التقرير  ذكر  و 
 15 يف  املن�شاآت  وتتوزع  ن�شاط  من  الأك��رث  املن�شاآت  ملمار�شة  نظرا  امل�شجلة 
التجارة  ق��ط��اع  يف  امل�شجلة  اجل��دي��دة  امل��ن�����ش��اآت  ع��دد  وب��ل��غ  خمتلفا  قطاعا 
45 باملائة وجاء يف املرتبة  658 من�شاأة بن�شبة  األفا و  وخدمات االإ�شالح 
940 من�شاأة بح�شة ن�شبية بلغت  الثانية قطاع الت�شييد والبناء باإجمايل 
25 باملائة ويف املرتبة الثالثة قطاع ال�شناعات التحويلية باإجمايل 381 
من�شاأة بن�شبة 10 باملائة ويف املرتبة الرابعة ياأتي قطاع العقارات والتاأجري 
اخلدمات  يليه  باملائة   6 بن�شبة  من�شاأة   235 باإجمايل  االأعمال  وخدمات 
باملائة   5 بن�شبة  من�شاأة   193 باإجمايل  االأخ���رى  وال�شخ�شية  املجتمعية 
ثم قطاع الفنادق واملطاعم باإجمايل 136 من�شاأة بن�شبة 4 باملائة فقطاع 
النقل والتخزين واالت�شاالت باإجمايل 110 من�شاآت بن�شبة 3 باملائة وباقي 
والعمل  وال�شحة  التعليم  املختلفة  القطاعات  باقي  على  توزعت  املن�شاآت 
والزراعة  واملحاجر  والتعدين  والغاز  وامل��اء  والكهرباء  وامل��ايل  االجتماعي 

والرثوة ال�شمكية .
حيث  فيها  املختلفة  امل��ن��اط��ق  ب��ني  االإم����ارة  يف  اجل��دي��دة  املن�شاآت  وت��وزع��ت 
تركزت اأغلب املن�شاآت اجلديدة يف منطقة النخيل والتي بلغ عددها 550 
من�شاأة وتعترب اأكرب منطقة باحتوائها على املن�شاآت االقت�شادية بن�شبة 23 
232 من�شاأة جديدة  راأ�ض اخليمة حيث احتوت على  باملائة تليها منطقة 
215 من�شاأة بن�شبة  10 باملائة ومنطقة الق�شيدات التي ت�شمنت  بن�شبة 
باملائة   5 123 من�شاأة بن�شبة  التي ت�شمنت  باملائة ومنطقة املعريي�ض   9
تليها منطقة جلفار باإجمايل 119 من�شاأة ثم اجلزيرة احلمراء باإجمايل 
من�شاأة   85 ده��ان  ومنطقة  من�شاأة   98 باإجمايل  فاملعمورة  من�شاأة   118
الدقداقة  منطقة  يف  املن�شاآت  باقي  توزعت  فيما  من�شاأة   75 �شمل  ويليها 
من  وغ��ريه��ا  واأذن  و�شعم  والفلية  اجلنوبي  والظيت  وال��رم�����ض  واخل���ران 

املناطق االأخرى يف االإمارة .
و بالن�شبة لعدد القوى العاملة املقدرة خالل العام املا�شي .. اأ�شار التقرير 
املقدرة  االأم���وال  روؤو����ض  وارتفعت  عامال   913 و  اآالف  �شتة  بلغ  اأن��ه  اإىل 
واملخطط لها يف اال�شتثمارات اجلديدة عام 2016 اإىل ما يقارب 1.200 
315 من�شاأة م�شجلة  اأموال  مليار درهم .. وال ت�شمل هذه القيمة روؤو�ض 
يف املناطق احلرة و 98 فرعا ملن�شاآت داخل وخارج االإمارة يف حني بلغ عدد 
�شهادات املن�شاأ التي اأ�شدرتها الغرفة 33 األفا و 910 �شهادات وبلغ اإجمايل 
قيم ال�شلع امل�شدرة من اإمارة راأ�ض اخليمة حوايل 9 مليارات درهم يف عام 

.2016
دعم  يف   2016 ع��ام  خ��الل  بالغرفة  االقت�شادية  الدرا�شات  ق�شم  و�شاهم 
وتعزيز دور القطاع اخلا�ض يف عملية التنمية االقت�شادية حيث كان لذلك 
التنمية االقت�شادية  اأدائ��ه ليوا�شل قيادة م�شرية  الفعال يف تطوير  االأث��ر 
واالجتماعية يف االإمارة واأثمرت اجلهود التي بذلتها الغرفة عن اإ�شدارات 
والتقارير  وال��درا���ش��ات  الن�شرات  ب��ني  م��ا  تنوعت  اإ���ش��دارا   75 ع��دده��ا  بلغ 
والكتيبات واملجالت ي�شاف اإىل ذلك اإعداد تقارير وقوائم وحتليالت بلغ 
اخلارجيني  واملتعاملني  العمالء  خلدمة  وقائمة  تقريرا   270 جمملها 

والداخليني للغرفة .
12 ن�شرة  اأ�شدر ق�شم الدرا�شات االقت�شادية  و على �شعيد االإ�شدارات .. 
اإح�شائية �شهرية �شمن جملة الغرفة باالإ�شافة اإىل 12 مقاال اقت�شاديا 
التي  االقت�شادية  ال��روؤي��ة  م��ن  اأع���داد   6 اإ���ش��دار  وك��ذل��ك  نف�شها  املجلة  يف 
الغرفة  موقع  على  ن�شرها  يتم  واإح�شائيا  اقت�شاديا  تقريرا   12 تت�شمن 
ت�شمنت  ربعية  اإح�شائية  ن�شرات  اأرب���ع  الق�شم  اأ���ش��در  كما  االإل���ك���رتوين. 
تقارير جتميعية عن تقارير الغرفة االإح�شائية اإ�شافة اإىل اإ�شدار املوؤ�شر 
االإح�شائي ال�شنوي لعام 2015 الذي يلخ�ض التقارير ال�شهرية والربعية 
االقت�شادية  وامل��وؤ���ش��رات  اخلارجية  التجارة  ع��ن  تقارير  وي��ح��وي  للغرفة 
حتليلية  قطاعية  درا���ش��ات  اأرب���ع  اإع���داد  ذل��ك  اإىل  ي�شاف  املختلفة  العامة 

وكتيب بيئة االأعمال ودليل اال�شتثمار يف اإمارة راأ�ض اخليمة .
وبالن�شبة للتقارير والقوائم والتحليالت االإح�شائية .. فقد اأ�شدر الق�شم 
خالل العام املا�شي 23 تقريرا عن اال�شتثمار املتبادل بني االإمارة والعديد 
172 من قوائم املن�شاآت امل�شجلة لدى الغرفة ح�شب  من الدول كما وفر 
اإح�شائي  حتليل  اإىل  باالإ�شافة  والداخليني  اخلارجيني  املتعاملني  حاجة 
واأ�شدر   . الغرفة  تنظمها  التي  واخلدمات  الفعاليات  عن  ا�شتبيانا   75 ل� 
ق�شم التناف�شية بالغرفة 9 اإ�شدارات وهي اأهمية اقت�شاد االإمارة وبرو�شور 
وتناف�شيتها  القطاعات  واأهمية  اخليمة  راأ���ض  القت�شاد  التناف�شية  املزايا 
وبرو�شور  اخليمة  راأ���ض  باإمارة  االقت�شادية  القطاعات  تناف�شية  وبرو�شور 
وتناف�شية �شناعات  عاملية  تناف�شية  وراأ�ض اخليمة نحو  التناف�شية  تعريف 
راأ�ض اخليمة واإ�شداران بعنوان تناف�شية وريادة كما اأ�شدر مكتب االت�شال 
املوؤ�ش�شي 12 عددا من جملة الغرفة يحتوي على اأهم االأخبار واالأحداث 
التقرير  اإ�شدار  اإىل  باالإ�شافة  والدولة  لالإمارة  االقت�شادية  والفعاليات 

. ال�شنوي لعام 2015 

حمدان بن حممد : دبي اجتذبت ا�ستثمارات اأجنبية بقيمة 25.5 مليار درهم يف 2016 
•• دبي -وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأعلن 
اأن  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  دبي  مكتوم، ويل عهد 
لدبي  املبا�شر  االأج��ن��ب��ي  اال�شتثمار  تدفقات  قيمة 
درهم  مليار   25.5 نحو  بلغت   2016 عام  خالل 
دبي  واأن   ، املليار  ون�شف  مليارا  وع�شرين  خم�شة 
جن��ح��ت يف احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا امل��ت��ق��دم��ة بني 
اأف�شل 10 مدن عاملية يف جذب اال�شتثمار االأجنبي، 

حيث حلَّت يف املركز ال�شابع عاملياً يف هذا املجال .
واأك��د �شموه ان دب��ي جنحت كذلك يف ج��ذب 247 
تعزيز  يف  �شاهم  م��ا  ج��دي��داً،  ا�شتثمارياً  م�����ش��روع��اً 
مكانة دبي كوجهة عاملية مف�شلة لال�شتثمار، حيث 
�شعدت دبي للمركز الثالث عاملياً يف عدد امل�شروعات 
اال�شتثمارية اجلديدة، بعد لندن و�شنغافورة، وذلك 
لال�شتثمار  دبي  تقرير مر�شد  بيانات  اأح��دث  وفق 
لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادر  املبا�شر  االأجنبي 
اال���ش��ت��ث��م��ار، اإح�����دى م��وؤ���ش�����ش��ات اق��ت�����ش��ادي��ة دب���ي ، 
 . م��ارك��ت�����ض  اآي  دي  اإف  ت��امي��ز  فاينن�شال  وم��وؤ���ش��ر 
ا���ش��ت��دام��ة معدالت  ان  دب���ي  ع��ه��د  �شمو ويل  وق���ال 
يعك�ض  دب����ي  اإىل  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ت��دف��ق 
كفاءة اقت�شادها وقدرتها على خلق فر�ض جديدة 
للم�شتثمرين االأجانب، حيث بلغت ن�شبة امل�شروعات 
اال�شتثمارات  اإج��م��ايل  م��ن   60% اال�شرتاتيجية 
تدفقات  اإج���م���ايل  م���ن   92% ب��ن�����ش��ب��ة  اجل���دي���دة 
اال�شتثمار، منوهاً �شموه باأن بيئة دبي اال�شتثمارية 
العاملي،  االقت�شاد  ومن��و  ا�شتقرار  تعزيز  يف  ت�شهم 
من خالل توظيف بنية دبي التحتية رفيعة الكفاءة 
واالعتمادية والتقنيات الذكية واخلدمات املتطورة 
اال�شتثمارية  امل�شروعات  وتناف�شية  اإنتاجية  لتعزيز 
االأ�شواق  يف  وتو�شعها  منوها  ودع��م  اال�شرتاتيجية 

االإقليمية والعاملية.

م�شروعات  يف  الكبري  التنّوع  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
اال�شتثمار االأجنبي والنجاح يف اجتذاب اال�شتثمارات 
يف ق��ط��اع��ات االق��ت�����ش��اد امل��ع��ريف واالإب���داع���ي وزيادة 
امل�����ش��روع��ات ع��ال��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ت�����ش��ك��ل %73 من 
اإجمايل امل�شروعات لعام 2016، يوؤكد ريادة دولة 
االمارات العربية املتحدة واإمارة دبي كمركز عاملي 
مبا  وال�شياحة،  والتجارة  واالأعمال  للمال  متطور 
يوؤكد القدرة على حتقيق روؤية وتوجيهات �شاحب 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة، حفظه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ال��دول��ة رئي�ض  ن��ائ��ب رئي�ض  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل؛ بالعمل على 
تنويع االقت�شاد وتر�شيخ اأ�ش�ض التنمية االقت�شادية 

امل�شتدامة.
املوؤ�شرات  اإىل ع��دد من  دب��ي  واأ���ش��ار �شمو ويل عهد 
لال�شتثمار  دب����ي  م��ر���ش��د  ت��ق��ري��ر  يف  االإي���ج���اب���ي���ة 
االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر ال�����ش��ن��وي ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن مكانة 
املف�شلة  املبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار  كوجهة  دب��ي 
ر كندا واململكة املتحدة وفرن�شا  عاملياً واأهمها ت�شدُّ
امل�شدر  دول  لقائمة  املتحدة  وال��والي��ات  واإ�شبانيا 
لروؤو�ض االأموال وت�شدر الواليات املتحدة واململكة 
امل��ت��ح��دة وال��ه��ن��د واأمل���ان���ي���ا واإي��ط��ال��ي��ا ل��ق��ائ��م��ة دول 
باإجمايل  وذل��ك  اال�شتثمارية  للم�شروعات  امل�شدر 
من   59% ميثل  ومبا  ا�شتثمارياً  م�شروعا   152
اجلاذبة  دب��ي  بيئة  على  يوؤكد  ما  وه��و  امل�شروعات، 
الدول  امل�شتدامة من  اال�شرتاتيجية  لال�شتثمارات 
ممار�شة  ت�شهيل  على  وقدرتها  الكربى  ال�شناعية 
االأع���م���ال م��ن االإم�����ارة خل��دم��ة ���ش��وق وا���ش��ع، ميتد 
واإف��ري��ق��ي��ا وجنوب  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ع��رب منطقة 
ا�شتقطاب  دبي يف  اأن جناح  �شموه على  واأك��د  اآ�شيا. 
ا�شتثمارات نوعيَّة جديدة، متثلت يف افتتاح عدد من 
املراكز املتخ�ش�شة يف االأبحاث والتطوير واالبتكار 

2016، يعد  العاملية عام  ال�شركات  اأبرز  لعدد من 
اإجن��ازاً جديًد لالإمارة، حيث �شجل تقرير مر�شد 
دبي لال�شتثمار االأجنبي املبا�شر منو عدد امل�شروعات 
والتطوير  العلمي  البحث  قطاع  يف  اال�شتثمارية 
2016 من  %5 ع��ام  اإىل   2015 %1 ع��ام  من 

اإجمايل امل�شروعات اال�شتثمارية اجلديدة.
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ون��وه 
امل�شروعات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف  امل��ك��ون  ب��ن��م��و  م��ك��ت��وم 
اأظهر  ح��ي��ث   ،2016 ال��ع��ام  خ���الل  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
التقرير ذاته اأن ن�شبة امل�شروعات متو�شطة وعالية 
امل�شروعات،  اإج���م���ايل  م��ن   73% ب��ل��غ��ت  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
منظمة  ِقَبل  من  عاملياً  املعتمد  الت�شنيف  بح�شب 
اأ�شار �شموه اإىل  التنمية والتعاون االقت�شادي، كما 
الأول  جديدة  ا�شتثمارات  ج��ذب  يف  جنحت  دب��ي  اأن 
مرة عام 2016 من اأكرث من 100 �شركة نا�شئة 
 20 ع��ن  ال�شنوي  دخلها  متو�شط  يقل  و���ش��غ��رية، 
مليون دوالر، مبا يوؤكد على االأهمية املتزايدة لدور 
دبي كنقطة انطالق لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
العاملية،  االأ���ش��واق  يف  والتو�شع  للنمو  ت�شعى  التي 
وجناح دبي كمدينة امل�شتقبل التي حتت�شن املواهب 
واالبتكار ومناذج االأعمال اجلديدة، يف تهيئة بيئة 
االأعمال املنا�شبة لتاأ�شي�ض ومنو وتو�شع جيل جديد 
احلديثة  التقنيات  على  تعتمد  التي  ال�شركات  من 

واالبتكار كمميزات تناف�شية.
االإيجابية  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  دب���ي  ع��ه��د  ويل  �شمو  واأك����د 
ل��ت��دف��ق��ات اال���ش��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر اإىل دبي، 
اإىل  تعود  ل��الإم��ارة  املرموقة  العاملية  والت�شنيفات 
النجاح يف التعامل مع متغريات وتوجهات االقت�شاد 
تدعم  ومبتكرة  متطورة  خدمات  وتقدمي  العاملي، 
م�شيداً  اأعمالهم،  وتو�شع  ومن��و  امل�شتثمرين  جن��اح 
وتناف�شية  ا�شتدامة  تعزيز  يف  دبي  اقت�شادية  بدور 
الدوائر  كافة  من  املبذولة  واجلهود  دب��ي،  اقت�شاد 

احلكومية واملناطق احلرة لت�شهيل مزاولة االأعمال. 
واأ�شار �شموه اإىل اأن تقارير مر�شد دبي لال�شتثمار 
االأجنبي ال�شادرة عن موؤ�ش�شة دبي لتنمية اال�شتثمار 
تعزز من ريادة دبي كاأول مدينة يف العامل تعمل على 
التعريف بنتائج وتوجهات اال�شتثمار ب�شكل دوري، 
با�شتخدام اأحدث تقنيات ومنهجيات ر�شد وحتليل 
ملجتمع  وموثوقة  ذكية  خدمات  لتقدمي  البيانات، 
العمل  ب�شرورة  �شموه  ��ه  ووجَّ العاملي.  امل�شتثمرين 
على ا�شت�شراف م�شتقبل اال�شتثمار وو�شع اخلطط 
امل�شتقبلية،  ت��وج��ه��ات��ه  ت��واك��ب  ال��ت��ي  وال�����ش��ي��ا���ش��ات 
واإعداد كوادر موؤهلة خلدمة احتياجات امل�شتثمرين، 
لرت�شيخ ريادة دبي وجاهزيتها ال�شتقبال اال�شتثمار 
االأجنبي بكافة اأ�شكاله واأنواعه اجلديدة، ال�شيما يف 
القطاعات االقت�شادية التي حتقق اأهداف االأجندة 
وخطة  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  لدولة  الوطنية 

دبي 2021.

وفد فني من جمل�ض التعاون يزور اقت�سادية اأبوظبي 

على هام�س م�ضاركتها يف ملتقى �ل�ضتثمار �ل�ضنوي2017

موانئ اأبوظبي تعر�ض فر�ض اال�ستثمار اأمام 15 األف م�ستثمرًا

فاعل وموؤثر قائم على تنويع االقت�شاد 
العاملة  ال����ق����وى  ا���ش��ت��ي��ع��اب  ي�����ش��م��ن 
التنمية  اأه�����داف  ي��خ��دم  امل��واط��ن��ة مب��ا 

واال�شتقرار االقت�شادي .
اأولويات  على  اخلليجي  الوفد  وتعرف 
اأبوظبي  الإم���ارة  االقت�شادية  اخلطط 
�شامل  ب���رن���ام���ج  و����ش���ع  اأه���م���ه���ا  وم�����ن 
يف  لال�شتمرار  االقت�شادية  للقطاعات 
حتقيق معدالت منو مرتفعة من خالل 
الرتكيز على قطاعات النمو الرئي�شية 
التي حددتها روؤية اأبوظبي االقت�شادية 
ا�شرتاتيجي لتحقيق  2030 كمحرك 
االإمارة  يف  والتنمية  االقت�شادي  النمو 
ال�����ذي اقرتحته  ال��ن��م��و  م�����ش��ار  وب���ي���ان 
ال��روؤي��ة م��ن خ��الل اإط���ار زم��ن��ي حمدد 
مبا يقود اإىل حتقيق االأهداف الرئي�شة 
اإىل   ..2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ل����الإم����ارة 
ج��ان��ب امل�����ش��روع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة مبجال 

اأبوظبي  ب��روؤي��ة  امل�شتهدفة  القطاعات 
املتوازنة بني  التنمية  2030 وحتقيق 
الثالث وتوفري فر�ض  االإم��ارة  مناطق 
اال�شتخدام  وحت��ق��ي��ق  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ع��م��ل 
وتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ع��م��ال��ة  االأم����ث����ل 
اىل  العمل  ق��وة  يف  امل��واط��ن��ات  م�شاركة 
اخلا�ض  ال���ق���ط���اع  دور  ت��ع��زي��ز  ج���ان���ب 
املنا�شبة  االق��ت�����ش��ادي��ة  البيئة  وت��وف��ري 
التنمية  عملية  ل��دف��ع  امل��الئ��م  وامل���ن���اخ 
لالقت�شاد  التناف�شية  ال��ق��درة  وتعزيز 
وزيادة االإنتاجية وزيادة منو ال�شادرات 

غري النفطية.
وا�شتعر�شت دائرة التنمية االقت�شادية 
اأمام الوفد الزائر خطتها اال�شرتاتيجية 
اخلم�شية 2016 – 2020 وخططها 
التطلعات  ت��ع��ك�����ض  وال���ت���ي  الت�شغيلية 
للدائرة يف  املحوري  وال��دور  امل�شتقبلية 
حتقيق اأهداف اإمارة اأبوظبي من خالل 

مواءمتها مع خطتها لتتكامل عمليات 
مبا  االإم����ارة  م�شتوى  على  التخطيط 
اجلهات  ب��ني  الكامل  التن�شيق  ي�شمن 
املعنية فيها ومن ثم العمل على حتقيق 

اأهداف التنمية امل�شتدامة .
االقت�شادية  التنمية  دائ����رة  واأط��ل��ع��ت 
مكتب  مهام  على  التعاون  جمل�ض  وفد 
الرئي�شة  وامل���الم���ح  ال�����ش��ن��اع��ة  ت��ن��م��ي��ة 
التي  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
بني  اال�شرتاتيجية  الرتابطات  تراعي 
وفقا  ال�شناعية  واالأن�شطة  القطاعات 
اأب��وظ��ب��ي االقت�شادية  روؤي���ة  مل��ا ح��ددت��ه 
ال�شناعي  للقطاع  اأه��داف  2030 من 
املتغريات  االع���ت���ب���ار  ب��ع��ني  االأخ�����ذ  م���ع 
االقت�شادية والدولية وذلك عرب تنفيذ 
اخلطط ومبا يتما�شى مع اأهداف خطة 

االإمارة .
م����ن ج���ان���ب���ه ق������دم جم���ل�������ض اأب���وظ���ب���ي 

ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء حاكم 
الفر�ض  لعر�ض  وذل���ك  اهلل،  رع���اه  دب��ي 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة اأم����ام اأك���رث من 
اأربعني دولة وبح�شور 15 األف م�شتثمر 
من خمتلف مناطق العامل ي�شاركون يف 
اأع��م��ال امللتقى ه��ذا ال��ع��ام.  وح��ول هذه 
امل�����ش��ارك��ة، ق���ال ال��ك��اب��ن حم��م��د جمعة 
ملوانئ  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال�شام�شي، 
اأن  اأبوظبي  موانئ  ي�شعدنا يف  اأبوظبي: 
ال�شنوي،  اال�شتثمار  ملتقى  يف  ن�شارك 
والذي ميثل من�شة بارزة للم�شتثمرين 
املهتمني باال�شتثمار يف االأ�شواق الواعدة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرئي�ض  املطور  اأبوظبي،  ت�شارك موانئ 
واملجتمعية  التجارية  للموانئ  وامل�شغل 
اأبوظبي،  يف  ال�شناعية  خليفة  ومدينة 
ال�شناعية،  خليفة  م��دي��ن��ة  خ���الل  م��ن 
يف  املتكامل  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  م��رك��ز 
ال��دورة ال�شابعة من ملتقى  اأبوظبي، يف 
اليوم  ينطلق  ال��ذي  ال�شنوي  اال�شتثمار 
يف م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي حتت 
رعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 

ويف مقدمتها ال�شوق االإماراتية، واأ�شاف 
اأن املناطق احلرة تعد اليوم وجهة جذب 
وبالتايل  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  رئ��ي�����ش��ي��ة 
اهتمام كبري من  يكون هناك  اأن  نتوقع 
اأعمال  يف  امل�����ش��ارك��ني  امل�شتثمرين  ق��ب��ل 
التجارة  منطقة  يف  ال��ع��ام  ه���ذا  امللتقى 
اأطلقناها  ال���ت���ي  خ��ل��ي��ف��ة  مل��ي��ن��اء  احل�����رة 
موؤخراً نظراً ملا تقدمه من قيم م�شافة 
ومزايا كربى �شتلبي باقتدار احتياجات 
امل�شاركة،  امل�شتثمرين  وعن هذه  ه��وؤالء 
الرئي�ض  امل��ال،  �شعيد  حممد  مانع  ق��ال 
اإن  ال�شناعية:  خليفة  ملدينة  التنفيذي 

توقيت م�شاركتنا يف امللتقى منا�شب جداً 
يف ظل االهتمام املتنامي مبنطقة التجارة 
وعاملياً.  اإق��ل��ي��م��ي��اً  خليفة  مل��ي��ن��اء  احل����رة 
يف  ا�شتثمارية  فر�شاً  ن��ق��ّدم  اأن  ي�شعدنا 
العاملية  املنتديات اال�شتثمارية  اأهم  اأحد 
واأكرثها فعالية، حيث يوفر للم�شاركني 
املثمرة،  ال��ت��ج��اري��ة  للمباحثات  ف��ر���ش��ة 
االأجنبي  اال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��ف��ق��ات  وع���ق���د 
امل��ب��ا���ش��ر، اإ���ش��اف��ة اإىل ت���ب���ادل اخل���ربات 
وامل��ع��ل��وم��ات واأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات يف هذا 
اال�شتثمار  م��ل��ت��ق��ى  ي��ن��ظ��م  ال����ق����ط����اع.  
ال�شنوي حتت �شعار »اال�شتثمار العاملي.. 

•• اأبوظبي -وام:

زار وف���د م��ن امل�����ش��وؤول��ني ال��ف��ن��ي��ني عن 
بدول  واال�شرتاتيجيات  اخلطط  اإعداد 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض 
م��ق��ر دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة - 
التي  زي��ارت��ه للدولة  اإط���ار  اأب��وظ��ب��ي يف 

تاأتي بالتن�شيق مع وزارة االقت�شاد .
تاأتي تنفيذا لقرار  التي  الزيارة  تهدف 
اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية يف 
املجل�ض يف اجتماعها ال�شاد�ض والع�شرين 
2016 ب�شاأن ا�شتمرار  بالريا�ض مايو 
الفنيني  امل�شوؤولني  بني  اللقاءات  عقد 
عن اإعداد اخلطط بدول املجل�ض .. اإىل 
االط��الع على جتربة اإم��ارة اأبوظبي يف 
جمال اإعداد اخلطط واال�شرتاتيجيات 
على  والتعرف  والتنموية  االقت�شادية 

. روؤية االإمارة االقت�شادية 2030 
و اط���ل���ع ال���وف���د خ����الل ال����زي����ارة على 
اأجندة ال�شيا�شة العامة الإمارة اأبوظبي 
واأهداف وحمددات روؤيتها االقت�شادية 
2030 واخلطة االقت�شادية اخلم�شية 
ال�شناعية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل���ط���ة 
املناطق  خطط  اإىل  باالإ�شافة  لالإمارة 
من  والظفرة  والعني  اأبوظبي  الثالث 
اأبوظبي  خالل م�شاركة قدمها جمل�ض 

للتخطيط العمراين .
وت�شمن عر�ض اأجندة ال�شيا�شة العامة 
للمجل�ض  العامة  االأمانة  تقودها  التي 
التنفيذي �شبعة ع�شر حمورا للحكومة 
ثالثة منها لها �شلة مبا�شرة بالتنمية 
م�شتدام  اق��ت�����ش��اد  وه���ي  االق��ت�����ش��ادي��ة 
واجتماعيا  اإقليميا  م��ت��وازن��ة  وتنمية 
واملوارد  وال�شيا�شات  االأنظمة  وممكنات 

.
اأي�شا على  التعاون  واطلع وفد جمل�ض 
اأبوظبي  روؤي�����ة  وم���رت���ك���زات  حم�����ددات 
امل�شتقبل  اإل��ي��ه��ا  ي�شتند  ال��ت��ي   2030
واالقت�شادي  وال�شيا�شي  االج��ت��م��اع��ي 
خا�ض  ق��ط��اع  مقدمتها   ويف  ل���الإم���ارة 

للوفد  ع��ر���ش��ا  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
املجل�ض  دور  ف���ي���ه  اأو�������ش������ح  ال������زائ������ر 
جمتمعات  تخطيط  يف  وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه 
جميع  يف  متكاملة  م�شتدامة  عمرانية 
اأبوظبي تلبي احتياجات ال�شكان  اأنحاء 
احل���ال���ي���ة وحت���ق���ق ت��ط��ل��ع��ات االأج���ي���ال 
القادمة ملا تتميز به من مرونة ت�شاهم 
يف مواكبة التغريات امل�شتقبلية املختلفة 
مع حفاظها على هوية وتراث االإمارات 
العريق .. م�شريا اإىل مبادرة املجتمعات 
ال��ع��م��ران��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة التي 
معايري  اأع��ل��ى  لتوفري  املجل�ض  اأطلقها 
االأم����ن وال�����ش��الم��ة وال���رتاب���ط متا�شيا 
ل�شمان  االإماراتية  والثقافة  القيم  مع 
واالأماكن  وال�������ش���وارع  امل�����ش��اك��ن  ت��ك��ام��ل 

العامة ب�شال�شة تامة .
و زار الوفد الفني اخلليجي مقر مركز 
اأب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال واط��ل��ع ع��ل��ى �شري 
ال��ع��م��ل ف��ي��ه واخل���دم���ات ال��ت��ي يقدمها 
لرجال االأعمال وامل�شتثمرين وخططه 
اإىل  بخدماته  التحول  يف  التطويرية 
معامالت  لكافة  الرقمية  االلكرتونية 
وال�شناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رتاخ��ي�����ض 

وال�شياحية .
التي  اال�شتثمار  من�شة  الوفد  زار  كما 
اأن�شاأتها الدائرة مبقرها بهدف ت�شكيل 
وامل�شتثمرين  املطورين  تالقي  من�شة 
من القطاعني �شبه احلكومي واخلا�ض 
واملهتمني من امل�شتثمرين االأجانب مع 
اأ�شحاب امل�شاريع اال�شتثمارية لالطالع 
ع���ل���ى امل���ع���ل���وم���ات ال���ف���ن���ي���ة واالل���ت���ق���اء 
و�شرح  البيانات  لتو�شيح  بامل�شوؤولني 
على  وال�����رد  ال��ع��الق��ة  ذات  امل��ع��ل��وم��ات 
بامل�شاريع  املتعلقة  اال�شتف�شارات  كافة 

اال�شتثمارية يف االإمارة .
ال�شكر  ال��وف��د  ق���دم  ال���زي���ارة  ويف خ��ت��ام 
اأبوظبي   - االقت�شادية  التنمية  لدائرة 
على املعلومات القيمة التي ح�شل عليها 
االإمارات  لدولة  متمنيا  الزيارة  خالل 

املزيد من التقدم واالزدهار. 

والتنمية« حتت  التناف�شية  اإىل  الطريق 
امللتقى  وي��ع��د  االق��ت�����ش��اد،  وزارة  مظلة 
املن�شة االأهم التي تركز على اال�شتثمار 
النامية.  االأ���ش��واق  يف  املبا�شر  االأج��ن��ب��ي 
وت�شلط النقا�شات خالل امللتقى ال�شوء 
على اال�شرتاتيجيات الرامية اإىل جذب 
اال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف 
الوطنية،  االقت�شادات  تناف�شية  تعزيز 
االأجنبية  ل��ل�����ش��رك��ات  اخل���ا����ض  وال�����دور 
ما  ل��ل��دول  التناف�شية  ال��ق��درة  تعزيز  يف 
ي�شاعد بدوره على ا�شتقطاب املزيد من 

اال�شتثمارات.
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اأبوظبي ت�سارك كمدينة راعية يف فعاليات الدورة ال�سابعة مللتقى اال�ستثمار ال�سنوي
واأ�شافت  اإن منطقة ال�شرق االأو�شط تعد 
االإعالمية  ال�شركات  لتلك  كبرية  فر�شة 
ال��ط��احم��ة ل��ل��ن��م��و واالن���ت�������ش���ار ح��ي��ث من 
 12.4 اإىل  ال�شوق  قيمة  ت�شل  اأن  املتوقع 
امل��ق��ب��ل حيث  ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول  م��ل��ي��ار دوالر 
ت�شكل �شركات االإعالم الدولية جزءاً مهماً 
اأبوظبي التي ال يقت�شر  �شمن القطاع يف 
عاملياً،  العا�شمة  مكانة  رف��ع  على  دوره���ا 
العاملية  اخل��ربات  تلك  من  لال�شتفادة  بل 
املحلية  املواهب  تنمية  على  ت�شاعد  والتي 

من �شناع االإعالم للجيل القادم .
وا�شارت املهريي اإىل اأن  توفور 54 تعمل 
اأعمالها  لبدء  العاملية  ال�شركات  دعم  على 
يف بيئة عمل م�شتقرة واآمنة يف قلب العامل 
الت�شهيالت  ت��ق��دمي  خ���الل  م���ن  ال��ع��رب��ي 
االحتفاظ  انواعها، مع حق  اختالف  على 
املوؤ�ش�شات  لتلك  الكاملة  االأجنبية  بامللكية 
بهدف دعم �شناعة املحتوى االإعالمي يف 

هذه ال�شوق املتنامية.
منذ  ا�شتقطبت   54 ت��وف��ور  اأن  واأف������ادت 
ال�����ش��رك��ات العربية  ال��ع��دي��د م��ن  ن�����ش��اأت��ه��ا 
االإعالمي  املجتمع  ي�شم  حيث  والعاملية 
اأكرث من 450 �شركة اإعالمية وترفيهية 
من بينها �شكاي نيوز عربية، واإميج ني�شن، 
وفال�ض  وفوك�ض،   ،CNNو يوبي�شوفت، 
و  ،M&C Saatchiو ان��رتت��ي��م��ن��ت، 

 600 ف�شاًل عن حوايل   Flat6Labs
باللغتني  املتحدثني  من  م�شتقل  موظف 

العربية واالإجنليزية.
من جانبه قال �شعادة �شيف �شعيد غبا�ض، 
مدير عام هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة 
اأن هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة ت�شهم 
االإمارة  يف  االقت�شادي  التنوع  حتقيق  يف 
مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى م���ع خ��ط��ة اأب���وظ���ب���ي، حيث 
ال�شركاء  ك��اف��ة  م��ع  التن�شيق  ع��ل��ى  تعمل 

•• دبي-وام: 

ال�شابعة  ال��دورة  اأبوظبي يف  ام��ارة  ت�شارك 
تاأتي  وال��ت��ي  ال�����ش��ن��وي  اال���ش��ت��ث��م��ار  مللتقى 
العاملي  اال�شتثمار  �شعار  حت��ت  ال��ع��ام  ه��ذا 
..الطريق نحو التناف�شية والنمو وتنطلق 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا غ���دا مل���دة ث��الث��ة اي����ام مبركز 
من  كرمية  برعاية  العاملي  التجاري  دب��ي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .
وت��اأت��ي م�����ش��ارك��ة ام����ارة اب��وظ��ب��ي كمدينة 
امللتقى  يف   City partner راع���ي���ة 
وامل��ع��ر���ض امل�����ش��اح��ب ل���ه مب�����ش��ارك��ة اأرب���ع 
التنمية  دائ��������رة  ه����ي  ح���ك���وم���ي���ة  ج����ه����ات 
االقت�شادية ابوظبي ممثلة مبكتب تنمية 
ال�شناعة ومركز ابوظبي لالأعمال وقطاع 
وبرنامج  الدولية  االقت�شادية  العالقات 
املوؤ�ش�شة  م��ن  ك��ل  اىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ت��ك��ام��ل 
املتخ�ش�شة  االقت�شادية  للمناطق  العليا 
توفور  اأبوظبي  االعالمية  املنطقة  وهيئة 

54 وهيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة.
املن�شوري  ���ش��امل  ب��ن  ���ش��ع��ادة خليفة  واأك���د 
وكيل الدائرة باالإنابة اأهمية م�شاركة امارة 
ابوظبي يف امللتقى هذا العام كمدينة راعية 
ابوظبي  ام���ارة  حكومة  توجهات  لتج�شد 
الر�شيدة الرامية اىل تعزيز جهود اجلهات 
اال�شتثمار  بجذب  العالقة  ذات  احلكومية 

االجنبي املبا�شر اىل االمارة.
وتوقع ان تكون م�شاركة اأبوظبي يف امللتقى 
هذا العام ناجحة حيث زاد حجم جناحها 
مب�شاحة اجمالية تبلغ 150 مرتا مربعا 
اجل���ه���ات احلكومية  م���ن  ع���دد  مب�����ش��ارك��ة 
..م�شريا اىل انه ويف ظل تنوع القطاعات 
امللتقى  دورة  يف  امل��ت��واج��دة  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

واملعر�ض هذا العام تكون الفر�شة �شانحة 
ابوظبي  ام��ارة  امل�شاركة من  اأم��ام اجلهات 
�شركائها  م���ع  م��ب��ا���ش��رة  ع���الق���ات  ل��ب��ن��اء 
وال�شركات  ال����دول  م��ن  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
فر�ض  على  احل�شول  يف  الراغبة  الكربى 

ا�شتثمارية واعدة يف ابوظبي.
جلنة  ان  املن�شوري  خليفة  �شعادة  واأو�شح 
ابوظبي جلذب اال�شتثمار االجنبي املبا�شر 
برئا�شة دائرة التنمية االقت�شادية ابوظبي 
والتي ت�شم يف ع�شويتها عددا من اجلهات 
العالقة  ذات  احلكومية  و�شبه  احلكومية 
تعكف على اعداد اآلية توحيد عمل اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ج��ذب اال���ش��ت��ث��م��ارات اىل ام���ارة 
بتوفري  الكفيلة  ال�شبل  وب��ح��ث  اب��وظ��ب��ي 
م��ن��اخ ج���اذب ل��ال���ش�����ت��ث��م��ارات االج��ن��ب��ي��ة يف 

خمتلف القطاعات.
الن�شطة  اال����ش���ت���ث���م���ارات  ان  اىل  وا�����ش����ار 
حلكومة امارة ابوظبي يف البنية التحتية 
الرا�شخ باالبتكارات قدمت بيئة  وااللتزام 
بف�شل  وذل���ك  االق��ت�����ش��ادي  للنمو  مثالية 
يف  واال�شتثمار  احلكيمة  املالية  ال��ق��رارات 
قطاع املوارد غري النفطية مما مكنها من 
اأ�شعار النفط العاملية  اأزمة تدهور  تخطي 
حمققة ن�شب جيدة من النمو يف خمتلف 

القطاعات.
التنفيذي  الرئي�ض  املهريي،  وقالت مرمي 
باالإنابة لهيئة املنطقة االإعالمية و توفور 
يف  احل�����رة  االإع���الم���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة  اإن   54
الرامية  اجلهود  بذل  على  تعمل  اأبوظبي 
يف  مزدهر  اإع��الم��ي  قطاع  وبناء  خلق  اإىل 
مع  متا�شياً  وذل���ك  االإم��ارات��ي��ة،  العا�شمة 
االقت�شاد  لتنويع  ال��دول��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأهمية  اىل  ال�����ش��ي��اق  ه����ذا  يف  ..م�������ش���رية 
ابوظبي يف ملتقى  م�شاركتها �شمن جناح 

اال�شتثمار ال�شنوي هذا العام.

ال�شياحية  واملرافق  املعامل  تطوير  بهدف 
يف االإم��ارة والرتويج لها على ال�شعيدين 

املحلي والعاملي.
واكد غبا�ض حر�ض هيئة ابوظبي لل�شياحة 
وال��ث��ق��اف��ة ع��ل��ى ج���ذب امل���زي���د م���ن فر�ض 
ال�شياحي  بالقطاع  تتعلق  التي  اال�شتثمار 
الفريدة  وامل��ق��وم��ات  باملميزات  والتعريف 
ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا االإم�������ارة واإب�������راز مدى 
التكامل بني االأن�شطة والربامج ال�شياحية 
والثقافية التي تنظمها اأو ت�شت�شيفها اإىل 
ال�شركاء، والتي ت�شكل منتجا يعزز  جانب 

طموحات منو هذا القطاع .
ي��ع��د م��ل��ت��ق��ى اال���ش��ت��ث��م��ار ال�شنوي  وق�����ال  
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  يف  ل���ن���ا  م��ث��ال��ي��ة  ف���ر����ش���ة 
ل��ت��اأ���ش��ي�����ض عالقات  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
تعاون م�شتدامة مع امل�شتثمرين الدوليني 
م�شاريع  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  وا���ش��ت��ق��ط��اب��ه��م 

تنموية واقت�شادية يف االإمارة .
���ش��ع��ي��د عي�شى  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  م����ن ج��ه��ت��ه 

العليا  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ع�����ام  م���دي���ر  اخل��ي��ي��ل��ي 
ل��ل��م��ن��اط��ق االق��ت�����ش��ادي��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة اإن 
يعد   2017 ال�شنوي  اال�شتثمار  ملتقى 
حدثا عامليا وفر�شة لتمثيل امارة اأبوظبي 
الدول  كافة  لتعريف  املوؤ�ش�شة  خ��الل  من 
اال�شتثمارية  ال�شركات  وك���ربى  امل�شاركة 
بكافة جماالته  ال�شناعة  قطاع  مبقومات 

.
اأكرب  تعد  ال��ت��ي  العليا  املوؤ�ش�شة  ان  واأك���د 
الدولة  يف  االقت�شادية  للمناطق  م�شغل 
التي  املميزة  االقليمية  الوجهة  اأ�شبحت 
تتجه نحوها كربى اال�شتثمارات االأجنبية 
مرموقة  م���ك���ان���ة  حت���ق���ي���ق  يف  ال����راغ����ب����ة 
اقت�شادياً و�شناعيا ..مو�شحا باأن املوؤ�ش�شة 
خمتلف  مع  العمل  ا�شتمرار  على  حتر�ض 
االقت�شادية  وامل���ج���ت���م���ع���ات  ال���ق���ط���اع���ات 
و�شناع  ال���������ش����رك����ات،  وق��������ادة  ال����دول����ي����ة، 
خمتلفة  وموؤمترات  اح��داث  يف  ال�شيا�شات 

ومن اهمها ملتقى اال�شتثمار ال�شنوي.

كهرباء ال�سارقة تتعاون مع �سركة نياجرا 
االأمريكية لتطوير ا�سرتاتيجية تر�سيد املياه

•• ال�شارقة -وام:

االأمريكية  نياجرا  �شركة  مع  التعاون  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بحثت 
يف توفري م�شتلزمات تر�شيد ا�شتهالك املياه باأف�شل االأ�شعار واف�شل جودة 

وتطوير ا�شرتاتيجية تخفي�ض اال�شتهالك بن�شبة ال تقل عن 30 باملائة .
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  رئي�ض  الليم  را���ش��د  املهند�ض  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ال�شارقة خالل لقاء مع ممثلي �شركة نياجرا االأمريكية ان الهيئة تتطلع 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ومتابعة  ب��دع��م 
القا�شمي ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم ال�شارقة اإىل حتقيق التنمية امل�شتدامة 
القطاعات  يف  اال�شتهالك  وتخفي�ض  عاملية  مب�شتويات  اخلدمات  وتقدمي 
ال�شكنية والتجارية واملباين احلكومية بن�شبة ال تقل عن 30 باملائة خالل 
لتوفري  جتاريا  ق�شما  ا�شتحدثت  الهيئة  اأن  اإىل  م�شرياً   .. املقبلة  املرحلة 
عالية.  وبجودة  االأ�شعار  باأف�شل  الرت�شيد  واأدوات  وامل��واد  اخلامات  اف�شل 
االإج���راءات  كافة  التخاذ  الهيئة  جهود  اإط��ار  يف  ياأتي  اللقاء  ه��ذا  اأن  واأك��د 
االأمم  اعتمدتها منظمة  التي  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  الالزمة لتحقيق 
ان��ه مت خالل  واأو���ش��ح  والطاقة.  املياه  ت�شمنت هدفني عن  والتي  املتحدة 
و�شركة  الهيئة  بني  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  وتعزيز  التعاون  بحث  اللقاء 
ا�شتهالك  تر�شيد  واأنظمة  التقنيات  اأحدث  وا�شتعرا�ض  االأمريكية  نياجرا 
ال�شارقة  اإم��ارة  يف  لتطبيقها  التعاون  و�شبل  العامل  يف  امل�شتخدمة  الطاقة 
الطاقة  كفاءة  جماالت  يف  العاملية  واملمار�شات  التطبيقات  مع  يتواكب  مبا 
كهرباء  هيئة  ان  وق��ال  ال�شاملة.  اجل��ودة  وتطبيقات  ا�شتهالكها  وتر�شيد 
ومياه ال�شارقة حتر�ض على توفري حلول اإيجابية وعملية وتطبيق اأف�شل 
التقنيات العاملية للت�شدي للتحديات التي تواجهها اإمارة ال�شارقة يف جمال 
احلفاظ على الطاقة واملياه وت�شع الهيئة على عاتقها �شرورة امل�شاهمة يف 
واأ�شار  القادمة.  االأجيال  م�شتقبل  وحماية  الطبيعية  امل��وارد  على  احلفاظ 
اإىل اأن الهيئة اأعدت خطة متكاملة بالتعاون مع ال�شركات العاملية واملحلية 
امل�شتدامة وتر�شيد اال�شتهالك يف الطاقة  وكافة اجلهات لتحقيق التنمية 
واملياه بن�شبة ال تقل عن 30 باملائة من خالل ن�شر الوعي بني فئات و�شرائح 
ا�شتخدامها  ميكن  التي  الو�شائل  واأف�����ش��ل  الرت�شيد  اأهمية  ع��ن  املجتمع 
التي  اخلاطئة  باملمار�شات  والتوعية  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شتخدام  لرت�شيد 
توؤدي اإىل زيادة اال�شتهالك وكيفية جتنبها. واأكد اأن الرت�شيد يف ا�شتغالل 
وال  اال�شتدامة  ل�شمان حتقيق  عاملي  اأ�شبح اجتاه  املختلفة  الطاقة  م��وارد 
يعني الرت�شيد احلد من ا�شتهالك الطاقة فقط واإمنا اال�شتخدام االأمثل 
ن�شب  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  و�شعتها  التي  االأه��داف  وهي  ملواردها 
واملياه  الطاقة  ا�شتخدام  للرت�شيد يف  اإدارة متخ�ش�شة  فا�شتحدثت  اأعينها 
واتخاذ كافة االإجراءات وتنفيذ الدرا�شات الالزمة لرت�شيخ مفهوم الرت�شيد 
يف  املتخ�ش�شة  واملحلية  العاملية  ال�شركات  وا�شتقطاب  يومياً  �شلوكاً  وجعله 

اأنظمة وتقنيات الرت�شيد للتعاون مع الهيئة يف هذا املجال .

% منوًا يف �سوق ال�سيارات   7
الفرن�سي خالل مار�ض

•• باري�س-اأ ف ب:

�شجل �شوق ال�شيارات الفرن�شي حت�شنا بن�شبة %7 يف اذار مار�ض املا�شي وذلك 
بعد تراجع يف �شباط/فرباير ب�شبب ايام العمل التي كانت فيه اقل، بح�شب 
ارقام م�شنعي ال�شيارات التي ن�شرت ال�شبت. ومت ت�شجيل 226،147 الف 
�شيارة جديدة ال�شهر املا�شي يف فرن�شا، بزيادة %7 عن اذار مار�ض 2016 
امل�شنعة  ال�شركات  وت�شتفيد  واح��د.  بيوم  اأق��ل  فيه  العمل  اي��ام  كانت  ال��ذي 
الفرن�شية من هذا النمو. فقد �شجلت جمموعة بي ا�ض اآ )بيجو و�شيرتوين 
بيجو  بف�شل ماركة  %8،5 خ�شو�شا  بن�شبة  زي��ادة يف مبيعاتها  ا���ض(  ودي 

.% %(. كما �شجلت مبيعات رينو زيادة بن�شبة 5،3   12،4+(

�إقبال و��ضع على م�ضاريع بلووم �لعقارية من �مل�ضتثمرين �ل�ضينيني

ال�سركة تنظم فعالية خا�سة يف �سنغهاي لت�سليط ال�سوء على م�ساريعها يف االإمارات
•• اأبوظبي-الفجر: 

العقارية  بلووم  �شركة  م�شاريع  حظيت 
باإقبال وا�شع من جانب كبار امل�شتثمرين 
اال�شتثمار  يف  ال���راغ���ب���ني  ال�����ش��ي��ن��ي��ني 
يف ال�����ش��وق ال��ع��ق��اري يف دول���ة االإم����ارات 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ال���وج���ه���ة امل��ف�����ش��ل��ة جلذب 
ا�شت�شافت  ال�شينية، حيث  اال�شتثمارات 
ال�شركة يوم 25 مار�ض 2017 فعالية 
خ��ا���ش��ة ب��ف��ن��دق م���اري���وت ري��ف��ر���ش��اي��د يف 
لت�شليط  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ���ش��ن��غ��ه��اي  م��دي��ن��ة 
العقارية  م�شاريعها  اأب���رز  على  ال�شوء 
ال��ت��ي توفرها  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  وال��ف��ر���ض 
اأبوظبي  م��دي��ن��ت��ي  م��ن  ك��ل  ال�����ش��رك��ة يف 

ودبي.
و���ش��ه��دت ال��ف��ع��ال��ي��ة م�����ش��ارك��ة اأك����رث من 
واأ�شحاب  ال�شخ�شيات،  ك��ب��ار  م��ن   60
العقاريني،  وامل�����ش��ت�����ش��اري��ن  ال�������رثوات، 
اال�شتثمارية  ال�شركات  كربيات  وممثلي 
يف ال�شني منها جمموعة فو�شان، وكور، 
على  الفعالية  وع��ق��دت  ري�شري�ض.  واأي 
العقاري  دب���ي  اأع���م���ال م��ع��ر���ض  ه��ام�����ض 
24 حتى  اأقيم خالل الفرتة من  الذي 
�شانغهاي  مب��رك��ز   2017 م��ار���ض   26

اإك�شبو العاملي للمعار�ض املوؤمترات.
�شرائح  الأب���������رز  ال���ف���ع���ال���ي���ة  واأت������اح������ت 
امل�شتثمرين يف ال�شني من �شناع القرار 
وامل�شتثمرين  ال��ع��ق��اري��ني  وامل���ط���وري���ن 
فر�شة للتعرف اإىل اخليارات اال�شتثمارية 
املتنوعة يف دولة االإمارات، حيث ت�شمنت 
بهدف  التعريفية  ال��ع��رو���ض  م��ن  ع���دداً 
واحلوافز  امل��زاي��ا  على  ال�����ش��وء  ت�شليط 
الدولة،  يف  العقارات  �شوق  يتيحها  التي 
املناطق  خمتلف  ب��ني  مقارنة  ودرا���ش��ات 
ال�شكنية وامل�شاريع التطويرية اجلارية، 
ف�شاًل عن العوائد اال�شتثمارية املتوقعة 

امل�شاريع.  ه��ذه  اال�شتثمار يف  خ��الل  من 
���ش��ام��ح مهتدي،  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
بلووم  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ض 
ال��ق��اب�����ش��ة : ت��ع��د ال�����ش��ني ال��ي��وم واح���داً 
العامل،  يف  من��واً  االقت�شادات  اأ�شرع  من 
لتعزيز  ال�شينيون  امل�شتثمرون  وي�شعى 
العامل.  اأ����ش���واق  ت��واج��ده��م يف خم��ت��ل��ف 
ونهدف من خالل تنظيم هذه الفعالية 
اال�شتثمارية  ب��ال��ف��ر���ض  تعريفهم  اإىل 
من  بلووم  �شركة  توفرها  التي  الواعدة 
من  متنوعة  حمفظة  امتالكها  خ��الل 
واأخ�����رى خم�ش�شة  ال��ف��اخ��رة  امل�����ش��اري��ع 
الأ���ش��ح��اب ال��دخ��ل امل��ت��و���ش��ط، مب��ا يوفر 
للم�شتثمرين عائدات اإيجار جمزية مع 

اإمكانية منو كبرية يف قيمة العقارات . 
واأ�شاف �شامح اأن الفعالية جاءت متا�شياً 
ال��ه��ادف��ة لبناء  ب��ل��ووم  م��ع ج��ه��ود �شركة 

ع���الق���ات م��ث��م��رة م���ع امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 
والهند  كال�شني  النا�شئة  االق��ت�����ش��ادات 
وغ����ريه����ا، ح��ي��ث ب���ات���ت ال�����ش��ني يف ظل 
تراجع اأ�شعار العقارات يف املدن ال�شينية 
الكربى يف االآونة االأخرية هدفاً مثالياً 
يف  الرئي�شيني  ال��ع��ق��اري��ني  ل��ل��م��ط��وري��ن 
التي  ال��ع��ق��اري��ة  ب��ل��ووم  ك�شركة  ال��دول��ة 
هناك  امل�شتثمرين  ت��ع��ري��ف  اإىل  ت�شعى 
���ش��م��ن حمفظة  امل����ت����وف����رة  ب���ال���ف���ر����ض 

م�شاريعها املتنامية.
كما ك�شف مهتدي اأن �شركة بلووم ت�شهد 
من  اال�شتثمارات  على  الطلب  يف  زي��ادة 
ال�شينيني،  وامل�شتثمرين  امل�شرتين  قبل 
معرباً عن ثقته باأن تكون هذه الفعالية 
من  املزيد  لبناء  انطالق  نقطة  مبثابة 
ال�����ش��راك��ات اال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال��ن��اج��ح��ة يف 
اإىل  بالنظر  اآ�شيا  يف  النا�شئة  االأ���ش��واق 

االإقبال الكبري الذي حظيت به م�شاريع 
اح�شائيات  وح�شب  �شنغهاي.  يف  بلووم 
املتخ�ش�شة يف  �شركة جونز النغ ال�شال 
االأبحاث واال�شت�شارات العقارية، يختلف 
متو�شط �شعر الوحدات العقارية للمرت 
الرئي�شية  امل��دن  يف  كبري  اإىل حد  املربع 
امل�شتثمر  ي��دف��ع  ف��م��ث��اًل  ال���ع���امل،  ح���ول 
األ�����ف دوالر   50 ي��ب��ل��غ  ���ش��ع��ر  م��ت��و���ش��ط 
هونغ  مدينة  يف  املربع  اأمريكي/للمرت 
ك��ون��غ، بينما ي��ب��ل��غ م��ت��و���ش��ط ال�����ش��ع��ر يف 
اأمريكي/للمرت  دوالر  األ���ف   33 ل��ن��دن 
دبي  ت�شكل  اأخ���رى  ناحية  وم��ن  امل��رب��ع. 
وتتميز  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ع��امل��ي��ة  وج���ه���ة 
املرت  �شعر  وي��ب��ل��غ  ال�����ش��ني،  م��ن  بقربها 
اأمريكي،  دوالر   4000 دب��ي  يف  امل��رب��ع 
اأما يف باري�ض فيبلغ متو�شط �شعر املرت 
اأمريكي، بينما يف  األف دوالر   18 املربع 

نيويورك يبلغ متو�شط ال�شعر نحو 38 
األف دوالر اأمريكي/للمرت املربع.

وال����زوار  امل�شتثمرين  م��ن  ع���دد  واأ����ش���اد 
ال�شينيني بجهود �شركة بلووم العقارية 
ال�شينيني  امل�����ش��رتي��ن  م���ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل 
املتاحة  الفر�ض  على  ال�شوء  وت�شليط 
يف ���ش��وق ال��ع��ق��ارات يف دول����ة االإم�����ارات، 
وبهذا ال�شدد قال باو مينغكيونغ، مدير 
اال�شتثمار يف جمموعة ماكاو يونغجيا: 
ه�����ن�����اك ط����ل����ب ق�������وي م�����ن امل�������ش���رتي���ن 
ال�شينيني لال�شتثمار يف اخلارج ال�شيما 
اأف�����ش��ل من  اأداًء  ال��ت��ي حت��ق��ق  امل����دن  يف 
فر�ض  لهم  وت��وف��ر  ال�شينية  نظرياتها 
الثقة  اإىل  وبالنظر  جمزية.  ا�شتثمارية 
الكبرية التي تتمتع بها �شركة بلووم يف 
املتنوعة  وحمفظتها  االإم��ارات��ي  ال�شوق 
مل�شتثمرينا  ميكن  العاملية،  امل�شاريع  من 
على  ممتازة  عوائد  حتقيق  يتوقعوا  اأن 
اال�شتثمار يف  الطويل من خ��الل  امل��دى 
وحتقيق  اجل��ودة،  عالية  بلووم  م�شاريع 

منو م�شتدام يف ا�شتثماراتهم .
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ي��ا ي��وي��ان��غ، املدير 
امل�شرفية  اخل��دم��ات  الإدارة  التنفيذي 
اال�شتثمارية يف �شركة راأ�ض املال الدولية 
خ��الل ح�شور  م��ن  ال�شينية:  امل��ح��دودة 
اأن نخرج بفهم  ا�شتطعنا  الفعالية،  هذه 
التطويرية  امل�����ش��اري��ع  لطبيعة  اأف�����ش��ل 
االأخ���رى حول  االأ���ش��واق  تتوفر يف  التي 
ال���ع���امل م��ث��ل اإم����ارت����ي اأب���وظ���ب���ي ودب���ي 
مقابل  مرتفعة  عوائد  لنا  حتقق  والتي 
اإىل  نتطلع  كما  منا�شبة،  ���ش��راء  اأ���ش��ع��ار 
احل�شول على اأف�شل ال�شفقات املتوفرة 
يف هذه االأ�شواق من خالل اال�شتثمار يف 
عالية  م�شداقة  ذات  م�شاريع  حمفظة 
التي  العقارية  ب��ل��ووم  �شركة  كم�شاريع 

تتمتع بثقة وا�شعة يف ال�شوق .

حجم التجارة غي النفطية لدبي يوا�سل منوه 
•• دبي -وام:

خالل  لدبي  النفطية  غري  التجارة  حلجم  والثابت  املتوا�شل  النمو  اأك��د 
على  وق��درت��ه��ا  ل��الإم��ارة  ال��ت��ج��اري  االأداء  ق��وة  املا�شية  اخلم�ض  ال�����ش��ن��وات 
مواجهة االأزمات االقت�شادية العاملية بعدما ارتفع حجم التجارة باالأطنان 

بن�شبة 6.1 % خالل تلك الفرتة وفقا الإح�شائيات جمارك دبي.
وجاء النمو املتوا�شل لكميات التجارة اخلارجية غري النفطية يف االإمارة 

رغم املناخ االقت�شادي املت�شم بالتحديات خا�شة خالل ال�شنة املا�شية.
2016 اإىل  %8.2 عام  و �شجلت كميات الب�شائع باالأطنان منوا بن�شبة 
مرونة  ليعك�ض   2015 خ��الل  ط��ن  مليون   85 مقابل  ط��ن  مليون   92
اق��ت�����ش��اد االإم�����ارة ال���ذي ي��رت��ك��ز ع��ل��ى اأ���ش�����ض اق��ت�����ش��ادي��ة وت��ن��م��وي��ة را�شخة 
اأحجام  معززا مكانتها كبوابة عاملية للتجارة. وعلى الرغم من الزيادة يف 
دبي  العمالت على قيمة جتارة  اأ�شعار �شرف  تقلبات  اأث��رت  الب�شائع فقد 
بالدرهم م�شجلة انخفا�شا بن�شبة %4.1 يف الفرتة بني 2014 و2016 

من1.331 تريليون درهم اإىل 1.279 تريليون درهم.

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2016/1837   تنفيذ جتاري  
ال�شحي   ال�شعدي  اأبوبكر عمر �شعد عمر  املنفذ �شده/1- حممد  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي - �ض م ع - 
وميثله : عبا�ض مهدي ال�شيد خلف الطاهري  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)38887.68( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2017/176  تنفيذ عقاري   
حمل  جمهول  م   م  ذ   - ح��رة  منطقة  ريزدن�شز  �شوق  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ح�شن  حممد  يو�شف  وميثله:  فيندينا  التنفيذ/فيكتوريا  طالب  ان  مبا  االقامة 
حممد البحر   نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2010/699 عقاري كلي يوم 
االحد  بتاريخ  2013/3/17 واملعدل باال�شتئناف رقم 2013/293 ا�شتئناف عقاري  
درهم   )965650( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �شندا  باعتباره 
وت�شليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم  2017/66   تنفيذ جتاري  

االقامة مبا  �شعيد جمهول حمل  كامل  نزيه  املنفذ �شده/1- مينا  اىل 
ان طالب التنفيذ/�شركة دبي فري�شت - �ض م خ وميثله: عبا�ض مهدي 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - الطاهري  خلف  ال�شيد 
به وق��دره )14567( دره��م عن دين  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  االئ��ت��م��ان   بطاقة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم  2016/3322   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ ���ش��ده/1- كوثر زه���راوي  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ال�شيد  مهدي  عبا�ض   : وميثله   - االول  اخلليج  التنفيذ/بنك  طالب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الطاهري   خلف 
املنفذ به وقدره )67991.78( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
�شتبا�شر االجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2016/3321   تنفيذ جتاري  
حمل  جم��ه��ول  ف��رياب��ان  ف��رياب��ان  نافينكومار  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة دبي فري�شت �ض م خ  - وميثله 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  ال��ط��اه��ري   ال�شيد خ��ل��ف  م��ه��دي  ع��ب��ا���ض   :
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)48638.48( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم  2016/1685   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- الربت ادوارد مولهوالند  جمهول حمل االقامة مبا 
عبا�ض مهدي   : خ وميثله  م  �ض  دب��ي فري�شت  التنفيذ/�شركة  ان طالب 
ال�شيد خلف الطاهري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره��م   )90194.39( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم  2017/717   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- �شليم باراكال باراكال حممد   جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شركة دبي فري�شت �ض م خ  وميثله : عبا�ض مهدي 
ال�شيد خلف الطاهري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )186571.37(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90763 

 با�شم داميني كندا اكويزي�شني يو ال �شي   

بريتي�ض    ، فانكوفر   ، �شرتيت  ب��ي��ورارد   666  ، بالي�ض  ب���ارك   2800 وع��ن��وان��ه  

كولومبيا ، كندا يف6�شي   2 زد 7   كندا

وامل�شجلة حتت رقم  : )    85797(                    بتاريخ  : 2007/12/26

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/20  وحتى تاريخ : 2027/2/20

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 90764 

 با�شم  �شامبو �شدر �شحت )ذ.م.م( 

زاد   زق��اق  –  �شارع 16-  ان�شاري  – �شارع خواجه عبد اهلل   وعنوانه  طهران 

مهر – رقم املبنى : 2 ، اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية.

وامل�شجلة حتت رقم  : )  85798   (                    بتاريخ  : 2007/12/26

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/20  وحتى تاريخ : 2027/2/20

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 91387 

 با�شم فلونيتيك�ض ليميتد 

وعنوانه  يونيت بي ، روز بزيني�ض اإ�شتيت ، مارلو  بوتوم  ا�ض ال 7   3 ان دي 

اململكة املتحدة. 

وامل�شجلة حتت رقم  : )   85803 (                    بتاريخ  : 2007/12/26

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/3/6  وحتى تاريخ : 2027/3/6

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 92881 

 با�شم  هوك �شينغ فوود بي تي ئي ليميتد 

وعنوانه  267 باندان لووب ،  �شنغافورة 128439 

وامل�شجلة حتت رقم  : )    87241   (                    بتاريخ  : 2008/4/7

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/4/11  وحتى تاريخ : 2027/4/11

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  32948  تاريخ االإيداع 1999/9/13 

 2003/5/6  رقم الت�شجيل 39297  تاريخ الت�شجيل 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية
          

 رقم االنتقال 3 
 ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض جي ام بي ات�ض 

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض فنفتي فريموجين�شفريوالتوجن ايه جي 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2010/10/13 

 املنتجات ال�شيارات واأجزاوؤها  . 
 الفئة 12 

 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 
 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  

 تاريخ انتهاء احلماية 2019/9/13 
 مالحظات  * 

 رقم االي�شال  
 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 1999/9/13  رقم االإيداع / الطلب  32948  تاريخ االإيداع 

 2003/5/6  رقم الت�شجيل 39297  تاريخ الت�شجيل 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية 
       

 رقم االنتقال 2 
ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض اكتينجي�شل�شافت

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض زوي�ش�شينهولدينج جي ام بي ات�ض. 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1 ، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2009/11/30 

 املنتجات ال�شيارات واأجزاوؤها  . 
 الفئة 12 

 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 
 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  

 تاريخ انتهاء احلماية 2019/9/13 
 مالحظات  * 

 رقم االي�شال  
 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  32949  تاريخ االإيداع 1999/9/13 

 2001/6/25  رقم الت�شجيل 27838  تاريخ الت�شجيل 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية
          

 رقم االنتقال 3 
 ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض جي ام بي ات�ض 

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض فنفتي فريموجين�شفريوالتوجن ايه جي 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2010/10/13 

 املنتجات ال�شيارات واأجزاوؤها  . 
 الفئة 12 

 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 
 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  

 تاريخ انتهاء احلماية 2019/9/13 
 *  مالحظات  

 رقم االي�شال  
 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  32949  تاريخ االإيداع 1999/9/13 

 2001/6/25  رقم الت�شجيل 27838  تاريخ الت�شجيل 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية 
       

 رقم االنتقال 2 
ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض اكتينجي�شل�شافت

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض زوي�ش�شينهولدينج جي ام بي ات�ض. 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2009/11/30 

 املنتجات ال�شيارات واأجزاوؤها  . 
 الفئة 12 

 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 
 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  

 تاريخ انتهاء احلماية 2019/9/13 
 مالحظات  * 

 رقم االي�شال  
 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 93866 

 با�شم  الدكتور اجننري. ات�ض . �شي . اف . بور�ض. اكتينجي�شل�شافت 

 وعنوانه  بور�شبالتز 1، 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   

وامل�شجلة حتت رقم  : )    95501(                    بتاريخ  : 2009/6/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/4/30  وحتى تاريخ : 2027/4/30

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 20248 

 با�شم  بي بي جي اند�شرتيز اوهايو ، انك.        

الواليات   ،  44111 اوهايو    ، كليفيالند    ،  143 ال�شارع  وي�شت   3800 وعنوانه  

املتحدة االأمريكية  .

وامل�شجلة حتت رقم  : )    11863   (                    بتاريخ  : 1997/9/2

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/12  وحتى تاريخ : 2027/2/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 20477 

 با�شم  بي بي جي اند�شرتيز اوهايو ، انك.        

الواليات   ،  44111 اوهايو    ، كليفيالند    ،  143 ال�شارع  وي�شت   3800 وعنوانه  

املتحدة االأمريكية  .

وامل�شجلة حتت رقم  : )   11864 (                    بتاريخ  : 1997/9/2

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/3/2  وحتى تاريخ : 2027/3/2

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 20228 

 با�شم  بي بي جي اند�شرتيز اوهايو ، انك.        

الواليات   ،  44111 اوهايو    ، كليفيالند    ،  143 ال�شارع  وي�شت   3800 وعنوانه  

املتحدة االأمريكية  .

وامل�شجلة حتت رقم  : )    11860   (                    بتاريخ  : 1997/9/2

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من  تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/2/11  وحتى تاريخ : 2027/2/11

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  33880  تاريخ االإيداع 1999/11/22 

 2001/11/26  رقم الت�شجيل 29779  تاريخ الت�شجيل 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية
          

 رقم االنتقال 3 
 ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض جي ام بي ات�ض 

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض فنفتي فريموجين�شفريوالتوجن ايه جي 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2010/10/13 

املنتجات م�شتح�شرات التبيي�ض وغريها من مواد   الغ�شيل ؛ م�شتح�شرات التنظيف ،  ال�شقل واإزالة البقع 
 والك�شط ؛ ال�شابون ؛ العطور ، الزيوت العطرية ، م�شتح�شرات التجميل ، غ�شول ال�شعر. 

 الفئة 3 
 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 

 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 2019/11/22 

 مالحظات  * 
 رقم االي�شال  

 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  33880  تاريخ االإيداع 1999/11/22 

 2001/11/26  رقم الت�شجيل 29779  تاريخ الت�شجيل 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية 
       

 رقم االنتقال 2 
ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض اكتينجي�شل�شافت

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض زوي�ش�شينهولدينج جي ام بي ات�ض. 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2009/11/30 

املنتجات م�شتح�شرات التبيي�ض وغريها من مواد   الغ�شيل ؛ م�شتح�شرات التنظيف ،  ال�شقل واإزالة البقع 
 والك�شط ؛ ال�شابون ؛ العطور ، الزيوت العطرية ، م�شتح�شرات التجميل ، غ�شول ال�شعر. 

 الفئة 3 
 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 

 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 2019/11/22 

 مالحظات  * 
 رقم االي�شال  

 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  33881  تاريخ االإيداع 1999/11/22 

 2001/11/26  رقم الت�شجيل 29780  تاريخ الت�شجيل 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية 
         

 رقم االنتقال 3 
 ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض جي ام بي ات�ض 

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض فنفتي فريموجين�شفريوالتوجن ايه جي 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2010/10/13 

املنتجات االأدوات واالآالت اليدوية ؛ االأدوات القاطعة ، ال�شوك واملالعق ؛ االأ�شلحة البي�شاء ؛ اأموا�ض و�شفرات 
احلالقة .

 الفئة 8 
 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 

 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 2019/11/22 

 مالحظات  * 
 رقم االي�شال  

 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  33881  تاريخ االإيداع 1999/11/22 

 2001/11/26  رقم الت�شجيل 29780  تاريخ الت�شجيل 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية 
       

 رقم االنتقال 2 
ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض اكتينجي�شل�شافت

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض زوي�ش�شينهولدينج جي ام بي ات�ض. 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1 ، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2009/11/30 

املنتجات االأدوات واالآالت اليدوية ؛ االأدوات القاطعة ، ال�شوك واملالعق ؛ االأ�شلحة البي�شاء ؛ اأموا�ض و�شفرات 
احلالقة .

 الفئة 8 
 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 

 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 2019/11/22 

 مالحظات  * 
 رقم االي�شال  

 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  33882  تاريخ االإيداع 1999/11/22 

 رقم الت�شجيل 29810  تاريخ الت�شجيل 2001/10/29 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية         

 رقم االنتقال 3 
 ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض جي ام بي ات�ض 

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض فنفتي فريموجين�شفريوالتوجن ايه جي 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2010/10/13 

 )9( بالفئة  ت�شمنه  ميكن  ما  بقدر  والكهرباء  االأرا���ش��ي  وم�شح  واملالحة  العلوم  يف  امل�شتعملة  واالأدوات  االأجهزة  املنتجات 
والت�شوير ال�شم�شي والت�شوير ال�شينمائي ، الب�شريات واالأوزان واملقايي�ض واالإ�شارات والفح�ض )املراقبة( واالإنقاذ   والتعليم 
؛ النظارات ، اأجهزة ت�شجيل وبث وا�شتن�شاخ ال�شوت اأو ال�شور ؛ حامالت البيانات املمغنطة ؛ ا�شطوانات الت�شجيل ؛ اآالت البيع 
االأوتوماتيكية واآليات االأجهزة التي تعمل بالنقود املعدنية ؛ م�شجالت النقد ؛  االآالت احلا�شبة وجتهيزات ومعدات معاجلة 

 البيانات ، حامالت البيانات املجهزة بالربامج ؛ األعاب اأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلريق . 
 الفئة 9 

 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 
 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 2019/11/22 

 *  مالحظات  
 رقم االي�شال  
 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  33882  تاريخ االإيداع 1999/11/22 

 2001/10/29  رقم الت�شجيل 29810  تاريخ الت�شجيل 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية      
  

 رقم االنتقال 2 
ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض اكتينجي�شل�شافت

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض زوي�ش�شينهولدينج جي ام بي ات�ض. 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1 ، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2009/11/30 

 )9( بالفئة  ت�شمنه  ميكن  ما  بقدر  والكهرباء  االأرا���ش��ي  وم�شح  واملالحة  العلوم  يف  امل�شتعملة  واالأدوات  االأجهزة  املنتجات 
والت�شوير ال�شم�شي والت�شوير ال�شينمائي ، الب�شريات واالأوزان واملقايي�ض واالإ�شارات والفح�ض )املراقبة( واالإنقاذ   والتعليم 
؛ النظارات ، اأجهزة ت�شجيل وبث وا�شتن�شاخ ال�شوت اأو ال�شور ؛ حامالت البيانات املمغنطة ؛ ا�شطوانات الت�شجيل ؛ اآالت البيع 
االأوتوماتيكية واآليات االأجهزة التي تعمل بالنقود املعدنية ؛ م�شجالت النقد ؛  االآالت احلا�شبة وجتهيزات ومعدات معاجلة 

 البيانات ، حامالت البيانات املجهزة بالربامج ؛ األعاب اأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلريق . 
 الفئة 9 

 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 
 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 2019/11/22 

 *  مالحظات  
 رقم االي�شال  
 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االيداع / الطلب  28199  تاريخ االإيداع 1998/9/12 

 رقم الت�شجيل 54879  تاريخ الت�شجيل 2005/8/24 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية  

 رقم االنتقال 1 
 ا�شم املالك املتنازل �شيفورا     

 ا�شم املالك املتنازل له �شيفورا هولدينج   
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له فرن�شا 
العنوان 79 – 83 رو باودين  ،  

 92300 ليفالوي�ض � برييه ، فرن�شا .  
 تاريخ انتقال امللكية 2008/6/23 

املنتجات العطور ، منتجات العطور ، الزيوت االأ�شا�شية ، ماء الزينة ، مواد التجميل ، منتجات وم�شتح�شرات الزينة غري 
الطبية ، منتجات العناية باجلمال ، مواد املاكياج ، غ�شول ال�شعر ، ال�شامبو ، مواد الرتطيب ، الغ�شول والكرمي الأغرا�ض 

اال�شتحمام واالغت�شال ، رغوة احلمام ، مزيالت الروائح الكريهة لال�شتعمال ال�شخ�شي والواقعة بالفئة )3( .
 الفئة 3 

 رقم االإ�شدار ال�شابق 70 
 تاريخ االإ�شدار ال�شابق  2007/6/10 

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 2008/9/12 

 *  مالحظات  
 رقم االي�شال  
 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  2  اإبريل 2017 العدد 11984

�نتقال ملكية عالمة جتارية
 رقم االإيداع / الطلب  33883  تاريخ االإيداع 1999/11/22 

 2001/10/29  رقم الت�شجيل 29219  تاريخ الت�شجيل 
ا�شم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العالمة التجارية
          

 رقم االنتقال 3 
 ا�شم املالك املتنازل الدكتور. اجننري ات�ض. �شي. اف. بور�ض جي ام بي ات�ض 

 ا�شم املالك املتنازل له بور�ض فنفتي فريموجين�شفريوالتوجن ايه جي 
 مهنة املالك املتنازل له �شناعة وجتارة 

 جن�شية املالك املتنازل له اأملانيا   
العنوان بور�شبالتز 1، 

 70435  �شتوتغارت ، اأملانيا   
 تاريخ انتقال امللكية 2010/10/13 

اأو  اأو اجلوي  اأجهزة النقل الربي  ، بالتحديد الدراجات البخارية والدراجات الهوائية ؛  املنتجات املركبات 
 املائي ؛ قطع غيار مركبات النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي الواقعة بالفئة )12( . 

 الفئة 12 
 رقم االإ�شدار ال�شابق 87 

 تاريخ االإ�شدار ال�شابق 2009/7/30 
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل  
 تاريخ انتهاء احلماية 2019/11/22 

 مالحظات  * 
 رقم االي�شال  

 تاريخ االي�شال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
 اعـــــــالن

املرجع :2017/23 ك.ع.د
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان  ال�شيد/ جوباال 
 : يت�شمن  حم��رر  علي  الت�شديق  طلب  الهند    : اجلن�شية   - ك��ورب  جوبيناتا  كري�شنان 
 تنازل عن رخ�شة اال�شم التجاري )نوال لتجارة واملقاوالت ال�شحية والكهربائية - ذ م م( 
واملرخ�شة من دائرة التنمية االقت�شادية يف عجمان حتت رقم امللف : 55892 وامل�شجل لدى 
�شنكران،  ت�شاروفيل  رافيندران  اأني�ض  ال�شيد/ جينا  اىل  غرفة وجتارة و�شناعة عجمان  
اجلن�شية : الهند ، مبوافقة : ناديه �شالح ح�شني عبدالكرمي العطار البلوكي - اجلن�شية 
: االإمارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على  التوقيعات 

ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
 يف  الدع�ى رقم 2017/381  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1 - مطعم �شتيفانو�ض )موؤ�ش�شة  فردية( ملالكها �شتيفانو بروكا   جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك اخلليج االول - فرع دبي -  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله 
وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/3/29 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة 
مبثابة احل�شوري وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف �شاحب الدور باجلدول ، 
وتكون مهمته كاالتي : االطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم 
الورقية  املرا�شالت  االم��ر واالط��الع على  لزم  ان  واملدعي عليها  املدعية  واالنتقال اىل مقر 
ال��ورق��ي��ة واالل��ك��رتون��ي��ة وحددت  ال��ت��ج��اري��ة  واالل��ك��رتون��ي��ة ان وج���دت ال�شجالت وال��دف��ات��ر 
واتعابه  امانة خربة وقدرها ع�شر االف درهم كامانة على ذمة ح�شاب وم�شروفات اخلبري 
والزمت املدعي ب�شدادها يف خزانة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم االربعاء  املوافق 

.Ch1.C.13 2017/4/12  ال�شاعة 30 : 8 �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدع�ى رقم 2016/57 تنفيذ احكام املركز املايل    

االقامة   حمل  جمهول   - ليمتد   انف�شتمنت�ض  ا�شا�ض  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد  يو�شف   : وميثله  امل��ح��دودة  كابيتال  فيو�ض  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
ح�شن حممد البحر -   مو�شوع االإع��الن : - نعلنكم بانه مت احلجز على 
اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن حق منفعة يف عقار - بياناته : رقم االر�ض 
املبنى  ا���ش��م   RS 104  : ال��وح��دات   - ج��م��ريا  نخلة   : املنطقة   -  2069  :
املطالبة  قيمة  حدود  يف  وذلك   -  RESIDENTIAL SOUTH
)9315594.70( درهم ذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. بناء على 

قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2017/3/28   
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2016/1780  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-زياده بن احمد بن زيادة ال�شوداين 2-ليلى نرج�ض بنت عبداهلل 
بن بدر  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ حممد �شامل حممد عكا�شه وميثله 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  : احمد احل��اج خ��ادم بطي امليدور املهريي -   قد 
 200000( وق��دره  مبلغ  ب�شداد  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
ت��اري��خ املطالبة  امل��دع��ي وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وال��ف��ائ��دة 12% م��ن  دره���م( ل�شالح 
الق�شائية وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2017/4/16  
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/1  عقاري جزئي              
املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  اظهر  حممد  1-�شيخ   / عليه  املدعي  اىل 
م�شرف االإمارات اال�شالمي - �ض م ع وميثله : حممد عبدامللك م�شطفى اهلي   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك 
باال�ض  العقارية رقم 2212 مبنى  الوحدة  بت�شليم  املدعي عليه  وال��زام  ومالحقها 
تاورز تي 2- منطقة ند ح�شة - ار�ض رقم 593 والزامه مببلغ وقدره 405049/18 
درهم - وح��ددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/11  ال�شاعة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/635  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- اف ايه اي لالزياء - �ض ذ م م  2-راجيف جايكومار نيهالين  
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك اخلليج االول - فرع دبي - وميثله : 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اهلي  م�شطفى  عبدامللك  حممد 
وامل�شاريف و  والر�شوم  دره��م(  وق��دره )413.504.33  املدعي عليهم  مببلغ  بالزام 
اتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2017/4/11  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدع�ى 2017/136  عقاري كلي                 
اىل امل��دع��ي عليه / 1-تو�شيف اق��ب��ال حممد اح��م��د  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ م�شرف االإمارات اال�شالمي - �ض م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بف�شخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك وبالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 
وقدره )2.636.799/62 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
املوافق   االح��د   ي��وم  لها جل�شة  ال�شداد.  وح��ددت  املطالبة وحتى مت��ام  تاريخ  من 
باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�شاعة    2017/4/9
 اأو م��ن مي��ث��ل��ك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م���ذك���رات او م�شتندات

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 
مبثابة ح�شوري.

رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/605  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شعيد عبدالواحد عبدالقادر عبدالرحمن  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ بنك االإم��ارات دبي الوطني - �ض م ع وميثله: حممد 
عبدامللك م�شطفى اهلي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  املدعي عليه مببلغ وقدره )329.857/09 درهم( 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة    2017/4/6 املوافق   اخلمي�ض  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/775  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-علي ح�شني �شومايل - ب�شخ�شه وب�شفته مدير �شركة ماجد دياين 
للتجارة العامة - ذ م م  2-�شركة ماجد دياين للتجارة العامة - ذ م م  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شركة حممد الهاملي لتجارة املواد الغذائية ماف�ض - ذ م م وميثله : ابراهيم 
مو�شى على مراد البلو�شي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   104600( وقدره  مببلغ  بالت�شامن 
12% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2016/3/28 وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة 
فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  ال�شاعة    2017/4/13 املوافق   يوم اخلمي�ض  
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
باأنه مت احالة الدعوى اىل املحكمة  اأيام على االأقل )علما  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/178  عقاري كلي                 

امل��دع��ي عليه / 1-ح��ام��د ح�شني جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/  اىل 
بنك اخلليج االول - فرع دبي وميثله : حممد عبدامللك م�شطفى اهلي - قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   2.076.544.96(
ي��وم االحد   ال�����ش��داد.  وح���ددت لها جل�شة  ت��اري��خ املطالبة وحتى مت��ام  9% م��ن 
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ض  املوافق  2017/4/9  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدع�ى 2017/54  ا�صتئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-بريان ادوارد كولفري جمهول حمل االقامة 
احلكم  ا�شتاأنف  قد  ال�شويلي  ف��رج  ح�شني  /قا�شم  امل�شتاأنف  ان  مبا 
لها  وح���ددت  ج��زئ��ي   م��دين   2016/1466  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر 
ال�شاعة 10.00 �شباحا   امل��واف��ق 2017/4/10   االث��ن��ني    ي��وم  جل�شه 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

مذكرة  اعالن بالن�صر
يف  الدع�ى 2014/815  ا�صتئناف مدين

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-اب����ل للنقليات جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
���ض م ذ م م وميثله:  ال��ع��ام -  ال���ربي  ال��ل��وؤل��وؤة للنقل  امل�����ش��ت��اأن��ف /جن��م��ة 
ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  املطوع    عبدالرحمن ح�شن حممد 
لها  وح��ددت   2014/1/14 بتاريخ  كلي  م��دين   2014/16  : رق��م  بالدعوى 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة  املوافق 2017/5/21   جل�شه يوم االح��د  
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم 2017/210   تنفيذ �صرعي  

اىل املنفذ �شده/1- �شامح �شمري ال�شيد حمزة  جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/نوران فاروق احمد حممد علي وميثله: ابراهيم مو�شى 
علي مراد البلو�شي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك  لتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/144 احوال نف�ض 
م�شلمني ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )2720 درهم( وفقا ملا ورد مبنطوقه 
�شامال للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
 يف الدع�ى رقم : 2016/1301 مدين جزئي - عجمان              

اىل امل�شتاأنف عليها الثالثة : امريه جالل عبداهلل احلاج ناجي �شالح      
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبريا عقاريا يف الق�شية املذكورة اأعاله واملرفوعة �شدكم 
او من ميثلكم قانونا  املدعي/ في�شل �شعيد ح�شني يا�شني وعليه فانتم مكلفني  من 
ال�شاعة  متام  يف  املوافق 2017/4/8  ال�شبت  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  بح�شور 
التا�شعة والن�شف �شباحا مبقر اخلبري الكائن بالقرب من الربيد الرئي�شي - بجوار 
بنك ابوظبي التجاري مبنطقة ال�شور اإمارة ال�شارقة. يرجى احل�شور باملوعد واملكان 
املحدد واح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم  عن 

احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا   
لال�شتف�شار االت�شال ب : 0507190170 

املحكم واخلبري املهند�س         
عبد اهلل خمي�س العقاد      

  اإعالن باحل�ص�ر اأمام اخلربة

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2017/67 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- امني يا�شني عبداهلل قداده جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي - �ض م ع وميثله : عبا�ض مهدي 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  ال�شيد خلف الطاهري - قد 
درهم   )78387.74( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2016/676  تنفيذ عقاري   
جودين  براجانزا  2-�شونايل  براجانزا  مارتن  ���ش��ده/1-ج��ودن  املنفذ  اىل 
مارتيل براجانزا  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك دبي 
اأق��ام عليك  اآل علي  قد  التجاري وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1095915.37(
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم  2016/3355   تنفيذ جتاري  

الدين  م 2-�شيخ حمي  م  ذ   - للمقاوالت  ار  ام  �شي  �شركة  املنفذ �شده/1-  اىل 
كفيل  -ب�شفته  علي  ا�شغر  3-�شيخ  القر�ض  و�شامن  كفيل  ب�شفته   - �شريف 
و�شامن القر�ض - جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة دبي 
اأقام  ق��د  ال��ط��اه��ري   ال�شيد خلف  م��ه��دي  عبا�ض   : خ وميثله  م  ���ض   - فري�شت 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)406848.47( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم  2016/2709   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- عبدالعزيز يو�شف جمعه عبيد ا�شماعيل  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة دبي فري�شت - �ض م ح وميثله 
: عبا�ض مهدي ال�شيد خلف الطاهري  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63614.63( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر
                         يف الدع�ى رقم  2017/121   تنفيذ جتاري  

جمهول  تيمريمان�ض   با�شكال  دي�شري  يوي�ض  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
خ  م  �ض   - دب��ي فري�شت  التنفيذ/�شركة  ان طالب  االق��ام��ة مبا  حمل 
وميثله: عبا�ض مهدي ال�شيد خلف الطهري -  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )122634(
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدع�ى رقم 2016/165 بيع عقار مره�ن 
مو�شوع الق�شية : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن  قطعة االر�ض رقم 1666 الكائنة 

يف اإمارة بي مبنطقة جبل علي - امل�شاحة : 224 مرت مربع )2.411.12 قدم مربع(   
طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع  

املطلوب اعالنه : املنفذ �شدهما : 1- في�شال جني �شوبي �شاند جني 
2- جيوتي جو�شي دهرييندرا )طبقا ملا هو وارد يف االقامة( جوتي جو�شي )طبقا ملا هو 
وارد يف ملكية العقار( جمهول حمل االقامة.  مو�شوع االإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز 
على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة ار�ض - املنطقة : جبل علي - رقم االر�ض 
: 1666 - امل�شاحة : 224 مرت مربع ، وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )3.176.400( درهم 

-  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدع�ى رقم 2016/952 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- او�شيان الند كوتينغ�ض - �ض ذ م م  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  بتاريخ  2016/10/10  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�شالح/مان ليفت ميدل اي�شت - �ض ذ م م - بالزام املدعي عليها 
ع�شر  و�شتة  واربعمائة  الف  وثمانني  وواح��د  ثالثمائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2014/8/27 
وحتى ال�شداد التام والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/411  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شركة ت��ريازو دبي - ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
ح�شن  حممد  يو�شف  وميثله:  م  م  ذ   - للتجارة  من�شور  احمد  حممد  امل��دع��ي/ 
حممد البحر   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )29264.50 درهم( والر�شوم وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني  
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة    2017/4/10 املوافق  
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدع�ى 2017/572  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-�شركة البقيع لقطع غيار املكيفات - �ض ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ م�شنع انكور االيد - ذ م م وميثله : يو�شف حممد ح�شن 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - البحر  حممد 
املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   136410( وق��دره  مببلغ  عليها 
والفائدة  9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.14 يوم االربعاء   املوافق  2017/4/19  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11984 بتاريخ 2017/4/2   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2017/479   تنفيذ جتاري  
اك��ا���ض رام�����ش��وام��ي ك����ورايل رام�شوامي  امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ج��اي��رب  اىل 
ان  بنك  التنفيذ/�شيتي  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ك��ورايل 
اأق��ام عليك  اي��ه  - وميثله : عبا�ض مهدي ال�شيد خلف الطاهري  قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)49323.28( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جائزة ال�سحافة العربية تعلن عن 44 ا�سما مر�سحا للفوز بدورتها الـ 16 

نظمت 160 فعالية وح�ضرها �أكرث من 18 �ألف �ضخ�س:

وزارة الثقافة تختتم فعاليات �سهر القراءة بكافة مراكزها الثقافية 

العربية  ال�شحافة  جلائزة  العامة  االأمانة  ممثل   - لل�شحافة  دبي  ن��ادي  ك�شف 
�شيتم تكرمي  16 حيث  ال���  دورت��ه��ا  لنيل اجل��ائ��زة يف  44 مر�شحا  اأ�شماء  - عن 
الفائزين م�شاء يوم 2 مايو املقبل �شمن احلفل ال�شنوي الكبري الذي يقام بعد 

اختتام فعاليات الدورة ال�شاد�شة ع�شرة ملنتدى االإعالم العربي.
العربي  ال��وط��ن  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  متميزة  �شحافية  اأ���ش��م��اًء  القائمة  و�شمت 
ال�شحافة  فئة  �شمن  للفوز  مر�شحة  �شحافية  موؤ�ش�شات  جانب  اإىل  وخ��ارج��ه 
جميع  لل�شحافة  دبي  ن��ادي  مديرة  الذيب  علياء  هناأت  املنا�شبة  الذكية.وبهذه 
املر�شحني لبلوغ هذه املرحلة معتربة اأن االأعمال املر�شحة تعّد فائزة اإذ ال يف�شلها 
عن الفوز �شوى فوارق �شئيلة يف درجات التقييم خ�شو�شاً اأن هذه االأعمال �شّقت 
طريقها من بني مئات االأعمال لتحتل �شدارة فئاتها الفتة اإىل اأن الدخول يف 
قائمة املر�شحني لنيل اجلائزة هو يف احلقيقة جناح يف قطع �شوط طويل على 
درب التميز والريادة وهذا اإجناز ي�شاف اإىل اجلائزة الأنها ا�شتطاعت اأن جتمع 
عقواًل واأقالماً قوية وموؤثرة لتتناف�ض على جائزة �شحافية العربية ..م�شرية 
اإىل اأن القيمة احلقيقية للجائزة يف مدى اإ�شهامها يف حتفيز االرتقاء مب�شتوى 
جودة املنتج ال�شحايف على اختالف قوالبه واأ�شكاله والتي تغطيها جميعا فئات 

اجلائزة.
و�شكرت الذيب كذلك املوؤ�ش�شات ال�شحافية لدعمهم امل�شتمر وتعاونهم املثمر مع 
نادي دبي لل�شحافة وت�شجيعهم على امل�شاركة وحثهم على خو�ض هذه املناف�شة 
التي ت�شهم يف رفع م�شتوى اجلودة على امتداد امل�شهد ال�شحايف يف عاملنا العربي 
موؤكدة اأن جائزة ال�شحافة العربية جنحت يف بناء �شبكة عالقات قوية مع كافة 
اأع�شاء املجتمع ال�شحايف يف كافة ربوع الوطن العربي وهو ما ي�شكل مرجعية 
الزمان يف ك�شب  العقد من  التي جنحت على مدار عقد ون�شف  قوية للجائزة 
ثقة واحرتام اأهل املهنة يف �شوء التزام اجلائزة ومنذ انطالقها بن�شق وا�شح من 
النزاهة وال�شفافية لتحافظ  التي ت�شع يف مقدمتها  االأ�شا�شية والقيم  املعايري 

عل مكانتها كاأهم حمفل لالحتفاء بالتميز يف عامل ال�شحافة العربية.
اأن  العربية  ال�شحافة  ج��ائ��زة  مدير  نائب  ال�شم�شي  جا�شم  اأو���ش��ح  جانبه  م��ن 
اجلائزة  بها  حتظى  التي  املتنامية  الثقة  يعك�ض  امل�شاركة  على  املتزايد  االإقبال 

االآليات  جدية  على  ويدلل  العربي  العامل  اأقطار  خمتلف  يف  ال�شحافيني  بني 
التي ا�شتحدثتها االأمانة العامة للجائزة يف مراحلها املختلفة ويوؤكد يف الوقت 
ال�شارمة  املعايري  وفق  التي جتري  والتحكيم  الفرز  نزاهة عمليات  على  نف�شه 

واملتخ�ش�شة يف عامل ال�شحافة واالإعالم على م�شتوى العامل.
واعرب عن خال�ض العرفان والتقدير الأع�شاء جلنة التحكيم ولكل من �شارك 
للمر�شحني  الق�شرية  القائمة  حتديد  اإىل  و���ش��واًل  االأول��ي��ة  ال��ف��رز  عمليات  يف 
للجائزة هذا العام ملا قدموه من جهد ووقت �شمن عملية مفا�شلة نظراً الرتفاع 
اأن  ..م��وؤك��داً  االآالف  اإىل  عددها  ي�شل  والتي  املتقدمة  االأع��م��ال  اأغلب  م�شتوى 
اأهم  من  هي  �شارمة  اختيار  معايري  من  تطبقه  مبا  الدقيقة  التحكيم  عملية 
املقومات التي حفظت للجائزة �شمعتها ومكانتها كاأهم من�شة تكرمي الأهل مهنة 
ال�شحافة يف عاملنا العربي وهو ما يت�شح من خالل الزيادة الوا�شحة يف اأعداد 

امل�شاركات عاماً تلو االآخر.
الثالثة  املر�شحني  للجائزة  العامة  االأمانة  عنها  اأعلنت  التي  القائمة  و�شمت 
االأوائل عن كل فئة من فئات اجلائزة ومنها املوؤ�ش�شات املر�شحة عن فئة ال�شحافة 
الذكية وهي �شحيفة البيان االإماراتية و�شحيفة �شبق االلكرتونية من اململكة 

العربية ال�شعودية و�شحيفة االحتاد االإماراتية.
واملر�شحون يف فئة ال�شحافة العربية لل�شباب وهم: نائلة احلامي �شحيفة الرتا 
اجلفال  وعمر  امل�شرية  الوطن  �شيف �شحيفة  اأبو  االلكرتونية وحممد  �شوت 
املراغي  ودي��ن��ا  فل�شطني  �شحيفة  عي�شة  اأب��و  واآالء  اللبنانية  ال�شفري  �شحيفة 

�شحيفة االأهرام امل�شرية وم�شطفى ح�شني �شحيفة امل�شري اليوم.
�شحايا  بعنوان  ع��م��اًل  اال�شتق�شائية  ال�شحافة  فئة  يف  الرت�شيحات  و�شملت 
الن�شيان تر�شح  اإىل زوايا  وجرحى الثورة يف م�شر وتون�ض من الوعود الرباقة 
م�شرية  اأ���ش��وات  �شحيفة  من  القادر  عبد  و�شعادة  الهمامي  جن��وى  من  كل  به 
املن�شية  ال��دواوي��ر  اإىل  باملخاطر  حمفوفة  رح��ل��ة  بعنوان  وع��م��اًل  االإل��ك��رتون��ي��ة 
باالأطل�ض الكبري االأو�شط تر�شح به ح�شن البوهي من جملة مراك�ض االإخبارية 
وعماًل حتت عنوان اخلريف العربي يعيد اأمرا�شاً منقر�شة واالإمارات حتتاط ب�� 

االإماراتية. البيان  �شحيفة  من  احلميد  عبد  عماد  لل�شحايف  تدابري   3

اأما يف فئة احلوار ال�شحايف فقد �شملت الرت�شيحات على حوار �شحايف ن�شر حتت 
عنوان �شيخ اجليولوجيني يف العامل د. البهي عي�شوي لل�شحايف اأمين ال�شي�شي 
من �شحيفة االأهرام امل�شرية وحوار اآخر مع وزير ال�شوؤون اخلارجية يف عمان 
اأجراه ال�شحايف جميل الذيابي من �شحيفة عكاظ ال�شعودية اأما املر�شح الثالث 
فهو عن حوار بعنوان الناجون من االإخوان قدمه ال�شحايف اأحمد ها�شم عا�شور 

من �شحيفة االإمارات اليوم.
ذاكرة  بعنوان  مو�شوعا  الرت�شيحات  �شملت  التخ�ش�شية  ال�شحافة  فئة  وع��ن 
العرب املنهوبة قدمه العزب الطيب طاهر من جملة االأهرام العربي ومو�شوعاً 
بعنوان املناهج.. القوة الناعمة يف احلرب على االإرهاب قدمته ال�شحافية ليلى 
خليفة من �شحيفة االحتاد االإماراتية ومو�شوعاً ن�شر حتت عنوان عمان اأر�ض 

اللبان قدمته �شحيفة ال�شبيبة العمانية.
اأما فئة ال�شحافة االإن�شانية فقد �شملت الرت�شيحات مو�شوعاً بعنوان مهجرون 
على هام�ض الوطن تر�شح به كل من اأحمد اأب��ودراع ووائل ممدوح من �شحيفة 
امل�شري اليوم ومو�شوعاً بعنوان مغربيات يهربن الب�شائع مبعرب باب �شبتة .. 
العبودية تغتال االأنوثة قدمه ال�شحايف حممد الراجي من �شحيفة ه�شربي�ض 
االإلكرتونية اأما املر�شح الثالث لنيل اجلائزة فهو مو�شوع ن�شر حتت عنوان ثوار 
من قلب ال�شجون.. ق�ش�ض �شجناء حولوا زنازينهم اإىل مدار�ض وجامعات قدمه 

حممد بوخ�شا�ض من �شحيفة التجديد املغربية.
بعنوان  مو�شوعا  الرت�شيحات  �شملت  فقد  االقت�شادية  ال�شحافة  فئة  عن  اأم��ا 
نفايات قطر.. ثروة حتت احل�شار تقدم به حممد عبد العال من �شحيفة لو�شيل 
االقت�شادية وملفاً بعنوان طاقتنا ال�شم�شية طموحات تخرتق �شحب التحديات 
�شارك يف تقدميه كل من وائ��ل نعيم ورام��ي عاي�ض واأحمد يحيى من �شحيفة 
البيان االإماراتية وملفاً بعنوان الطاقة النووية بني املخاوف ومتطلبات التنمية 

االقت�شادية تقدم به ب�شام عبد ال�شميع من �شحيفة االحتاد االإماراتية.
قوات  ب��ع��ن��وان  م��و���ش��وع��اً  الرت�شيحات  �شملت  ال�شيا�شية  ال�شحافة  فئة  وع��ن 
حفظ ال�شالم يف اإفريقيا قدمته �شاهيناز العقباوي من جملة االأه��رام العربي 
ومو�شوعاً بعنوان خريطة وتاريخ االخوان يف الوطن العربي تر�شح به م�شطفى 

اأي�شاً وعمل ثالث تر�شح به ال�شحايف خمتار  العربي  حمزة من جملة االأه��رام 
�شعيب من �شحيفة االأهرام امل�شرية ون�شر حتت عنوان الفك�ر املتطرف واالإرهاب 

يف العامل .
بعنوان هروب  الرت�شيحات مو�شوعاً  �شملت  فقد  الريا�شية  ال�شحافة  فئة  ويف 
�شباب م�شريني اإىل اأوروب��ا ب��اأوراق العبني مكفوفني قدمه حممود �شوقي من 
الريا�شي  التجني�ض  بعنوان  ومو�شوعاً  امل�شرية  والتليفزيون  االإذاع���ة  جملة 
اإ�شماعيل وحممد احلتو من  اأبو  العربي معدن رمادي تقدم به كل من حممد 
�شحيفة االإم��ارات اليوم وعمل ثالث ن�شر حتت عنوان العرب بني حلم الذهب 
من  ال��ب��ادع  حممد  ب��ه  تر�شح  وال�����ش��دم��ة  ال�شدفة  اأب��ط��ال   - الغ�شب  وم��وا���ش��م 

�شحيفة االحتاد االإماراتية.
عنوان  حتت  ن�شر  مو�شوعاً  الرت�شيحات  �شملت  الثقافية  ال�شحافة  فئة  وع��ن 
الرتاث: الفري�شة الغائبة قدمته ال�شحافية منى نور من �شحيفة اأخبار االأدب 
ق��دم��ه حممد  ب��ع��ن��وان خم��ط��وط��ات جنيب حم��ف��وظ  ن�شر  امل�شرية وم��و���ش��وع��اً 
به  تر�شح  فقد  الثالث  املو�شوع  اأم��ا  امل�شرية  االأدب  اأخ��ب��ار  �شحيفة  م��ن  �شعري 
العروي..  عبداهلل  عنوان  حتت  االإماراتية  االحت��اد  �شحيفة  من  فرحات  اأحمد 
امل�شور  اأعمال  تر�شحت  اأف�شل �شورة �شحافية  فئة  عامليَّة وعن  فكريَّة  �شرورة 
علي اإبراهيم �شحده من وكالة اليف االأملانية واأعمال امل�شور خليل اأبوحمرة من 
وكالة اأ�شو�شيتيد بر�ض واأعمال امل�شور جعفر زاهد �شتية من الوكالة الفرن�شية 

لالأنباء.
ر�شمي  اأجم��د  الر�شام  اأعمال  للجائزة  تر�شحت  الكاريكاتريي  الر�شم  فئة  وعن 
القطرية  ال��راي��ة  �شحيفة  بيت  ق��رة  فار�ض  والر�شام  االأو���ش��ط  ال�شرق  �شحيفة 

واأعمال الر�شام اأ�شامة حجاج من �شحيفة القد�ض العربي.
ُيذكر اأن جائزة ال�شحافة العربية قد �شجلت يف دورتها ال�شاد�شة ع�شرة ارتفاعاً 
اإىل  ت�شلمها  التي مت  االأعمال  الفئات حيث و�شل عدد  �شمن خمتلف  ملحوظاً 
  6% العام   امل�شاركة هذا  االأعمال  الزيادة يف عدد  ن�شبة  5،931 عماًل وبلغت 
ويعد هذا الرقم االأكرب يف تاريخ اجلائزة منذ اإطالقها يف العام 1999 يف موؤ�شر 

وا�شح على اكت�شاب اجلائزة اأهمية اأكرب على م�شتوى الوطن العربي.

ق�س�ض املورثات ال�سعبية تفرح اأطفال راأ�ض اخليمة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

وزارة  مركز  ،نظم  القراءة  �شهر  لفعاليات  ختاماً 
فعالية  اخليمة  ب��راأ���ض  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة 
ال�شعبي  امل��ورث  من  ق�ش�ض  بعنوان  الق�شة  �شرد 

خراريف  من  بخروفة  الفعالية  افتتاح  مت  حيث 
االإمارات التي تتحدث عن خروفة الراعي وعياله 
قبل  م��ن  النظري  منقطع  تفاعال  وج��دت  التي   ،

االأطفال الذين �شاركوا باحل�شور .
وت�شتهدف الفعالية التي �شردها بع�ض االأ�شخا�ض 

فئة االأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 7 11- 
�شنة ،حيث بلغ عدد احل�شور ما يقارب 30 �شخ�شا 

بينهم ع�شوات مركز فتيات راأ�ض اخليمة .
اأكد �شالح �شعيد عليون نائب مدير  ومن جانبه 
مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة براأ�ض اخليمة 

دائماً  ت�شعى  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأن 
الدور  لكم  �شيكون  الذين  امل�شتقبل  اأجيال  لربط 
الكبري يف بناء دولتنا احلبيبة ،باملا�شي وتعريفهم 
تعد  التي  االإم���ارات  ال�شعبي  امل��ورث  على ق�ش�ض 

جزءا من تاريخ الدولة .
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•• اأبو ظبي -الفجر:

 اختتمت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة فعاليات �شهر القراء 
بكافة مراكزها الثقافية املنت�شرة يف ربوع الدولة، والتي نفذت 
خاللها اأكرث من 160 مبادرة وبرنامج وندوات متخ�ش�شة 
وور�ض عمل وم�شابقات وان�شطة ترفيهية وعرو�ض م�شرحية 
وم��و���ش��ي��ق��ي��ة اج��ت��ذب��ت م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 18 األ��ف��ا م��ن طالب 
االأم��ور على مدى �شهر مار�ض  املدار�ض واجلامعات واولياء 
قطاعات  ك��اف��ة  لت�شمل  الفعاليات  فيها  وت��ن��وع��ت  امل��ا���ش��ي، 
وال�شباب  ل��الأط��ف��ال  منها  كبريا  ع��ددا  فخ�ش�شت  املجتمع 
واالأ�شرة وكذلك العمال، وحظيت بتفاعل واهتمام كبري من 
جانب جمهور املراكز الثقافية وخا�شة اأولياء االأمور الذين 

طالب بع�شهم باأهمية ا�شتمرار فعاليات القراءة على مدار 
العام، وهو ما ا�شتجابت له وزارة الثقافة وتنمية املعرفة وفق 

براجمها الثقافية امل�شتمرة على مدار العام.
الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��رق��اوي  ي��ا���ش��ر  وق���ال   
بوزارة الثقافة وتنمية املعرفة اإن الوزارة حر�شت منذ بداية 
�شهر القراءة على تقدمي جمموعة من الربامج واملبادرات 
و�شلت  وال��ت��ي  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  احتياجات  تغطى  ال��ت��ي 
اإمارات  بكافة  ل���وزارة  تابعة  مراكز   9 يف  فعالية   160 اإىل 
عادة  وتنمية  الكتاب  اأهمية  على  جميعها  ورك���زت  ال��دول��ة، 
طالب  م��ن  املجتمع  لفئات  العمل  ور����ض  فنظمت  ال��ق��راءة 
القراءة  ع��ادة  تعزيز  بهدف  م�شتمر  وب�شكل  وعاملني  واأ�شر 
اأقرتها حكومتنا  وفق اال�شرتاتيجية الوطنية للقراءة التي 

برعاية كرمية  الفعاليات حظيت  كافة  اأن  الر�شيدة، موؤكدا 
ومتابعة من معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 

الثقافة وتنمية املعرفة.
واأ�شاف القرقاوي ان وزارة الثقافة ركز خالل �شهر القراءة 
على اأن ت�شل بالكتاب اإىل كل مكان على اأر�ض الدولة، واأن 
اأن  م��وؤك��داً  املجتمع،  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  وظ���روف  احتياجات  تلبي 
اإم��ارات��ي واع��د ي�شم  امللكي الإن�شاء جيل  الباب  ال��ق��راءة هي 
كافة  ا�شتهدفت  هنا  وم��ن  وامل��ف��ك��ري��ن،  وال��ع��ل��م��اء  امل��ب��دع��ني 
وتفعيل  لدعمهم  وامل��ب��دع��ني  امل��وه��وب��ني  اكت�شاف  ال��ربام��ج 

طاقاتهم االإبداعية.
ال����وزارة على م��دار �شهر  امل��ب��ادرات التي قدمتها  اأه��م  وع��ن 
لالإمارات  ن��ق��راأ  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  ال��ق��رق��اوي  اأ���ش��ار  ال���ق���راءة 
االأخرى  الفعاليات  كافة  ت�شم  التي  الرئي�شية  املبادرة  وهي 
القدرات  لتنمية  وامل��ع��ريف  ال��ث��ق��ايف  امل��ن��اخ  تهيئة  ا�شتطاعت 
القرائية واملعرفية لدى اأفراد جمتمع االإمارات، من خالل 
دمج جميع الفئات من رواد املكتبات واملراكز الثقافية وطالب 

املدار�ض واجلامعات، 
ال��ف��ع��ال��ي��ات واالأن�����ش��ط��ة والربامج  وت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة م��ن 
املتنوعة لت�شجيع وتعزيز ثقافة القراءة واملعرفة يف املجتمع 
االإماراتي، ومل تغفل الوزارة فئة ذوي االحتياجات اخلا�شة 
وقدمت لهم ما يزيد على 10 برامج خا�شة للقراءة تتنا�شب 
ال�شوتي وغريه من  الكتاب  �شواء من خالل  مع ظروفهم، 
الربامج، كما نظمت الوزارة اأي�شا عدة ان�شطة لت�شجيع فئة 

العمال على القراءة.

من  �ضاعر�ت  و  يقر�أون  �لعمال  و  كتاب  من  قب�ضات   
�لإمار�ت �أهم فعاليات ختام �ضهر �لقر�ءة

املعرفة  الثقافة وتنمية  اأخ��رى نظم مركز وزارة  ومن جهة 
مب�����ش��ايف ف��ع��ال��ي��ة )ق��ب�����ش��ات م��ن ك��ت��اب( مب�����ش��ارك��ة ع���دد من 

قام  حيث  م�����ش��ايف،  منطقة  يف  واملحلية  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات 
م��وظ��ف��و امل��رك��ز ب���زي���ارة جم��م��وع��ة م��ن اجل��ه��ات االحتادية 
ال�شعادة  يف  ت��اأم��الت  كتاب  ح��ول  ح���وارات  وتنظيم  واملحلية، 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  واالإي��ج��اب��ي��ة 
مكتوم، ويف ختام الفعالية مت اإهداء املوظفني بهذه اجلهات 

جمموعة من الكتب والدوريات االإلكرتونية.
كما اختتم مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة براأ�ض اخليمة 
 ، ي��ق��روؤون  العمال  فعالية  بتنظيم  ال��ق��راءة  �شهر  ن�شاطات 
وا�شتهدفت املبادرة فئة العمال، حيث قام فريق عمل املركز 
بزيارة اجلهات املحيطة باملركز وهي وزارة العم�ل – مكتب 
اإبراهيم بن حمد عبيد اهلل لعالج  راأ�ض اخليمة، م�شت�شفى 
الكتب  وتوزيع  لال�شتثمار،  اخليمة  راأ���ض  وهيئة  ال�شن  كبار 

ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة ب��غ��ر���ض ال��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى ال���ق���راءة مبختلف 
جن�شياتهم، ومن اجلهات التي قام الفريق بزيارتها، وا�شتفاد 

من هذه املبادرة ما يقارب 200 �شخ�ض.
بالفجرية  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  م��رك��ز  نظم  كما 
فعالية �شاعرات من االمارات يف مركز اللولو مول التجاري 
جمموعة  وقدمت  النقبي  �شم�شة  ال�شاعرة  ا�شت�شافة  ومت 
50 �شخ�شا، كما  متنوعة من الق�شائد، ح�شرها اأكرث من 
كما  جوائز،  على  و�شحوبات  امل�شابقات  من  العديد  طرح  مت 
وطالبات  ل��ط��الب  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  ق�شة  فعالية  امل��رك��ز  نظم 
املوجودة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ���ش��رح ع��ن  ت��ق��دمي  احل�����ش��ان��ة، ومت 
بالق�شة، اإ�شافة اإىل عر�ض م�شل�شل كرتوين والقيام ببع�ض 

االن�شطة وامل�شابقات وتوزيع اجلوائز على االطفال.



ماغي بو غ�سن يف )كراميل( رميا فقيه: فخورة بزوجي
و)ثورة الفالحني( بعد ن�شر ا�شم املُنتج العاملي اللبنايّن 

ب�  امل���ع���روف  �شليبي  و���ش��ي��م  االأ����ش���ل 
ال�شنوّية  القائمة  يف   Tony Sal
العامل  يف  ال�������ش���خ�������ش���ّي���ات  الأق��������وى 
التي  امل��و���ش��ي��ق��ي  االإن����ت����اج  يف جم����ال 
 ،Billboard جم��ل��ة  ت�����ش��دره��ا 
اأعربت ملكة جمال الواليات املتحدة 
ال�شابقة، اللبنانية االأ�شل، رميا فقيه 
عن فخرها بزوجها، وقالت: )للمّرة 
اإىل  الأك�����ون  ط��ف��ل��ت��ي  اأت�����رك  االأوىل 
اأكيدة  واأن��ا  احلفلة.  يف  و�شيم  جانب 

اأّنه تاريخ مُمّيز اآخر يف حياتي(.
اأن و����ش���ي���م ���ش��ل��ي��ب��ي ح�����ّل يف  ي���ذك���ر 
اأقوى  الئ��ح��ة  �شمن  ال�52  امل��رت��ب��ة 
يف  ال��ع��امل  يف  م��وؤث��رة  �شخ�شّية  مئة 
جمال العمل الفنّي. واأ�شاء التقرير 
على �شخ�شّية �شليبي املُحّبة للحياة 
املجال:  هذا  يف  �شّرح  وهو  العائلّية، 
)من املُ�شتحيل اأن اأت�شارك العمل مع 
�شخ�ض ال اأت�شارك معه ليلة امليالد(.
و�شيم الذي يعي�ض االأبّوة حديثاً مع 
زوجته رميا فقيه، اأ�شاف: )مبوازاة 
اخ��رتت عي�ض  العمل،  االإجن����ازات يف 
حياة ُمتوازنة وتاأ�شي�ض عائلة جميلة 
اأنا ورميا اإمياناً مّني باأّن النجاح هو 

حّب وعائلة اأي�شاً(.

املمثلة  ت�شّورهما  ومتناق�شان  خمتلفان  دوران   
اللبنانية ماغي بو غ�شن يف م�شل�شلي )كاراميل( 
و)ثورة الفالحني(، ينتمي االأول اإىل الكوميديا 

اخلفيفة، والثاين تاريخي.
)كاراميل(، من تاأليف �شيناريو مازن طه وحواره، 
اإخراج اإيلي حبيب، اإنتاج )اإيغل فيلمز(، وي�شارك 
فيه: ظافر العابدين، كارمن لب�ض، جي�شي عبده، 
ب��ي��ار داغ����ر، م��ي ���ش��اي��غ، ك��اري��ن ���ش��الم��ة، طالل 
اأن يعر�ض خ��الل �شهر  امل��ق��رر  اجل����ردي... وم��ن 

رم�شان.
اأحداثه حول ثورة  الفالحني( فتدور  اأما )ثورة 
ال��ف��الح��ني ال��ت��ي ق��اده��ا ط��ان��ي��و���ض ���ش��اه��ني �شد 
االقطاعيني )1858 حتى 1860(، من تاأليف 
اأ�شمر. ي�شارك  واإخ��راج فيليب  كلوديا مار�شليان، 
يف البطولة: وفاء طربيه، طوين عي�شى، �شارة اأبي 

كنعان، نيكوال مزهر، األكو داود، وتانيا فخري.
لب�ض  ك��ارم��ن  املمثلة  فوجئت  اآخ���ر،  �شعيد  على 
بزميلتها ماغي بوغ�شن وفريق عمل )كراميل( 
الت�شوير،  كوالي�ض  يف  ميالدها  بعيد  يحتفلون 
من  �شورة  ون�شرت  املفاجاأة  هذه  على  ف�شكرتهم 
ع��ل��ى �شفحتها اخل��ا���ش��ة عرب  اأج����واء االح��ت��ف��ال 

موقع )اإن�شتغرام(.

فــن عــربـــي

31
تركيز �لفنان يف عمله يجعله يخرج �أف�ضل ما لديه

هند �سربي:  )حالوة الدنيا( جتربة خمتلفة حتمل فكرة جديدة
�لرم�ضانية  �لدر�ما  عن  غيابك  �ضبب  ما   •

عامني؟
- هو لي�ض غياباً باملعني املفهوم. يف راأيي، �شعب 
علّي كفنانة اأن اأح�شر درامياً عامني متتاليني 
ب�شبب املجهود الكبري الذي ُيبذل يف الت�شوير 
واأ�شرة  بيتاً  ل��دي  اأن  خ�شو�شاً  والتح�شري، 
ال�شينما، كذلك  اأخ��رى يف  فنية  وم�شاريع 
اأنتظر دائماً اأن اأ�شارك يف م�شروع قوي 
وموؤثر، وهو ما وجدته يف )حالوة 

الدنيا(.
حما�ضتك  ���ض��ب��ب  ه���ل   •
تامر  �ل�ضيناري�ضت  للعمل 

حبيب؟
ع�����الق�����ة  ت������رب������ط������ن������ي   -
���ش��داق��ة ق��وي��ة اأع���ت���ّز بها 
بال�شيناري�شت تامر حبيب 
ممتدة منذ �شنوات. وهو 
م اأع����م����ااًل  ك���ات���ب ي����ق����دِّ
مم������ي������زة ل�����ل�����درام�����ا 
التلفزيونية، لذا اأنا 
�شعيدة باإ�شرافه 
ور�شة  على 
لعمل  ا

اأن يكون  واأمت��ن��ى  ب��ال ح���دود،  ال��ب��داي��ة  وثقتي فيه م��ن 
النجاح حليفنا يف امل�شل�شل اجلديد.

�لأع���م���ال  ع��ل��ى  ل��ل��م��و�ف��ق��ة  ���ض��روط��ك  • م���ا 
�لدر�مية؟

- ال �شروط قا�شية لدّي. اأ�شبحت زوجة واأماً لذا اختلفت 
الدرامي  العمل  اأن  خ�شو�شاً  كثرية،  اأم��ور  يف  ح�شاباتي 
ي�شتغرق وقتاً طوياًل يف الت�شوير والتح�شري. بناء عليه، 
ال اأوافق على م�شل�شل اإال عندما اأ�شعر باأنه �شي�شيف اإيل 
اأ�شرتي،  واأت��رك  اأحت��رك من منزيل الأجله  اأن  وي�شتحق 
ب��ه، وه��و م��ا وج��دت��ه يف )حالوة  اأمت�شك  اأج���ده  وعندما 

الدنيا( الأنه جتربة خمتلفة حتمل فكرة جديدة.
مري�ضة  ف��ت��اة  ب����دور  ت��ق��وم��ني  �أن����ك  د  ت����ردرّ  •

بال�ضرطان؟
- ال اأود االإف�شاح عن اأية تفا�شيل مرتبطة بال�شخ�شية اأو 
بالعمل، من ثم لن اأعلق عليها �شواء بالنفي اأو االإيجاب، 
الأن اتفاقاً على عدم التطّرق اإىل فكرة امل�شل�شل وق�شيته 
ُعقد بني �شانعيه اإال عند عر�شه على ال�شا�شات واأحرتم 
هذا االتفاق. عموماً، ال ميكن اخت�شار العمل يف كلمات 
حم��دودة، ف�شاًل عن اأن ال�شخ�شيات ال تعتمد على دور 

واحد، وهي كثرية ومتعددة وموؤثرة يف االأحداث.
• �أل ت�ضعرين بالقلق من �أن �لتجارب �لتي حتمل 

ق�ض�ضا تر�جيدية مل تعد منا�ضبة لرم�ضان؟
- ال اأحتدث عن )حالوة الدنيا( ولكن عموماً، اإذا فكرنا 
درامية  جت���ارب  ن��ق��دم  اأن  ن�شتطيع  ل��ن  الطريقة  ب��ه��ذه 
درامية  )ثيمات(  لدينا  تكون  اأن  دائماً  االأه��م  خمتلفة. 
عن  ف�شاًل  واإن�شانية،  وتراجيدية  كوميدية  خمتلفة 
من  خمتلفة  اأمن���اط���اً  ت�����ش��ّم  االأع���م���ال  غالبية  اأن 
ال  ي�شرها  عليها  امل�شبق  واحل��ك��م  ال�شخ�شيات 

يفيدها.
• للمرة �لثانية تتعاونني در�ميًا مع ظافر 

�لعابدين؟
مبوهبته  واأعتز  ومميز  حمرتم  فنان  ظافر   -
واأث�����ق ف��ي��ه��ا، وت��ع��اون��ن��ا ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة اأمر 
اأن ننجح �شوياً، فهو يج�شد  اأمتنى  ي�شعدين. 
يف  ج��دي��د  ب�شكل  ويظهر  خمتلفة  �شخ�شية 

العمل.
فريق  �خ��ت��ي��ار  يف  ت��دخ��ل��ت  ه���ل   •

�لعمل؟
ل��ي�����ض من  االأم�������ر  ه�����ذا  ب���ال���ت���اأك���ي���د ال.   -
�شالحياتي كممثلة، واأنا اأعرف حدودي. 
لكن يف املناق�شات خالل التح�شري يكون 
يل راأي اأقوله، واإذا مل يوؤخذ به ال اأ�شعر 
الذي  الفريق  يف  اأث���ق  الأن��ن��ي  بال�شيق 
اأتعاون معه. عموماً، عندما يوافق 

اختياراته  يف  يثق  خم��رج  اإدارة  حتت  العمل  على  املمثل 
وطريقة اإدارته، عليه اأن يوؤدي دوره كما ُيطلب منه، واأنا 
املناق�شات  تبقى  النهاية،  ويف  املدر�شة.  ه��ذه  اإىل  اأنتمي 
اجلميع  الأن  ���ش��ك��ل،  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل��ال���ش��ت��ق��رار  م�شتمرة 

هدفهم تقدمي عمل جيد.
�ل���در�م���ا  يف  �مل��ن��اف�����ض��ة  ت���ري���ن  ك��ي��ف   •

�لرم�ضانية؟
- احل�شور يف رم�شان و�شط كوكبة من النجوم اأمر 
ي�شعدين، وعر�ض اأعمايل يف توقيت اإطالق م�شاريع 

اأفكر �شوى  اأ�شعر بالفخر. لكن ال  زمالئي يجعلني 
يف ما اأقدمه، الأن تركيز الفنان يف عمله يجعله يخرج 

م�شل�شالت  يتابع  وامل�شاهد  لديه،  ما  اأف�شل 
عدة ولي�ض م�شل�شاًل واحداً، وي�شدر 

حكمه بعد العر�ض.
عر�س  ت��وؤي��دي��ن  ه���ل   •
�ل�ضباق  خ����ارج  �أع���م���ال 

�لرم�ضاين؟
ي����وؤدي  ذل����ك  الأن  ب��ال��ت��اأك��ي��د   -

مدار  على  ال��درام��ا  م�شاهدة  اإىل 
العام، من ثم نقّدم مزيداً من االإنتاج 

الدرامي. ثمة اأعمال حققت جناحاً كبرياً 
راأيي  عند عر�شها بعيداً عن رم�شان، ويف 

ال��دع��م �شواء  امل�����ش��اري��ع حت��ت��اج اإىل  ه���ذه 
كانت 30 حلقة اأو اأكرث، واأ�شري هنا اإىل 
امل�شرية  ال��درام��ا  على  تقت�شر  مل  اأن��ه��ا 
اأن  يعني  ما  اأي�شاً،  اللبنانية  طاولت  بل 
املنتجني يف م�شر والعامل العربي عموماً 

ب������داأوا ب��االه��ت��م��ام ب���ال���درام���ا ع��ل��ى مدار 
العام.

�لأخ���رية  جتربتك  ت��ري��ن  كيف   •
)زهرة حلب(؟

اإىل قلبي  ال��ق��ري��ب��ة  اأح���د االأع���م���ال  اإن���ه   -
ب�شدة، لي�ض الأنه اأحدث اأفالمي اأو لكوين 
�شاركت يف اإنتاجه فح�شب، بل الأن التجربة 
التنظيمات  ق�شايا  تناق�ض  ق�شة  حتمل 
اأدمغة  تغ�شل  اأن  مي��ك��ن  وك��ي��ف  امل��ت��ط��رف��ة 
الفيلم  ا�شتغرق  اإليها.  اأبنائنا كي ين�شموا 
جمهوداً ووقتاً كبريين �شواء يف التح�شري 

كامل،  ع��ام  نحو  له  وتفرغت  الت�شوير،  اأو 
قرطاج  عند عر�شه يف مهرجان  الفعل  ورد 

يف دورته االأخرية اأ�شعدين.
يف  ج��دي��دة  لأع��م��ل  حت�ضرين  ه��ل   •

�ل�ضينما؟
- اأو�شكت على االنتهاء من دوري يف )الكنز( 

اأتعاون  اإيل،  بالن�شبة  وخمتلفة  جديدة  جتربة  وي�شّكل 
ف��ي��ه��ا م���ع امل���خ���رج ���ش��ري��ف ع��رف��ة وال�����ش��ي��ن��اري�����ش��ت عبد 
واملفاجاآت  الت�شويق  من  الكثري  وحتمل  كمال،  الرحيم 
يف االأحداث. لذا اأترقب رد فعل اجلمهور عند 

طرح الفيلم جتارياً.
�ضربي  ه��ن��د  زل���ت  م��ا  ه��ل   •
تتابع عملها ك�ضفرية ملكافحة 
ه��ذ�  يعطلها  وه���ل  �جل�����وع، 

�لن�ضاط عن �أعمالها؟
مواعيد  يف  ال���ف���ن���ان  ي��ع��م��ل  ال   -
وقناعاتي  حم�������ددة، 
بالق�شية  ال�شخ�شية 
كبري  ب�شكل  ازدادت 
ب���ع���دم���ا مل�������ش���ت يف 
املا�شية  ال�شنوات 
االأطفال  م��ع��ان��اة 
التي  ال��الج��ئ��ني 
بن�شبة  زادت 
نتيجة  ك����ب����رية 
لل�شراع ال�شيا�شي 
امل�������ن�������ط�������ق�������ة  يف 

العربية.
اأدخ����ر  )ال  وت���خ���ت���م: 
اأي  دع�������م  يف  ج�����ه�����داً 
ن���������ش����اط ي���������ش����اه����م يف 
التوعية يف مكافحة 

اجلوع(.

�ل��در�م��ا  �إىل  ���ض��ربي  ه��ن��د  �لتون�ضية  �ل��ف��ن��ان��ة  ت��ع��ود   
�لتلفزيونية �مل�ضرية من خالل م�ضروعها �جلديد )حالوة 
�لدنيا( حيث ت�ضاركها �لبطولة جمموعة من �لفنانني. يف 
ث هند عن �مل�ضل�ضل وعودتها �إىل �ل�ضباق  هذ� �حلو�ر تتحدرّ

�لرم�ضاين، كذلك م�ضروعاتها �ل�ضينمائية �لأخرية.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

زينب البلو�شي

فنه و  ال���ه���وى  ع���ود  رك���ن  ي���ا 

ام�شج�ن�ه ل��ي  روي�����ا  طي�ف 

م�ن��ه و  م�ن��ك  ودك  ي�ع�ل 

ظن�ه و  ااحل��ا���ش�����د  ي��ن�����ال  م��ا 

ام�وزنّ�ه ل��ي  حي�ل�ة  كي�ف 

���ش��اق��ن��ي ج��ي��ل��ك ب��االو���ش��ايف

لت�الف�ي واحل��ق�����ك  ب�ك  �ش�ط 

واف��ي بين�ك�م  ب��ال��ت��ج�����اوب 

بلخ�الف�ي ي�ش�ع�ي  وا���ش�����ي/ن 

خ��اف�����ي و  ع��ن�����ده  ك��ام��ن  ود 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

يا رب انا اأحبك و احب النا�س

                               �شفني ر�شيت بخريك و خريك

يا رب لو و�شو�س يل اخلّنا�س

                                اأرجوك .. ال ت�شغلني بغريك .

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

نا�رص البكر الزعابي

هجهجت طريه
�����ا َه�������ْج�������ِه�������َج�������ت ط�����������رية ع������ل������ى �ل�����ف�����نرّ

�������ا ت����������ن����������ي ب������ن������اق�������������س �حل�������نرّ ذك����������ررّ

�������������ا َدنرّ ب����������ي  �ل�������ل�������ي�������ل  د�ج  ي�������������وم 

���������ا ذنرّ و  �مل������ط������ل������ع������ي  ل��������ف��������اين  و�ن 

�����ا ه����������و خ�����ل�����ي�����ل�����ي �������������ض������������امي/ن ع�����نرّ

������ا �ل��������ع��������ب��������ري وف������������وع������������ة ��������ض������م������نرّ

�����ا وي���������������ل روح�������������������ي م����������غ����������رم م�����ع�����نرّ

�������ا ���������������س وب�������نرّ �������يَّ �أح�����������������������������وري/ن ��������ضَ

������ى �ذك�������������������������ره غ�������������ري�������������اف ي������ت������ث������نرّ

�����ا ب������ال�������������ض������ب������اب������ة و�ل���������������ض�������ب�������ا ك�����نرّ

�������ا ��������������ض������������دم������������وين و�خل���������������������رب م�������نرّ

������ا �آه�����������ت�����������ي م�����������ن خ������ي������ب������ة �ل������ظ������نرّ

�����ا ب�������ال�������ق�������رب ي����������ا ��������ض�������غ�������ريرّ �ل�����������ض�����نرّ

ج�����ع�����ل�����ه�����ا �ل����������ف����������ردو�����������س جت����م����ع����ن����ا

�ل��������ض�������و�ت�������ي ب��������ع��������ذب  يل  ������������������ردت  غرّ

غ����������������������ايل/ن م�������ع���������������ض�������وق م�������ه�������و�ت�������ي

ه�������������لرّ دم��������ع��������ي و���������ض��������ان��������ت �وق��������ات��������ي

������ب �لم���������و�ت���������ي ��������ض�������ار ق�����ل�����ب�����ي ح�������������ضْ

م�����������ن دي����������������������اره ت����������ه����������برّ ن�����ف�����ح�����ات�����ي

م���������ن ������ض�����ق�����ى �ل������ب�������������ض������ت������ان وي�����ح�����ات�����ي

����������ض��������ف��������ق ك����������ف����������ويف ب������ح�������������ض������ر�ت������ي

ذ�ت��������������ي و�������������ض������������ط  يف  �مل����������ح����������ب����������ة 

ك����������امل����������ه����������اي����������ا ب���������������ني و�ح������������ات������������ي

ب��������ال��������وف��������ا وغ�������ل�������ج�������ة م�����������ض�����اف�����ات�����ي

ب������ال������ب������ك������ى ورع�������������������ض���������ات ب���������ض����ف����ات����ي

م����������ن ������ض�����ج�����ي�����ج �ل����������وي����������ج زف���������ر�ت���������ي

�����������وك ب��������ن��������ه��������ر دم��������ع��������ات��������ي ك�����������ف�����������نرّ

ي�����������ض�����ت�����ج�����ي�����ب �ل����������������������ربرّ دع���������و�ت���������ي 

 ريــتـ�يــت

ب .. و �ن�ضحب و��ضتمتع .. �ضافح بحرّ

نك لي �لنا�س تقرب مرّْ و��ضعى .. تخرّ

كن جتربة .. كن خمتلف .. كن ممتع ..

نك. كن ملهم .. باأ�ضياء ت�ضبق �ضرّْ

***

ل تزعج �لعامل �نا �ع�ضق و �نا �حب

و �نا  َم�  �نام  �لليل  و �نا  �تاأمل

يا��خي ترى �للي �ضادق و فعاًل يحب

ين�ضاف  ف� عيونه  و لو  ما  تكلرّم

البيت مت�حد
ك����نرّ �ل��ع�����ض��اك��ر ���ض��ن��اه و�أق�������رب ع��ي��ال��ه

مي�����ض��ي م���ع���اه���م وه�����م مي�������ض���ون ب��ظ��الل��ه

�ل���و�ل���د �حل����اين (  (  .. م��ق��ام  ل��ه��م يف  وه���و 

م����ات����دري م���ن ف��ي��ه��م �ل���ل���ي ي��ح��م��ي �ل��ث��اين

نواف - الفهاد

كلنا خليفة
�ل���رج���ال ق��ي��ل  �إذ�  �إرج����ال����ك  ���ض��ع��ب��ك 

وي���اخ���ل���ي���ف���ة ع���ه���دن���ا ي������وم �ل���ق���ت���ال
ت������زدري م�����ا  وب������ه خ�������و�ت رج�������ال ل 

م�����ع حم����م����د ك�����ل ����ض���ع���ب���ك ع�����ض��ك��ري
نا�رص حممد بن يروان النيادي

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

م�����ض��م��وح��ه �لأمل  �إل  ����ض���ي  ك����ل  ع����ن 

مفت�وحه غ��رف�����ت��ك  ���ض�����رف��ة  ع����اد  م���ا 

! �دري  م����ا  و�ن�������ا  ي���ن���ي   ي�������ض���ررّ �ل����ل����ي  

���ل���ت���ي �مل����ا�����ض����ي ومن�������ت���ي ب��������دري ! ق���فرّ

حمود بن وهقه

ق�ضيدة خطتها �أنامل �ضاعر�ت "جمموعة �لنخبة �لأدبية" للتعبري عن طيب م�ضاعرهن 

بذكرى ميالد �ضيدي �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة )حفظه �هلل ورعاه(


