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مقدار امللح ال�سحي للطفل ح�سب ُعمره

امللح اأو كلوريد ال�سوديوم من اأهم املعادن التي يحتاجها اجل�سم ليقوم 
بالوظائف احليوية، والتي تت�سمن توازن ال�سوائل، ونب�ض الأع�ساب، 
اأكل  زي��ادة  لكن  ال��دم.  و�سغط  القلب،  فيها  الع�سالت مبا  وانقبا�ض 
امللح يدخل اجل�سم يف دائرة اخلطر، والتي تهدد بارتفاع �سغط الدم 

وتدهور �سحة القلب.
ويعترب ارتفاع �سغط الدم من امل�ساكل ال�سحية التي ل يرغب الآباء 
املنا�سبة  امللح  كمية  اإليك  مبكر.  ُعمر  يف  خا�سة  مواجهتها  لأبنائهم 

للطفل ح�سب ُعمره:
2000 ملغ من ال�سوديوم،  حتتوي كل ملعقة كبرية من امللح على 
من  ملغ   1500 على  حتتوي  امللعقة  اأرب���اع  ثالثة  اأن  ذل��ك  ويعني 

ال�سوديوم، واأن ن�سف امللعقة يحتوي على 1000 ملغ من املعدن.
من �سنة اإىل 3 �سنوات. يحتاج ج�سم الطفل يف هذا الُعمر اإىل ن�سف 

ملعقة من امللح يف اليوم.
من 4 اإىل 8 �سنوات. ترتفع كمية امللح ال�سحية للطفل يف هذا الُعمر 

اإىل ثلثي ملعقة كبرية من امللح يف اليوم.
من 9 اإىل 18 �سنة. يف هذه املرحلة ل يحتاج ج�سم الطفل اأكرث من 

ثالثة اأرباع ملعقة كبرية من امللح يف اليوم.
امللح يف طعام  زي��ادة كمية  تقارير طبية عديدة من  اعتبارات. حت��ّذر 
�سغط  وارتفاع  الأطفال،  �سمنة  اأ�سباب  من  الزائد  امللح  لأن  الطفل، 
ال��ق��ل��ب. وينبغي جت��ّن��ب الأط��ع��م��ة املجّمدة  ل��دي��ه��م، واأم���را����ض  ال���دم 
واجلاهزة مثل املخبوزات، واللحوم امل�سّنعة، والأكالت ال�سريعة لأنها 

حتتوي على كمية كبرية من امللح تفوق بكثري ما ينا�سب ال�سغار.

امتحان كتابي للراغبني 
يف الطالق 

مما ل �سك فيه اأن الطالق قرار ي�سعب على الزوجني اتخاذه، فهو 
الأ�سرة، وانطالقاً من ذلك،  اأركان  الزوجية ويقو�ض  يدمر العالقة 
قرر قا�ض يف حمكمة ال�سعب مبدينة يوبني التابعة ملقاطعة �سيت�سوان 
ال�سينية اإخ�ساع الراغبني بالطالق لمتحان، قبل اأن يكونا موؤهلني 

للح�سول عليه.
امتحان الطالق هو ابتكار من بنات اأفكار القا�سي وانغ �سيو، وذلك 
اأن لحظ ارتفاع ن�سب ق�سايا الطالق ب�سكل كبري يف حمكمته،  بعد 
الزوجني يفكران  �سيئاً حيال ذلك، وكان هدفه جعل  اأن يفعل  وقرر 
اأكرث من مرة قبل اإنهاء زواجهما، وتذكريهما بالأوقات اجلميلة التي 

جمعتهما يف املا�سي.
الزوجني  من  كل  على  يتوجب  الأ�سئلة،  من  جمموعة  وان��غ،  وو�سع 
ح��ال ح�سولهما على  الآخ��ر، ويف  ب�سكل منف�سل عن  الإج��اب��ة عليها 
ال��ط��الق، وبخالف  القا�سي على طلب  ي��واف��ق   ،60 م��ن  اأق��ل  درج��ة 
ذلك، يتوجب عليهما متابعة حياتهما الزوجية، �سواء رغبا بذلك اأم 

ل، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
وقال وانغ تعليقاً على امتحانه الفريد من نوعه:  هدفنا هو معرفة 
طبيعة احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني ال���زوج���ني امل��ق��ب��ل��ني على 
فبعد  ب��الآخ��ر،  منهما  كل  عالقة  اختبار  على  وت�سجيعهما  الطالق، 
اأكرث  يكونا  اأن  ميكن  الزوجية،  حلياتهما  الدقيقة  التفا�سيل  جمع 

تعقاًل قبل اتخاذ قرار الطالق .
ويتكون المتحان الكتابي من ثالثة اأق�سام: تعبئة الفراغات، و�سوؤال 
مثل  اأ�سا�سية  معلومات  الأ�سئلة  وتطلب  البيانات،  وبع�ض  ق�سري، 
اأعياد ميالد الأ�سرة والأطعمة املف�سلة وتاريخ ذكرى الزواج، وبع�ض 

الأ�سئلة الأخرى حول العالقة الزوجية.
يقراأ  الأ�سئلة،  على  بالإجابة  وال��زوج��ة  ال��زوج  كل من  يقوم  اأن  وبعد 
القا�سي اإجاباتهما، ويقوم بتقييمها وفقاً ملعايري خا�سة رف�ض الك�سف 

عنها، قبل اأن يتم اتخاذ القرار ب�ساأن طلب الطالق.
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اأ�سباب اأخرى غري احلمل لتاأخر الدورة ال�سهرية
من ال�سائع اأن تتاأّخر الدورة ال�سهرية لدى املراأة من فرتة لأخرى، وُتعرف 
با�سم  انحبا�ض الطمث . ويت�سبب ذلك يف زيادة التوتر  هذه احلالة طبياً 
والقلق لدى بع�ض الن�ساء اإىل اأن تعود الأمور اإىل الدورة الزمنية املعروفة. 
ال�سهرية، بح�سب  ال��دورة  لتاأّخر  الأخ��رى غري احلمل  الأ�سباب  اأهم  اإليك 

تقارير عيادة  مايوكلينيك :
اإىل  وال�سغوط  الإج��ه��اد  وزي��ادة  النف�سي  التوتر  ي�سبب  اأن  ميكن  التوتر. 
اإىل زيادة  ال�سهرية، ويرجع �سبب ذلك  ال��دورة  ا�سطراب موؤّقت يف موعد 
الهرمونات،  توازن  على  وتاأثريه  )الكورتيزول(  التوتر  هرمون  م�ستويات 

ومبجّرد تراجع م�ستويات الكورتيزول تعود الأمور اإىل طبيعتها.
متالزمة املبي�ض متعدد الكي�سات. حتدث هذه احلالة عندما ينتج اجل�سم 
كمية كبرية م��ن ه��رم��وين ال��ربوج�����س��رتون وال���س��رتوج��ني اأك��رث مم��ا هو 
جناح  ع��دم  ذل��ك  على  ويرتتب  املبي�ض.  من  البوي�سات  لإط��الق  مطلوب 
الدورة  غياب  وهي  احلالة  اأعرا�ض  اأوىل  فتبداأ  البوي�سات،  ت�سريح  عملية 

ال�سهرية اأو نق�ض كمية النزيف، وزيادة الوزن غري املرّبرة.
قد  احلمل  منع  حبوب  تناول  عن  التوقف  بعد  حتى  احلمل.  منع  حبوب 

ي�ستغرق الأمر حتى 6 اأ�سهر لتعود الدورة ال�سهرية اإىل انتظامها.
توؤّثر  قد  ال��زائ��دة  والنحافة  الريا�سية  التمارين  ك��رثة  ال��زائ��دة.  النحافة 
على م�ستوى الهرمونات املطلوبة لعملية الإبا�سة. اأورام الغدة النخامية. 
ل يزيد حجم الغدة النخامية عن حجم حبة البازلء، وقد ت�سبب الأورام 
احلميدة التي تنمو على هذه الغدة ا�سطراب موعد الدورة ال�سهرية نتيجة 
اإنتاج الغدة لكثري من الهرمونات. ق�سور الغدة الدرقية. عندما يقل اإنتاج 
الهرمونات  ت��وازن  يتاأثر  با�سمها  ُي�سّمى  ال��ذي  للهرمون  الدرقية  الغدة 

باجل�سم، وينعك�ض ذلك على انتظام الدورة ال�سهرية.

مئات الكالب جتتمع 
لتحقيق رقم قيا�سي 

عاملي  قيا�سي  رق��م  لتحقيق  حم��اول��ة  يف 
لأكرب جتمع للكالب من ف�سيلة  كويل 
كلب   500 م���ن  اأك�����رث  ، جت��م��ع  ب������وردر 

واأ�سحابهم يف حديقة عامة اأ�سرتالية. 
النهائي للكالب يف الفعالية  وبلغ العدد 
التي اأقيمت يوم الأحد املا�سي  يف حديقة 
 534 اأ�سرتاليا،  اأوفال ول�ستون جنوب 
لتحطيم  كافياً  الكالب  عدد  وك��ان  كلباً، 
الرقم القيا�سي ال�سابق الذي بلغ 303 

كلباً يف عام 2013. 
اإي التي  اإ���ض  اأو  ب��ي ك��ي  وق��ال��ت جمعية  
ت��ع��ن��ى ب��ال��رف��ق ب��احل��ي��وان ب��اأن��ه��ا قامت 
من  ق��در  اأك��رب  جلمع  الفعالية،  برعاية 
الأموال من اأ�سحاب الكالب امل�ساركني، 
اأنيمال  اإجن���ل  جلمعيتي   بها  و�ستتربع 
اللتان  ري�سكيو  دوغ  اإي  اإ���ض  و   ري�سكيو 
ماأوى  وتاأمني  احليوانات  باإنقاذ  تعنيان 

منا�سب لها. 
ومل تذكر امل�سادر اإن كانت هذه الفعالية 
اخلريية، هدفت عرب حتقيق هذا الرقم 
غيني�ض  ���س��ج��ل  دخ�����ول  اإىل  ال��ق��ي��ا���س��ي 
يف  ورد  م��ا  بح�سب  القيا�سية،  ل���الأرق���ام 

موقع  يو بي اآي الإلكرتوين. 

انت�سار التكهنات قبيل 
بدء مو�سم جوائز نوبل

مّثل الك�سف عن موجات اجلاذبية، 
ال��ت��ي و���س��ف��ت ب��اأن��ه��ا مت���وج���ات يف 
ن�سيج الزمان املكان )اأو الزمكان(، 
التعاون  م��ن  ع��ق��ود  ل��ع��دة  تتويجاً 
ال��ع��ل��م��ي، ح��ي��ث م���ن امل��م��ك��ن الآن 
نوبل يف  بجائزة  الكت�ساف  تكرمي 

الفيزياء.
وكان مر�سد ليزر موجات اجلاذبية 
التداخلي )ليغو( قام بالتعرف على 
 ،2016 عام  يف  وقيا�سها  املوجات 
ح��ي��ث ك����ان اك��ت�����س��اف��ه��ا م��ب�����س��راً ب� 
ع�����س��ر ج���دي���د يف ع���ل���م ال���ف���ل���ك . 
اأعمال جائزة نوبل  ويفتتح جدول 
املقبل، بجائزة الطب  يوم الثنني 
وظائف  )ع��ل��م  الفي�سيولوجيا  اأو 
���س��ت��ل��ي��ه��ا جوائز  ث���م  الأع���������س����اء(، 
والكيمياء  الثالثاء،  يوم  الفيزياء 
يوم الربعاء والقت�ساد يف التا�سع 
من اأكتوبر )ت�سرين الأول( املقبل. 
ع���ل���ى جائزة  امل���راه���ن���ة  ت���ت���م  ك���م���ا 
ن��وب��ل ل��ل�����س��الم، وال��ت��ي م��ن املقرر 
الع������الن ع��ن��ه��ا يف ال�����س��اد���ض من 
اأكتوبر )ت�سرين الأول( بالعا�سمة 
جلنة  وتلقت  اأو���س��ل��و.  الرنويجية 
تر�سيحاً   318 الرنويجية  نوبل 
العام،  لهذا  ال�سالم  بجائزة  للفوز 
ع���دد تر�سيحات  اأع��ل��ى  ث���اين  وه���و 
عام  يف  الأوىل  للمرة  منحها  منذ 
املر�سحني،  ب���ني  وم���ن   .1901
، وهي  البي�ساء  جماعة  اخل��وذات 
�سوريا.  يف  تطوعية  اإن��ق��اذ  جماعة 
وقال العديد من الباحثني اإنه من 
ب�ساأن  ال��ت��وت��رات  تلعب  اأن  املمكن 
والنووية  ال�����س��اروخ��ي��ة  ال���ربام���ج 
اختيار  يف  دوراً  ال�سمالية،  لكوريا 
وت�سدر  العام.  هذا  ال�سالم  جائزة 
الت���ف���اق ال���ن���ووي الإي�������راين لعام 
طهران  واف��ق��ت  وال����ذي   2015
لعمليات  اخل�����س��وع  على  مبوجبه 
تطوير  ع���ن  والم���ت���ن���اع  ت��ف��ت��ي�����ض 
تر�سيح  ق���ائ���م���ة  ن����ووي����ة  اأ����س���ل���ح���ة 
اأوردال،  ه��رني��ك  جمعها  ق�����س��رية 
من�سب مدير  موؤخراً  توىل  ال��ذي 
اأو�سلو.  يف  ال�����س��الم  اأب��ح��اث  معهد 
اأن�����ه  م���ن امل��ه��م اأن ترى  واأ����س���اف 
مع  الت���ف���اق  اأن  ال�سمالية  ك��وري��ا 
املجتمع  ب��ت��ك��رمي  ي��ح��ظ��ى  اإي������ران 
ا�سم  اأوردال  ذك���ر  ك��م��ا   . ال�����دويل 
املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني 
ورئي�سها  املتحدة،  ل��الأمم  التابعة 
واإعطاء   مل�ساعدة  غراندي،  فيليبو 
حول  لج���ئ  م��ل��ي��ون  ل�65  ���س��وت 
املفو�سية  اأن  اإىل  وي�����س��ار  ال��ع��امل. 
قد  كانت  الالجئني  ل�سوؤون  العليا 

فازت باجلائزة مرتني من قبل.
�سحيفة   اأوردال  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 
اليومية،  ال���رتك���ي���ة  ج���م���ه���وري���ت 
وحم��رره��ا ال�����س��اب��ق، ك���ان دون����دار، 
الن�سال  �����س����دارة  يف  ك����ان  ال�����ذي 
ال�سحافة  اأج�������ل  م�����ن  ال�����رتك�����ي 

احلرة.

لهذا ال�سبب ال ت�سع 
�سرائح الليمون يف الع�سري

نحو  ع��ل��ى  ال��ل��ي��م��ون  ���س��رائ��ح  ت�ستخدم 
الع�سائر  اإىل  ن��ك��ه��ة  لإ����س���اف���ة  وا����س���ع 
الوقت،  نف�ض  يف  لكنها  وامل�����س��روب��ات، 
من  ب����ال����ع����دي����د  ت���ت�������س���ب���ب  اأن  مي����ك����ن 
الأمرا�ض، فهي حتمل ن�سبة عالية من 

اجلراثيم والبكترييا والفريو�سات.
مميزة  نكهة  الليمون  �سرائح  وت�سفي 
الباردة،  وامل�����س��روب��ات  ال��ع�����س��ائ��ر  ع��ل��ى 
تكون  اأن  ميكن  الوقت  نف�ض  يف  لكنها 
امل�سببة  ال��دق��ي��ق��ة  ب���الأح���ي���اء  م��ل��وث��ة 
ل��الأم��را���ض. وينطبق ه��ذا الأم���ر على 
اأنها  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  الثلج،  مكعبات 
يف  وخ��ا���س��ة  منع�سة  امل�����س��روب��ات  جتعل 
امل�سنوعة  املياه  اأن  اإل  ال�سيف،  ف�سل 
باملعايري  ب���ال�������س���رورة  ت��ف��ي  ل  م��ن��ه��ا، 

امل�ستخدمة يف مياه ال�سرب.

مكعبات  تقدمي  مت   ،1987 ع��ام  ففي 
الثلج امللوثة خالل مباراة يف لعبة كرة 
بن�سلفانيا  جامعة  فريقي  بني  ال��ق��دم، 
باإ�سابة  ت�سبب  مم��ا  كورنيل،  وجامعة 
خطرية.  ب��اأم��را���ض  �سخ�ض   5000
عن  م�سوؤولة  الثلج  مكعبات  كانت  كما 
اأمريكا  يف   1991 ع��ام  الكولريا  وب��اء 
الالتينية، والتي ت�سببت بنحو 8000 
بح�سب  وف�������اة،  ح���ال���ة  و17  اإ����س���اب���ة 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وبالإ�سافة اإىل خطورة ت�سنيع مكعبات 
ال��ث��ل��ج م���ن امل���ي���اه امل���ل���وث���ة، مي��ك��ن لها 
ول�سرائح الليمون، اأن تلتقط البكترييا 
ال�سطوح،  من  العديد  من  واجلراثيم 
التقطيع والأواين  مبا يف ذلك لوحات 

والأيدي العاملة وغري ذلك.

منه  يحذر  ما  وهو  عادي،  �أمر  �ل�شديدة  �حلي�ض  �آالم  �أن  �ل�شيد�ت  بع�ض  لدى  �لظن  يغلب 
خرب�ء �ل�شحة. فهذه �الآالم قد تكون موؤ�شر� على عدم �لقدرة على �الإجناب يف �مل�شتقبل 
يتزوج ويرغب  �الإجناب هو حلم من   . �لرحمي  �لبطاين  �النتباذ  بـ  الرتباطها مبا يعرف 

بتكوين �أ�شرة، وحتقيق هذ� �حللم لي�ض باالأمر �ل�شهل دوما، فعدم �لقدرة على �الإجناب 
ويعد  معقد.  �الأ�شباب  هذه  عن  و�لك�شف  متعددة،  �أ�شباب  له  �ل�شيد�ت  بع�ض  لدى 

فاإن  و�إح�شائيا  �لن�شاء.  لدى  �لعقم  �أ�شباب  من  و�حد�  �لرحمي  �لبطاين  �النتباذ 
يحاولن  �أن  �إىل  ذلك،  يعرفن  �أن  دون  �ملر�ض  هذ�  من  يعانني  �لعامل  �لن�شاء  ع�شر 

يدركن  ال  كثري�ت  �أن  يرون  �ل�شحة  خرب�ء  فاأغلب  �مل�شاكل.  تظهر  وهنا  �الإجنــاب، 
�إ�شابتهن مبر�ض �النتباذ �لبطاين �لرحمي على �لرغم من �أن �أعر��شه لي�شت خمفية.

اآالم احلي�ض ال�سديدة وعالقتها 
بعدم القدرة على االإجناب

ال�سهرية  ال���دورة  اآلم  �سدة  اأن  ال�سيدات  بع�ض  تعتقد  اإذ 
وكثافتها اأمر طبيعي، لكن الأمر غالبا لي�ض كذلك. وهو ما 
يوؤكده اأخ�سائي الأمرا�ض الن�سائية الأملاين �ستيفان رينري 
بني  برنامج �سحتك  عربية عرب   DW يف حديث له مع
يديك، م�سريا اإىل اأن النتباذ البطاين الرحمي يظهر يف 
ال�سنوات املبكرة من عمر املراأة وي�سبب اآلما اأثناء الدورة 
الآلم حتى خارج  الوقت تظهر هذه  ال�سهرية ومع مرور 
اأن  الآلم  ل��ه��ذه  املمكن  وم��ن  ال�سهرية،  ال����دورة  م��واع��ي��د 

تنتاب الكثريات اأثناء التبول واأثناء اجلماع اأي�سا.
البطاين  بالنتباذ  الإ�سابة  �سبب  رينري  الطبيب  ويرجع 
حول  ال��رح��م  لبطانة  م�سابهة  اأن�سجة  من��و  اإىل  الرحمي 
اأن  الأن�����س��ج��ة  ل��ه��ذه  ل��ل��م��راأة ومي��ك��ن  التنا�سلية  الأع�����س��اء 
متتد لت�سل اإىل املثانة واحلالب. علما اأن ال�سفاء النهائي 
احلل  ويبقى  ممكن،  غري  الرحمي  البطاين  النتباذ  من 
تقليل  ه��و  امل��ر���ض  ه��ذا  م��ن  يعانني  اللواتي  اأم���ام  الوحيد 

الأعرا�ض وتخفيف الآلم.
ولتحقيق ذلك يوجد اأمام الأطباء خيارين للعالج: الأول 
امل��ري�����س��ات بوا�سطة  ي��ت��م ع���الج  اإذ  ب��ال��ه��رم��ون��ات،  ال��ع��الج 
النوع  اأم��ا  اآلم احلي�ض،  على  للق�ساء  حبوب منع احلمل 
الآخر من العالج، فيكون بالتدخل اجلراحي لإزالة كافة 

اأن�سجة النتباذ البطاين الرحمي.
ويوؤكد الطبيب رينري اأن اإجراء التدخل اجلراحي ل يعد 
بالتخل�ض من املر�ض كليا، فالنتباذ البطاين الرحمي هو 
ي�سل  اأخ��رى  م��رة  الإ�سابة  احتمال  ويبلغ  مزمن  مر�ض 
املر�ض  ه��ذا  يختفي  اأن  املمكن  وم��ن  باملئة،  خم�سني  اإىل 
لدى  الهرمونات  تتوقف  اإذ  ال��ي��اأ���ض،  �سن  ب��داي��ة  م��ع  كليا 
احلي�ض  اآلم  اأن  علما  اأي�سا.  الآلم  وتقل  تدريجيا  امل��راأة 
عندما تكون ماألوفة ميكن تقليلها باإتباع بع�ض الن�سائح 
الب�سيطة التي ا�ستعر�ستها بع�ض املواقع الأملانية ومن بني 

هذه الن�سائح:
1. اإتباع نظام غذائي �سحي:

لل�سعور  كبري  دور  له  ال�سليم  الغذائي  النظام  اأن  �سك  ل 
مراعاة  ب�����س��رورة  ال�سحة  خ���رباء  ين�سح  ل��ذا  ب��الرت��ي��اح، 
النظام الغذائي يف هذه الفرتة، فوفقا ملوقع  فرين  الأملاين 
اأن تناول  واملعني بال�سوؤون ال�سحية فاإن الكثريات يجدن 
وال�ساي  والكول  القهوة  بالكافيني مثل  الغنية  امل�سروبات 
الأ�سود يخل�سهن من اآلم احلي�ض، بينما تف�سل الكثريات 
البتعاد عن تناول الألبان وم�ستقاتها. اأما خرباء ال�سحة، 
والكال�سيوم  باملغنيزيوم  الغنية  الأطعمة  تناول  اأن  فريون 
بني  وم���ن  احل��ي�����ض،  اآلم  تخفيف  ع��ل��ى  ي�ساعد  ب��ان��ت��ظ��ام 

املك�سرات وال�سبانخ والأجبان، ف�سال  الأطعمة  هذه 
اإم��داد اجل�سم بالكميات الالزمة من فيتامني  عن 
B6، اإذ ي�ساعد على توازن عمل اجلهاز الع�سبي. 
وميكن احل�سول على هذا الفيتامني بتناول املوز 
و�سمك ال�ساملون، اأما من يعانني من انتفاخ البطن 
ال�سحة  فين�سحهم خرباء  ال�سهرية  ال��دورة  اأثناء 

بالإكثار من الأطعمة التي حتتوي على الألياف.
2. كمادات املياه ال�ساخنة:

ما  الت�سنج،  من  للتخل�ض  فعال  م�ساد  احل��رارة  تعد 
و�سيلة  اأ�سرع  الدافئة  املياه  ك��م��ادات   ا�ستخدام   يجعل 

للتخل�ض من الت�سنجات املرتبطة بهذه الفرتة.
دائم: ب�سكل  ال�سرتخاء   .3

لذا  احلي�ض،  تقل�سات  �سدة  م��ن  والتوتر  الإره���اق  يزيد 
ما  ال��راح��ة،  ك��اف من  باأخذ ق�سط  ال�سحة  ين�سح خ��رباء 
ي�ساعد على ا�سرتخاء الع�سالت والتخل�ض من الت�سنجات 

ب�سكل تدريجي.
التدليك:  .4

وفقا ملوقع  غيزوندهايت تيب�ض  فاإن التدليك ي�ساعد على 
التخل�ض من اآلم احلي�ض، اإذ يعزز تدفق الدم يف اجل�سم 

وي�ساعد على ا�سرتخاء اجل�سم.
والنيكوتني: الكحول  تناول  عن  البتعاد   .5

ي��خ��ف�����ض ال��ت��دخ��ني ت��دف��ق ال����دم يف الأن�����س��ج��ة، م���ا يعزز 
ال��ت�����س��ن��ج��ات، الأم����ر ال����ذي ي��زي��د م��ن اآلم ال��ط��م��ث لدى 
املدخنات، لذا ين�سح خرباء ال�سحة بالبتعاد عن التدخني 
وتناول  الكحول  �سرب  تناول  اأن  وخا�سة  اأي�سا،  والكحول 
يف  ورد  ح�سبما  املحرمات،  من  يعد  واح��د  اآن  يف  امل�سكنات 

موقع  فرين  الأملاين.

متدد بطانة الرحم- مر�ض خطري قد ي�سبب العقم
املتزوجني طفاًل ميالأ  اأغلب  الزفاف ينتظر  بعد ليلة 
البيت �سجيجاً و�سراخاً وفو�سى. لكّن الفرحة �سرعان 

اأحياناً  ه��ذا  وي��ج��ري  ال��زوج��ة،  حتمل  مل  اإذا  تخبو  م��ا 
لأ�سباب ب�سيطة من اأهمها متدد غ�ساء الرحم وهو مر�ض 

�سهل العالج لكنه �سعب الت�سخي�ض.
 مذ بداأت عادتي ال�سهرية واأنا يف الثانية ع�سرة من العمر 
عانيت من اآلم فظيعة مل ُت�سخ�ض. و حتى بلوغي الثانية 
والع�سرين، كنت عليلة طوال الوقت، وعادتي ال�سهرية ل 
ت��زرين بانتظام، وم��ا برحت اأع��اين من اآلم يف الأم��ع��اء  ، 
يف  ُدن��ه��ام،  لينا  الأمريكية  الكوميديا  ممثلة  كتبت  هكذا 
كتاب ن�سرته حول مر�ض  متدد بطانة الرحم  عام 2016، 

وه��������و م������ا و����س���ع 
امل���������ر����������ض حت���ت 
الأ���س��واء ح�سب 
ن�سرته  م���ق���ال 
�������س������ح������ي������ف������ة  
��������س�������ن   ذا 
ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
 27( ي�������������������وم 
�سبتمرب  اأي���ل���ول/ 

.)2017
يوم  م���ب���ادرة   ت�سعى 
حم�����������ارب�����������ة مت��������دد 
ب��ط��ان��ة ال����رح����م  اإىل 
تعريف الن�ساء واأطباء 
الن�سوية  الأم������را�������ض 
ت�����س��م��ع به  مب���ر����ض، مل 
كثري من الن�سوة، وميكن 
ملعاناتهن  �سببا  يكون  اأن 
قد  ب��ل  م�����س��ت��م��ر،  ب�سكل 
لتدمري  ���س��ب��ب��ا  ي�����س��ب��ح 

حياتهن الزوجية.
مت�������دد ب����ط����ان����ة ال����رح����م 
من  ع���������دٍد  يف  )وي������ع������رف 
بتهدل  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ب���ل���دان 
�سائع  مر�ٌض  الرحم(  غ�ساء 
ال���ن�������س���اء، ولكن  ب���ني  مت���ام���ا 
وتعاين  م��ت��ف��اوت��ة،  ب���درج���ات 
اآلم  م�����ن  ب�����س��ب��ب��ه  ك�����ث�����ريات 
على  جت����ربه����ن  م����ربح����ة 
العمل  ع����ن  الن����ق����ط����اع 
هذا  اأّن  وث��ب��ت  اأح���ي���ان���اً، 
يكون  اأن  مي��ك��ن  امل���ر����ض 

�سبباً هاماً من اأ�سباب العقم.
بطانة  ينجم عن منو غري طبيعي يف خاليا  املر�ض  ه��ذا 
جوف  يف  ي��ح��دث  ال���ذي  الطبيعي  للنمو  م�سابه  ال��رح��م، 
الرحم نف�سه، لكنه يف هذه احلالة يقع خارج جدار الرحم، 
انت�سارا يف الأع�����س��اء املجتمعة  اأك��رث الأم��را���ض  وه��و م��ن 
مبنطقة احلو�ض. ومن اأهم اأعرا�سه اآلم م�ستمرة تعاين 
ح�سب  ت�سخي�سها،  يف  الطبيب  ينجح  اأن  دون  امل��راأة  منها 

تقرير ن�سره موقع �سحيفة فيلت الأملانية.



األحد   1   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12135  
Sunday  1   October   2017  -  Issue No   12135

22

�ش�ؤون حملية

حفل تكرمي للفائزين بجائزة �سما حممد لالأدب وم�سابقة و�سام الفكر واملعرفة

تت�شمن مهرجانات وور�ض عمل

حديقة احليوانات بالعني تعلن عن فعالياتها املو�سمية 

�فتتاح مهرجان �لثقافة �لعربية بتنظيم �إمار�تي يف طاجيك�شتان 

اإ�سادة دولية بعام القراءة وقانون القراءة ومعار�ض الكتب االإمارتية

•• العني - الفجر

خالد  ب��ن  حممد  بنت  �سما  ال��دك��ت��ورة  ال�سيخة  برعاية 
حممد  ال�سيخ  موؤ�س�سات  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نهيان  اآل 
بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية مت م�ساء  اأم�ض 
�سما  جائزة  من  كل  يف  الفائزين  تكرمي  اجلمعة  الأول 
حممد لالأدب وم�سابقة و�سام الفكر واملعرفة يف دورتهما 
الأوىل لعام 2017م يف معر�ض العني للكتاب يف دورته 
بداأ  وق��د   ، للموؤمترات  العني  مركز  يف  وامل��ق��ام  التا�سعة 
الدكتورة  ال�سيخة  احلفل  راع��ي��ة  بكلمة  التكرمي  حفل 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان والتي األقتها بالنيابة 
عنها الدكتورة منى الفال�سي لتبارك لهذا اجلمع الذي 
ويطلق  املعرفة  نور  ويت�سبع من  الكتب  ي�ستظل بظالل 
الإمارات  دول��ة  احلبيب  وطننا  �سماء  يف  الإب���داع  رحيق 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة .. وق��ال��ت ال��ي��وم ون��ح��ن جن��ن��ي جهود 
املبدعني الذين اأثرونا باأعمالهم الإبداعية لتكون جزءا 

الأوىل  دورتها  يف  ل��الأدب  حممد  �سما  جائزة  يف  م�سيئا 
الثقافية يف  واإث���راء احل��ي��اة  ب��اإب��داع��ه  ف��اأن اجلميع فائز 
لل�سالون  التهنئة  ال��ك��ل��م��ة  ت�سمنت  ك��م��ا   ، الإم������ارات( 
الأدب��ي الفائز بو�سام الفكر واملعرفة تقديرا جلهوده يف 
اإث���راء احل��ي��اة الثقافية والإب��داع��ي��ة يف الإم����ارات لتوؤكد 
خال�ض تهنئتها لكل املبدعني الذين �ساهموا يف اجلائزة 
وقدمت  والإب����داع  التطور  و  النجاح  م��ن  ملزيد  ودعتهم 
ال�سكر للجنة التحكيم على جهودها يف التحكيم ما بني 

الن�سو�ض امل�ساركة واختيار الأعمال الفائزة .
وا�سافت اإنها خطوات على طريق امل�ستقبل لوطننا الغايل 
احلكيمة  القيادة  حتت  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
اآل نهيان رئي�ض  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  ل�ساحب 
الدولة ونائبه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم حكام الإمارات 

- حفظهم اهلل 
هذا وقد قام اأع�ساء جلنة التحكيم بتكرمي الفائزين يف 
جائزة �سما حممد لالأدب يف الفئات املختلفة لها  ، تلى 
ذلك تكرمي ال�سالون الأدب��ي   )اقراأ – املنتدى العربي 
دورته  يف  واملعرفة  للفكر  �سما  بو�سام  والفائز   ) للكتاب 
ال�سالونات  ت��ك��رمي  مت  كما  2017م   ع��ام  ع��ن  الأوىل 
التي ح�سرت حفل التكرمي واملمثلة ب�سالون ) ا�سرتاحة 
وتخلل حفل   ،  ) ال��راوي��ات  ملتقى   ( و�سالون   ) �سيدات 
التكرمي اإلقاء ال�ساعر الإماراتي  الكبري عبد اهلل الهدية 
ال�سحي خمتارات من ق�سائده ما بني النبطي والف�سيح 
ال�سالونات  �سيدات  توجه احل�سور من  ، وعقب احلفل 
الثقافية والفائزات يف جائزة �سما حممد لالأدب )ملجل�ض 
بنت  �سما  الدكتورة  ال�سيخة  ومقابلة  واملعرفة(  الفكر 
حممد بن خالد اآل نهيان ، وقدم اجلميع ال�سكر والعرفان 
البارز يف  ودوره��ا  لهم  وت�سجيعها  للموهوبني  لرعايتها 
اإثراء احلياة الفكرية وتنمية الطاقات الإبداعية للمراأة 

على وجه التحديد ولكافة فئات املجتمع ب�سكل عام 
املودة  اأج��واء من  اللقاء ح��وار فكري ومعريف يف  وتخلل 
حتدثت فيه ال�سيدات عن ر�سالة ال�سالون اخلا�ض بهن 
والتحديات التي واجهت كل منهن وروؤية ور�سالة واآلية 
تنفيذ العمل واإثراء احلراك الثقايف بينهن كما تطرقت 
كل منهن ملا كان للقراءة من اأهمية على تغيري كثري من 
اإىل احلياة ب�سورة  ال�سخ�سية والنظرة  املفاهيم و�سقل 
اأوج��دت نوعا من  ال�سالونات الأدبية  اأن  اإيجابية وكيف 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي اإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��وا���س��ل ال��ث��ق��ايف ، 
احل�سور  �سما  الدكتورة  ال�سيخة  �سكرت  ذات��ه  الوقت  يف 
الطريق  وموا�سلة  امل��ث��اب��رة  �سعلة  نفو�سهن  يف  واأح��ي��ت 
القراءة هي  ب��اأن  اإ�سراقا ومعرفة موؤكدة  اأك��رث  نحو غد 
الهوية الوطنية هو احل�سن  امل�ستقبل واأن تعزيز  منارة 
ال�سامد واجل�سر الذي من�سي عليه نحو امل�ستقبل دون 
اأن نتخلى عن تراثنا وقيمنا وهويتنا ولن يكون ذلك اإل  

بالقراءة واملعرفة   وحب الوطن.

•• العني - الفجر:

مو�سمها  بداية  عن  بالعني  احليوانات  حديقة  اأعلنت 
اجلديد، و�ستقوم با�ستقبال زوارها خالل املو�سم القادم 
الرئي�سية  احل��دي��ق��ة  بفعاليات  ب���دًء  م��ث��رية  بفعاليات 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف معار�ض  ال���ع���ام  ط�����وال  ت��ت��وف��ر  وال���ت���ي 

احليوانات والعرو�ض و التجارب املثرية.
الطيور اجلارحة وهي حتلق  بعر�ض  ال��زوار  وي�ستمتع 
ليكون  اأك��ف��اء،  اإماراتيني  مدربني  باإ�سراف  ال�سماء  يف 
من بينها عر�ض الببغاءوكذلك جتربة اإطعام الزراف 
اإىل  بالإ�سافة  البطاريق  اإطعام  والع�سافري،وم�ساهدة 
الإن�����س��ان يف  م��ن �سنع  �سفاري  اأك��رب  خو�ض جتربة يف 

العامل حيث احلياة الربية الإفريقية.
متجولة  مب��ج�����س��م��ات  احل��دي��ق��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اأوىل  ت��ب��داأ 
حل���ي���وان���ات وزواح�������ف م��ق��ت��ب�����س��ة م���ن احل���ي���اة الربية 
الطبيعية، وم�سبعة باألوان زاهية ، مب�ساحبة عرو�ض 
ل��ف��ن��ان��ي��ني م��ت��م��ي��زي��ن، ح��ي��ث ت�����س��ف��ي ج����واً ع��ائ��ل��ي��اً يف 

من  ال��راب��ع  حتى  لتتوا�سل  الأ���س��ب��وع   نهاية  ع��ط��الت 
نوفمربالقادم

هذا وت�ستقبل احلديقة  زواره��ا يف الأ�سبوع الإفريقي 
من خالل اأن�سطة تفاعلية وعرو�ض فلكلورية متنوعة 

قرية  �سمن  الإفريقية  الربية  احلياة  من  م�ستوحاه 
ثقافية م�سغرة  يف الفرتة ما بني 06 اأكتوبر اإىل 12 
اأبوظبي  مهرجان  ا�ست�سافة  يتم  كما  احل��اىل.  اأكتوبر 
والذي  التوايل  على  اخلام�سة  للمرة   2017 للعلوم 

طلبة  وي�����س��ت��ه��دف  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض  ينظمه 
املدار�ض ب�سكل خا�ض والزوار ب�سكل عام.

الذي  الطبيعة  ���س��ون  م��ه��رج��ان  احل��دي��ق��ة  تنظم  كما 
من  متنوعة  بيئية  بق�سايا  اجل��م��ه��ور  بتوعية  يعنى 
خالل تقدمي ور�ض عمل تعليمية ار�سادية حول كيفية 
املحافظة على احليوانات املهددة بالنقرا�ض ، وحماية 

بيئتها الطبيعية.
كما حتتفل احلديقة باليوم الوطني ويوم العلم ويوم 
تراثية وعرو�ض  واأن�سطة  ال�سهيد من خالل فعاليات 

فلكلورية خمتلفة.
الذي  الأ�سواء  �ستنظم احلديقة مهرجان  ولأول مرة 
ي��اأت��ي م��ع اح��ت��ف��الت امل��و���س��م وراأ������ض ال�����س��ن��ة امليالدية 
واملج�سمات  املتوهجة  ال�سوئية  املوؤثرات  على  ويعتمد 

امل�سيئة.
الذي  ال�ستوي  مبهرجانها  عامها  احلديقة  و�ستختتم 
جميع  ت�ستقطب  ترفيهية  وع��رو���ض  ف��ق��رات  ي��ح��وي 

اأفراد العائلة من خمتلف الفئات العمرية.

•• دو�شنبه  - الفجر

 �سهد �سعادة الربوفي�سور حممد يو�سف اإمام 
القومية  طاجيك�ستان  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض  زاده 
ال��ع��ا���س��م��ة ح��ف��ل افتتاح  يف م��دي��ن��ة دو���س��ن��ب��ه 
الأوىل  ن�سخته  يف  العربية  الثقافة  مهرجان 
خالل  ورح���ب  ال��ي��ا���س��م��ني  دار  نظمته  ال���ذي 
به  وامل�ساركني  امل��ه��رج��ان  منظمي  ا�ستقباله 
الرئي�ض  ال�سنا�سي  م��رمي  الدكتور  برئا�سة 
وتقدمت   ، ال���ي���ا����س���م���ني  ل�������دار  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
القومية  طاجك�ستان  جامعة  اىل  ال�سنا�سي 
اقامة  يف  التن�سيق  اىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر 
العالقات  وتوثيق  العربية  الثقافة  مهرجان 
ودولة  طاجك�ستان  جمهورية  ب��ني  الثقافية 
اهتمامكم  املتحدة، مقدرة  العربية  الم��ارات 
العلمية  وا���س��ه��ام��ات��ك��م  ال��ع��ري��ق  وت��اري��خ��ك��م 

والتقنية والدينية والدبية عرب الع�سور .
و�سمن حفل افتتاح املهرجان تقدمي الن�سيد 
الوطني الطاجيكي باللغة العربية بال�سافة 
اىل فقرات طالبية متجد الأدب العربي كما 
ت�سمن معر�سا لال�سدارات الثقافية العربية 

نظمتها اجلامعة ودار اليا�سمني .
نا�سر  الأدي��ب  املهرجان  انطالقة  و�سارك يف 
عبدالوهاب  ال��دك��ت��ور  وال��ك��ات��ب  ال��ظ��اه��ري 
الحتادية  املحكمة  رئي�ض  القا�سي  ع��ب��دول 
)�سابقاً(  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ة  ب���الإم���ارات  العليا 
والأ�ستاذ حممد كامل املعيني موؤ�س�ض املعهد 
واملركز  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال������دويل 
والعالمي  الثقافية  للدبلوما�سية  ال��دويل 
ع��ب��دال��رح��م��ن ن��ق��ي ال��ب�����س��ت��ك��ي ن��ائ��ب رئي�ض 
املثقفني  وع��دد  الماراتية  ال�سداقة  جمعية 

والعالميني الماراتيني .
وقالت الدكتورة ال�سنا�سي يف افتتاح املهرجان 
: ان دولة المارات العربية املتحدة  تا�س�ست يف 
عام 1971م وبجهود ال�سيخ زايد بن �سلطان 
المارات  واخوانه حكام  اهلل  نهيان رحمه  ال 
ان�����س��ئ��ت ال����دول����ة الحت����ادي����ة ل��ت�����س��ب��ح دول���ة 
النهو�ض  الم���ارات دول��ة ح�سارية لب��د م��ن 
واجلامعات  امل��دار���ض  افتتاح  وك���ان  بالتعليم 
التعليمية  البعثات  على  والرتكيز  واملعاهد 

لل�سفر اىل خمتلف اقطار العامل .
وا�سارت اىل انه انت�سرت املدار�ض يف كل قرية 
 ، النظامي  بالتعليم  الم��ارات  ابناء  ، وحظى 
على  التعليم  بفر�ض  والن��اث  الذكور  ومتتع 
الحتياجات  ذوي  اىل  بال�سافة  ال�سواء  حد 

اخلا�سة والهتمام اي�سا بتعليم الكبار .
المارات  نف�ست  ان��ه  ال�سنا�سي  واو���س��ح��ت  
ع��ن��ه��ا ���س��ن��وات ال��ع��زل��ة والب��ت��ع��اد ع��ن منابر 
التعليم  ن��ه�����س��ة  ف��ا���س��ب��ح��ت  وال���ن���ور،  ال��ع��ل��م 
نه�سة �ساملة ، ت�سمل جمتمع المارات على 

اإختالف الو�سع الجتماعي .
م�سرية اىل ان عمر الدولة الحتادية مايقارب 

يف  امل�سرية  ال��دول��ة  ا�ستكملت  ع��ام��ا   46 م��ن 
 ، والهند�سية  والطبية  التقنية  العلوم  جمال 
المارات  م�سبار  ي�سل  ان  املخطط  من  وان��ه 
الدولة  وا�ستكملت   2021 ع��ام  امل��ري��خ   اىل 
% من   20 لتوليد  النووية  حمطاتها  بناء 
% من   70 بها  ويعمل  الكهربائية  الطاقة 
كوادرها الب�سرية من املواطنني ، وا�ستطاعت 
دول�����ة الم��������ارات ت�����س��ن��ي��ع ج����زء م���ن هياكل 
ت�سنيع  على  قدرتها  اىل  اإ�سافة   ، الطائرات 
بع�ض املواد الدوائية بالرغم من �سح الدولة 
اك��ت�����س��اف ما  ان��ن��ا متكنا م��ن  اإل   ، ب��ال��ن��ب��ات��ات 

يتنا�سب مع الت�سنيع الدوائي .
اننا منر   : ال�سنا�سي  وقالت الدكتورة مرمي 
بازدهار  املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة  يف 
الحتالل  اب��ان  عليه  كنا  مب��ا  مقارنة  علمي 
لول  ليتحقق  ذل���ك  ي��ك��ن  ومل   ، ال��ربي��ط��اين 
احل���ث ع��ل��ى ال��ع��ل��م وال����ق����راءة وامل�����س��اه��م��ة يف 
الب���ت���ك���ار، ف��ك��ان ان اع��ل��ن��ت دول����ة الم�����ارات 
ع��ن اول ق��ان��ون م��ن ن��وع��ه ل��ل��ق��راءة ، ي�سع 
وم�سوؤليات  تنفيذية  وبرامج  ت�سريعية  اط��ر 
دولة  يف  ال��ق��راءة  قيمة  لرت�سيخ   ، حكومية 
ي��ل��زم احلكومة  الم����ارات م��ن خ��الل ت�سريع 
ك��ل مدر�سة  وامل��ع��رف��ة يف  ال���ق���راءة  ن�����س��ر  اىل 
وج��ام��ع��ة وم��وؤ���س�����س��ة وب��ي��ت يف ج��م��ي��ع انحاء 
املدار�ض  اإل��زام  القانون على  وين�ض   ، الدولة 
واجلامعات بتطوير مكتباتها وت�سجيع وحث 
الطلبة على القراءة التثقيفية ولي�ست فقط 

التعليمية .
واو���س��ح��ت ان���ه ت��ع��ف��ي دول����ة الم������ارات امل���واد 
او  ال��ر���س��وم  م��ن  رئ��ي�����س��ي��ة  ك�سلعة  ال��ق��رائ��ي��ة 
ال�����س��رائ��ب ل��غ��اي��ات ال��ت��ال��ي��ف او ال��ن�����س��ر او 
، والقانون يلزم اجلهات احلكومية  الطباعة 
ب��ت��م��ك��ني امل���وظ���ف م���ن احل�����س��ول ع��ل��ى وقت 
�سمن  عمله  جم��ال  يف  التخ�س�سية  للقراءة 

�ساعات العمل الر�سمية ،
كما تلزم احلكومة املقاهي يف املراكز التجارية 

على  القانون  وين�ض   ، قرائية  م��واد  بتوفري 
ب  ودعمه  للقراءة  الوطني  ال�سندوق  ان�ساء 
وزراء   5 تكليف  ومت   ، دره���م  مليون   100
لو�سع ال�سيا�سات الوطنية للقراءة ومتابعتها 
، بل �سدد القانون على ان تبدا القراءة للطفل 

من هو جنني يف بطن امه .
وع����ربت ع��ن ف��خ��ر دول����ة الم������ارات العربية 
املتحدة بان املو�سم الثقايف يف املعار�ض الكتب 
يبداأ تقريبا من المارات بانطالقة معر�ض 
وتختتم  نوفمرب  للكتاب يف  ال��دويل  ال�سارقة 
م���ع���ار����ض ال��ك��ت��ب ال��ع��رب��ي��ة يف الم��������ارات يف 
للكتاب  ابوظبي  مبعر�ض  ابوظبي  العا�سمة 
للكتاب  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ر���ض  وي��ع��د   ،
العاملي، وي�سم  امل�ستوى  الثالث على  املعر�ض 
مليون و 500 الف عنوان ويح�سر مايقارب 
من مليوين �سخ�ض، ويقام من خالله 700 
ونتمنى   ، ا�سبوعني  م��دى  على  ادبية  فعالية 
ال�سارقة  مبعر�ض  الطاجيكيون  ي�سارك  ان 
للكتاب ، ويكون لالدباء واملثقفني الطاجيك 
ح�سورهم   ، العربية  باللغة  املتحدثني   من 

املميز بهذا املعر�ض
وي���ق���دم م��ع��ر���ض ال�������س���ارق���ة ل��ل��ك��ت��اب منحة 
درهم  مليون  وم��ق��داره��ا  ال�سنوية  الرتجمة 
اماراتي اي مايعادل 300 الف دولر امريكي 
، ام���ا م��ع��ر���ض اب��وظ��ب��ي ل��ل��ك��ت��اب ف��ان��ه يقدم 
والرتجمة  الن�سر  جم��ايل  يف  كبرية  خدمات 
وحث الطلبة على القراءة ، وقبل ايام قليلة 
اخ���ت���ارت ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة ل��ع��وا���س��م الكتاب 
اختارت  ق��د   ، اليون�سكو  منظمة  يف  العاملية 
  2019 ال�سارقة عا�سمة عاملية للكتاب لعام 
الكتاب  دع���م  ال���ري���ادي يف  ل���دوره���ا  ت��ق��دي��را 

وتعزيز ثقافة القراة .
وحتدثت عن اطالق دولة الم��ارات م�سابقة 
حت���دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي ال��ت��ي ت��ه��دف على 
ت�سجيع جميع طلبة مدار�ض الوطن العربي 
ل��ق��راءة اك��رث م��ن 50 مليون ك��ت��اب ك��ل عام 

يف  ال��ق��راءة  حت��دي   ، م�سروع  تكاليف  وبلغت 
3 ماليني  الم��ارات  برعاية  العربي  الوطن 
النا�سرين  ع��دد  اإزدي���اد  ، وع��ن  امريكي  دولر 
النا�سرين  ج��م��ع��ي��ة  وان�����س��ئ��ت  الم���ارات���ي���ني 
ون�سر  بطباعة  الهتمام  واإزداد  الماراتيني 
كتب الط��ف��ال ورف��ع ج��ودة الكتاب خ��الل 5 

�سنوات املا�سية .
الدكتورة  ق��ال��ت  اليا�سمني  دار  داره����ا  وع���ن 
دور  اح��د  �سنوات   5 منذ  ان�سئتها   : �سنا�سي 
ال�سارقة  ام���ارة  وم��ق��ره��ا  الم��ارات��ي��ة  الن�سر 
ت�سعى  ب��ل  الكتب  بن�سر  تكتفي  ل  دار  وه��ي   ،
العربية  ال���ث���ق���اف���ة  م���ه���رج���ان���ات  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
بالعربية  ناطقة  الغري  ال��دول  يف  والرتجمة 
امل��ه��رج��ان��ات م��ه��رج��ان الثقافة  ، واح���د اه���م 
اك��رث من  وال��ذي يح�سره  الهند  العربية يف 
2000 �سخ�ض متخ�س�ض يف الدب العربي 
، وقدمت دار اليا�سمني على مدى 4 �سنوات 
، كما تعمل دار  14 الف كتاب للهند  حوايل 
ا�س�ست  فقد  املكتبات  تا�سي�ض  على  اليا�سمني 
10 مكتبات مدر�سية بقرية واو�سي بال�سودان 
مكتبة  �سخي  ودعم  واهتمام  برعاية  وا�س�ست 
الديب الماراتي نا�سر الظاهري الذي تربع 
م�سكورا ب�سراء الكتب والتكفل ب�سحنها لتكون 
احد املكتبات الرافدة لطلبة الأدب العربي يف 
دار  ت��ط��رح  كما   ، الهند  يف  كاليكوت  جامعة 
ال�سعر والدب  الور�ض يف  اليا�سمني عدد من 
العربي يف الهند ، ا�سافة اىل م�سابقة ال�سعر 
ال��ع��رب��ي وامل��خ�����س�����س��ة ل��ل��ه��ن��ود مم��ن يكتبون 
بالرتجمة  يتعلق  وف��ي��م��ا   ، ال��ع��رب��ي  ال�����س��ع��ر 
اىل  ا���س��دارات��ه��ا  اليا�سمني  دار  ترجمة  فقد 
5 لغات من بينها ال�سينية والهندية حر�سا 
خمتلف  مع  الم��ارات��ي  الثقايف  التبادل  على 
الثقافات يف العامل وختمت خطابها باأن اللغة 

العربية بوتقة جتمعنا للحوار والبداع .
واو�سح من جانبه �سعادة الربوفي�سور حممد 
رئي�ض جامعة طاجيك�ستان  زاده  اإمام  يو�سف 

جمهورية  ن�����ال�����ت  ب����ع����د  ب�����اأن�����ه  ال����ق����وم����ي����ة 
العاملي  املجتمع  ب��داأ  ا�ستقاللها  طاجيك�ستان 
يهتم بها اهتماما خا�سا �سنة بعد �سنة وبداأت 
بلدان  جميع  وب��ني  بينها  العالقفات  تتطور 
العامل ونتج عن ذلك تعاون ثنائي يف العديد 
باعالن  املختلفة  ال����دول  م��ع  اجل���وان���ب  م��ن 

طاجيك�ستان �سيا�سة البواب املفتوحة.
وا�ساف تعترب دولة المارات العربية املتحدة 
اح�����دى ال�����س��رك��اء امل��ه��م��ني م���ن ب���ني ال����دول 
العربية بعد احياء العالقات القدمية وتعزيز 
واملتبادل  الثنائي  والتعاون  الودية  العالقات 

مع الدول العربية يف جميع املجالت.
واث��ن��ى ���س��ع��ادة ال��ربوف��ي�����س��ور حم��م��د يو�سف 
رفيعة  بالعالقات  اجلامعة  رئي�ض  زاده  اإم��ام 
امل�����س��ت��وى ب���ني الم�������ارات وط��اج��ي��ك�����س��ت��ان يف 
والثقافية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت 
بني البلدين منذ تبادل الزيارات بني رئي�سي 
الزيارة  ب��ع��د  ال���ع���الق���ات  وت���ع���ززت  ال��ب��ل��دي��ن 
الر�سمية للرئي�ض الطاجيكي ال�سيد امام علي 
رحمن يف مار�ض 2016 اىل المارات والتي 
ومذكرلت  اتفاقيات  ع��دة  توقيع  خاللها  مت 
تفاهم يف جمالت التعليم والبحوث العلمية 
وغ��ريه��ا ال��ت��ي و���س��ع��ت ا���س��ا���س��ا ث��اب��ت��ا لتعزيز 
الماراتية  التعاون بني اجلامعة واجلامعات 

ومراكزها البحثية العلمية .
يو�سف  حممد  الربوفي�سور  �سعادة  واو���س��ح 
اإمام زاده رئي�ض اجلامعة الطاجيكية القومية 
انها تعترب املوؤ�س�سة التعليمية العليا الأوىل يف 
اجلمهورية ومن اجلامعات الرائدة يف تعليم 
اللغة العربية على م�ستوى املنطقة ولها دور 
كبري يف تعزيز العالقات العلمية والتعليمية 

والثقافية مع جميع دول العامل.
يو�سف  حممد  ال��ربوف��ي�����س��ور  ���س��ع��ادة  م�سريا 
عدة  م��ن  ط��الب��ا  ا�ستقطابها  اىل  زاده   اإم���ام 
البكالوريو�ض  ب��رام��ج  ل��درا���س��ة  ع��رب��ي��ة  دول 
من  باحثني  ووج��ود  والدكتوراة  واملاج�ستري 
ابحاث علمية  بعمل  يقومون  العربية  الدول 
فيما تعترب اجلامعة رائدة يف تدري�ض التاريخ 
والدب العربي ورغبتها يف تنمية التعاون مع 
الدول العربية يف جمال تعليم اللغة العربية 
وادابها ومو�سحا انه متاأكد بان هذه الزيارات 
�سوف ت�ستمر وت�سبح اجلامعة مركزا علميا 
لي�ض يف جمال اللغة العربية والدب العربي 
الخ�����رى كاحلقوق  ال��ع��ل��وم  ب���ل يف  ف��ح�����س��ب 

وال�سحافة وامليكروبيولوجيا .
وا����س���ار ���س��ع��ادة ال��ربوف��ي�����س��ور حم��م��د يو�سف 
والعلماء  الدب���اء  م�ساركة  ان  اىل  زاده  اإم���ام 
الماراتيني يف مهرجان الثقافة العربية لدار 
للطالب  وم��ث��م��رة  نافعة  �ستكون  اليا�سمني 
والباحثني وال�ستفادة من فعاليات املهرجان 
القيمة  واملحا�سرات  العلمية  البداعات  من 

وقراءة ال�سعار العربية املمتعة.

جت�شيدً� ال�شرت�تيجية عام �خلري 2017
 اإطالق جائزة القائد العام 

ل�سرطة اأبوظبي للعمل االإن�ساين 
•• ابوظبي - الفجر

اأطلقت �سرطة اأبوظبي، جائزة القائد العام ل�سرطة اأبوظبي للعمل الإن�ساين، 
والتي تتيح لقطاعاتها ، تقدمي م�ساركات اإن�سانية تر�ّسخ امل�سوؤولية املجتمعية، 
املتعمق يف نفو�ض  ال��ع��ط��اء  امل��ج��ت��م��ع، جت�����س��ي��داً حل��ب  ال��ت��ط��وع، وخ��دم��ة  وروح 
واأكد   .2017 ا�سرتاتيجية عام اخلري  اأه��داف وخطة  مع  وتوافقاً  العاملني، 
معايل اللواء حممد خلفان الرميثي، القائد العام ل�سرطة اأبوظبي، اأن اإطالق 
اجلائزة يج�سد ال�ستجابة للمبادرات احلكومية، واملنا�سبات الإن�سانية والدولية، 

ق���ي���م اخلري  ت���ع���زي���ز  ت�����س��ه��م يف  ال���ت���ي 
التالحم،  و  املجتمع  وخدمة  والتطوع 
م�سرية   م��ك��ت�����س��ب��ات  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
اإ�سافة نوعية  الأمن والإ�ستقرار وتعد 
وب�سمة  الإن�����س��ان��ي��ة،  احل�����س��ارة  مل�سرية 
اأبوظبي  ت��ع��زز ري����ادة ���س��رط��ة  وا���س��ح��ة 
حملياً  الإن�����س��اين،  العمل  �سعيد  على 
اجلائزة  اأن  معاليه،  واأو���س��ح   . ودول��ي��اً 
يف  ال�سرطية  املوؤ�س�سة  ر���س��ال��ة  ت��ر���س��خ  
الهتمام بقيم جمتمع الإمارات، �سمن 
نهج املواطنة ال�ساحلة، والتي  تتوا�سل 
ج��ه��وده��ا  يف  ط��ري��ق اخل���ري بب�سمات 
اإن�ساين، يّت�سق مع الإرث الغايل  عطاء 

والفريد الذي تركه فينا ، املغفور له ، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب 
اهلل ثراه". وقال �سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي، مدير عام �سرطة اأبوظبي، 
اإن م�ساركة القطاعات يف هذه اجلائزة، ياأتي �سمن �سروط ومعايري تركز على  
2017، حيث يلتزم امل�ساركني بتعبئة  تقدمي مبادرات  متميزة يف عام اخلري 
ا�ستمارة امل�ساركة يف اجلائزة من خالل موقع بنك اخلري الذي مت ا�ستحداثه يف 

النادي الإلكرتوين املعريف للقيادة، ل�ستقبال امل�ساركات.
الإن�ساين من  العمل  مل��ب��ادرات  ف��رق عمل  ت�سكيل  تت�سمن  اجلائزة  اأن  واأو���س��ح 
عدد  يزيد  ل  بحيث  امل�ساركة،  للقطاعات  التابعة  التنظيمية  الوحدات  جميع 
املبادرة،  بت�سجيل  امل�سارك  الفريق  وال��ت��زام   اأع�ساء،   10 عن  الواحد  الفريق 
باأنه  الزمنية املحددة للم�ساركة، علماً  وتوثيق وتقييم تنفيذها خالل الفرتة 
�سيتم تقييم امل�ساركات وتكرمي اأف�سل 3 م�ساركات. واأ�ساف: اإن اجلائزة حتفز 
والولء  والتطوع  العطاء  على  حماورها  اأب��رز  وترّكز   ، اإيجابية  مبادرات  على 
الهمم  واأ�سحاب  الأطفال  بفئة  املحتاجة، وتهتم   للفئات  تاأثري  وذات  للوطن، 
منهج  تطبيق  خاللها  م��ن  وي��ت��م  وغ��ريه��م،  وال�سباب  وامل��ر���س��ى  ال�سن  وك��ب��ار 
تبني جمموعة من  على  اأبوظبي  �سرطة  واأك��د حر�ض  ال��واح��د.  الفريق  عمل 
املبادرات اخلريية والإن�سانية، والتن�سيق مع اجلهات املعنية، و ت�سجيع تقدمي  
املقرتحات والت�سريع يف تنفيذها، وفق منظومة قيم ومفاهيم ريادية، حتقق 

املحاور الرئي�سية ل�سرتاتيجية عام اخلري 2017.   

نفذها �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية
جامعة اأبوظبي ت�سجل منوًا كبريًا 

يف اأعداد البحوث العلمية  
•• اأبوظبي - الفجر:

�سجل مكتب البحث العلمي بجامعة اأبوظبي اإجنازاً اأكادميياً جديداً يتمثل يف 
حتقيقه ملعدلت منو كبرية يف اأعداد البحوث العلمية التي نفذها اأع�ساء الهيئة 
واملجالت  املعلومات  قواعد  يف  ن�سرت  والتي  باجلامعة  والباحثني  التدري�سية 
العلمية املتخ�س�سة امل�سجلة يف قاعدة SCOPUS، حيث ارتفع عددها من 
يف عام 2014 اإىل 131 بحث علمي عام 2016، ليتجاوز  علمي  بحث   40
بذلك اإجمايل عدد البحوث والأوراق العلمية للجامعة منذ عام 2006 حتى 

عام 2017 نحو 650 بحث علمي.
الهتمام  اأبوظبي  بجامعة  العلمي  البحث  مدير  خليل  اأ�سرف  الدكتور  واأك��د 
ا�سرتاتيجية  تطبق  ح��ي��ث  العلمية  للبحوث  اجل��ام��ع��ة  ت��ول��ي��ه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
واأع�ساء  الباحثني  البحوث وت�سجيع وحتفيز  اأجندة  اإثراء  ت�ستهدف  متكاملة 
الهيئة التدري�سية لتكثيف جهودهم البحثية التي �ست�ساهم يف الدفع بجامعة 
اأبوظبي اإىل مرتبة اجلامعات العاملية املتخ�س�سة يف البحث العلمي، خا�سة يف 
الق�سايا املتعلقة باأبحاث املدن الذكية، وبيئة الأعمال امل�ستدامة، واآليات حتفيز 
ثقافة ريادة الأعمال، لفتاً اإىل اأن اجلامعة مل تاألو جهداً يف تخ�سي�ض خمتلف 
العلمية  بحوثهم  خم��رج��ات  م�ساعفة  م��ن  باحثيها  لتمكني  وامل���وارد  اجل��ه��ود 
والرتكيز على ن�سرها يف قاعدة SCOPUS والتي تنتقي البحوث العلمية 
واأو�سح  البحث.   ونوعية  ج��ودة  على  تركز  عاملية  ملعايري  وفقاً  ت�سجلها  التي 
الدكتور خليل اأنه مبوجب هذه ال�سرتاتيجية املتكاملة اأ�س�ست اجلامعة مكتب 
التميز ملدن ذكية وم�ستدامة وريادية" والذي يعمل  العلمي، و"مركز  البحث 
املبنية  البيئات  يف  البحوث  "مركز  وه��ي:  بحثية  م��راك��ز  ثالثة  مظلته  حت��ت 
و"مركز  امل�ستدامة"،  التجارية  العمليات  يف  البحوث  و"مركز  امل�ستدامة"، 
اجلامعة  �سّكلت  كما  الذكية"،  للمدن  ال��ذك��ي��ة  اخل��دم��ات  جم��ال  يف  ال��ب��ح��وث 
جمل�ض املراجعة املوؤ�س�سية لبحوث املوا�سيع الإن�سانية، ووفرت فر�ض التمويل 
عرب �سراكاتها النوعية الهادفة لدعم اأبحاث طالبها وهيئتها التدري�سية، وهو 
عددها  و�سل  التي  البحوث  وج���ودة  ع��دد  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  �ساهم  م��ا 
ال��ت��زام اجلامعة  ي��وؤك��د  ال���ذي  ب��ح��ث علمي الأم����ر   650 ن��ح��و  اإىل  الإج���م���ايل 
بامل�ساهمة الفاعلة يف دعم حتقيق روؤية اأبوظبي ال�سرتاتيجية 2030 الهادفة 
ملدن  التميز  "مركز  اأن  بالذكر  اجلدير  من  املعرفة.  على  قائم  اقت�ساد  لبناء 
 2017 الأك��ادمي��ي  ال��ع��ام  خ��الل  الرتكيز  يعتزم  وريادية"  وم�ستدامة  ذكية 
احلايل،  الأع��م��ال  ري���ادة  م�سهد  بتحليل  متخ�س�سة  درا���س��ات  على   -2018
ركائز  ت�سخي�ض  عن  ف�ساًل  الأعمال،  ل��رّواد  املحفزة  البيئة  مقومات  وحتديد 
ال�ستدامة يف القت�ساد واملجتمع والبيئة، ودرا�سة �سروط اخلدمات امل�ستقبلية 
يف املدن الذكية، حيث يتوىل "مركز البحوث يف العمليات التجارية امل�ستدامة" 
تنفيذ  اإىل  ويهدف  والبيئة،  واملجتمع  القت�ساد  يف  ال�ستدامة  اآل��ي��ات  درا���س��ة 
الت�سغيلية،  الكفاءة  تعزيز  فيه  ملا  املجال،  هذا  التخ�س�سات يف  متعددة  اأبحاث 
وتقدمي خدمات مبتكرة، وحت�سني م�ستويات المتثال للممار�سات امل�ستدامة. 
اأما "مركز البحوث يف البيئات املبنية امل�ستدامة" فيتخ�س�ض يف درا�سة احللول 
امل�ستخدمة،  امل��واد  مو�سوعات  على  وي��رّك��ز  املبنية،  البيئة  ل�ستدامة  املبتكرة 
والطاقة، واملياه، واإدارة النفايات. ويهدف املركز اإىل ت�سجيع ا�ستخدام اأحدث 
تكون  بحيث  التحتية  والبنى  املباين  ت�سميم  يف  املمار�سات  واأف�سل  التقنيات 
موفرة للطاقة واملياه وت�سّهل اإعادة تدوير املوارد واملواد. وبدوره، يرّكز "مركز 
البحوث يف جمال اخلدمات الذكية للمدن الذكية" باجلامعة على دعم ابتكار 

خدمات ذكية ملدن امل�ستقبل. 



اأُعلن الق�ساء على فريو�ض اجلدري، الذي اأّدى اإىل 
موجات من الوباأ املميت طوال قرون، يف عام 1980 
بعد جهود عاملية ناجحة لإنهاء ع�سر الرعب الذي 

ن�سره الفريو�ض. 
اإحيائه من خالل  اإع��ادة  لكن بع�ض العلماء يخ�سى 
)القدرة على  ال�سطناعية  الأحياء  بعلم  ُيعرف  ما 
الو�سفة  يف  ال��واردة  اأجزائه  بجمع  فريو�ض  تطوير 

املحفوظة يف �سفرته اجلينية(.
فريق كندي ابتكر فريو�ض جدري اخليل اأخرياً. ل 
اأو حتى  الإن�سان  د �سحة  يهدِّ الأخ��ري خطراً  ي�سّكل 
�سحة اخليل، يف حال خرج من املخترب. ول ُيعترب 
اأج��زاء من احلم�ض  ر بجمع  ُيطوَّ اأول فريو�ض  هذا 

النووي معاً وفق الرتتيب ال�سحيح.
بقيادة  فريق  الأخبار عن جناح  ذل��ك، حتّولت  رغم 
اإيفانز، بروف�سور متخ�س�ض يف علم الأحياء  ديفيد 
ال�سغرية الطبي وعلم املناعة، يف هذه املهمة بكلفة 
منخف�سة ن�سبياً و�سلت اإىل نحو 100 األف دولر، 
اإىل �سيحة  البحث،  امل�ساركني يف  ف�ساًل عن جهود 

اإنذار.
ُن�سر اخلرب بادئ الأمر يف جملة )العلوم(. الدكتور 
اأن���ت���وين ف��و���س��ي، م��دي��ر امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي لالأرجية 
يف  ي�سري  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  املعدية  والأم��را���ض 

هذا املجال: 
التقنيات  ت�ستطيع  مل��ا  م��ث��اًل  الأم����ر  ه���ذا  )ي�����س��ّك��ل 

احلديثة اإجنازه(.
ب�����س��اأن ت��داع��ي��ات ع��ل��م الأحياء  ال��ت��ح��ذي��رات  ت��ك��رث 
اإي��ك��ارد ومي��ر من جامعة  اإع��الن  ال�سطناعية منذ 
اأنه   2002 ع��ام  ب��روك  �ستوين  نيويورك يف  ولي��ة 
الأطفال  �سلل  فريو�ض  اإن��ت��اج  يف  وفريقه  هو  متّكن 

من ال�سفر.

قلق
مقارنًة  ���س��غ��رية  الأط���ف���ال  �سلل  ف��ريو���س��ات  ُت��ع��ت��رب 

بفريو�سات اجلدري واأقل منها تعقيداً.
 ل��ك��ن ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��راق��ب��ون ه���ذا املجال 
التي  العقبات  اأن  اعتقدوا  لأنهم  قلقهم  ع��رّبوا عن 
تعرت�ض �سبيل تطوير فريو�سات اأخرى �سرعان ما 

تتبّدد مبرور الوقت.
يف  ال�ست�سارية  اللجنة  اأع�ساء  اأح��د  اإيفانز،  يذكر 
اإجراء  تراجع طلبات  التي  العاملية  ال�سحة  منظمة 
اأن  اللجنة من  اأن��ه ح��ّذر  ب��اجل��دري،  بحوث ترتبط 
العلم بلغ هذه املرحلة. اأخرب جملة STAT: )مل 

ي�سّكل اخلرب مفاجاأة للعاملني يف هذا املجال، فهذا 
�سنوات.  العاملية منذ  ال�سحة  ملنظمة  نوؤكده  كنا  ما 

هذه التكنولوجيا ممكنة بالتاأكيد. 
وامل�سي  ب�ساطة  بكل  بها  القبول  علينا  اأن  واأعتقد 

قدماً(.
اأراد اإيفانز اإثبات هذه النقطة. لكنه كان ي�سعى اإىل 

هدف اأكرب.
 يحاول الباحث تطوير لقاحات �سد ال�سرطان واأراد 
للجدري  اآخ���ر  )ق��ري��ب  ال��وق�����ض  ف��ريو���ض  ا�ستخدام 
ُي�ستعمل غالباً يف البحوث( كو�سيلة لإدخال مقاتلي 

ال�سرطان اإىل جهاز املناعة.
 ول �سك يف اأن اكت�ساف كيفية اإعداد هذا الفريو�ض 

ا�سطناعياً كان �سي�سّرع عمله.
 Tonix يف هذه الأثناء، اأعربت �سركة اأدوية ُتدعى
اأكرث  ل��ل��ج��دري  ل��ق��اح ج��دي��د  ب��اإن��ت��اج  ع��ن اهتمامها 
كاآلية  اخل��ي��ل  ج���دري  ف��ريو���ض  ب��ا���س��ت��خ��دام  فاعلية 
اإن��ت��اج جدري  اإي��ف��ان��ز وفريقه على  اإي�����س��ال. وواف���ق 
الطبيعة،  م��ن  يبدو  م��ا  على  اختفى  ال��ذي  اخل��ي��ل، 

لهذه ال�سركة، فمّولت بحثه.
يف  البحوث  ق�سم  عميد  نائب  اإيفانز،  طلب  كذلك 
جامعة األبريتا، موافقة اجلامعة على عمله وح�سل 

عليها.
لكن فو�سي ي�سري اإىل اأن عمل اإيفانز ما كان �سيب�سر 
الوليات  تنفيذه يف  ق���ّرر  ل��و  الأرج�����ح،  ع��ل��ى  ال��ن��ور 
املتحدة الأمريكية لأن طلبه كان �سيخ�سع بالتاأكيد 
اأنه لي�ض واثقاً  اأكرث تعّمقاً. ويوؤكد  لعمليات درا�سة 

من اأنه كان �سيحظى بال�سوء الأخ�سر.

جدل
ت��ع��ود ع��م��ل��ي��ات امل��واف��ق��ة امل��ع��ق��دة ه���ذه يف الوليات 
حول  اأحياناً  واملحموم  امل��ط��ّول  اجل��دل  اإىل  املتحدة 

بحوث ميكن اعتبارها خطراً اأمنياً.
مقلقة  )بحوثاً  ُتدعى  التي  البحوث،  ه��ذه  ُتعترب   
مزدوجة ال�ستعمال( والتي ت�ستويف كامل موا�سفات 
عنا�سر  ت�ستخدمها  رمب��ا  اأدوات  العلمي،  البحث 

مارقة لتحويل املمر�سات اإىل اأ�سلحة.
ب��داأ ه��ذا اجل��دال عندما تالعب ع��ام 2011 عامل 
ه��ول��ن��دي م��ّول��ت��ه احل��ك��وم��ة الأم��ريك��ي��ة بفريو�ض 
اإنفلونزا الطيور H7N9 اإىل اأن طّور القدرة على 

النت�سار �سريعاً بني القوار�ض.
 وُتعترب الأخرية بدياًل للب�سر يف بحوث الإنفلونزا 

لأن الفريو�سات التي ت�سيبها ت�سيبهم اأي�ساً.

علم  بروف�سور متخ�س�ض يف  ليب�سيت�ض،  مارك  كان 
اأ���س��د معار�سي  الأوب���ئ���ة يف ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد، اأح���د 

بحوث الإنفلونزا.
 وي�سارك منذ ذلك احلني بفاعلية يف اجلدال الدائر 
ح���ول امل���غ���الة يف ف��ر���ض ال��ق��ي��ود ع��ل��ى اأع���م���ال رمبا 

ُت�ستخدم لأغرا�ض خطرية.
ع��ن��د ���س��وؤال��ه ع��ن ع��م��ل اإي��ف��ان��ز، مل ي��ع��رّب ع��ن قلقه 
حيال البحث بحد ذاته بل حيال معرفة العامل مبا 

اأجنزه.
اأن حت��ق��ي��ق خطوة  ���س��ك يف  م��و���س��ح��اً: )ل  اأ����س���اف 
مماثلة، �سيحظى باهتمام اأنا�ض يودون ا�ستخدامها 

لأهداف خاطئة.
بها لول كتابة مقالت يف  ليعلموا  كانوا   ورمب��ا ما 

ال�سحف ويف جملة العلوم عنها(.

رف�ض �لن�شر
مل ُين�سر بحث جدري اخليل بعد، اإذ رف�ست جملتان 
يجهل  باأنه  نف�سه  اإيفانز  وُيقر  ال��ي��وم.  حتى  ن�سَره 
عندما  تقريره  �سي�سمنها  التي  التفا�سيل  مقدار 

يقّدمه.

اأذك���ر توجيهات  اأن  اأود  ال�����س��اأن: )ل  ي��ق��ول يف ه��ذا   
مف�سلة حول كيفية اإجناز ما تو�سلنا اإليه. فاإن كنَت 
مطلعاً على هذا املجال، حت�سل بذلك على معلومات 
هذا  يف  �سليعاً  تكن  مل  واإذا  التجربة.  لتكرر  كافية 
اأم����راً مماثاًل،  األ جت���رب  امل��ف��رت���ض  احل��ق��ل، ف��م��ن 

األي�ض كذلك؟(.
اأنه  اإل  مطمئناً،  اإي��ف��ان��ز  م��وق��ف  ليب�سيت�ض  اع��ت��رب 
ب��دا اأق��ل ت��ف��اوؤًل حيال واق��ع اأن ه��ذا البحث يربهن 
تراجع قدرة احلكومة على �سبط العلوم، فيما تزداد 

التفا�سيل العلمية املعقدة �سهولة.
ال�سحة  م��ع��اه��د  تفر�سها  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د  تقت�سر 
ذ بتمويل منها. اإل  الوطنية على الأعمال التي ُتنفَّ
اأن اإيفانز اأجرى بحثه بتمويل خا�ض خارج الوليات 

املتحدة.
رمبا  التي  الأع��م��ال،  ت��زداد  )فيما  ليب�سيت�ض:  ختم 
ي�سعب  كلفتها،  وت���رتاج���ع  ���س��ه��ول��ة  خ��ط��رة،  ت��ك��ون 

�سبطها ل�ستى الأ�سباب، 
من بينها واقع اأن �سلطة احلكومة القانونية تكون 
اأك���رب ع��ل��ى الأع���م���ال ال��ت��ي مت��ّول��ه��ا، م��ق��ارن��ة مب��ا ل 

متوله(.

�شحة وتغذية
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�أن  من  ه  تنبِّ حتذير�ت  �الأخــرية  �ل�شنو�ت  خالل  علت 
تقّدم �لعلم �لهائل رمبا يوؤدي �إىل �بتكار �أمر��ض قاتلة 
يف �ملخترب�ت ون�شرها يف �لعامل. وجاء جناح علماء يف 
)من  �جلدري  فريو�ض  تطوير  يف  بكند�  �ألربتا  جامعة 
�لتي  �ملميتة  �لفريو�شات  خطر  باأن  ليذّكرنا  �ل�شفر( 

يبتكرها �الإن�شان لي�ض نظريًا فح�شب.

اكت�ساف طفرة جينية ت�سبب ا�سطرابات النوم

وزمالوؤهم  روكفيلر  جامعة  يف  باحثون  تو�سل 
اإىل طفرة جينية تو�سح مَل تنت�سر هذه احلالة 
اأح��ي��ان��اً يف ع��ائ��الت حم���ددة. ورمب���ا تو�سح هذه 
الطفرة الآلية وراء جداول النوم الغريبة غالباً.

املتاأخرة  ال��ن��وم  مرحلة  ا�سطراب  اأن  يف  �سّك  ل 
ل ي�سّكل م�سدر اإزعاج لكل َمن يعانيه: اإذا كنت 
تعمل نادًل اأو مو�سيقياً، رمبا ل ت�سعى حتى اإىل 
األينا  ت�سخي�ض حالتك وعالجها، ح�سبما ت�سري 

وخبرية  الدرا�سة  على  امل�سرفة  الباحثة  باتيك، 
يعانون  نف�سها ممن  تعترب  النوم  متخ�س�سة يف 
هذا ال�سطراب مع اأنها ل حتمل الطفرة. ولكن 
بالن�سبة اإىل اآخرين، خ�سو�ساً طالب اجلامعات 
اإىل  ال��ت��ا���س��ع��ة  ي��ع��م��ل��ون وراء م��ك��ت��ب م���ن  وَم����ن 
م�سدر  اإىل  ال�سطراب  ه��ذا  يتحّول  اخلام�سة، 
تعذيب. متحورت الدرا�سة اجلديدة حول امراأة 
يف ال�ساد�سة والأربعني من العمر تعاين م�ساكل 

يف النوم طوال حياتها. تو�سح باتيك: )تخلد اإىل 
النوم عادًة نحو الثانية اإىل الثالثة بعد منت�سف 
الليل، وتظّل اأحياناً م�ستيقظة حتى اخلام�سة اأو 

ال�ساد�سة(.

حتت �ملر�قبة
18 يوماً  عا�ست هذه املراأة حتت املراقبة طوال 
ن���واف���ذ. لحظ  ف��ي��ه��ا ول  ���س��اع��ات  يف غ��رف��ة ل 
الذي  امليالتونني،  هرمون  تنتج  اأنها  الباحثون 
ي�سبب النوم، بعد خم�ض اإىل �سبع �ساعات، مقارنة 
ب�سخ�ض عادي يف درا�سات �سابقة. حتى اأن نومها 
اإىل  اأحياناً  ويتحّول  غريب،  نحو  على  متقطع 
قيلولت �سغرية. وعندما حّلل الفريق حم�سها 
 Cry1 ُتدعى  اكت�سف طفرة يف جينة  النووي، 
امتلكها اأي�ساً اأع�ساء اآخرون من عائلتها يعانون 
�سفرة  اجلينة  هذه  حتمل  النوم.  يف  ا�سطرابات 
بروتيَني  عمل  يكبح  اأن���ه  امل��ع��روف  م��ن  ب��روت��ني 
و  CLOCK الأ�سا�سيني  اليوماوية  ال�ساعة 

وا�سعة  جمموعة  ين�ّسطان  اللذين   ،BMAL
خالل  باليقظة(  بع�سها  )يرتبط  اجلينات  من 
 Cry1 م��ن جينة  األ��غ��ت الطفرة ج���زءاً  ال��ي��وم. 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ���س��ف��رة ذي���ل ال���ربوت���ني، م��ا جعلها 
CLOCK و اأك���رث ف��اع��ل��ي��ة يف ك��ب��ح  ب��ال��ت��ايل 

.BMAL
ت��اأّم��ل ال��ف��ري��ق بعد ذل��ك ق��اع��دة ب��ي��ان��ات جينية 

يحملون  اآخ��ري��ن  �سخ�ساً   39 على  فيها  وع��رث 
الطفرة ذاتها، فاكت�سف اأن معظمهم ميلك �ساعة 

نوم ويقظة متاأخرة ن�سبياً.
النوم  ي��در���ض  نف�ض  ع��امل  كريبكي،  دان��ي��ال  لكن 
ب�سان  كاليفورنيا  جامعة  يف  فخري  وبروف�سور 
درا�سات  اأن  يوؤكد  الدرا�سة،  ي�سارك يف  دييغو مل 
النا�ض  من  كبرية  جمموعات  م�سح  من  متكنت 
ب��ح��ث��اً ع���ن رواب�����ط ب���ني خ�����س��ال م��ع��ي��ن��ة وطفرة 
اأي��ة عالقة بني هذه الطفرة  جينية مل تكت�سف 
وبني ا�سطراب مرحلة النوم املتاأخرة. رغم ذلك، 
اأدلة  ي��ق��ّدم  اجل��دي��د  التقرير  اأن  كريبكي  يذكر 
بع�ض  وراء  ال�سبب  تكون  رمب��ا  اأنها  على  مقنعة 

حالت هذا ال�سطراب.

��شتثناء�ت
امل��ث��ري ل��اله��ت��م��ام اأن ف��ري��ق ب��ات��ك��ي ت��و���س��ل اإىل 
ل  اأن��ه��م��ا  اإل  ال��ط��ف��رة،  ه��ذه  يحمالن  �سخ�َسني 
وظيفتاهما  وتتطّلب  النوم،  يف  م�ساكل  يعانيان 
ال�ستيقاظ باكراً جداً، حتى اإن اأحدهما يعمل يف 

جمال البناء، 
ما يعّر�سه لنور ال�سباح القوي. اإذاً، حتى لو كنت 

حتمل يف جيناتك طفرة ال�سهر طوياًل، 
ت�ستطيع رغم ذلك ال�ستيقاظ باكراً على الأرجح 
وعاداتك  ل��ل�����س��وء  ت��ع��ر���س��ك  ب��دق��ة  راق���ب���ت  اإذا 

الأخرى.

 يعتقد �لباحثون �أن طفرة عرثو� عليها لدى بع�ض �لذين يعانون ��شطر�ب تاأّخر مرحلة �لنوم توؤثر 
يف �شاعتهم �ليوماوية.

يعجز �لبع�ض، مهما فعل، عن �لنوم حتى �شاعات �ل�شباح �الأوىل، وال ي�شعر بالر�حة �إال �إذ� ��شتيقظ 
يف وقت متاأخر عنا جميعًا. رمبا تعود حاالت �ل�شهر �لطويل هذه �إىل �شكل �شائع من �الأرق ُيدعى 

��شطر�ب مرحلة �لنوم �ملتاأخرة، �لذي ت�شري �لدر��شات �إىل �أنه ور�ثي يف جزء منه على �الأقل.

علماء جنحو� يف تطوير فريو�ض �جلدري )من �ل�شفر(

تقّدم العلم الهائل رمبا يوؤدي اإىل ابتكار اأمرا�ض قاتلة
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271420     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه التلفزيوين؛ خدمات اإنتاج العرو�ض امل�سرحية؛ خدمات 
مرا�سلي الأنباء؛ خدمات كتابة الن�سو�ض )بخالف ن�سو�ض الدعاية والإعالن(؛ خدمات تقدمي التقارير 
امل�سورة؛ خدمات قاعات مو�سيقية؛ خدمات امل�سيف؛ خدمات عر�ض متثيليات حية؛ خدمات معلومات عن 
الرتفيه؛ خدمات ن�سر الن�سو�ض )خالف ن�سو�ض الدعاية والعالن(؛ خدمات ن�سر الكتب؛ خدمات توفري 
الرتفيه(؛  اأو  )التعليم  املباريات  تنظيم  خدمات  للتنزيل(؛  القابلة  )غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات 
خدمات تنظيم العرو�ض )خدمات متعهدي احلفالت(؛ خدمات خدمات التدري�ض؛ خدمات خدمات التعليم 

والتدريب والرتفيه والأن�سطة الريا�سية والثقافية.
الواق�عة بالفئة: 41

CGTN و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271421     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  2016/12/20
با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن

وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

حا�سوب؛  برامج  ت�سميم  خدمات  اإلكرتونية؛  اإىل  مادية  اأو�ساط  من  الوثائق  اأو  البيانات  حتويل  خدمات 
خ��دم��ات �سيانة ب��رام��ج ح��ا���س��وب؛ خ��دم��ات حتميل ب��رام��ج ح��ا���س��وب؛ خ��دم��ات ت��زوي��د حم��ّرك��ات بحث على 
الإنرتنت؛ خدمات الإ�ست�سارات يف جمال احلوا�سب؛ خدمات ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر؛ خدمات البحث 
وال��ت��ط��وي��ر ل��الآخ��ري��ن؛ خ��دم��ات ت�سميم الأزي�����اء؛ خ��دم��ات ر���س��م ت�ساميم وخم��ط��ط��ات الإن�����س��اء؛ خدمات 
الإ�ست�سارات املعمارية؛ خدمات اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها؛ خدمات 

التحليل ال�سناعي والبحث وخدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج احلا�سوب 
الواق�عة بالفئة: 42

CGTN و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271411     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
)برجميات  ح��ا���س��وب  ب��رام��ج  )م�سجلة(؛  حا�سوبية  ب��رجم��ي��ات  للتفريغ(؛  )ق��اب��ل��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن�����س��ورات 
ت�سلية  اأجهزة  هوائيات؛  متحركة؛  كرتونية  �سور  – ب�سرية(؛  )�سمعية  مدجمة  اأقرا�ض  للتنزيل(؛  قابلة 
ت�سوير  كامريات  للت�سوي�ض؛  مانعة  )كهربائية(  اأجهزة  فقط؛  التلفزيوين  ال�ستقبال  اأجهزة  مع  ت�ستعمل 
والأ�سطوانات  للت�سجيل  املمغنطة  الدعامات  اأوال�سور؛  ال�سوت  وا�ستن�ساخ  ون�سخ  ت�سجيل  اجهزة  �سينمائي؛ 

الفوتوغرافية.
الواق�عة بالفئة: 9

CGTN و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271431     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
اإخبارية  اإعالنات كبرية ؛ كتب ؛ دوري��ات؛ جمالت ) دوري��ات( ؛ ن�سرات  مطبوعات ؛ من�سورات مطبوعة ؛ 

دورية ؛ �سحف ؛ �سور زيتية ) ر�سوم ( باإطار اأو بدون اإطار ؛ �سور فوتوغرافية
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +CGTN  وم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271435     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه التلفزيوين؛ خدمات اإنتاج العرو�ض امل�سرحية؛ خدمات 
مرا�سلي الأنباء؛ خدمات كتابة الن�سو�ض )بخالف ن�سو�ض الدعاية والإعالن(؛ خدمات تقدمي التقارير 
امل�سورة؛ خدمات قاعات مو�سيقية؛ خدمات امل�سيف؛ خدمات عر�ض متثيليات حية؛ خدمات معلومات عن 
الرتفيه؛ خدمات ن�سر الن�سو�ض )خالف ن�سو�ض الدعاية والعالن(؛ خدمات ن�سر الكتب؛ خدمات توفري 
الرتفيه(؛  اأو  )التعليم  املباريات  تنظيم  خدمات  للتنزيل(؛  القابلة  )غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات 
خدمات تنظيم العرو�ض )خدمات متعهدي احلفالت(؛ خدمات خدمات التدري�ض؛ خدمات خدمات التعليم 

والتدريب والرتفيه والأن�سطة الريا�سية والثقافية.
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +CGTN وم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271436     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  2016/12/20
با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن

وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

حا�سوب؛  برامج  ت�سميم  خدمات  اإلكرتونية؛  اإىل  مادية  اأو�ساط  من  الوثائق  اأو  البيانات  حتويل  خدمات 
خ��دم��ات �سيانة ب��رام��ج ح��ا���س��وب؛ خ��دم��ات حتميل ب��رام��ج ح��ا���س��وب؛ خ��دم��ات ت��زوي��د حم��ّرك��ات بحث على 
الإنرتنت؛ خدمات الإ�ست�سارات يف جمال احلوا�سب؛ خدمات ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر؛ خدمات البحث 
وال��ت��ط��وي��ر ل��الآخ��ري��ن؛ خ��دم��ات ت�سميم الأزي�����اء؛ خ��دم��ات ر���س��م ت�ساميم وخم��ط��ط��ات الإن�����س��اء؛ خدمات 
الإ�ست�سارات املعمارية؛ خدمات اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها؛ خدمات 

التحليل ال�سناعي والبحث وخدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج احلا�سوب 
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +CGTN وم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271449     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات دعاية واإعالن؛ الدعاية والإعالن عرب التلفزيون؛ ن�سر ن�سو�ض الدعاية والإعالن؛ ترويج املبيعات 
الأعمال   اإ�ست�سارات  الأع��م��ال؛  وتنظيم  اإدارة  عن  اإ�ست�سارات  تقدمي  الأع��م��ال؛  حقائق  تق�سي  )لالخرين(؛ 
املهنية؛ اإ�ست�سارات  اإدارة  الأعمال؛ اإدرات عر�ض اأعمال فناين التمثيل؛ معاجلة الن�سو�ض؛ خدمات وكالت 
توزيع  اأو  ال��ربي��د،  خ��الل  من  اأو  مبا�سرة  التعريفية،  الن�سرات  توزيع  خدمات  وكذلك  والإع���الن  الدعاية 
العينات والدعاية  والإعالن بالراديو؛ اخلدمات التي تقدمها موؤ�س�سات اإعالن متار�ض الت�سال باجلماهري 

اأو الإعالن والإ�سهار بكل و�سائل الإعالم فيما يتعلق بكافة الب�سائع اأو اخلدمات. 
الواق�عة بالفئة: 35

cgtnplus و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271448     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
اإخبارية  اإعالنات كبرية ؛ كتب ؛ دوري��ات؛ جمالت ) دوري��ات( ؛ ن�سرات  مطبوعات ؛ من�سورات مطبوعة ؛ 

دورية ؛ �سحف ؛ �سور زيتية ) ر�سوم ( باإطار اأو بدون اإطار ؛ �سور فوتوغرافية
الواق�عة بالفئة: 16

cgtnplus و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271429     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
)برجميات  ح��ا���س��وب  ب��رام��ج  )م�سجلة(؛  حا�سوبية  ب��رجم��ي��ات  للتفريغ(؛  )ق��اب��ل��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن�����س��ورات 
ت�سلية  اأجهزة  هوائيات؛  متحركة؛  كرتونية  �سور  – ب�سرية(؛  )�سمعية  مدجمة  اأقرا�ض  للتنزيل(؛  قابلة 
ت�سوير  كامريات  للت�سوي�ض؛  مانعة  )كهربائية(  اأجهزة  فقط؛  التلفزيوين  ال�ستقبال  اأجهزة  مع  ت�ستعمل 
والأ�سطوانات  للت�سجيل  املمغنطة  الدعامات  اأوال�سور؛  ال�سوت  وا�ستن�ساخ  ون�سخ  ت�سجيل  اجهزة  �سينمائي؛ 

الفوتوغرافية.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +CGTN وم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271432     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات دعاية واإعالن؛ الدعاية والإعالن عرب التلفزيون؛ ن�سر ن�سو�ض الدعاية والإعالن؛ ترويج املبيعات 
الأعمال   اإ�ست�سارات  الأع��م��ال؛  وتنظيم  اإدارة  عن  اإ�ست�سارات  تقدمي  الأع��م��ال؛  حقائق  تق�سي  )لالخرين(؛ 
املهنية؛ اإ�ست�سارات  اإدارة  الأعمال؛ اإدرات عر�ض اأعمال فناين التمثيل؛ معاجلة الن�سو�ض؛ خدمات وكالت 
توزيع  اأو  ال��ربي��د،  خ��الل  من  اأو  مبا�سرة  التعريفية،  الن�سرات  توزيع  خدمات  وكذلك  والإع���الن  الدعاية 
العينات والدعاية  والإعالن بالراديو؛ اخلدمات التي تقدمها موؤ�س�سات اإعالن متار�ض الت�سال باجلماهري 

اأو الإعالن والإ�سهار بكل و�سائل الإعالم فيما يتعلق بكافة الب�سائع اأو اخلدمات. 
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +CGTN وم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271433     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات اإ�ستثمار روؤو�ض الأموال؛ خدمات متويل ال�سراء والإيجار؛ خدمات اإ�ستثمار الأموال؛ خدمات تاأجري 
اإدارة  خدمات  )العقارات(؛  املكاتب  تاأجري  خدمات  ؛  العقارات  اإدارة  العقارات؛  وك��الت  خدمات  العقارات؛  

العمارات؛ خدمات تاأجري ال�سقق؛ خدمات وكالء الإ�سكان 
الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +CGTN وم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271434     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
اإر�سال  خدمات  الأنباء؛  وك��الت  خدمات  الكبلي؛  بالتلفزيون  البث  خدمات  التلفزيون؛  عرب  البث  خدمات 
الر�سائل؛ خدمات توفري الو�سول اإىل قواعد البيانات؛ خدمات توفري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوب 
دولية؛ خدمات توفرياإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات نقل الر�سائل وال�سور عرب 

احلا�سوب؛ خدمات الرتا�سل عرب �سبكات الألياف الب�سرية؛ خدمات و�سائل الأت�سال.
الواق�عة بالفئة: 38

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +CGTN وم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271450     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات اإ�ستثمار روؤو�ض الأموال؛ خدمات متويل ال�سراء والإيجار؛ خدمات اإ�ستثمار الأموال؛ خدمات تاأجري 
اإدارة  خدمات  )العقارات(؛  املكاتب  تاأجري  خدمات  ؛  العقارات  اإدارة  العقارات؛  وك��الت  خدمات  العقارات؛  

العمارات؛ خدمات تاأجري ال�سقق؛ خدمات وكالء الإ�سكان 
الواق�عة بالفئة: 36

cgtnplus و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271451     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
اإر�سال  خدمات  الأنباء؛  وك��الت  خدمات  الكبلي؛  بالتلفزيون  البث  خدمات  التلفزيون؛  عرب  البث  خدمات 
الر�سائل؛ خدمات توفري الو�سول اإىل قواعد البيانات؛ خدمات توفري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوب 
دولية؛ خدمات توفرياإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات نقل الر�سائل وال�سور عرب 

احلا�سوب؛ خدمات الرتا�سل عرب �سبكات الألياف الب�سرية؛ خدمات و�سائل الأت�سال.
الواق�عة بالفئة: 38

cgtnplus و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271452     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه التلفزيوين؛ خدمات اإنتاج العرو�ض امل�سرحية؛ خدمات 
مرا�سلي الأنباء؛ خدمات كتابة الن�سو�ض )بخالف ن�سو�ض الدعاية والإعالن(؛ خدمات تقدمي التقارير 
امل�سورة؛ خدمات قاعات مو�سيقية؛ خدمات امل�سيف؛ خدمات عر�ض متثيليات حية؛ خدمات معلومات عن 
الرتفيه؛ خدمات ن�سر الن�سو�ض )خالف ن�سو�ض الدعاية والعالن(؛ خدمات ن�سر الكتب؛ خدمات توفري 
الرتفيه(؛  اأو  )التعليم  املباريات  تنظيم  خدمات  للتنزيل(؛  القابلة  )غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات 
خدمات تنظيم العرو�ض )خدمات متعهدي احلفالت(؛ خدمات خدمات التدري�ض؛ خدمات خدمات التعليم 

والتدريب والرتفيه والأن�سطة الريا�سية والثقافية.
الواق�عة بالفئة: 41

cgtnplus و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271453     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  2016/12/20
با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن

وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

حا�سوب؛  برامج  ت�سميم  خدمات  اإلكرتونية؛  اإىل  مادية  اأو�ساط  من  الوثائق  اأو  البيانات  حتويل  خدمات 
خ��دم��ات �سيانة ب��رام��ج ح��ا���س��وب؛ خ��دم��ات حتميل ب��رام��ج ح��ا���س��وب؛ خ��دم��ات ت��زوي��د حم��ّرك��ات بحث على 
الإنرتنت؛ خدمات الإ�ست�سارات يف جمال احلوا�سب؛ خدمات ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر؛ خدمات البحث 
وال��ت��ط��وي��ر ل��الآخ��ري��ن؛ خ��دم��ات ت�سميم الأزي�����اء؛ خ��دم��ات ر���س��م ت�ساميم وخم��ط��ط��ات الإن�����س��اء؛ خدمات 
الإ�ست�سارات املعمارية؛ خدمات اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها؛ خدمات 

التحليل ال�سناعي والبحث وخدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج احلا�سوب 
الواق�عة بالفئة: 42

cgtnplus و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271447     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
)برجميات  ح��ا���س��وب  ب��رام��ج  )م�سجلة(؛  حا�سوبية  ب��رجم��ي��ات  للتفريغ(؛  )ق��اب��ل��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن�����س��ورات 
ت�سلية  اأجهزة  هوائيات؛  متحركة؛  كرتونية  �سور  – ب�سرية(؛  )�سمعية  مدجمة  اأقرا�ض  للتنزيل(؛  قابلة 
ت�سوير  كامريات  للت�سوي�ض؛  مانعة  )كهربائية(  اأجهزة  فقط؛  التلفزيوين  ال�ستقبال  اأجهزة  مع  ت�ستعمل 
والأ�سطوانات  للت�سجيل  املمغنطة  الدعامات  اأوال�سور؛  ال�سوت  وا�ستن�ساخ  ون�سخ  ت�سجيل  اجهزة  �سينمائي؛ 

الفوتوغرافية.
الواق�عة بالفئة: 9

cgtnplus و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271423     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
اإخبارية  اإعالنات كبرية ؛ كتب ؛ دوري��ات؛ جمالت ) دوري��ات( ؛ ن�سرات  مطبوعات ؛ من�سورات مطبوعة ؛ 

دورية ؛ �سحف ؛ �سور زيتية ) ر�سوم ( باإطار اأو بدون اإطار ؛ �سور فوتوغرافية
الواق�عة بالفئة: 16

CGTNPLUS و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271424     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات دعاية واإعالن؛ الدعاية والإعالن عرب التلفزيون؛ ن�سر ن�سو�ض الدعاية والإعالن؛ ترويج املبيعات 
الأعمال   اإ�ست�سارات  الأع��م��ال؛  وتنظيم  اإدارة  عن  اإ�ست�سارات  تقدمي  الأع��م��ال؛  حقائق  تق�سي  )لالخرين(؛ 
املهنية؛ اإ�ست�سارات  اإدارة  الأعمال؛ اإدرات عر�ض اأعمال فناين التمثيل؛ معاجلة الن�سو�ض؛ خدمات وكالت 
توزيع  اأو  ال��ربي��د،  خ��الل  من  اأو  مبا�سرة  التعريفية،  الن�سرات  توزيع  خدمات  وكذلك  والإع���الن  الدعاية 
العينات والدعاية  والإعالن بالراديو؛ اخلدمات التي تقدمها موؤ�س�سات اإعالن متار�ض الت�سال باجلماهري 

اأو الإعالن والإ�سهار بكل و�سائل الإعالم فيما يتعلق بكافة الب�سائع اأو اخلدمات. 
الواق�عة بالفئة: 35

CGTNPLUS و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :271425     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات اإ�ستثمار روؤو�ض الأموال؛ خدمات متويل ال�سراء والإيجار؛ خدمات اإ�ستثمار الأموال؛ خدمات تاأجري 
اإدارة  خدمات  )العقارات(؛  املكاتب  تاأجري  خدمات  ؛  العقارات  اإدارة  العقارات؛  وك��الت  خدمات  العقارات؛  

العمارات؛ خدمات تاأجري ال�سقق؛ خدمات وكالء الإ�سكان 
الواق�عة بالفئة: 36

CGTNPLUS و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135
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غرفة ال�سارقة: موؤمتر املوارد الب�سرية 

يعزز جهود االإمارات نحو ال�سدارة
•• ال�شارقة-وام: 

ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  تنظم 
م�سوؤويل  م��وؤمت��ر  ل���  اخلام�سة  ال����دورة 
امل����وارد ال��ب�����س��ري��ة و���س��وق ال��ع��م��ل بدول 
التعاون اخلليجي حتت عنوان  جمل�ض 
ثروة  اخل��ل��ي��ج��ي..  الب�سري  امل���ال  راأ����ض 
�سلطان بن  ال�سيخ  واع��دة برعاية �سمو 
عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
ونائب حاكم ال�سارقة يومي 15 و 16 
ال�سارقة  اإك�سبو  املقبل يف مركز  اأكتوبر 
ال��ذي يعد احلدث  املوؤمتر  . ويواكب - 
الأك����رب م��ن ن��وع��ه للقطاع اخل��ا���ض يف 
امل��ن��ط��ق��ة - ج���ه���ود دول�����ة الإم��������ارات يف 

الب�سرية يف خمتلف  العاملية يف تطوير مواردها  ال�سدارة  ال��دوؤوب نحو  �سعيها 
رئي�سي  ك�سبيل  القت�سادية  القطاعات  جميع  ويف  احلكومي  العمل  جم��الت 
مع  بالتعاون  ال�سارقة  غرفة  وتنظمه  وال�ساملة.  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 
الأمانة العامة ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية واحتاد الغرف اخلليجية 
ومنظمة العمل العربية انطالقا من حر�ض الغرفة على امل�ساهمة الفاعلة يف 
واخلليجي  الإم��ارات��ي  العمل  �سوق  يف  الب�سري  الراأ�سمال  تنمية  جهود  تعزيز 
حتفيز  وع��رب  ال��ت��وط��ني  على  اخل��ا���س��ة  اخلليجية  املن�ساآت  ت�سجيع  خ��الل  م��ن 
رجال الأعمال وال�سركات الكربى على ا�ستقطاب ال�سباب ورواد الأعمال واملراأة 

وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار يف تطوير 
والفنية  الإداري��ة  واإمكاناتهم  خرباتهم 
اخلليجية  امل��ن�����س��اآت  ل��ت��ط��وي��ر  ك�سبيل 

والرتقاء مب�ستوى تناف�سيتها عامليا.
العوي�ض  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  واأك��د 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
ال�����س��ارق��ة يف ح��دي��ث خا�ض  و���س��ن��اع��ة 
الرتكيز  اأن  وام  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة و����س���رورة ت��ك��ث��ي��ف جهود 
الب�سري  ال��راأ���س��م��ال  وتنمية  التوطني 
اخلليجي يف القطاع اخلا�ض يف الدورة 
لتفعيل  ي���ه���دف  ل��ل��م��وؤمت��ر  اخل��ام�����س��ة 
ال����دور امل���ح���وري ل��ل��م��وارد ال��ب�����س��ري��ة يف 
�سوق العمل يف دول اخلليج وم�ساهمتها 

تاأهليها  الت�سجيع على  امل�ستدامة من خالل  التنمية  البارزة يف تعزيز م�سارات 
وهدفه  التنمية  حمور  باعتبارها  امل�ستمر  التعلم  مفهوم  تبني  وعرب  املتوا�سل 

الأ�سا�سي يف دولة الإمارات وخمتلف دول جمل�ض التعاون وثروتها الواعدة.
واأ�سار اإىل اأن اأهمية الق�سايا واملوا�سيع البارزة التي �سيناق�سها املوؤمتر تعززت يف 
�سوء �سدور تقرير املنتدى القت�سادي العاملي الذي اعترب اأن �سبب اإخفاق بع�ض 
دول العامل يف تطوير مواهب الأفراد على النحو املالئم .. يعود اإىل حرمانهم 
من الإمكانات والو�سول اإىل فر�ض العمل اجليد وكذلك ف�سل ال�ستثمارات يف 
التعليم ب�سبب عدم كفاية الرتكيز على مفهوم التعلم مدى احلياة اإىل جانب 

الف�سل يف توفري فر�ض مبهارات عالية وعدم تطابق املهارات مع �سوق العمل.
العن�سر  تاأهيل  �سبل  ملناق�سة  ثمينة  فر�سة  ي�سكل  امل��وؤمت��ر  اأن  العوي�ض  وي��رى 
لتنمية  ك��ربى  اأهمية  ت��ويل  التي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  يف  الب�سري 

ثروتها الب�سرية حيث ت�سعى اإىل تعزيز ثقافة اقت�سادات املعرفة لديها.
واأ�ساف اأن املوؤمتر يعد فر�سة لت�سجيع القطاع اخلا�ض اخلليجي على التوطني 
املجل�ض  اأبناء  ا�ستقطاب  على  الكربى  اخلليجية  املن�ساآت  حتفيز  اآليات  وبحث 
والفنية  الإداري����ة  وكفاءاتهم  خرباتهم  تطوير  على  وم�ساعدتهم  ومتكينهم 
العاملي  الب�سري  املال  راأ�ض  الدولة ويعزز �سدارتها يف موؤ�سر  مبا يواكب جهود 
العمل  و�سوق  اخلا�ض  القطاع  يف  الب�سري  الراأ�سمال  تنمية  جهود  يدعم  ومبا 
مب�ستوى  والرتقاء  اخلليجية  املن�ساآت  تطوير  وبالتايل  واخلليجي  الإم��ارات��ي 

تناف�سيتها عامليا.
خدمات  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  ال�سام�سي  �سيف  م��رمي  قالت  جانبها  من 
الدعم اإن املوؤمتر اخلام�ض مل�سوؤويل املوارد الب�سرية و�سوق العمل بدول جمل�ض 
التعاون اخلليجي �سيناق�ض العديد من الق�سايا التي تهم وتطال �سريحة وا�سعة 
التوطني  العمل اخلليجي ويف مقدمتها  و�سوق  التعاون  اأبناء دول جمل�ض  من 

وتطوير املن�ساآت اخلليجية ومتكني مواردها الب�سرية ودعم املراأة.
البتكار  موا�سيع  جل�ساته  يف  ي�ستعر�ض  اخلليجي  احل��دث  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف��ت 
ال�سوء على  وي�سلط  الب�سرية اخلليجية  الكوادر  الوظيفي يف توطني  والأم��ان 
ومناخ  وبيئة  عليها  وم��ا  لها  م��ا  القت�سادية  القطاعات  يف  ال��ت��وط��ني  جت���ارب 
اخلا�ض  القطاع  مبادرات  اإىل  اإ�سافة  والفر�ض  التحديات  مت�سمنا  ال�ستثمار 

اخلليجي لتوظيف املواطنني اخلليجيني.
للعام اخلام�ض  ال�سارقة  تنظمه غرفة  الذي  املوؤمتر  اأن  اإىل  ال�سام�سي  واأ�سارت 
الأعمال  جمتمعات  تنمية  يف  امل�ساهمة  على  حر�سها  اإط���ار  يف   - ال��ت��وايل  على 
والرتقاء  فيها  القطاع اخلا�ض  ملوؤ�س�سات  القت�سادي  الدور  وتعزيز  اخلليجية 
بقدراتها التناف�سية - �سي�سهد م�ساركة وا�سعة ورفيعة امل�ستوى لعدد من �سناع 
القرار وقادة الأعمال يف دولة الإمارات ودول جمل�ض التعاون اإ�سافة اإىل نخبة 
من املتحدثني بينهم وزراء وم�سوؤولون حمليون وخليجيون اإىل جانب ممثلي 
العمل  �سوق  يف  الب�سرية  امل���وارد  وم�����س��وؤويل  اخل��ا���ض  القطاع  موؤ�س�سات  ك��ربى 
املبا�سر وجل�سات  اخلليجي الذين �سي�ساهمون من خالل ور�ض العمل واحلوار 

النقا�ض التفاعلية يف اخلروج بتو�سيات ختامية.
�سهدها  التي  املتميزة  للنجاحات  ا�ستكمال  للموؤمتر  الغرفة  ا�ست�سافة  وتاأتي 
احلدث يف دوراته ال�سابقة والتي اأكدت اأهمية دور ال�سارقة ومكانتها يف اإطالق 
تر�سيخ  الإم���ارات على  دول��ة  التزام  البناءة وه��و ما يرتجم  التنموية  امل��ب��ادرات 
الأعمال  جمتمع  بني  القت�سادية  ال�سراكة  وتعزيز  امل�سرتك  اخلليجي  العمل 

اخلليجي.

عدد �سكان م�سر يتجاوز 104ماليني ن�سمة
•• القاهرة-وام:

ابوبكر  م�سر  يف  والإح�ساء  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  رئي�ض  ك�سف 
اأكرث من ت�سعة  104 ماليني ن�سمة،  اإن عدد امل�سريني زاد على  اجلندي 

ماليني منهم يعي�سون يف اخلارج.
وقال اجلندي يف اجتماع ح�سره الرئي�ض امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي اإن 
22 مليونا يف ال�سنوات الع�سر املا�سية واإن هذه معدلت  عدد ال�سكان زاد 
دول  بني  ع�سرة  الثالثة  املرتبة  الن  م�سر  ت�سغل  حيث  ج��دا  عالية  زي��ادة 
العامل يف عدد ال�سكان . وقالت هالة ال�سعيد وزيرة التخطيط واملتابعة يف 
نتيجة  وان  اإلكرتونيا  الذي يجرى  الأول  هو   2017 تعداد  اإن  الجتماع 
التعداد اجلديد اأعدت يف غ�سون �سهرين من انتهاء عمليات الإح�ساء بدل 
من �سنتني يف التعدادات ال�سابقة. وهذا هو التعداد الرابع ع�سر يف تاريخ 

م�سر احلديث، وكان اأول تعداد قد اأجري عام 1897 . 

وزارة املالية تعلن عن الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي يف �ساأن ال�سريبة االنتقائية
ال�سروط الواردة يف املادة “9” من الالئحة التنفيذية.

الت�سجيل  م���ن  ال�����س��خ�����ض  ا���س��ت��ث��ن��اء  للهيئة  ي��ج��وز  ك��م��ا 
امل�ستحقة  ال�سريبة  �سداد  ا�ستثنائه من  بدون  ال�سريبي 
�سلع  اإخ���راج  اأو  با�سترياد  يقوم  ل��ن  اأن��ه  للهيئة  اأث��ب��ت  اإذا 
لال�ستهالك  وط��رح��ه��ا  حم����ددة  منطقة  م��ن  ان��ت��ق��ائ��ي��ة 
اأكرث من مرة  ب�سكل منتظم، ويق�سد هنا ب�سكل منتظم 
واح��دة خ��الل ف��رتة ل جت��اوز “6” �ستة اأ�سهر اأو لأربع 
مرات خالل فرتة “24” �سهرا، حيث يعترب وكاأنه قام 
حمددة  منطقة  من  انتقائية  �سلع  ب��اإخ��راج  اأو  با�سترياد 

ب�سكل منتظم.
الت�سجيل  م���ن  ا���س��ت��ث��ن��اوؤه  ال����ذي مت  ال�����س��خ�����ض  وي��ل��ت��زم 
ال�سريبي باإخطار الهيئة خالل 20 يوم عمل من حدوث 
اأية تغيريات تطراأ عليه مما قد يجعله خا�سعا لل�سريبة 
الإخطار  يت�سمن  اأن  وي��ج��ب  ب��ق��ان��ون،  للمر�سوم  وف��ق��ا 
املعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة واأن يتم تقدميه 

بالو�سيلة التي حتددها الهيئة لهذا الغر�ض.
الذي  ال��ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال�سريبي  الت�سجيل  وي��ب��داأ 
اخلا�سع  ال�سخ�ض  اأن  للهيئة  تبني  واإذا  الهيئة،  حت��دده 
بالت�سجيل  بالتزامه  الهيئة  باإخطار  يقم  مل  لل�سريبة 
ال�سريبي فاإنه يجوز لها ت�سجيله اعتبارا من تاريخ بدء 

�سريان املر�سوم بقانون.
وعلى اأي �سخ�ض يقوم بت�سغيل اأو يق�سد ت�سغيل منطقة 
اأن  حمددة، التقدم للت�سجيل كاأمني م�ستودع، كما يجب 
يت�سمن طلب ت�سجيل اأمني امل�ستودع املعلومات والبيانات 
التي  ب��ال��و���س��ائ��ل  ت��ق��دمي��ه  ي��ت��م  واأن  الهيئة  م��ن  امل��ح��ددة 
حتددها، ويكون تاريخ �سريان الت�سجيل كاأمني م�ستودع 
تاريخ  اأي  اأو  الطلب  على  الهيئة  موافقة  تاريخ  من  هو 
الهيئة  وت�سدر  الهيئة،  عليه  وت��واف��ق  ال�سخ�ض  يطلبه 
�سهادة ت�سجيل ال�سخ�ض كاأمني م�ستودع تت�سمن املناطق 
فيها  ي�سمح  وال��ت��ي  م�سوؤوليتها،  يتحمل  ال��ت��ي  امل��ح��ددة 
عنها  الإف����راج  دون  النتقائية  ال�سلع  تخزين  اأو  ب��اإن��ت��اج 

لال�ستهالك.
على  �سروط  فر�ض  لل�سرائب  الحتادية  للهيئة  ويجوز 
ال�سلع  كمية  فيها  حتديد  مب��ا  امل�ستودع،  اأم��ني  ت�سجيل 
داخل  بتخزينها  امل�ستودع  لأم��ني  ي�سمح  التي  النتقائية 
حمدد،  وق���ت  اأي  يف  عنها  م�����س��وؤول  حم���ددة  منطقة  ك��ل 
وحتديد نوع ال�سلع النتقائية التي ميكن الحتفاظ بها 
م�سوؤول  حم��ددة  منطقة  كل  يف  امل�ستودع  اأم��ني  قبل  من 
مايل  �سمان  تقدمي  امل�ستودع  اأم��ني  من  والطلب  عنها، 
ع��ن ك��ل منطقة حم���ددة م�����س��وؤول عنها، وذل���ك وف��ق��ا ملا 
اإ�سافية  متطلبات  فر�ض  اإىل  بالإ�سافة  الهيئة،  حت��دده 
وتقدميها  وال��ت��ق��اري��ر  بال�سجالت  الح��ت��ف��اظ  حيث  م��ن 
كل  يف  املطلوب  امل���ادي  الأم���ن  م�ستوى  وحت��دي��د  للهيئة، 
منطقة حمددة م�سوؤول عنها، وحتديد الفحو�سات التي 
يتعني على اأمني امل�ستودع اإجراوؤها على ال�سلع النتقائية 
ك��ل منطقة حم���ددة م�����س��وؤول عنها،  ب��داخ��ل  امل��ح��ف��وظ��ة 
وحتديد �سروط الدخول اإىل كل منطقة حمددة م�سوؤول 
عنها واخلروج منها، واأية قيود مفرو�سة على الدخول اأو 

اخلروج والتي يجب على اأمني امل�ستودع اأن يفر�سها.
�سلعا  امتلك  اإذا  خم��زن  �سخ�ض  ب��اأن��ه  ال�سخ�ض  ويعترب 
انتقائية فائ�سة يف حيز التداول احلر ومتوفرة يف �سياق 
ت��دف��ع ال�سريبة  ال��دول��ة ومل  الأع���م���ال داخ���ل  مم��ار���س��ة 
اأو  اإرجاعها  اأو  دفعها  الإعفاء من  اأو مت  ال�سابق  عنها يف 

تاأجيلها.
النتقائية  ال�سلع  الفائ�سة  النتقائية  ال�سلع  ب�  ويق�سد 
التي تكون  مملوكة من قبل ال�سخ�ض املخزن يف التاريخ 
الذي ن�ساأ فيه اللتزام ال�سريبي اأو التاريخ الذي ن�ساأت 
فيه زيادة يف اللتزام ال�سريبي اأو من تاريخ بدء �سريان 
املر�سوم بقانون اأيهم اأ�سبق، واأن تزيد عن معدل املخزون 
ال�سلع  م���ن  ال���ن���وع  ل��ذل��ك  امل���خ���زن  لل�سخ�ض  ال�����س��ه��ري 
يتم  ملا  وفقا  اإنتاجه،  اأو  �سراوؤه  يتم  ما  �سواء  النتقائية، 
للتاريخ  �سابقة  �سهرا   ”12“ ف��رتة  على  بناء  حت��دي��ده 
املحدد اأعاله، واأن يقوم ال�سخ�ض املخزن بامتالكها قبل 
التاريخ املحدد، واأن يق�سد ال�سخ�ض املخزن بيعها �سمن 

�سياق ممار�سة الأعمال يف الدولة.
ويجب احت�ساب متو�سط البيع ال�سهري لل�سلع النتقائية 
ل��ف��رتة “12” ���س��ه��را ���س��اب��ق��ة ل��ل��ت��اري��خ ال����ذي ن�����س��اأ فيه 

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت وزارة املالية ام�ض وبناء على اعتماد جمل�ض الوزراء 
برئا�سة  �سبتمرب اجل��اري   13 التي عقدت يف  يف جل�سته 
نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي رعاه اهلل 
 ”7“ الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي رقم 

ل�سنة 2017 يف �ساأن ال�سريبة النتقائية.
جمل�ض  ق��رار  م�سروع  اعتماد  اأي�سا  ال���وزارة  اأعلنت  كما 
ال�سلع  ب�������س���اأن   2017 ل�����س��ن��ة   ”38“ رق����م  ال��������وزراء 
النتقائية والن�سب ال�سريبية التي تفر�ض عليها وكيفية 
احت�ساب ال�سعر النتقائي، حيث �ستفر�ض ال�سريبة على 
%100 على التبغ ومنتجاته،  ال�سلع النتقائية بن�سبة 
على  و100%  ال���غ���ازي���ة،  امل�������س���روب���ات  ع��ل��ى  و50% 

م�سروبات الطاقة.
وقال معايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�سوؤون 
املالية اإنه مع اإقرار الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون 
احتادي رقم 7 ل�سنة 2017 ب�ساأن ال�سريبة النتقائية 
ل�سنة   38 رق��م  ال����وزراء  ق���رار جمل�ض  واع��ت��م��اد م�سروع 
ال�سريبية  والن�سب  النتقائية  ال�سلع  ���س��اأن  يف   2017
النتقائي  ال�سعر  احت�ساب  وكيفية  عليها  تفر�ض  التي 
ال�سريبة  تطبيق  يف  للبدء  ا�ستعداداتنا  ا�ستكملنا  نكون 
النتقائية غدا على جمموعة من ال�سلع النتقائية التي 
ترتاوح  وبن�سبة  الأف���راد،  �سحة  على  �سلبي  ب�سكل  توؤثر 
الت�سريعية  البيئة  واأجن��زن��ا   100% اإىل   50 ب��ني  م��ا 
والأحكام املنظمة التي �ست�سكل اإطارا ينظم العالقة بني 
�ستفر�ض  التي  ال�سريبة  بهذه  املعنية  الأط���راف  جميع 
ل��ل��ح��د م��ن ا���س��ت��ه��الك ه���ذه ال�����س��ل��ع ال�����س��ارة، مب��ا يدعم 

اجلهود املبذولة لتوفري بيئة �سحية يف املجتمع.
ي�ستوف  اإذا مل  اأن����ه  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة  وت��ن�����ض 
ال�سخ�ض الذي قام بالن�ساط اإنتاج اأو ا�سترياد اأو تخزين 
فيكون  ال�����س��ري��ب��ة،  دف���ع  مبتطلبات  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�����س��ل��ع 
املر�سوم  يف  اأن�سطة حم��ددة  ب��اأي  ���س��ارك  ال��ذي  ال�سخ�ض 
بقانون م�سوؤول عن ال�سريبة امل�ستحقة وي�سمل ل للح�سر 
ال�سخ�ض �سمن �سل�سلة توريد مل يتم دفع ال�سريبة فيها، 
يف  مالية  م�سلحة  ميلك  ال��ذي  ال�سخ�ض  اأو  وامل�ستثمر 
�سل�سلة توريد مل يتم دفع ال�سريبة فيها، ومالك ال�سلع 
اأو  املنتج  ذات��ه  ه��و  فيها  يكون  ل  حالة  اأي  يف  النتقائية 
ويكون  امل��خ��زن.  ال�سخ�ض  اأو  امل�ستودع  اأم��ني  اأو  امل�ستورد 
امل�ستحقة،  ال�سريبة  �سداد  عن  م�سوؤول  امل�ستودع  اأم��ني 
حمددة،  منطقة  م��ن  انتقائية  �سلع  ع��ن  الإف����راج  مت  اإذا 
وتخلف ال�سخ�ض امل�سوؤول عن �سداد ال�سريبة امل�ستحقة، 
وذلك اإذا مل يحتفظ اأمني امل�ستودع بال�سجالت املحددة، 
اأو اإذا تخلف اأمني امل�ستودع عن ا�ستيفاء اأي من ال�سروط 
باأي  امل�ستودع  اأم��ني  ا�ستفاد  اإذا  اأو  الهيئة،  تفر�سها  التي 
امل�سوؤول عن �سداد ال�سريبة  �سورة من تخلف ال�سخ�ض 

امل�ستحقة.
ال�سريبة  �سداد  عن  م�سوؤول  املخزن  ال�سخ�ض  يكون  ول 
امل�ستحقة اإذا امتلك ال�سخ�ض املخزن �سلعا انتقائية تكون 
متاحة للتداول احلر لغر�ض الأعمال يف الدولة ب�سرط 
اأن ل تكون ال�سريبة قد دفعت عن تلك ال�سلع يف ال�سابق 
ومل يتم الإعفاء من دفعها اأو اإرجاعها اأو تاأجيلها، واأن ل 

تكون ال�سلع النتقائية املخزنة �سلعا انتقائية فائ�سة.
ويت�سمن طلب الت�سجيل ال�سريبي املقدم من ال�سخ�ض 
تقدميه  ويتم  الهيئة،  من  املطلوبة  والبيانات  املعلومات 
بالو�سائل التي حتددها الهيئة ..وعلى الهيئة الرد على 
طلب ال�سخ�ض املتقدم للت�سجيل ال�سريبي خالل 20 يوم 
عمل من ا�ستالم الطلب. ويكون تاريخ �سريان الت�سجيل 
ال�سريبي هو اأول يوم يف ال�سهر الذي يبداأ فيه ال�سخ�ض 

القيام بالأن�سطة اخلا�سعة لل�سريبة النتقائية.
امل�سجل  ع��ل��ى  و����س���روط  ���س��واب��ط  ف��ر���ض  للهيئة  وي��ح��ق 
كالطلب من ال�سخ�ض تقدمي �سمان مايل وفقا ملا حتدده 
الهيئة الحتادية لل�سرائب، اأو فر�ض متطلبات اإ�سافية 
وتقدميها  التقارير  اأو  بال�سجالت  الحتفاظ  حيث  من 

للهيئة.
ويجوز لأي �سخ�ض ملزم بتقدمي طلب ت�سجيل �سريبي 
مراعاة  م��ع  م�����س��ت��ودع  ك��اأم��ني  للت�سجيل  بطلب  ال��ت��ق��دم 

زيادة  فيه  ن�����س��اأت  ال���ذي  ال��ت��اري��خ  اأو  ال�سريبي  الل��ت��زام 
املر�سوم  �سريان  بدء  تاريخ  من  اأو  ال�سريبي  اللتزام  يف 
بقانون اأيهم اأ�سبق، وتبني اأن لدى ال�سخ�ض املخزن �سلعا 
انتقائية تزيد على �سهرين بناء على ذلك املتو�سط، بغ�ض 
النظر عن معدل املخزون ال�سهري لل�سخ�ض املخزن، فاإن 
اأي �سلع تزيد على �سهرين تعترب �سلعا انتقائية فائ�سة، 

وت�ستحق ال�سريبة عنها.
وعلى اأي �سخ�ض يف �سياق ممار�سته لالأعمال، الحتفاظ 
ب�����س��ج��الت م��دق��ق��ة ت��و���س��ح ك��م��ي��ة خم���زون���ه م���ن ال�سلع 
النتقائية من تاريخ نفاذ املر�سوم بقانون، وذلك لأغرا�ض 

التاأكد من خمزون ال�سلع النتقائية.
اإذا  لل�سريبة  �ساملة  غري  النتقائية  ال�سلع  اأ�سعار  وتعد 
مت اإبرام اتفاق ب�سراء ال�سلع ومل يتم توريدها قبل تاريخ 
اإذا  ق�سد م�سرتي  ال��ن��ف��اذ  ب��ق��ان��ون حيز  امل��ر���س��وم  دخ���ول 
ال�سلع النتقائية دجمها لت�سبح مكونا يف �سلعة انتقائية 
م�سرتي  ق�سد  اإذا  اأو  عليها،  ال�سريبة  ت�ستحق  اأخ���رى 
اأو  الدولة،  خ��ارج  مكان  اإىل  ت�سديرها  النتقائية  ال�سلع 
اإذا كان امل�سرتي حكومة اأجنبية اأو منظمة دولية اأو هيئة 
اأو بعثة دبلوما�سية ت�ستحق ا�سرتداد ال�سريبة املدفوعة، 
اأو اإذا مت بيع ال�سلع النتقائية بعد تاريخ دخول املر�سوم 
بقانون حيز التنفيذ اإىل �سخ�ض �سيقوم بت�سدير ال�سلع 
جمل�ض  دول  م��ن  اأخ����رى  مطبقة  دول���ة  اإىل  الن��ت��ق��ائ��ي��ة 
ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة و���س��ي��ك��ون م��ل��زم بدفع 
ال�سريبة،  ا���س��رتداد  له  ويحق  الدولة  تلك  يف  ال�سريبة 
النتقائية. ويف هذه  ال�سلع  بيع  اإع��ادة  امل�سرتي  اأو ق�سد 
املعلن  ال�سعر  اإىل  بالإ�سافة  ال�سريبة  ت�ستحق  احل��الت 

من امل�سرتي اإىل املورد.
وت��ع��ف��ى ال�����س��ل��ع الن��ت��ق��ائ��ي��ة ال���ت���ي ي��ت��م ت�����س��دي��ره��ا من 
ال�سريبة اإذا مل يتم طرح ال�سلع النتقائية لال�ستهالك 
داخل الدولة ومل تخ�سع �سابقا لل�سريبة التي تفر�سها 
الدولة، وذلك يف حال ت�سديرها اإىل خارج الدولة حيث 
وفقا  معلق  و�سع  حت��ت  ت�سديرها  مكان  اإىل  نقلها  يتم 
وال�سوابط  ل��ل�����س��روط  ووف��ق��ا  اجل��م��رك��ي��ة  للت�سريعات 
املحددة، اأو مت ا�ستهالكها �سمن رحلة دولية مغادرة من 
ت�سديرها حتت و�سع  اإىل مكان  نقلها  الدولة، حيث مت 
معلق وفقا للت�سريعات اجلمركية، اأو اأن يتم �سراوؤها من 
�سيقوم  �سخ�ض  احل��رة من قبل  ال�سوق  حمل جت��اري يف 
دليل  يقدم  اأن  على  مبا�سرة،  النتقائية  ال�سلع  بت�سدير 

على مغادرتها عند نقطة البيع.
اأو  ب��ه��ا  املحتفظ  اأو  امل��خ��زن��ة  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�سلع  وت��ع��ت��رب 
نقلها  يتم  التي  تلك  اأو  حم��ددة  منطقة  داخ��ل  املعاجلة 
اأن��ه��ا غ��ري مطروحة  واأخ����رى على  ب��ني منطقة حم���ددة 
احلرة  املنطقة  هي  املحددة”  ..و”املنطقة  لال�ستهالك 
التي يوجد بها �سوابط اأمنية بق�سد تقييد دخول وخروج 
الأف��راد ونقل ال�سلع من واإىل تلك املنطقة املحددة، واأن 
تكون خا�سعة للرقابة والإ�سراف من قبل دائرة جمركية، 
ويتم تعيني اأمني م�ستودع للمنطقة املحددة واأي منطقة 

اأخرى حتددها الهيئة عند ا�ستيفائها �سروطا حمددة.
بال�سهر  ال�سريبية  الفرتة  التنفيذية  الالئحة  وحت��دد 
امليالدي، كما يجوز للهيئة تعديل املدة يف حالت حمددة. 
و�سداد  �سريبي  اإق��رار  تقدمي  لل�سريبة  اخلا�سع  وعلى 
ال�سريبة بالو�سائل التي حتددها الهيئة، كما يجب عليه 
يف  ال�سريبة  و���س��داد  للهيئة  ال�سريبي  الإق����رار  ت��ق��دمي 
التايل  ال�سهر  اليوم اخلام�ض ع�سر من  يجاوز  موعد ل 

للفرتة ال�سريبية املعنية.
الدوائر  التعاون مع  التنفيذية على  الالئحة  تن�ض  كما 
مطابقة  اجلمركية  ال��دوائ��ر  على  اإن���ه  حيث  اجلمركية 
اإقرار  مع  الدولة  اإىل  امل�ستوردة  النتقائية  ال�سلع  كمية 
ال�سلع  عن  الإف���راج  قبل  امل�ستورد  من  املر�سل  ال�سترياد 
النتقائية ومطابقة كمية ال�سلع النتقائية امل�سدرة من 

الدولة مع م�ستند الت�سدير.
بال�سكل  اإق�������رارات  ت�����س��ل��ي��م  ل��ل�����س��ري��ب��ة  وع��ل��ى اخل��ا���س��ع 
ال�سلع  تفا�سيل  ب�ساأن  الهيئة  حت��دده��ا  التي  والو�سائل 
النتقائية التي �سيتم ا�ستريادها، وال�سلع النتقائية التي 
مت اإنتاجها يف الدولة، وال�سلع النتقائية التي يتم نقلها 
ت�سليم  الهيئة موعد  اأن حتدد  من منطقة حم��ددة على 

هذه الإقرارات.

اأ�سعار  ب��ق��وائ��م  ب��الح��ت��ف��اظ  لل�سريبة  اخل��ا���س��ع  وي��ل��ت��زم 
ال�سلع النتقائية املنتجة اأو امل�ستوردة اأو املباعة من قبله 

واأن يقوم بتزويد الهيئة بتلك ال�سجالت عند الطلب.
ال�سلع  لتحديد  كافية  الأ���س��ع��ار  ق��وائ��م  تكون  اأن  ويجب 
من  بيعها  اأو  ا�ستريادها  اأو  اإنتاجها  يتم  التي  النتقائية 
ال�سلع  تلك  قيم  تفا�سيل  تت�سمن  اأن  يجب  كما  قبله 
ال�سريبية  بال�سجالت  ..كما يجب الحتفاظ  النتقائية 
وال�سروط  وال�سوابط  الزمنية  للفرتات  وفقا  املطلوبة 
اخلا�سة املن�سو�ض عليها يف القانون الحتادي رقم “7” 

ل�سنة 2017 يف �ساأن الإجراءات ال�سريبية.
ال�سلع   ”38“ اإىل ذلك حدد ق��رار جمل�ض ال��وزراء رقم 
النتقائية  ال�سريبة  عليها  �ستطبق  ال��ت��ي  الن��ت��ق��ائ��ي��ة 
بالتبغ ومنتجاته، وامل�سروبات  املقبل  اأكتوبر  مطلع �سهر 
ومنتجاته  التبغ  ..وي�سمل  الطاقة  وم�سروبات  الغازية، 
جميع الأ�سناف ال��واردة يف الف�سل “24” من التعرفة 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحدة  اجلمركية 

العربية.
وت�ستمل امل�سروبات الغازية على اأي م�سروبات حتتوي على 
الغاز با�ستثناء املياه الغازية غري املنكهة، واأية مركزات اأو 
م�ساحيق اأو جل اأو م�ستخل�سات ميكن حتويلها مل�سروبات 
يتم  م�����س��روب��ات  اأي  ال��ط��اق��ة  م�����س��روب��ات  غ��ازي��ة. وت�سمل 
ت�سويقها اأو بيعها على اأنها م�سروبات للطاقة قد حتتوي 
على مواد منبهة اأو متنح التحفيز العقلي اأو البدين على 
واجلن�سينج  والتورين  الكافيني  احل�سر  ل  املثال  �سبيل 
م�سابه،  اأو  م��ط��اب��ق  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  م���واد  اأي  اأو  واجل���واران���ا 
اأو م�ستخل�سات ميكن  اأو جل  اأو م�ساحيق  واأي��ة مركزات 

حتويلها اإىل م�سروبات طاقة.
املعلن  ال�سعر  من  الأع��ل��ى  ال�سعر  هو  النتقائي  وال�سعر 
لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  قبل  النتقائية من  لل�سلعة 
�سمن قائمة الأ�سعار التي ت�سدرها، و�سعر بيع التجزئة 
امل�سمولة  ال�سريبة  منه  خم�سوما  ال�سلعة  لتلك  املحدد 
بيع  �سعر  امل�����س��م��ول��ة يف  ال�����س��ري��ب��ة  قيمة  ف��ي��ه. وخل�����س��م 
لل�سريبة  اخلا�سعة  النتقائية  لل�سلعة  املحدد  التجزئة 
بن�سبة %50 من ال�سعر النتقائي، فاإن ال�سعر النتقائي 
ال�سلعة،  لتلك  امل��ح��دد  التجزئة  بيع  �سعر  ثلثي  ي�ساوي 
بن�سبة  لل�سريبة  اخلا�سعة  النتقائية  لل�سلعة  وبالن�سبة 
النتقائي  ال�سعر  ف��اإن  النتقائي،  ال�سعر  م��ن   100%

ي�ساوي ن�سف �سعر بيع التجزئة املحدد لتلك ال�سلعة.
ويكون �سعر بيع التجزئة املحدد هو الأعلى من �سعر بيع 
ال�سلعة النتقائية املقرتح يف �سياق بيع التجزئة، والذي 
يكون حمددا ومعلنا ومل�سقا على ال�سلع من قبل امل�ستورد 
اأو املنتج. ويق�سد ب�”�سعر بيع ال�سلعة النتقائية املقرتح 
ال�سلعة  بيع  املحقق عند  ال�سعر  التجزئة”  بيع  �سياق  يف 
للم�ستهلك،  مبا�سر  ب�سكل  التجزئة  لأغرا�ض  النتقائية 
ال�سعر نتيجة لبيع  ي��زداد فيها  التي  ول ي�سمل احل��الت 
مماثلة  من�ساأة  اأو  مطعم  اأو  فندق  يف  النتقائية  ال�سلعة 
اأعلى  اأن���ه  ..ك��م��ا  املن�ساآت  تلك  داخ���ل  ا�ستهالكها  ب��ه��دف 
..اأو  لل�سلعة  ال�سوق  يف  التجزئة  بيع  �سعر  متو�سط  من 
خالل  من  لل�سلع  ال�سوق  يف  التجزئة  بيع  �سعر  متو�سط 
حتديد اأ�سعار بيع التجزئة املختلفة لل�سلعة النتقائية يف 

ال�سوق بناء على الثنى ع�سر �سهرا ال�سابقة.
وعلى اخلا�سع لل�سريبة اإعادة احت�ساب متو�سط �سعر بيع 
التجزئة لل�سلع يف ال�سوق مرة واحدة على الأقل كل “6” 
�ستة اأ�سهر ..ويف حال نتج عن احت�ساب متو�سط �سعر بيع 
التجزئة تعديل يف �سعر بيع التجزئة املحدد، يتم التعديل 
ابتداء من الفرتة ال�سريبية الالحقة لحت�ساب متو�سط 
�سعر بيع التجزئة اأو الفرتة ال�سريبية التي تلي التاريخ 

املفرت�ض فيه اإعادة الحت�ساب “اأيهما الأ�سبق”.
بيع  �سعر  حت��دي��د  لل�سريبة  اخل��ا���س��ع  ي�ستطع  مل  واإذا 
ل  ب��ف��رتة  ب��ذل��ك  الهيئة  اإب���الغ  فعليه  امل��ح��دد،  التجزئة 
تقل عن 15 يوما قبل موعد ت�سليم الإقرار ال�سريبي، 
ويف حال ثبت للهيئة باأن اخلا�سع لل�سريبة ل ي�ستطيع 
حتديد ال�سعر، فلها منحه ت�سريحا ي�سمح له باحت�ساب 
ال�سريبة وفقا لتكلفة ال�سلعة النتقائية ..كما يجب اأن 
وال�سرائب  الر�سوم  جميع  التجزئة  بيع  �سعر  يت�سمن 
امل�ستحقة على ال�سلع النتقائية با�ستثناء �سريبة القيمة 

امل�سافة.

•• ال�شارقة-وام: 

نظمت هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة يف اإطار احتفالت 
الفعاليات  م��ن  ع��ددا  للزراعة  العربي  باليوم  ال��دول��ة 
الزراعة  امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني وف���ئ���ات  ل��ت�����س��ج��ي��ع 
وتوعيتهم باأف�سل طرق الري التي حتافظ على املياه 
التنمية  يف  امل��ائ��ي��ة  ال��زراع��ة  تقنيات  ودور  ال��ه��در  م��ن 
اأكرث  مب�ساركة  ذلك  و  الأخ�سر  وامل�ستقبل  امل�ستدامة 

من 250 من موظفيها.
و اأك���د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���ض را���س��د ال��ل��ي��م رئي�ض 
يف  الهيئة  م�ساركة  اأن  ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
الح��ت��ف��الت ب��ال��ي��وم ال��ع��رب��ي ل��ل��زراع��ة ت��اأت��ي يف اإطار 
التنمية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وحت��ق��ي��ق  ب��امل�����س��ئ��ول��ي��ة  ال��ت��زام��ه��ا 

بجهود �ساحب  م�سيدا   .. كافة  املجالت  امل�ستدامة يف 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�����س��ارق��ة يف الهتمام  امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��اك��م  ع�����س��و 
بالزراعة ون�سر امل�سطحات اخل�سراء يف جميع مناحي 
اإمارة ال�سارقة وتطبيق اأف�سل و�سائل الزراعة احلديثة 
وتوجيهات �سموه امل�ستمرة ب�سرورة احلفاظ على املياه 

وا�ستخدامها يف الزراعة.
ال�سحة  اإدارة  من  الكاظم  فاطمة  املهند�سة  نوهت  و 
و  ال��زراع��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  الهيئة  يف  والبيئة  وال�سالمة 
ونف�سية  �سحية  ج��وان��ب  م��ن  لها  مل��ا  عليها  املحافظة 
الهيئة يف  م�����س��ارك��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رية   .. وج��م��ال��ي��ة 
امل��ن��ا���س��ب��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة و اإب�����راز دوره����ا يف دعم 

املبادرات العاملية يف خمتلف املجالت.

وفقًا ملوؤ�شر ما�شرتكارد للمدن �لعاملية �ل�شياحية

اأبوظبي الوجهة ال�سياحية االأ�سرع منوًا يف املنطقة
•• اأبوظبي-الفجر:

�سّنف موؤ�سر ما�سرتكارد للمدن العاملية 
كاأ�سرع  اأبوظبي   2017 لعام  املق�سودة 
املدن منواً يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، 
املرتبة  الإم��ارات��ي��ة  العا�سمة  واح��ت��ّل��ت 
ال���راب���ع���ة ع��امل��ي��اً م���ن ب���ني 132 دول���ة 
يرتفع  اأن  ُيتوقع  حيث  رائ���دة  كمدينة 
عدد زوارها من ال�سياح ن�سبة 4.5%. 

ومع بلوغ ن�سبة النمّو %18.9 مقارنًة 
ما�سرتكارد  موؤ�سر  على   2016 بالعام 
تفوقت  ال�����س��ي��اح��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��دن 
املنطقة  يف  مق�سودة  كوجهة  اأب��وظ��ب��ي 

على كل من الريا�ض، وطهران، ودبي.
يف هذا الإط��ار، قال �سعادة �سيف �سعيد 
الثقافة  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر  غ���ب���ا����ض، 
اأبوظبي  اخ��ت��ي��ار  ي��ع��ت��رب  وال�����س��ي��اح��ة: 
املنطقة  يف  املق�سودة من��واً  امل��دن  اأ���س��رع 
اإجن������ازاً ه���ام���اً. وم���ع الإع�����الن الأخ���ري 
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف  اف��ت��ت��اح  ع���ن 
امل��ن��ت��ظ��ر وامل��ع��ار���ض ال��ث��ق��اف��ي��ة الأخ���رى 
الذاكرة  يف  رح��ل��ة  احل���ج:  معر�ض  مثل 
التي  العاملية  الرتويجية  والن�ساطات 

العا�سمة  ت��وا���س��ل  ال����دائ����رة،  تنظمها 
اكت�ساب �سمعة ممتازة كوجهة متميزة اإذ 
تعتمد على ما تقدمه من جتارب فريدة 

من نوعها وتراث ثقايف. 
ويوِرد التحليل املعّمق املرتكز على حجم 
توقعات   2016 لعام  والإن��ف��اق  ال���زوار 
حول النمّو عام 2017 وملحة عن املدن 
�سرحاً  وي��وّف��ر  الأ���س��رع من���واً،  املق�سودة 
الذي يحمل  ال�سبب  تف�سياًل عن  اأكرث 
النا�ض على ال�سفر وكيفية اإنفاقهم املال 
حول العامل. ويتّم اللجوء اإىل البيانات 
العامة لحت�ساب اأعداد الزوار العامليني 
الوافدين وحجم اإنفاقهم العابر للحدود 
ال�132  امل��ق�����س��ودة  امل�����دن  م���ن  ك���ل  يف 
مع  حم��ددة  ريا�سية  قواعد  با�ستخدام 
املدن  بع�ض  اأّن  الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  الأخ����ذ 
حلركة  عاملية  م��راك��ز  ت�سّكل  املق�سودة 
ودبي،  �سنغافورة،  مثل  الدولية  ال�سفر 

واأم�سرتدام، وفرانكفورت.
وت���اب���ع غ��ب��ا���ض ق���ائ���اًل: ���س��ّج��ل��ت اإم�����ارة 
اإذ  قيا�سياً  رق��م��اً  املا�سي  ال��ع��ام  اأبوظبي 
اأّن  كما  زائ���ر.  مليون   4،4 ا�ست�سافت 
معّدل منّونا ال�سنوي متني حيث نتوقع 

ن�ستقبل  اأن   2017 ع��ام  نهاية  بحلول 
اأكرث من 4،9 ماليني زائر. 

وي�����س��ّن��ف م��وؤ���س��ر م��ا���س��رتك��ارد للمدن 
املدن بح�سب جمموع  املق�سودة  العاملية 
فيها  يقيمون  ال��ذي��ن  الدوليني  ال���زوار 

اإنفاق  الأق��ّل، وحجم  لليلة واح��دة على 
املدن  يف  للحدود  العابر  ال���زوار  ه���وؤلء 
يوّفر  ك���م���ا   ،2016 ع�����ام  امل���ق�������س���ودة 
ال��زوار وامل�سافرين  اأع��داد  توّقعات حول 
لعام 2017. وُت�ستخدم البيانات العامة 

الدوليني  ال������زوار  جم��م��وع  لح��ت�����س��اب 
واحدة  لليلة  املدينة  يف  يقيمون  الذين 
الزوار  ه��وؤلء  اإنفاق  الأق��ّل وحجم  على 
املدن  واح��دة من  العابر للحدود يف كل 

املق�سودة ال�132.

كهرباء ال�سارقة حتتفل باليوم العربي للزراعة

األحد   1   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12135  
Sunday  1   October   2017  -  Issue No   12135



26

املال والأعمال

جمموعة اأبوظبي لال�ستدامة تعقد 
جل�سة  حوار حول االإدارة الفعالة للطاقة

•• اأبوظبي-وام:

نظمت جمموعة اأبوظبي لال�ستدامة بالتعاون مع معهد الطاقة يف اململكة 
على  ركزت  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  بعنوان  حوار  جل�سة  موؤخرا  املتحدة 
ا�ستخدام  ك��ف��اءة  لتعزيز  فاعلة  خ��ط��وات  وتنفيذ  للطاقة  الفعالة  الإدارة 

الطاقة يف املوؤ�س�سات.
وتعد جل�سة حوار واحدة �سمن �سل�سلة الفعاليات التي تنظمها جمموعة 
اأبوظبي لال�ستدامة وهي �سراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ض وبدعم 
من هيئة البيئة –اأبوظبي بالتعاون والتن�سيق مع �سركائها ال�سرتاتيجيني 
وذلك بهدف ت�سليط ال�سوء على خمتلف الق�سايا القت�سادية والجتماعية 
والبيئية حيث األقى املتحدثون يف هذه اجلل�سة ال�سوء على اأهم التطورات 

والتوجهات يف جمال الإدارة الفعالة للطاقة.
ونظمت هذه اجلل�سة التي ح�سرها اأع�ساء جمموعة اأبوظبي لال�ستدامة 
وخرباء من خمتلف القطاعات املعنية بال�ستدامة باإمارة اأبوظبي بالتعاون 
مع معهد الطاقة يف اململكة املتحدة وهو معهد معتمد عامليا كاأحد اجلهات 
خبريا   130 م��ن  اأك��رث  بح�سور  الطاقة  اإدارة  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  املهنية 
اإمارة  القطاعات يف  البارزين واملخت�سني من خمتلف  امل��دراء  ومديرا من 

اأبوظبي.
الطاقة  اإدارة  نحو  عملية  اإر���س��ادات  للم�ساركني  التفاعلية  اجلل�سة  وف��رت 
الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  يف  مل�ساعدتهم  موؤ�س�ساتهم،  داخ��ل  فعال  ب�سكل 
للمعايري  والم��ت��ث��ال  ال��ك��رب��ون  وان��ب��ع��اث��ات  الت�سغيلية  التكاليف  وخف�ض 

الدولية وحتقيق الأهداف البيئية.
واخلرباء  املتخ�س�سني  اأربعة من  احل��وار  املجموعة يف جل�سة  وا�ست�سافت 
اأمن��اط ال�ستهالك فيما  اإدارة الطاقة للتعرف على �سبل تغيري  يف جمال 
يتعلق بكفاءة ا�ستخدام الطاقة حيث حتدث باجلل�سة حميد عبد اهلل كنجي 
املتكاملة  البيئية  وال�سيا�سات  التخطيط  بقطاع  بيئي  اقت�ساد  اأخ�سائي 
بهيئة البيئة - اأبوظبي وكري�ض بورجي�ض مهند�ض معتمد ومدرب رئي�سي 
و�سريف  فخري  ورئي�ض  معتمد  مهند�ض  حكيم  وط��اه��ر  الطاقة  معهد  يف 
ملعهد الطاقة يف ال�سرق الأو�سط بالإ�سافة اإىل ويل �سادلر رئي�ض العمليات 

الدولية يف معهد الطاقة كمدير للجل�سة.
اجلل�سة  ان  لال�ستدامة  اأبوظبي  جمموعة  مدير  احلوقاين  هدى  وقالت 
ركزت على املفاهيم الأ�سا�سية لكفاءة الطاقة حيث مت مناق�سة و�سع �سيا�سة 
الدولية  املعايري  وتطبيق  ا�ستخدام  وكيفية  الطاقة  ا�ستهالك  لرت�سيد 
لكفاءة ا�ستخدامها وكيفية ا�سراك وتوعية املوظفني حول تر�سيد ا�ستهالك 
الطاقة وحتديد فر�ض تر�سيد ا�ستهالك الطاقة ف�سال عن كيفية اإجراء 

تدقيق ح�سابي ل�ستهالك الطاقة.
واأكدت احلوقاين على اأهمية اعتماد املوؤ�س�سات يف جميع القطاعات �سيا�سات 
انبعاثاتها  خف�ض  �سمان  وب��ال��ت��ايل  للطاقة  ا�ستهالكها  لإدارة  وخ��ط��ط 

الكربونية لدعم اجلهود املحلية والعاملية.
ولتنفيذ خطوات فاعلة وتقدمي اأمثلة حية عن كيفية تعزيز كفاءة ا�ستخدام 
الطاقة الكهربائية واإحداث التغيري ال�سلوكي الذي من �ساأنه التقليل من 
لال�ستدامة  اأبوظبي  جمموعة  �ستقوم  املوؤ�س�سات  يف  الكهرباء  ا�ستهالك 
بالإعالن عن مبادرة م�سرتكة مع املوؤ�س�سات التي تتخذ من مبنى املعمورة 
املبنى  يف  الطاقة  ا�ستهالك  لرت�سيد  ال��رائ��دة  امل��ب��ادرة  بتنفيذ  لها  مقرا  اأ 
وذلك من خالل دمج عدة عنا�سر تت�سمن التدريب العملي وتبادل املعرفة 
وتعزيز الوعي واتخاذ الإجراءات الالزمة لتح�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة 

الكهربائية �سمن املوؤ�س�سات العاملة يف املبنى.
الطاقة  معهد  يف  ال��دول��ي��ة  العمليات  رئي�ض  ���س��ادل��ر  وي��ل  ق��ال  جانبه  م��ن 
لال�ستدامة  اأبوظبي  جمموعة  �ستطلقه  ال��ذي  الطاقة  اإدارة  برنامج  ان 
اإر�سادات  وتقدمي  الرئي�سية  الطاقة  كفاءة  مبفاهيم  بالتعريف  �سي�ساهم 
اإدارة الطاقة ب�سكل فعال مما ي�ساعد على توفري الطاقة  اأجل  عملية من 

وخف�ض التكاليف الت�سغيلية وانبعاثات الكربون.

اأبوظبي ت�ست�سيف اأعمال املن�سة االماراتية - 
اليابانية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 8 اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

املن�سة  يف  للم�ساركة  دع��وة  بالدولة  وال�سناعة  التجارة  غرف  احت��اد  تلقى 
هيئة  تنظمها  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  اليابانية  الم��ارات��ي��ة 
والتجارة  القت�ساد  وزارت����ي  م��ع  بالتعاون  اليابانية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
وال�سناعة اليابانية ووزارة القت�ساد بالدولة واملزمع عقدها يف الثامن من 

اأكتوبر املقبل يف اأبوظبي.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الأمني العام لالحتاد حميد حممد بن �سامل .. 
ما�سامي اأندو الرئي�ض التنفيذي لهيئة التجارة اخلارجية اليابانية ملنطقة 
ك��ال من  ال��ذي �سم  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  اأفريقيا  الأو���س��ط و�سمال  ال�سرق 
ريوهيي تامورا املدير التنفيذي للهيئة وديفيد توما�ض مدير اأول م�ساعد 
الأعمال يف مكتب احتاد  املدير لتطوير  وماريا كر�ستينا فريجارا م�ساعد 

الغرف بدبي.
واأكد اأمني عام احتاد الغرف اأهمية العالقات التجارية الوثيقة بني القطاع 
وال��ي��اب��ان وح��ر���ض اجل��ان��ب��ني على تفعيل مذكرات  الم����ارات  اخل��ا���ض يف 
التفاهم واملبادرات امل�سرتكة لدعم البتكار يف ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
ملا له من دور حيوي يف تعزيز  الدولة  الفقري لقت�ساد  العمود  التي تعد 
الريادية  املواهب  وحتفيز  للدولة  القت�سادي  النمو  ودف��ع  العمل  فر�ض 
م�ستقبل  اأج��ل  م��ن  لالبتكار  حلقة  توليد  جانب  اإىل  املجتمع  يف  الكامنة 
اأف�سل وم�ستدام.. مو�سحا اأن دولة الإمارات اعتمدت ب�سكل عام ال�سيا�سات 
ال�سغرية  وال�����س��رك��ات  الأع���م���ال  ال��ن��م��وذج��ي��ة يف مت��ك��ني رواد  وامل��م��ار���س��ات 

واملتو�سطة وت�سجيعها على النمو والتناف�ض مع ال�سركات العاملية.
ونوه حميد بن �سامل اإىل اأن الغرف التجارية ال�سناعية هي اأكرث اجلهات 
الرئي�سة  اجلهة  فهي  اخل��ا���ض..  القطاع  دع��م  يف  فعالية  احلكومية  غ��ري 
املمثلة لهذا القطاع بالقت�ساد.. وتعمل من خالل اأن�سطتها املختلفة على 
يف  دوره  تطوير  مقومات  واإر�ساء  متطلباته  وتوفري  اخلا�ض  القطاع  دعم 
الن�ساط القت�سادي �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر من خالل التن�سيق 
مع اجلهات املعنية.. وهو ما يتاأكد من النظر اإىل ن�سبة عدد هذه ال�سركات 
التي ترتاوح بني %80 و %90 من اإجمايل منت�سبي كل غرفة لذا كان 
لهذه  املمكنة  الدعم  �سبل  تقدمي  اإىل  غرفة  كل  ت�سعى  اأن  ال�سروري  من 
ال�سركات .. اإل اأنه مبتابعة حجم هذا الدعم وتنوعه يت�سح مدى التباين 

من غرفة اإىل اأخرى ح�سب القدرات واخلربات التي تتمتع بها كل منها.
اجلهود  وتن�سيق  بلورة  يف  اليابانية   - الماراتية  املن�سة  ت�سهم  اأن  ومتنى 

املبذولة لتطبيق كل الو�سائل الناجحة لدعم وتنمية هذه ال�سركات.

تقرير بي دبليو �شي ير�شد �ملز�يا و�خلدمات �لتناف�شية �ملقدمة لقطاع �لطري�ن 

 �سوق اأبوظبي العاملي اأحد اأكرث مراكز متويل و تاأجري الطريان جاذبية يف املنطقة 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�ساد تقرير الطريان ال�سادر حديثاً عن 
املهنية  اخلدمات  �سركة   ، �سي  دبليو  بي 
املتنامي  ب��ال��دور  العاملية،  وال�ست�سارية 
العاملي،  اأب���وظ���ب���ي  ����س���وق  ي��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي 
اأبوظبي، كمركز  املركز املايل الدويل يف 
ق��ط��اع الطريان  ل��ت��م��وي��ل  ا���س��رتات��ي��ج��ي 

وعمليات تاأجري الطائرات يف املنطقة. 
وت����ع����اون ����س���وق اأب���وظ���ب���ي ال���ع���امل���ي مع 
ودرا����س���ة مدى  لتحليل  ���س��ي  دب��ل��ي��و  ب��ي 
ال�سوق  يف  امل�سجلة  ال�سركات  ا�ستخدام 
دولة  ات��ف��اق��ي��ات  م��ن  ال��وا���س��ع��ة  لل�سبكة 
لتجنب  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
املعامالت  لإجن����از  ال�سريبي  الزدواج 
قطاع  يف  وال��ت��اأج��ري  بالتمويل  املت�سلة 
ال���ط���ريان، ح��ي��ث ق��ارن��ت ال��درا���س��ة بني 
ال�سريبي  الزدواج  جت��ن��ب  ات��ف��اق��ي��ات 
ال���دول���ة وتلك  ال�����س��ري��ب��ي��ة يف  وال��ب��ي��ئ��ة 
ب��ه��ا يف م��راك��ز ع��امل��ي��ة تقليدية  امل��ع��م��ول 
اإيرلندا،  مثل  ال��ط��ريان  قطاع  لتمويل 
و�سنغافورة، وهونغ كونغ وجزر كاميان.

ووف���ق���اً ل��ل��ت��ق��ري��ر، ف����اإن دول����ة الإم�����ارات 
اتفاقيات  م��ن  م��ت��زاي��دة  ب�سبكة  تتمتع 
 83 ب��واق��ع  ال�سريبي  الزدواج  جت��ن��ب 
قيد  ات��ف��اق��ي��ة  و32  م��وق��ع��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
�سبكة  تتجاوز  حيث  والتوقيع،  البحث 
يف  املوقعة  التفاقيات  الدولة  اتفاقيات 
املراكز الدولية املتواجدة يف الدول التي 
�سملها التقرير، مع متيز دولة الإمارات 
مناطق  وا���س��ع  ب�سكل  تغطي  باتفاقيات 
خا�ض  وب�سكل  واأفريقيا،  الو�سطى  اآ�سيا 
الطريان  ل��ق��ط��اع  امل��ت��ن��ام��ي��ة  الأ�����س����واق 
واأكد  وال��ه��ن��د.  اإندوني�سيا  مثل  دول  يف 
العاملي  اأب���وظ���ب���ي  ����س���وق  اأن  ال���ت���ق���ري���ر 
من  وم��ت��ن��ام��ي��ة  ج��ي��دة  بو�سعية  يتمتع 
ال�سركات لأعمال مت�سلة  تاأ�سي�ض  حيث 
الطريان  قطاع  يف  والتاأجري  بالتمويل 

عرب املن�سة املتكاملة لل�سوق.
واأكد ظاهر بن ظاهر املهريي، الرئي�ض 
�سوق  يف  الت�سجيل  ل�سلطة  التنفيذي 
اأب���وظ���ب���ي ال���ع���امل���ي، ب�����اأن م�����س��ه��د قطاع 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  ال���ط���ريان 
يتميز باحليوية والنمو امل�ستمر يف اأعمال 
الأ�ساطيل  عدد  وزي��ادة  املطارات  تو�سعة 
الطلب  تلبية  م��ن  اجل��وي��ة مب��ا مي��ك��ن��ه 
الطريان  خدمات  على  املتنامي  العاملي 

لتكون يدً� بيد مع �لرجل يف بناء �شناعة �لطري�ن

الهيئة العامة للطريان املدين تدعم دور املراأة يف قطاع الطريان املدين يف الدولة 
دوًرا جوهرًيا يف �سمان تكامل الأدوار وان�سجامها ومراعاة 
احلر�ض  اأج����ل  م��ن  متكاملة  خ��ط��ة  ���س��ي��اق  يف  امل��ت��غ��ريات 
الروؤية  مع  ومواءمته  القطاع  لهذا  امل�ستمر  النمو  على 
دولة  يف  ال��ط��ريان  ق��ط��اع  وي�سهد     .  2021 الوطنية 
الم��ارات منواً �سريعا حيث ُيذكر اأن لدى دولة الإمارات 
خطوط جوية من اأ�سرع اخلطوط اجلوية منّوا، ولديها 
مطارات من اأكرث املطارات التي ت�سهد حركة كثيفة على 
م�ستوى العامل. حيث منا اأ�سطول طائرات �سركة طريان 
الإمارات من 206 طائرة عام 2013 اإىل 252 طائرة 
عام 2016، يف حني منا اأ�سطول طائرات �سركة طريان 
طائرة   35 اإىل   2013 ع���ام  ط��ائ��رة   29 م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
طريان  �سركة  اأ�سطول  منو  اإىل  بالإ�سافة   .2016 ع��ام 
الحتاد من من 81 طائرة عام 2013 اإىل 122 طائرة 
عام 2016، يف حني منا اأ�سطول �سركة طريان فالي دبي 
من 32 طائرة عام 2013 اإىل 51 طائرة عام 2016 
. وقد ارتفع عدد اتفاقيات الأجواء املفتوحة التي وقعتها 
الهيئة العامة للطريان املدين، من 81 يف العام 2013 
اتفاقيات  ع��دد  اإج��م��ايل  ليبلغ   2016 العام  يف   92 اإىل 
العربية  الم���ارات  دول��ة  اأبرمتها  التي  اجلوية  اخلدمات 

املتحدة 160 اتفاقية بنهاية عام 2016.
اأن  املتوقع  م��ن  ف��اإن��ه  ال��ط��ريان  للخرباء يف قطاع  ووف��ق��اً 

يتمّكن قطاع الطريان يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
الوليات  من  كل  مناف�سة  من  املقبلة  عاًما  الع�سرين  يف 
املتحدة وال�سني. بالإ�سافة اإىل اأنه من املتوقع اأن ي�ساهم 
قطاع الطريان بقيمة 53 مليون دولر )194.5 مليار 
درهم اإماراتي( بحلول العام 2020 يف القت�ساد الوطني 
لدولة الإمارات وتوفري ما ي�سل اإىل 750.000 وظيفة 

متاحة لكال اجلن�سني.
حارب  بن  ليلى  ال�سيدة  �سّرحت  فقد  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
اأن قطاع الطريان �سي�ستمر يف التطّور ال�سريع  : ل �سّك 
على مدار الأعوام املقبلة، ون�سعى اإىل بناء �سناعة تدعم 
وت�����س��ه��م يف ت��ط��وي��ر الأف������راد م���ن اجل��ن�����س��ني. ك��م��ا نعمل 
اإع��داد وتدريب الأف��راد ل�سغل العديد من  جاهدين على 
التي  مبادراتنا  خ��الل  م��ن  والتقنية  الإداري����ة  ال��وظ��ائ��ف 
قطاع  يف  للعمل  لل�سيدات  ال��ف��ر���س��ة  اإت��اح��ة  اإىل  ت��ه��دف 
ديناميكيي و�سريع النمّو، وم�سار مهني رائد دائم التطّور 

يف املنطقة. 
املدين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ت�سعى  ع��ام��ة،  وب�سفة 
امل���دين ع��ل��ى امل�ساهمة  ال��ط��ريان  اإىل زي����ادة ق���درة ق��ط��اع 
اقت�ساد  اإىل  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  حت���ّول  يف 
ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة، م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز الب��ت��ك��ار، ودعم 
وت�سجيع  التنظيمية،  الأطر  واإر�ساء  والتطوير،  البحوث 

العملي  التطبيق  ب��اأن��ه  الب��ت��ك��ار  وُي��ع��ّرف  ال���س��ت��ث��م��ارات. 
ل��الأف��ك��ار وامل���ق���رتح���ات اجل���دي���دة ل��ي�����ض ف��ق��ط م���ن اأجل 
حتويلها اإىل منتجات اأو خدمات قابلة للت�سويق التجاري، 
ا اإىل عمليات، وهياكل، وطرق مبتكرة يف التوّجه  بل اأي�سً
و�سعت  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  معهم.  والتفاعل  العمالء  اإىل 
اإط��اًرا متكاماًل لالبتكار،  املدين  العامة للطريان  الهيئة 
ل��الب��ت��ك��ار، ومن�����وذج للحوكمة،  ���س��ي��ا���س��ة وا���س��ح��ة  ي�����س��ّم 
ركائز  ب��ن��اء  اإىل  جميًعا  ت��ه��دف  لالبتكار،  وا�سرتاتيجية 

لالبتكار اأي مدخالت البتكار وخمرجاته.
اأهمية  ت�����درك  امل�����دين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ولأن 
حتقيق  يف  ال�سرتاتيجي  التخطيط  يلعبه  ال��ذي  ال���دور 
نوعية وكمية  تقنيات  ب���اإدراج  الأه���داف، فقد قامت  ه��ذه 
برنامج  ���س��م��ن  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  لتحليل 
ال�سيا�سي،  التحليل  تقنيات  فيها  )مبا  التدريبية  ال��دورة 
والقانوين  والتكنولوجي،  والج��ت��م��اع��ي،  والق��ت�����س��ادي، 
والفر�ض  وال�سعف  ال��ق��وة  نقاط  وحتليل   ،  PESTL
الذهني(،  الع�سف  عمل  وور����ض   ،  SWOT واملخاطر 
وذل���ك م��ن اأج���ل اأن ي��ت��ك��ون ل��دي��ه��م ف��ه��م وا���س��ح للو�سع 
اأداء  بغية حت�سني  الطريان،  ل�سناعة  وامل�ستقبلي  احلايل 
بناء  بهدف  وذل��ك  امل�ستقبلية،  التحديات  وفهم  القطاع 

�سورة متكاملة له وامل�سّي يف التخطيط نحو امل�ستقبل.

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل����دين يف ي���وم امل����راأة 
موجه  متخ�س�سة  تدريبية  دورة  تنظيم  عن  الإم��ارات��ي��ة 
ل���ل���م���راأة ال��ع��ام��ل��ة يف ق��ط��اع ال���ط���ريان ب���دول���ة الم�����ارات 
هذا  يف  دوره��ا  اأهمية  حول  منها  اإمياناً  املتحدة،  العربية 
القطاع. فقد مت تنظيم الدورة التدريبية ملدة ثالثة اأيام 
قطاع  يف  والبتكار  ال�سرتاتيجي  التخطيط  جمال’  يف 
‘، وذل��ك يف جمريا فندق اخل��ور يف دبي  الطريان امل��دين 
2017. وتتناول هذه الدورة  26 �سبتمرب  24 اإىل  من 
التي تقودها ال�سيدة ليلى بن حارب، املدير العام امل�ساعد 
لقطاع ال�سرتاتيجية وال�سوؤون الدولية يف الهيئة العامة 
للطريان امل��دين، ع��دًدا من املو�سوعات، مبا فيها تطبيق 
وا�ست�سراف  ال�سرتاتيجي  التخطيط  وعمليات  مفاهيم 
امل��دين، والبتكار يف جمال  ال��ط��ريان  امل�ستقبل يف جم��ال 
وتنفيذها،  ال�سرتاتيجيات  وت��ط��وي��ر  امل���دين،  ال��ط��ريان 

بالإ�سافة اإىل اإدارة الأداء املوؤ�س�سي. 
الهيئة  ع��ام  مدير  ال�سويدي،  حممد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
العامة للطريان املدين: اإن م�ساهمات قطاع الطريان يف 
القت�ساد الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة كبرية 
وموؤثرة، ومن هذا املنطلق يلعب التخطيط ال�سرتاتيجي 

 تران�سكو اأف�سل �سركة كهرباء يف 2017
 •• بانكوك -وام:

والتحكم  ل��ل��ن��ق��ل  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رك���ة  ف������ازت 
وكهرباء  م��ي��اه  لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة   – تران�سكو 
يف  كهرباء  �سركة  اأف�سل  بجائزة   ���� اأب��وظ��ب��ي 
الثانية  2017، لل�سنة  دولة المارات للعام 
على التوايل، وذلك خالل احلفل الذي اأقيم 
يف العا�سمة التايلندية بانكوك، بح�سور عدد 
كبري من روؤ�ساء ال�سركات الآ�سيوية واملدراء 

التنفيذيني واخلرباء.
وت�����س��ل��م اجل���ائ���زة ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن ه��ي��ئ��ة مياه 
وك��ه��رب��اء اب��وظ��ب��ي ال��دك��ت��ور ���س��امل جريب 
امل�����س��اري��ع يف �سركة  احل���ارث���ي م��دي��ر دائ�����رة 
ت��ران�����س��ك��و ب��ح�����س��ور ك���ل م���ن امل��ه��ن��د���ض زين 
الدين  العابدين اجلفري واملهند�ض احت�سام 

اف��ت��خ��ار. واك���د ال��دك��ت��ور ���س��امل احل��ارث��ي اأن 
حلر�ض  تتويجا  تعّد  الرفيعة  اجلائزة  ه��ذه 
���س��رك��ة ت��ران�����س��ك��و ع��ل��ى رف����ع م��ك��ان��ة دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة والإ�سهام يف تعزيز 
جمالت التميز يف قطاع املاء والكهرباء التي 
اجلهود  اإىل  م�����س��ريا  ال���دول���ة،  اإل��ي��ه��ا  ت�سعى 
بل���وغ  �س������بيل  يف  ال�����س��رك��ة  تبذله�������ا  ال��ت��ي 
والت�سغيل  الت�سغيلي  التميز  درج���ات  اأع��ل��ى 

القت�سادي.
من  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اأن  احل���ارث���ي  واأ����س���اف 
ال�سنة  فاز  قد  القت�سادي  الت�سغيل  م�سروع 
امل��ا���س��ي��ة ب��ه��ذه اجل���ائ���زة، وال���ي���وم ي��ف��وز هذا 
وذلك  اجل��ائ��زة  بنف�ض  التح�سيني  امل�����س��روع 
ع��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ت��ي ���س��ه��دت حتقيق 
نتائج مميزة يف حتقيق وفر مايل كبري على 

امل�سروع  ه���ذا  دور  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��رك��ة، 
حمطات  يف  ال����وق����ود  ا���س��ت��ه��الك  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
ي�سهم  مما  الت�سغيلية،  الكفاءة  ورفع  الإنتاج 
ب�سكل لفت يف خف�ض النبعاثات الكربونية 

وحماية البيئة.
ع�سرة  الثالثة  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة  و���س��ه��دت 
مناف�سة �سديدة بني عدد كبري من ال�سركات 
باإ�سراف جلنة التحكيم املكونة من جمموعة 
من اخلرباء العامليني يف جمال الطاقة. وتعّد 
الآ�سيوية يف  اأه��م اجلوائز  هذه اجلائزة من 
جمال الكهرباء، وياأتي فوز تران�سكو تقديرا 
للتميز،  وم��ب��ادرات��ه��ا  التطويرية  جل��ه��وده��ا 
حيث نال م�سروع الت�سغيل القت�سادي اإ�سادة 
للجائزة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ق��دي��ر  ك��ب��رية 

باعتباره منوذجا للتميز والتح�سني.

�شوق �أبوظبي �لعاملي يغري م�شهد 
�شناعة �لطري�ن يف �ملنطقة

�سوق  امل�����س��ج��ل��ة يف  ال�����س��رك��ات  وت��ت��م��ت��ع 
اإىل  املزايا  من  بالعديد  العاملي  اأبوظبي 
ج��ان��ب ال���س��ت��ف��ادة م��ن ات��ف��اق��ي��ات دولة 
ال�سريبي،  الزدواج  لتجنب  الإم�����ارات 
ل��ق��ان��ون العموم  ال�����س��وق  ت��ط��ب��ي��ق  م��ث��ل 
الكامل  ال�سريبي  والإعفاء  الجنليزي، 
لل�سركة،  التامة  وامللكية  ال�سركات،  على 
التحويالت  ع��ل��ى  ق���ي���ود  ف���ر����ض  وع�����دم 
وال�ستفادة  املالية،  ل��الأرب��اح  اخلارجية 
واأنظمة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  امل���ن���ظ���وم���ة  م����ن 
كما  ال�سوق.  يف  املتبعة  املالية  اخلدمات 
املقدمة  خدماته  تعزيز  ال�سوق  يوا�سل 
وتر�سيخ  الأع����م����ال،  ق��ط��اع��ات  مل��خ��ت��ل��ف 
لعمليات  رائ���د  اقليمي  كمركز  مكانته 
بقطاع  امل��ت�����س��ل��ة  وال���ت���اأج���ري  ال��ت��م��وي��ل 

الطريان.

�شوق �أبوظبي �لعاملي مركز 
�قليمي للتمويل و�لتاأجري 

يف قطاع �لطري�ن
ومن املقرر اأن يقوم �سوق اأبوظبي العاملي 
خالل الفرتة القادمة بامل�ساركة يف عدد 
املت�سلة  وامل�����وؤمت�����رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
بقطاع ال��ط��ريان يف دب��ي، وه��ون��غ كونغ، 
والعا�سمة اليرلندية دبلن، للقاء كبار 
الطريان،  ب��اأع��م��ال  واملعنيني  ال�سركات 
واملزايا  اخلدمات  على  ال�سوء  لت�سليط 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال�����س��وق ل��ت��م��وي��ل قطاع 
ب��ي��ئ��ت��ه احليوية  خ����الل  م���ن  ال����ط����ريان 

لالأعمال.
ي��ذك��ر اأن ت��ق��ري��ر ���س��رك��ة ب��ي دب��ل��ي��و �سي 
وامل�ستثمرين  ال�سركات  لتمكني  يهدف 
ا�ستك�ساف  املعنيني بقطاع الطريان من 
املتاحة  العمل  وف��ر���ض  جم��الت  اأف�سل 
التمويلية،  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي 
وال�سريبية  الت�سغيلية  الكفاءة  وت��ع��زز 

لأعمالهم.

القادمة، م�سرياً  الع�سر  ال�سنوات  خالل 
اأبوظبي  يف  ال���ط���ريان  ���س��ن��اع��ة  ل��ت��ح��ول 
املا�سية  ال�سنوات  ودولة الإمارات خالل 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  اأح����د  لت�سبح 
الرئي�سة التي تدعم خطط تنويع ومنو 

القت�ساد الوطني.
العاملي  اأب���وظ���ب���ي  ����س���وق  اأن  واأو������س�����ح، 
ي��وا���س��ل ال��ع��م��ل ب��ف��ع��ال��ي��ة، م��ن منطلق 
مكانته كمركز مايل دويل، لدعم وتلبية 
ال��ط��ريان الوطنية  ���س��رك��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
خدمات  بتقدمي  يتعلق  فيما  الدولة  يف 
التمويل  ع��م��ل��ي��ات  لإجن�������از  م��ت��ك��ام��ل��ة 
تتيح  ال�����س��وق  م��ن�����س��ة  واأن  وال���ت���اأج���ري، 
لل�سركات الدولية فر�ض مميزة وعديدة 
لتاأ�سي�ض اأعمالها والدخول لقت�ساديات 
املنطقة التي ت�سهد معدلت منو �سريعة 

وجمالت اأعمال وا�سعة.

�ل�شرق �الأو�شط مركز 
يتو�شط �الأ�شو�ق �لعاملية للطري�ن

 �الأ�شرع منوً� خالل �ل�شنو�ت 
�لع�شرين �لقادمة

اأ����س���واق  ت��ت�����س��در  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وت���وق���ع 
وال�سرق  اآ����س���ي���ا  م��ن��اط��ق  يف  ال����ط����ريان 
الأو�سط واأفريقيا ملعدلت النمو العاملي 
الع�سرين  ال�������س���ن���وات  خ�����الل  ل��ل��ق��ط��اع 
ب�سكل  اأب��وظ��ب��ي  ت�ستفيد  واأن  ال��ق��ادم��ة، 
الذي  ال�سرتاتيجي  موقعها  من  كبري 

الأك���رث منواً  ال��ط��ريان  اأ���س��واق  يتو�سط 
يف ال���ع���امل. واأ����س���ار ال��ت��ق��ري��ر ب����اأن دولة 
الإم�������ارات ت��ت��م��ت��ع ب��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة �سلبة 
للطريان، و�سركتني وطنيتني للطريان 
و�سركتني  عاملياً،  الأف�سل  �سمن  تعدان 
بروؤية  تتمتعان  الق��ت�����س��ادي  ل��ل��ط��ريان 

تو�سعة طموحة.
اأبوظبي باتت ت�سكل بف�سل  اأن   واأو�سح 
املالية  ق��وت��ه��ا الق��ت�����س��ادي��ة وخ��دم��ات��ه��ا 
املتميزة، �سوقاً جذاباً ل�سركات الطريان 
راأ�ض  وزي���ادة  التمويل  عمليات  لإج���راء 

املال.
ويتمتع �سوق اأبوظبي العاملي باجلاهزية 
ال��ك��ام��ل��ة وك��اف��ة امل��ق��وم��ات ال��ت��ي جتعله 
م���رك���زاً م��ال��ي��اً دول���ي���اً ق����ادر ع��ل��ى تلبية 
والعاملني  الطريان  �سركات  احتياجات 
يف جم���الت مت��وي��ل ال��ط��ريان، ودعمهم 
ال�سرتاتيجية  اأه����داف����ه����م  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وخططتهم التو�سعية يف منطقة ال�سرق 
املحيطة.  وامل��ن��اط��ق احل��ي��وي��ة  الأو����س���ط 
ولدى �سوق اأبوظبي العاملي بيئة اأعمال 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت���خ���دم ق���ط���اع���ات ال���ط���ريان، 
وهياكل  واأدوات  م��ن��ت��ج��ات  وجم��م��وع��ة 
التمويل  ع��م��ل��ي��ات  لت�سهيل  م��وؤ���س�����س��ي��ة 
كبار  والتاأجري، وجمتمع متكامل ي�سم 
يف  امل�سجلني  املهنية  اخل��دم��ات  مقدمي 
املحاماة  اأب��رز مكاتب  ي�سمل  ال�سوق مبا 

الدولية، و�سركات املحا�سبة العاملية. 

�شوق �أبوظبي �لعاملي هيئة 
تنظيمية مبتكرة وذ�ت 

جاذبية كبرية تقدم حلول 
وهياكل متكاملة للتمويل 

ويقوم �سوق اأبوظبي العاملي بدعم قطاع 
الطريان عرب تقدمي منظومة متكاملة 
املبتكرة، وهياكل  واملنتجات  من احللول 
احتياجات  خمتلف  تلبي  التي  التمويل 
القطاعات  مت���ن���ح  وال����ت����ي  ال�������س���رك���ات، 
مثل  ال��ط��ريان  بتمويل  املعنية  الدولية 
وال�سركات  والبنوك،  التاأجري،  �سركات 
ال�ست�سارية وغريها من القطاعات ذات 
ال�سلة، العديد من املزايا ال�سرتاتيجية 
ال��ت��ي ت��ع��زز ت��واج��ده��ا يف ���س��وق اأبوظبي 
الفر�ض  ا�ستغالل  من  ومتكنها  العاملي، 
عمالئها  م��ن  بالقرب  والعمل  امل��ت��اح��ة، 

يف املنطقة. 
لتاأ�سي�ض  التناف�سي  النظام  ي�سكل  كما 
ال�سوق،  يف  اخلا�سة  الأغ��را���ض  �سركات 
ال�����ذي ي�����س��اه��ي الأن���ظ���م���ة امل��ط��ب��ق��ة يف 
عامل  العاملي������ة،  امل��ال��ي��ة  امل���راك���ز  اأب����رز 
واإمتام  لهيكلة  لل�سركات  اإ���س��ايف  ج��ذب 
الطريان  ب��ق��ط��اع  امل��ت�����س��ل��ة  ت��ع��ام��الت��ه��ا 
ب�سكل حملي، حيث جنح ال�سوق بالفعل 
اأول  ا�ستكمال  يف  امل��ا���س��ي  ي��ن��اي��ر  خ���الل 
تاأجري  عملية  لتمويل  متكاملة  معاملة 
ط�����ائ�����رات ع����رب ن���ظ���ام ال�������س���رك���ات ذات 

الأغرا�ض اخلا�سة .
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املال والأعمال

��شتحوذت على من�شات �لتو��شل �الجتماعي 

�سركة اأوغ�سط�ض االإعالمية االإماراتية تتو�ّسع يف ال�سرق االأو�سط

التنفيذي  امل��دي��ر  ريك�ض،  م���ارك  وق���ال 
ال�����س��اب��ق ل�����س��ح��ي��ف��ة ���س��ف��ن داي�����ز التي 
ت��وق��ف��ت ع���ن الإ�����س����دار: جن��ح��ن��ا على 
قاعدة  ب��ب��ن��اء  ال�سابقة  الأع�����وام  م���دى 
ج���م���اه���ريي���ة ع��ري�����س��ة ون�����س��ط��ة عرب 
التوا�سل  بو�سائل  اخلا�سة  من�ساتنا 
دليل  بقدرة  نوؤمن  ونحن  الجتماعي، 
ل��وف��ني دب���ي الإم���ارات���ي ع��ل��ى موا�سلة 
والرتفيهية  الإع��الم��ي��ة  امل���واد  ت��ق��دمي 

•• دبي- الفجر:

الإماراتية  ال�سركة  اأوغ�سط�ض  اأعلنت 
والت�سويق  ب�����الإع�����الم  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
لها  التي تتخذ من دبي مقراً  الرقمي 
ومن�سات  ل��دل��ي��ل  ال��ن��ا���س��رة  واجل��ه��ة   ،
التوا�سل الجتماعي لوفني دبي والتي 
تعني بالعربية يف حب دبي ، عن تعزيز 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  ح�سورها 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ���س��وق  اإىل  وال��ت��و���ّس��ع 
ال�سعودية مع اإطالق لوفني ال�سعودية 
الإماراتي  دب��ي  لوفني  دليل  ويعترب   ،
يومية  معلومات  ي��ق��دم  �ساماًل  دل��ي��اًل 
الفعاليات  اأهم  الإنكليزية حول  باللغة 
والأح�����داث ال��ت��ي جت��ري يف اإم����ارة دبي 
ما هو جديد  لكل  تغطيته  ،اإىل جانب 
للتوا�سل  م��ن�����س��ات��ه  ع���رب  الإم�������ارة  يف 
ال�سركة  ر�سالة  وتتجلى   ، الجتماعي، 
يف تقدمي حمتوى رقمي عايل اجلودة 
اإليه دولة  الذي و�سلت  التطور  يعك�ض 
خمتلف  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

الأ�سعدة. 
اأوغ�سط�ض قد جنحت  كانت  وق��د  ه��ذا 
ال����س���ت���ح���واذ على  ال���ع���ام يف  ب���داي���ة  يف 

الجتماعي  التوا�سل  من�سات  جميع 
عن  توقفت  التي  داي��ز  �سفن  ل�سحيفة 
الإ�سدار ،ومت دمج جميع من�سات دليل 
لوفني دبي مع ح�سابات �سحيفة �سفن 
موحد  افرتا�سي  جمتمع  لإن�ساء  دايز 

ي�سم اأكرث من مليون ون�سف متابع. 
ومن جانبه ،قال ريت�سارد فيتزجريالد، 
الإماراتية  اأوغ�����س��ط�����ض  ���س��رك��ة  م��دي��ر 
،ورئي�ض حترير دليل لوفني دبي باللغة 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  تلعب  الإن��ك��ل��ي��زي��ة: 
حم����وري����اً  دوراً  ال����ي����وم  الج���ت���م���اع���ي 
الو�سيلة  ان���ت�������س���ار  م�����دى  حت���دي���د  يف 
على  ال�ستحواذ  وي�سعدنا  الإعالمية، 
�سفن  ل�سحيفة  الجتماعية   املن�سات 
لتلبية  الإ�سدار  عن  توقفت  التي  دايز 
حاجة �سريحة وا�سعة من اجلمهور يف 
ال�سرورية  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ح��ول دول��ة 
ونحن نتحمل جميع امل�سوؤوليات املتعلقة 
بهذا ال�ستحواذ، ونتيجة للرتكيز على 
ومواقع  الإنرتنت  عرب  املحتوى  جودة 
اليوم   ي�سعدنا  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل 
التو�سع واإطالق دليل لوفني ال�سعودية 

يف اململكة العربية ال�سعودية .

بنف�ض  ال����ويف  ج��م��ه��ورن��ا  اإىل  امل��ت��م��ي��زة 
الروح والزخم الذي قدمناه له 

اأوغ�سط�ض  �سركة  هذا وت�سمل خدمات 
التجارية  ال����ع����الم����ات  ت����زوي����د  ع���ل���ى 
الالزمة  ب���ال����س���ت�������س���ارات  وال�����وك�����الت 
ال�سرورية  الإع����الم  بو�سائل  املتعلقة 
وال��ب��ي��ان��ات وامل��ح��ت��وى، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
ا�ستخدام  ع���ل���ى  ال����ت����دري����ب  خ����دم����ات 
تطبيقات و�سائل التوا�سل الجتماعي، 

معار�ض وموؤمترات �سهر اأكتوبر جتتذب اأكرث من 
200 األف زائر متخ�س�ض من جميع دول العامل

•• دبي-وام: 

ينظمها  التي  الفعاليات  �سهور  اأب��رز  اأح��د  ع��ام  كل  من  اأكتوبر  �سهر  ميثل 
جتارية  معار�ض  ذل��ك  وي�سمل  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  وي�ست�سيفها 

عاملية وموؤمترات دولية.
زائ��ر من  األ��ف   200 اأك��رث من  ال�سهر  املقامة يف هذا  الفعاليات  وجتتذب 
والفكر  وال�سناعة  الأع��م��ال  رج��ال  وكبار  وال���رواد  واخل��رباء  املتخ�س�سني 
عار�سة  �سركة  اآلف   7 نحو  بها  وي�سارك  وامل�ساهري  والأطباء  واملبتكرين 
عاملية واإقليمية وحملية يف عدد من اأهم القطاعات القت�سادية احليوية 
مبا يف ذلك تقنية املعلومات والت�سالت والغذاء وال�سحة واملياه والطاقة 

والتعدين والإ�ساءة والب�سريات والرتفيه وغريها.
و ي�ستهر �سهر اأكتوبر بتنظيم املركز �سنويا ملعر�ض اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية 
اأحد اأكرب واأبرز املعار�ض العاملية يف قطاع تقنية املعلومات والت�سالت على 

م�ستوى العامل والأكرب بال مناف�ض على م�ستوى املنطقة.
وتهدف الدورة ال� 37 للمعر�ض واملوؤمتر الذي يقام على هام�سه يف الفرتة 
منطقة  يف  الرقمي  التحول  متكني  اإىل  املقبل  اأك��ت��وب��ر   12 حتى   8 م��ن 

ال�سرق الأو�سط والعامل.
ويجتذب احلدث العاملي اأكرث من 100 األف زائر متخ�س�ض يف قطاع تقنية 
اجلهات  كافة  به  وت�سارك  العامل  اأنحاء  والت�سالت من جميع  املعلومات 
والهيئات احلكومية من دولة الإمارات جنبا اإىل جنب مع عدد من الهيئات 
والدوائر احلكومية يف عدد من دول اخلليج والدول العربية ل�ستعرا�ض 
اجنازاتها يف جمال تطوير حكومتها اللكرتونية وعر�ض اأحدث منتجاتها 

وخدماتها املتميزة يف قطاع التقنية.
اأن يجتذب احلدث ح�سورا من147 دولة من جميع قارات  ومن املتوقع 
املعر�ض  العامليون والتقنيون مما يعزز عاملية  العامل مبا يف ذلك اخلرباء 
الذي يتم الك�سف فيه عن اأحدث البتكارات التقنية الرائدة حلل امل�سكالت 
على م�ستوى العامل الذي ي�سهد منوا كبريا يف التحول الرقمي الذي من 

املتوقع اأن يتخطى حاجز تريليوين دولر بحلول عام 2019.
كما ينظم املركز يف نهاية ال�سهر جلفود للت�سنيع املعر�ض التجاري الأكرب 
من نوعه املتخ�س�ض يف عر�ض ماكينات واأدوات ت�سنيع الأغذية وتعبئتها 
600 �سركة  و  األف  وتغليفها مب�ساركة نحو30 جناحا وطنيا واأكرث من 
عاملية واإقليمية وحملية من موردي اخلدمات اخلا�سة ب�سناعة الأغذية 
من اأكرث من 60 دولة تتمدد على م�ساحة اأكرث من 80 األف مرت مربع 
من  واح���دا  للت�سنيع  جلفود  معر�ض  وي��ع��د  ق��اع��ة.   13 م�ساحة  وت�سغل 
املعار�ض احلديثة التي اأطلقها مركز دبي التجاري العاملي خالل ال�سنوات 
الأخرية وي�سهد منوا كبريا عام بعد عام. فقد انطلقت دورته الأوىل منذ 
نحو 3 �سنوات و�سغل حينها 5 قاعات ثم ما لبث اأن زادت م�ساحته لت�سغل 

11 قاعة يف دورته الثالثة.
وت�سهد الدورة الرابعة للمعر�ض املنبثق عن معر�ض جلفود اأكرب م�ساركة 
اإيطالية اإذ حتتل ال�سركات الإيطالية م�ساحة عر�ض تبلغ 3 اآلف و 800 
الرائدة يف  ال��دول  املعر�ض ممثلني عن جميع  مرتا مربعا كما ي�ست�سيف 
واإيطاليا  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  النم�سا  ذل��ك  يف  مب��ا  الغذائي  الت�سنيع  جم��ال 
املتحدة  وال��ولي��ات  وتركيا  وت��اي��وان  وماليزيا  وكوريا  و�سوي�سرا  واإ�سبانيا 
واململكة املتحدة فيما ت�سهد الدورة اجلديدة افتتاح ال�سني لأكرب جناح لها 

يف تاريخ م�ساركاتها باملعر�ض.
وبجانب الفعاليات التجارية العاملية اخلا�سة بتقنية املعلومات والت�سالت 
و�سناعة الغذاء التي تعد كربى ال�سناعات ال�سرتاتيجية التي يويل املركز 
روؤية  لتحقيق  ال�سرتاتيجية  اأجندته  �سمن  وي�سعها  بها  خا�سة  عناية 
اإم��ارة دبي ودول��ة الإم��ارات يف هذا القطاع فاإن �سهر اأكتوبر يحفل كذلك 
من  بعدد  املرتبطة  العاملية  التجارية  الفعاليات  م��ن  مبجموعة  باإقامة 
القطاعات القت�سادية املهمة مثل التعدين والإ�ساءة وال�سوتيات واملرئيات 

والب�سريات وتكنولوجيا املياه والطاقة والقت�ساد الأخ�سر والرتفيه.
الدورة  با�ست�سافة  اأكتوبر  �سهر  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  ي�ستهل  كما 
تقام  التي  للتعدين  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  موؤمتر  العا�سرة من 
2017. ويعد هذا احلدث الوحيد من نوعه الذي  اأكتوبر   3 2 و  يومي 
وجنوب  وو�سط  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  اجلغرايف  م��داه  يغطي 
بريادته  �سخ�ض  األفني  نحو  به  ي�سارك  ال��ذي  احل��دث  ي�ستهر  حيث  اآ�سيا 
على امل�ستوى العاملي وبتوفريه املنتجات واحللول الفنية املبتكرة لكل من 
للزائرين  مثالية  من�سة  يوفر  كما  والدولية  املحلية  التعدين  �سناعات 
واجهة  احل��دث  ويعد  التعدين.  وخدمات  وتقنيات  معدات  اأح��دث  ل�سراء 
املوؤمتر  ويخت�ض  واملحاجر  التعدين  قطاعات  كافة  يف  البتكارات  لعر�ض 
بالتنمية امل�ستدامة لالقت�سادات املتنوعة وبتح�سني الكفاءة الت�سغيلية كما 
يعد املن�سة املثالية ل�سركات التعدين وم�سغلي املحاجر و�سركائهم لزيادة 

جناحهم.

 رئي�ض موانئ دبي العاملية يلتقي
 الرئي�ض ال�سنغايل خالل جولة يف اأفريقيا

 •• داكار-وام:

التنفيذي  والرئي�ض  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سلّيم  بن  اأحمد  �سلطان  اأك��د 
واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�س�سة  رئي�ض  العاملية  دبي  موانئ  ملجموعة 
احلرة التزام املجموعة بتطوير م�ساريع بنى حتتية يف ال�سنغال وعلى راأ�سها 
امللحقة به وب��دء العمل يف  ب��ورت دو فوتور واملنطقة احل��رة  تطوير ميناء 

امل�سروع قبل نهاية عام 2018.
جاء ذلك خالل لقاء ابن �سليم مع الرئي�ض ال�سنغايل ماكي �سال بح�سور 
رئي�ض الوزراء حممد بن عبداهلل ديون وكبار امل�سوؤولني يف احلكومة وذلك 
القارة  يف  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  عمليات  لتفقد  اأفريقيا  يف  جولة  اإط���ار  يف 
والتباحث حول  الأفارقة  الأعمال  الدول ورجال  روؤ�ساء  بعدد من  واللقاء 
وت�سرع  العاملية  بالأ�سواق  اأفريقيا  تربط  التي  واحللول  التجارية  الطرق 
وترية منوها القت�سادي م�ستفيدة من الإمكانات الواعدة التي تزخر بها 
ي�سم  ال�ستخدامات  متعدد  ميناء  فوتور  دو  ب��ورت  م�سروع  ويعد  ال��ق��ارة. 
منطقة اقت�سادية ولوج�ستية متاخمة ملطار بليز دياغني الدويل �ستعمل 
على توفري حركة �سل�سلة للب�سائع وت�ساهم يف تنويع ومنو القت�ساد ..ومن 
املتوقع اأن ت�سبح هذه املنطقة احلرة واحدة من اأكرث املناطق احلرة تقدماً 
وتنظيماً يف اإفريقيا والعامل من خالل ا�ستخدام اأحدث املعدات والتقنيات 

عاملية امل�ستوى يف ت�سغيلها واإدارتها.

الت�سويقية،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  وو���س��ع 
والتقارير  ال���ربجم���ي���ات  وت��راخ��ي�����ض 
وال��ت��ح��ل��ي��الت، وت��ع��م��ل ال�����س��رك��ة على 
م����ن �سور  ي���ت���ك���ون  ت����وف����ري حم����ت����وى 
و�سائل  وم���ن�������س���ورات  ح��ي��ة  م��ت��ح��رك��ة 
الإع�������الم، وم���ق���الت وم��ق��اط��ع فيديو 
ممثاًل  ال�������س���رك���ة  وت���ع���ت���رب   ، م��ب��ت��ك��رة 
وغريها  �سنابليتيك�ض  ل�سركة  اإقليمياً 
من �سركات برامج التوا�سل الجتماعي 

املبتكرة. 

بح�شور �أكرث من 120 من ممثلي �شركات قطاع �الأطعمة و�مل�شروبات

غرفة عجمان تنظم جل�سة بزن�ض كونيكت بالتعاون مع اإك�سبو 2020 دبي

ق��ط��اع الأغ��ذي��ة وامل�����س��روب��ات م��ن جهة، 
اأخرى،  جهة  من  دب��ي   2020 واإك�سبو 
املتاحة،  ال��ف��ر���ض  اأه�����م  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
املتوقع تقدمي ما ي�سل  اأنه من  ل�سيما 
���س��اع��ة خالل  ك���ل  األ����ف وج��ب��ة   85 اإىل 
 30 م�ساحتها  منطقة  يف  ال���ذروة  وق��ت 
مل��ن��اف��ذ بيع  األ���ف م��رت م��رب��ع خم�س�سة 
اإك�سبو  الأط��ع��م��ة وامل�����س��روب��ات يف م��وق��ع 

2020 دبي 

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
بالتعاون مع اإك�سبو 2020 دبي جل�سة 
من   120 مب�����س��ارك��ة   ، كونيكت  ب��زن�����ض 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ممثلي 
للتعرف على اأهم الفر�ض املتاحة خالل 
الأطعمة  قطاع  يف  دب��ي   2020 اإك�سبو 
وامل�سروبات، وت�سجيع اأ�سحاب ال�سركات 
الإلكرتونية  ال���ب���واب���ة  يف  ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل 
للم�سرتيات والتعاقدات التابعة لإك�سبو 

2020 دبي.
وح�سر الندوة يف فندق عجمان �سراي، 
التنفيذي  املدير  الظفري  نا�سر  �سعادة 
الأع�����س��اء يف  ودع���م  التخطيط  ل��ق��ط��اع 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان، و���س��ع��ادة جن��ي��ب العلي 
 2020 اإك�سبو  التنفيذي، مكتب  املدير 
دبي وعدد من ممثلي الدوائر احلكومية 
اإم��ارة عجمان وممثلي �سركات قطاع  يف 

الأطعمة وامل�سروبات.
ال��ع��ل��ي على  اأك���د جن��ي��ب  وخ���الل كلمته 
الفر�ض  باأهم  للتعريف  اجلل�سة  اأهمية 
و�سركات  امل��ط��اع��م  لأ���س��ح��اب  امل��ق��دم��ة 

للم�ساركة  وامل���������س����روب����ات  الأغ������ذي������ة 
دبي،   2020 اإك�����س��ب��و  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
م�سريا اإىل اأن اإك�سبو خ�س�ض ما يقارب 
لل�سركات  ال��ت��ع��اق��دات  م��ن   20% م��ن 
ال�سغرية واملتو�سطة ب�سكل عام، مطالباً 

ال�سركات ب�سرعة الت�سجيل.
واأهمية  ج���دوى  اجلل�سة  وا�ستعر�ست 
اأول اإك�سبو عاملي يقام يف منطقة ال�سرق 
واأثره  اآ�سيا،  وجنوب  واأفريقيا  الأو�سط 
على خمتلف القطاعات يف دولة الإمارات 
ا�ستعرا�ض  مت  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
للم�سرتيات  الإل����ك����رتون����ي����ة  ال���ب���واب���ة 
الرئي�سي  وامل���خ���ط���ط  وال����ت����ع����اق����دات، 
وال�سرتاتيجية لقطاع ال�سيافة، وكذلك 
مراحل تر�سية العقود واخلطوات املتبع 
تنفيذها قبل واأثناء اإك�سبو 2020 دبي، 
والإج��راءات واملواعيد الزمنية الالزمة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  لتمكني 

من ال�ستفادة من الفر�ض املتاحة.
وقالت جميلة كاجور، مدير اإدارة تنمية 
اأعمال المتياز التجاري بغرفة عجمان، 
مبا�سرة  ت��وا���س��ل  ق��ن��اة  تعد  اجلل�سة  اإن 
وت��ف��اع��ل��ي��ة ب���ني ال��ع��الم��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 

ت��اأت��ي من  اأه��م��ي��ة اجلل�سة  اأن  واأ���س��اف��ت 
تو�سيح الأطر الزمنية وعر�ض الفر�ض 
ال�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  امل��ت��اح��ة  ال��ع��دي��دة 
اإىل  ال�ستماع  اإىل  اإ���س��اف��ة  واملتو�سطة، 
من  وال�ستفادة  واأ�سئلتهم  ممثليها  اآراء 
اقرتاحاتهم اأثناء اإعداد خطط التنفيذ 

.
تاأتي  اجلل�سة  اأن  ك��اج��ور  اأو���س��ح��ت  كما 
يف اإط������ار ح���ر����ض غ���رف���ة ع��ج��م��ان على 
رب��ط جمتمع الأع��م��ال ب��اأه��م الأح���داث 
الفر�سة  واإت����اح����ة  ال��ع��امل��ي��ة  وامل���ع���ار����ض 
ي���دع���م ويطور  ف��ي��ه��ا مب����ا  ل��ل��م�����س��ارك��ة 

اأعمالهم وي�ساهم يف تنميتها .
اجلل�سة  اأن  ك���اج���ور  ج��م��ي��ل��ة  واع���ت���ربت 
حلث  اأول��ي��ة  خطوة  تكون  اأن  �ساأنها  من 
على  الع��م��ال  ورواد  �سباب  م��ن  العديد 
النخراط يف قطاع الأغذية وامل�سروبات 
من  القطاع  هذا  اأن  باعتبار  وال�سيافة، 
اأهم القطاعات التي ت�سهد منوا مطردا 
اأن  جانب  اإىل  ال�سابقة،  ال�سنوات  خالل 
اجلل�سة �ستعزز من فر�ض النمو لزيادة 
التو�سع يف ا�ستثمارات ال�سركات واملطاعم 

القائمة فعليا . 

اأهمية  على  اأك��د احل�سور  ومن جانبهم 
بخطوات  تزويدهم  يف  ودوره��ا  اجلل�سة 
عمليات امل�سرتيات والتعاقدات يف اإك�سبو 
املتاحة  ال���ف���ر����ض  واأه������م  دب����ي   2020
م�سرية  ال�سركات جزءا من  تلك  لتكون 
اإك�سبو، م�سريين اإىل اأن اإك�سبو 2020 
دبي �سيكون انطالقة هامة للعديد من 
ال�سركات والعالمات التجارية يف قطاع 
الأغ��ذي��ة وامل�����س��روب��ات، كما اع��ت��ربوا اأن 
اللقاء فر�سة هامة للقاء ممثلي القطاع 
وب��ح��ث ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل���ربات فيما 
بينهم. ومت فتح باب املناق�سة للرد على 

ا�ستف�سارات احل�سور.
ن��ا���س��ر الظفري  ق���ام  وخ����الل اجل��ل�����س��ة 
ب��ت��ك��رمي جن��ي��ب ال��ع��ل��ي، واأ����س���اد بحر�ض 
على   2020 اإك�����س��ب��و  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
اأهم  لإب���راز  عجمان  غرفة  م��ع  التعاون 
وامل�سروبات،  الأغ��ذي��ة  لقطاع  ال��ف��ر���ض 
ف��ي��م��ا وج����ه جن��ي��ب ال��ع��ل��ي م���ن جانبه 
ا�ست�سافة  على  عجمان  لغرفة  ال�سكر 
لأ�سحاب  ال��ف��ر���س��ة  واإت����اح����ة  اجل��ل�����س��ة 
وامل�سروبات  الأغ��ذي��ة  و�سركات  املطاعم 

للم�ساركة يف اإك�سبو 2020 دبي.

�سراع يتعاون مع �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع ال�ست�سافة م�سابقة رواد الق�سر الأول مرة باالإمارات 
•• ال�شارقة-الفجر:

انطالقاً من دوره يف تنمية مهارات ال�سباب 
وتاأهيلهم لريادة الأعمال على ال�سعيدين 
ال�سارقة  مركز  ا�ست�ساف  والعاملي،  املحلي 
ل����ري����ادة الأع����م����ال ����س���راع وب���ال���ت���ع���اون مع 
�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع، م�سابقة 
Pitch@Palace، والتي  رواد الق�سر 
تقدم لرواد الأعمال الفر�سة لعر�ض اأفكار 
م�سروعاتهم التجارية والتكنولوجية اأمام 
املوؤثرة  ال�����س��خ�����س��ي��ات  م���ن  ع��امل��ي  ج��م��ه��ور 
للم�ستويات  الأفكار  بتلك  للو�سول  وذل��ك 

التالية. 
قبل  م��ن  ال��ق�����س��ر  رواد  م�سابقة  ت��اأ���س�����س��ت 
دوق  اآن���درو  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
لتمكني  وذل���ك  الجن��ل��ي��زي��ة  ي���ورك  مدينة 
اجل�سور  لبناء  فعاليات  واإق��ام��ة  ال�سباب 
امل�ستثمرين  الأع��م��ال  رج���ال  وب��ني  بينهم 
وا�ستطاعت  ال����ع����امل.  م��ن��اط��ق  مب��خ��ت��ل��ف 
اأع��وام متكني  اأقل من ثالثة  الفعالية ويف 
وت��اأه��ي��ل اأك���رث م��ن 350 ���س��اب��اً وف��ت��اة من 
باأعمالهم  والن�����ط�����الق  الأع�����م�����ال  رواد 

مل�ستويات عاملية. 
جرت م�سابقة رواد الق�سر على مرحلتني، 
امل��رح��ل��ة الأوىل وه���ي حتت  اأق��ي��م��ت  ح��ي��ث 

يف  �سبتمرب   10 ي��وم  اأبوظبي  نحو  عنوان 
جامعة خليفة. كما اأقيمت املرحلة الثانية 
يف 14 �سبتمرب حتت عنوان نحو ال�سارقة 
مبركز �سراع، على اأن يكون احلفل النهائي 

يف 4 اأكتوبر بق�سر الإمارات. 
يذكر اأنه مت تر�سيح 4 م�سروعات للقائمة 
ال��ق�����س��رية ���س��م��ن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة التي 
اأن تقدم  اأقيمت يف مركز �سراع وذلك بعد 
و�سمت  م�سروع،  فكرة   20 م��ن  اأك��رث  لها 
تلك القائمة كل من م�سروع تو�سيل وهو 

حلول  يقدم  اإل��ك��رتوين  تطبيق  عن  عبارة 
ت��و���س��ي��ل ل��ل��م��ط��اع��م، و ب��اق��ة وه���ي من�سة 
دورنز  و  ال��زه��ور،  بائعي  جتمع  اإلكرتونية 
ت�ساعد  وهو عبارة عن برجميات ومعدات 
و  ال��ب��ع��ي��دة،  للمناطق  اآل��ي��ة  زي���ارة  يف عمل 
بريل اآي وهي تقنية تقوم بتحويل اأي ن�ض 

ليقراأ بلغة برايل. 
م����دي����رة مركز  امل����دف����ع  وع�������ربت جن������الء 
ال�سارقة لريادة الأعمال �سراع عن �سعادتها 
لتطوير  �سندوق خليفة  مع  التعاون  بهذا 

مع  نتعاون  اأن  ي�سعدنا  واأ�سافت:  امل�ساريع 
لقامة  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق 
مرة  لأول  املعروفة  الق�سر  رواد  م�سابقة 
الأعمال  ل���رواد  كبرية  قفزة  فهي  حملياً، 
عاملية  مل��ن�����س��ات  ال���و����س���ول  يف  ال���راغ���ب���ني 
ل���ل���رتوي���ج مل�����س��روع��ات��ه��م. ن��ع��م��ل ب��ج��د يف 
متنوعة  �سراكات  يف  للدخول  �سراع  مركز 
الدولة  يف  الأع��م��ال  ري��ادة  ببيئة  للنهو�ض 
وت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��اب اأم����ام ال�����س��ب��اب ويف ذات 
ال��وق��ت ت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة ال�����س��ارق��ة كوجهة 

رائ������دة مب���ج���ال ري������ادة الأع�����م�����ال.  يكمن 
ج����ولت م�سابقة  م���ن  الأ���س��ا���س��ي  ال���ه���دف 
رواد الق�سر يف اأبو ظبي وال�سارقة لتوعية 
ال�سباب املواطنني من رواد الأعمال بكيفية 
وربطهم  واأهميتها  امل�سابقة  يف  امل�����س��ارك��ة 
باملعنيني للح�سول على التدريب املطلوب 
ومن ثم تعزيز اأعمالهم. كما �سيقام خميم 
تدريبي لتمكني من �سيقع عليهم الختيار 
للم�ساركة  الأع����م����ال  رواد  ال�����س��ب��اب  م���ن 

بالفعالية النهائية التي �ستقام باأبوظبي. 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271457     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م: ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات دعاية واإعالن؛ الدعاية والإعالن عرب التلفزيون؛ ن�سر ن�سو�ض الدعاية والإعالن؛ ترويج املبيعات 
الأعمال   اإ�ست�سارات  الأع��م��ال؛  وتنظيم  اإدارة  عن  اإ�ست�سارات  تقدمي  الأع��م��ال؛  حقائق  تق�سي  )لالخرين(؛ 
املهنية؛ اإ�ست�سارات  اإدارة  الأعمال؛ اإدرات عر�ض اأعمال فناين التمثيل؛ معاجلة الن�سو�ض؛ خدمات وكالت 
توزيع  اأو  ال��ربي��د،  خ��الل  من  اأو  مبا�سرة  التعريفية،  الن�سرات  توزيع  خدمات  وكذلك  والإع���الن  الدعاية 
العينات والدعاية  والإعالن بالراديو؛ اخلدمات التي تقدمها موؤ�س�سات اإعالن متار�ض الت�سال باجلماهري 

اأو الإعالن والإ�سهار بكل و�سائل الإعالم فيما يتعلق بكافة الب�سائع اأو اخلدمات. 
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +cgtn وم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

الوكالء املتحدون للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271458     بتاريخ :  2017/4/12

تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م: ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن

وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات اإ�ستثمار روؤو�ض الأموال؛ خدمات متويل ال�سراء والإيجار؛ خدمات اإ�ستثمار الأموال؛ خدمات تاأجري 

اإدارة  خدمات  )العقارات(؛  املكاتب  تاأجري  خدمات  ؛  العقارات  اإدارة  العقارات؛  وك��الت  خدمات  العقارات؛  

العمارات؛ خدمات تاأجري ال�سقق؛ خدمات وكالء الإ�سكان 

الواق�عة بالفئة: 36

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +cgtn وم�ساف لها عالمة زائد +

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

الوكالء املتحدون للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271459     بتاريخ :  2017/4/12

تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م: ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن

وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

اإر�سال  خدمات  الأنباء؛  وك��الت  خدمات  الكبلي؛  بالتلفزيون  البث  خدمات  التلفزيون؛  عرب  البث  خدمات 

الر�سائل؛ خدمات توفري الو�سول اإىل قواعد البيانات؛ خدمات توفري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوب 

دولية؛ خدمات توفرياإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات نقل الر�سائل وال�سور عرب 

احلا�سوب؛ خدمات الرتا�سل عرب �سبكات الألياف الب�سرية؛ خدمات و�سائل الأت�سال.

الواق�عة بالفئة: 38

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +cgtn وم�ساف لها عالمة زائد +

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271460     بتاريخ :  2017/4/12
 تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م: ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه: منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه التلفزيوين؛ خدمات اإنتاج العرو�ض امل�سرحية؛ خدمات 
مرا�سلي الأنباء؛ خدمات كتابة الن�سو�ض )بخالف ن�سو�ض الدعاية والإعالن(؛ خدمات تقدمي التقارير 
امل�سورة؛ خدمات قاعات مو�سيقية؛ خدمات امل�سيف؛ خدمات عر�ض متثيليات حية؛ خدمات معلومات عن 
الرتفيه؛ خدمات ن�سر الن�سو�ض )خالف ن�سو�ض الدعاية والعالن(؛ خدمات ن�سر الكتب؛ خدمات توفري 
الرتفيه(؛  اأو  )التعليم  املباريات  تنظيم  خدمات  للتنزيل(؛  القابلة  )غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات 
خدمات تنظيم العرو�ض )خدمات متعهدي احلفالت(؛ خدمات خدمات التدري�ض؛ خدمات خدمات التعليم 

والتدريب والرتفيه والأن�سطة الريا�سية والثقافية.
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +cgtn وم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271461     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  2016/12/20

با�س��م: ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
حا�سوب؛  برامج  ت�سميم  خدمات  اإلكرتونية؛  اإىل  مادية  اأو�ساط  من  الوثائق  اأو  البيانات  حتويل  خدمات 
خ��دم��ات �سيانة ب��رام��ج ح��ا���س��وب؛ خ��دم��ات حتميل ب��رام��ج ح��ا���س��وب؛ خ��دم��ات ت��زوي��د حم��ّرك��ات بحث على 
الإنرتنت؛ خدمات الإ�ست�سارات يف جمال احلوا�سب؛ خدمات ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر؛ خدمات البحث 
وال��ت��ط��وي��ر ل��الآخ��ري��ن؛ خ��دم��ات ت�سميم الأزي�����اء؛ خ��دم��ات ر���س��م ت�ساميم وخم��ط��ط��ات الإن�����س��اء؛ خدمات 
الإ�ست�سارات املعمارية؛ خدمات اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها؛ خدمات 

التحليل ال�سناعي والبحث وخدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج احلا�سوب 
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +cgtn وم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

الوكالء املتحدون للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271455     بتاريخ :  2017/4/12

تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م: ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن

وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

اإخبارية  اإعالنات كبرية ؛ كتب ؛ دوري��ات؛ جمالت ) دوري��ات( ؛ ن�سرات  مطبوعات ؛ من�سورات مطبوعة ؛ 

دورية ؛ �سحف ؛ �سور زيتية ) ر�سوم ( باإطار اأو بدون اإطار ؛ �سور فوتوغرافية

الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +cgtn وم�ساف لها عالمة زائد +

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271454     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م: ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
)برجميات  ح��ا���س��وب  ب��رام��ج  )م�سجلة(؛  حا�سوبية  ب��رجم��ي��ات  للتفريغ(؛  )ق��اب��ل��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن�����س��ورات 
ت�سلية  اأجهزة  هوائيات؛  متحركة؛  كرتونية  �سور  – ب�سرية(؛  )�سمعية  مدجمة  اأقرا�ض  للتنزيل(؛  قابلة 
ت�سوير  كامريات  للت�سوي�ض؛  مانعة  )كهربائية(  اأجهزة  فقط؛  التلفزيوين  ال�ستقبال  اأجهزة  مع  ت�ستعمل 
والأ�سطوانات  للت�سجيل  املمغنطة  الدعامات  اأوال�سور؛  ال�سوت  وا�ستن�ساخ  ون�سخ  ت�سجيل  اجهزة  �سينمائي؛ 

الفوتوغرافية.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية +cgtnوم�ساف لها عالمة زائد +
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

�إعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 101509 
با�س��م: �سوكانو فاينان�ض ايه جي

وعنوانه: �سالتينبودين�سرتا�ض 23 ، 8834 ، �سانديليجي ، �سوي�سرا
الواق�عة بالفئة: 01

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف :    23  / 10 /   2017

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

�إعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 101510 
با�س��م: �سوكانو فاينان�ض ايه جي

وعنوانه: �سالتينبودين�سرتا�ض 23 ، 8834 ، �سانديليجي ، �سوي�سرا
الواق�عة بالفئة: 17

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف :    23  / 10 /   2017

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269657     بتاريخ :  2017/3/13

تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �سنغهاي �سانوين با�ض كوربري�سن

وعنوانه:    رقم 18 جواجنزهوجن رود، زوانقياو تاون، مينهاجن دي�سرتيكت، �سنغهاي، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

؛  الكبلى  النقل   ملن�ساآت  ؛ عربات  ال��رتام  ؛ عربات  ؛ عربات تخييم  �سيارات  �سا�سيهات  ؛  ؛ حافالت  �سيارات 

حافالت كهربائية ؛ هياكل  مركبات ؛ عربات ال�سكك احلديدية املعلقة )عربات كبلية( ؛ اإطارات �سيارات . 

الواق�عة بالفئة: 12

SUNWIN  بالأحرف  SUNWIN بالأحرف الالتينية وفوقها الكلمة  و�سف العالمة : الكلمات 

ال�سينية بال�سكل اعاله.

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271910     بتاريخ :  2017/4/20
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:   دوبات، ا�ض. ايه.
عنوانه: �سي/ �سارلز روبرت داروين 34-36 )بارك تكنولوجيكو(؛ 46980 باترينا )فالين�سيا(؛ ا�سبانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
اإر�ساد  )موؤ�س�سة  للم�ستهلكني  والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  اأولإعالنية؛  التجارية  املعار�ض  تنظيم 
امل�ستهلكني(؛ الت�سويق؛ تنظيم املعار�ض لغايات جتارية اأو اإعالنية؛ عر�ض ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات 
بيعها بالتجزئة؛ ترويج املبيعات )لالآخرين(؛ الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر؛ خدمات 
جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة 
)ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( خا�سة الأحذية واغطية الراأ�ض وجلود اجليوانات وال�سنط و�سناديق 
ال�سفر واحلقائب وحقائب اليد وحقائب الظهر وحقائب ال�سفر واملظالت والع�سي وال�سيوط وال�سروج وقد 
الأو�ساط  بوا�سطة  اأو  باجلملة،  البيع  اأ�سواق  بالتجزئة،  البيع  متاجر  خالل  من  اخلدمات  هذه  مثل  تقدم 

الإلكرتونية.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة : الكلمة ulanka  بالأحرف الالتينية ال�سغرية بطريقة كتابة مميزة
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

�إعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم :   100504 
با�سم:  زهزهو �سيمنتيد كاربيد جروب كورب. ليمتد.

وعنوانه: دياموند رود ، هيتاجن رود ؛  زهزهو ، اقيلم هونان ، ال�سني 
الواق�عة بالفئة: 7

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف :    27  / 9 /   2017

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271426     بتاريخ :  2017/4/12

  تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م: ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن

وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

اإر�سال  خدمات  الأنباء؛  وك��الت  خدمات  الكبلي؛  بالتلفزيون  البث  خدمات  التلفزيون؛  عرب  البث  خدمات 

الر�سائل؛ خدمات توفري الو�سول اإىل قواعد البيانات؛ خدمات توفري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوب 

دولية؛ خدمات توفرياإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات نقل الر�سائل وال�سور عرب 

احلا�سوب؛ خدمات الرتا�سل عرب �سبكات الألياف الب�سرية؛ خدمات و�سائل الأت�سال.

الواق�عة بالفئة: 38

CGTNPLUS و�سف العالمة : الأحرف الالتينية

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271427     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م: ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن
وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه التلفزيوين؛ خدمات اإنتاج العرو�ض امل�سرحية؛ خدمات 
مرا�سلي الأنباء؛ خدمات كتابة الن�سو�ض )بخالف ن�سو�ض الدعاية والإعالن(؛ خدمات تقدمي التقارير 
امل�سورة؛ خدمات قاعات مو�سيقية؛ خدمات امل�سيف؛ خدمات عر�ض متثيليات حية؛ خدمات معلومات عن 
الرتفيه؛ خدمات ن�سر الن�سو�ض )خالف ن�سو�ض الدعاية والعالن(؛ خدمات ن�سر الكتب؛ خدمات توفري 
الرتفيه(؛  اأو  )التعليم  املباريات  تنظيم  خدمات  للتنزيل(؛  القابلة  )غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات 
خدمات تنظيم العرو�ض )خدمات متعهدي احلفالت(؛ خدمات خدمات التدري�ض؛ خدمات خدمات التعليم 

والتدريب والرتفيه والأن�سطة الريا�سية والثقافية.
   الواق�عة بالفئة: 41

CGTNPLUS و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271428     بتاريخ :  2017/4/12
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2016/12/20
با�س��م:       ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن

وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

حا�سوب؛  برامج  ت�سميم  خدمات  اإلكرتونية؛  اإىل  مادية  اأو�ساط  من  الوثائق  اأو  البيانات  حتويل  خدمات 
خ��دم��ات �سيانة ب��رام��ج ح��ا���س��وب؛ خ��دم��ات حتميل ب��رام��ج ح��ا���س��وب؛ خ��دم��ات ت��زوي��د حم��ّرك��ات بحث على 
الإنرتنت؛ خدمات الإ�ست�سارات يف جمال احلوا�سب؛ خدمات ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر؛ خدمات البحث 
وال��ت��ط��وي��ر ل��الآخ��ري��ن؛ خ��دم��ات ت�سميم الأزي�����اء؛ خ��دم��ات ر���س��م ت�ساميم وخم��ط��ط��ات الإن�����س��اء؛ خدمات 
الإ�ست�سارات املعمارية؛ خدمات اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها؛ خدمات 

التحليل ال�سناعي والبحث وخدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج احلا�سوب 
الواق�عة بالفئة: 42

CGTNPLUS و�سف العالمة : الأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 271422     بتاريخ :  2017/4/12

تاريخ اإيداع الأولوية:  20/  12/  2016

با�س��م: ت�ساينا �سنرتال تليفي�سن

وعنوانه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

)برجميات  ح��ا���س��وب  ب��رام��ج  )م�سجلة(؛  حا�سوبية  ب��رجم��ي��ات  للتفريغ(؛  )ق��اب��ل��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ن�����س��ورات 

ت�سلية  اأجهزة  هوائيات؛  متحركة؛  كرتونية  �سور  – ب�سرية(؛  )�سمعية  مدجمة  اأقرا�ض  للتنزيل(؛  قابلة 

ت�سوير  كامريات  للت�سوي�ض؛  مانعة  )كهربائية(  اأجهزة  فقط؛  التلفزيوين  ال�ستقبال  اأجهزة  مع  ت�ستعمل 

والأ�سطوانات  للت�سجيل  املمغنطة  الدعامات  اأوال�سور؛  ال�سوت  وا�ستن�ساخ  ون�سخ  ت�سجيل  اجهزة  �سينمائي؛ 

الفوتوغرافية.

الواق�عة بالفئة: 9

CGTNPLUS و�سف العالمة : الأحرف الالتينية

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
   اعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/06955/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ال�سياد ملقاولت البناء - �ض ذ م م  

مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �ض ذ م م ،  وعلى نا�سر عبداهلل العوي�ض ال�سام�سي 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06955/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليم بدفع ما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ الخالء التام والفعلي 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2017/5/2 وحتى 2017/9/1 فرت�سد 
بذمته مبلغ 9320 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/6/19 ن�سرا يف اجلريدة 

والزامه مبا ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ الخالء الفعلي 
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/5/2 وحتى 2017/9/1 وغم 
اخطاره يف 2017/6/19 ن�سرا يف اجلريدة وميتنع عن ال�سداد فرت�سد بذمته مبلغ 9320 وما ي�ستجد من اجرة 
حتى تاريخ الخالء الفعلي والزام املدعي عليهم بالت�سامن مع املدعي عليها الوىل يف دفع بدلت اليجار حتى 

تاريخ الخالء الفعلي 
�سيك  ع��دد )2(  ارت��د  وق��د  �سيك مبلغ )5000(  ارت��داد كل  الن�ض على غرامة  العقد ت�سمن  ان  مطالبة مالية- 

دون �سرف 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من تلك 

الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/10/4  ال�ساعة 2.30م 
الإيجارية  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض  بالدائرة  الق�سائية )اللجنة اخلام�سة(  اللجنة  امام 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات . 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/07588/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ماك�ض للعقارات 
مبا اأن املدعي : جمال عبدالرحيم موحد   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/07588/2017/جتاري ايجارات امام املركز 
بطلب الزامكم بالتايل

كقيمة   35000 مبلغ  عليه  امل��دع��ي  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
ايجارية للفرتة من 2013/9/21 وحتى 2014/10/11 ورغم اخطاره يف 

2017/1/4 وتعذر النذار 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء  
)اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/10/4 امل��واف��ق 
املنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�سة( 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/07476/2017 / �صكني  

اىل املدعى عليه : احمد حممد �سيبان املهريي  
 مبا اأن املدعي : بيج�ض - �ض ذ م م    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/07476/2017/�سكني  ايجارات امام املركز 
بطلب الزامكم بالتايل

بدون  العقد  جتديد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - اإي��ج��ار  عقد  جتديد 
مربر قانونا رغم انتهائه يف 2017/8/31 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء  
)اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/10/4 امل��واف��ق 
املنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  ال�ساد�سة( 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
 اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/07173/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : جراند وي للتجارة العامة - �ض ذ م م  ، وبرياج �سامند خان �سامند خان 

مبا اأن املدعي : فوزية علي عبداهلل ، وموؤ�س�سة العي�سى العقارية   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/07173/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - وما تالها من قيمة ايجارية م�ستحقة واي�سا ما ي�ستجد حتى الخالء التام 

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/5/13 وحتى 2017/2/12 
فرت�سد بذمته مبلغ 30.000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/7/13 

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ 30.000 درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/5/13 
وحتى 2017/2/12 ورغم اخطاره بال�سداد او الخالء يف 2017/7/13 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديان للمدعية مبلغ وقدره 790  درهم )�سبعمائة 
ب��الن��ذار ور�سم  ال��ع��ديل ب�سداد الج���رة ور���س��م الع���الن  وت�سعون دره���م( ع��ب��ارة ع��ن ر�سم ت�سجيل الن���ذار 

الت�سريح بالن�سر ور�سم الن�سر يف اجلريدة.   
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم  الربعاء  املوافق 2017/10/4  ال�ساعة 
2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ساد�سة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف  الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6619
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / عبدالكرمي جميد حمودي البياع - اأر�ض ماملو  للتجارة - �ض ذ م م  

ات�ض   ( بالوحدة  بينهما واخلا�ض  امل��ربم  اليجار  اليه ب�سرورة جتديد عقد  املنذر   - املنذرة  تنذر   -  : املو�سوع 
مع  يتما�سى  حتى  ال�سروط  بع�ض  اليجار  عقد  ت�سمني  مع  جديدة  لفرتة   ) النوخذة  مبنى  يف   034-3  - بي 
العالن.ويف  تاريخ هذا  من  يوماً  وذلك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون 
فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  املعدلة يف  ال�سروط  مع  لفرتة جديدة  العقد  بتجديد  اليه  املنذر  التزام  حالة عدم 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6629
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / ال�سيد مروان عبا�ض حمجوب - عبا�ض حمجوب للتجارة العامة  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة رقم )ات�ض 
بي - جي - 011( مببنى النوخذة  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع 
العالن.ويف  تاريخ هذا  من  يوماً  وذلك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون 
فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  املعدلة يف  ال�سروط  مع  لفرتة جديدة  العقد  بتجديد  اليه  املنذر  التزام  حالة عدم 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6636
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / كل فراز خان �سري نواز خان - املرغم للنقليات - �ض ذ م م  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة ات�ض بي 
- 6-030 يف مبنى النوخذة  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6642
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / �سيد اإعجاز ح�سن - الكو للخدمات املالحية - �ض ذ م م  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة رقم )اأت�ض 
بي - 1-024( مببنى النوخذة  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6623
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / ثيباولت اندري فين�سينت ريفري  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  رقم ر�سيف 
بحري 20 مبيناء ال�سيد )1(   لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6632
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / ال�سيد حممد ماهر هذال - املهمة لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة رقم )ات�ض 
يتما�سى مع  ال�سروط حتى  بع�ض  اليجار  النوخذة  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد  بي - جي -013( مببنى 
العالن.ويف  تاريخ هذا  من  يوماً  وذلك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون 
فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  املعدلة يف  ال�سروط  مع  لفرتة جديدة  العقد  بتجديد  اليه  املنذر  التزام  حالة عدم 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6628
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / لوك جريارد ماري يا�سينريي  

رقم  بالوحدة   واخل��ا���ض  بينهما  امل��ربم  الي��ج��ار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   - امل��ن��ذرة  تنذر   -  : املو�سوع 
)ر�سيف بحري 48( مبيناء ال�سيد )1(  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى 
تاريخ هذا العالن. العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من  التنظيم  مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة 
ويف حالة عدم التزام املنذر اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله فان 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6634
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / تريي دانيل لوي�ض بينيرتوي  

رقم  بالوحدة   واخل��ا���ض  بينهما  امل��ربم  الي��ج��ار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   - امل��ن��ذرة  تنذر   -  : املو�سوع 
)ر�سيف بحري 49( مبيناء ال�سيد )1(  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى 
تاريخ هذا العالن. العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من  التنظيم  مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة 
ويف حالة عدم التزام املنذر اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله فان 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6621
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / الن جوزيف ماري بينيل  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة ) يف ر�سيف 
بحري 27 يف ميناء ال�سيد 1(  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6633
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / ليلى حممد يو�سف - ال�سياد خلدمات الطبع والن�سخ  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة رقم ) ات�ض 
بي - جي - 024(  مببنى النوخذة لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع 
العالن.ويف  تاريخ هذا  من  يوماً  وذلك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون 
فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  املعدلة يف  ال�سروط  مع  لفرتة جديدة  العقد  بتجديد  اليه  املنذر  التزام  حالة عدم 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6626
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / اليك�ساندر جايه بيار دي �سويروت  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  رقم )ر�سيد 
بحري 47( مبيناء ال�سيد )1(  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6630
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / �ساحي خلفان �ساحي بن متيم املهريي  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة رقم )ر�سيف 
بحري 18 ( مبيناء ال�سيد )1(  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6624
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / جولني جيلي�ض لودوفيك بونافو�ض  

رقم  بالوحدة   واخل��ا���ض  بينهما  امل��ربم  الي��ج��ار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   - امل��ن��ذرة  تنذر   -  : املو�سوع 
)ر�سيف بحري 31 ( مبيناء ال�سيد )1(   لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى 
تاريخ هذا العالن. العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من  التنظيم  مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة 
ويف حالة عدم التزام املنذر اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله فان 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6645
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / ال�سيد عبد ربة ابوا عا�سي - ال�سا�سية لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  رقم )ات�ض 
بي - جي - 009( مببنى النوخذة  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع 
العالن.ويف  تاريخ هذا  من  يوماً  وذلك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون 
فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  املعدلة يف  ال�سروط  مع  لفرتة جديدة  العقد  بتجديد  اليه  املنذر  التزام  حالة عدم 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6618
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / ال�سيد اأحمد عبد ال�سميع احمد �سامل - متا�سك للو�ساطة العقارية  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  رقم )ات�ض 
بي - جي - 008( مببنى النوخذة  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع 
العالن.ويف  تاريخ هذا  من  يوماً  وذلك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون 
فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  املعدلة يف  ال�سروط  مع  لفرتة جديدة  العقد  بتجديد  اليه  املنذر  التزام  حالة عدم 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6627
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / ال�سيد طيب ح�سان حممود عد�ض - بيت التمار للتجارة العامة - �ض ذ م م  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  رقم )ات�ض 
بي - جي - 012( مببنى النوخذة  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع 
العالن.ويف  تاريخ هذا  من  يوماً  وذلك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون 
فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  املعدلة يف  ال�سروط  مع  لفرتة جديدة  العقد  بتجديد  اليه  املنذر  التزام  حالة عدم 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6620
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / تامارا ي�سابيال ليهمان  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  يف ر�سيف 
بحري 39 يف ميناء ال�سيد 1  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6635
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / اأحمد ماجد �سيف اأحمد الغرير  

رقم  بالوحدة   واخل��ا���ض  بينهما  امل��ربم  الي��ج��ار  ب�سرورة جتديد عقد  اليه  املنذر   - امل��ن��ذرة  تنذر   -  : املو�سوع 
)ر�سيف بحري 13( مبيناء ال�سيد )1(  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى 
تاريخ هذا العالن. العقاري وذلك خالل ثالثون يوماً من  التنظيم  مع قانون اليجارات وا�سرتاطات هيئة 

ويف حالة عدم التزام املنذر اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد اعاله فان 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6625
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / ال�سيد مروان عبا�ض - �سقنا للتجارة العامة  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  رقم )ات�ض 
بي - جي 011 اي( مببنى النوخذة  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع 
العالن.ويف  تاريخ هذا  من  يوماً  وذلك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون 
فان  اع��اله  املحدد  التاريخ  املعدلة يف  ال�سروط  مع  لفرتة جديدة  العقد  بتجديد  اليه  املنذر  التزام  حالة عدم 
املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن 
مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6638
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / نيمو للريا�سات املائية - �ض ذ م م  - و�سام �سلوم  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  يف ميناء 
حتى  ال�سروط  بع�ض  الي��ج��ار  عقد  ت�سمني  مع  جديدة  لفرتة   14-13-12-11-10 مائية  دراج��ة   -  3 ال�سيد 
هذا  تاريخ  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  هيئة  وا�سرتاطات  اليجارات  قانون  مع  يتما�سى 
الع��الن.ويف حالة عدم التزام املنذر اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع ال�سروط املعدلة يف التاريخ املحدد 
اعاله فان املنذرة �سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف 
هذا ال�ساأن مبا فيها اقامة الدعاوي اليجارية واملطالبة بالخالء والتعوي�ض وبدل العطل وال�سرر بال�سافة 

اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6622
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / بنويت ميت�سل ماري بيري دوبارل / فرانكوي�ض ايوجيني لوي ماري جيلبريت جاودمييت  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  ر�سيف 
بحري 24 يف ميناء ال�سيد 1 لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6644
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / رنادو برنو ماري جوزيف دي جونفر فيل  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  يف ر�سيف 
بحري 51 يف ميناء ال�سيد 1  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6616
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / رويال بلو لتاأجري ال�سفن - ذ م م - عبا�ض فخري رميتي  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة  يف ر�سيف 
بحري 45 يف ميناء ال�سيد 1 لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم 2017/6631
 املنذرة/ املنذرة �سركة بي �سي اف �سي لالإ�ستثمار �سركة ال�سخ�ض الواحد ���ض.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة املحامي/�سالح العبيديل 
�سد املنذر اإليه / جولني بريي هرني بريي  

املو�سوع : - تنذر املنذرة - املنذر اليه ب�سرورة جتديد عقد اليجار املربم بينهما واخلا�ض بالوحدة رقم )ر�سيف 
بحري 15( مبيناء ال�سيد )1( لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد اليجار بع�ض ال�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
الع���الن.ويف حالة  تاريخ هذا  من  يوماً  وذل��ك خالل ثالثون  العقاري  التنظيم  وا�سرتاطات هيئة  الي��ج��ارات 
املنذرة  التاريخ املحدد اعاله فان  ال�سروط املعدلة يف  اليه بتجديد العقد لفرتة جديدة مع  املنذر  التزام  عدم 
�سوف ت�سطر ا�سفه اىل اللجوء اىل اجلهات املعنية واتخاذ كافة الجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن مبا 
الر�سوم  اىل  بال�سافة  وال�سرر  العطل  وبدل  والتعوي�ض  بالخالء  واملطالبة  اليجارية  الدعاوي  اقامة  فيها 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة، واية م�ساريف اخرى قد ترتتب على اتخاذ تلك الجراءات.
 الكاتب العدل
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يف �إطار م�شروعها �لر�ئد �لقر�ءة يف جمال�ض �الأحياء :

الثقافة تطلق جل�سة املعرفة كمنطلق الكت�ساف العامل والتعبري عن الذات مبجل�ض مويلح

خالل زيارتها لبينايل �لبندقية 2017

 �سجايا فتيات ال�سارقة ت�سطحب منت�سباتها يف جولة على الفنون العاملية املعا�سرة 

 وقالت فاطمة الن�سور مدير اإدارة املحتوى املعريف بوزارة الثقافة وتنمية 
ودعم  برعاية  يحظى  الأح��ي��اء  جمال�ض  يف  ال��ق��راءة  م�سروع  اإن  املعرفة 
معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة يف 
اإطار جهود الوزارة لتعزيز عادة القراءة من خالل ال�ستفادة من الرتابط 
املنت�سرة  املجال�ض  متثل  التي  الإم��ارات��ي  املجتمع  فئات  لكافة  املجتمعي 
قائمة  على  والكتاب  القراءة  وو�سع  ميكن  حيث  جتلياته،  اهم  بالأحياء 
كامل�سابقات  بها  واملعرفية  الثقافية  النقا�سات  ودعم  املجال�ض  برامج هذه 
والندوات وغريها من الفعاليات اجلاذبة لالأجيال اجلديدة لرتياد هذه 

املجال�ض.
واأكدت الن�سور اأن وزارة الثقافة وتنمية املعرفة تهدف من خالل التعاون 
اأماكن  اإىل  واملعرفة  بالثقافة  النطالق  اإىل  الحياء  جمال�ض  كافة  مع 
القراءة لدى كافة فئات املجتمع،  اأن�سطتها لتعزز قيمة  جديدة لتقدمي 
ال���ق���راءة يف جم��ال�����ض الأح���ي���اء ح��ق��ق جن��اح��ا لفتا  اأن م�����س��روع  مو�سحة 
ال��وزارة على  2017 ولذلك حر�ست  خالل دورت��ه الأوىل يف بداية عام 
ا�ستمراره يف املرحلة احلالية ملا له من اأثر يف جذب قطاعات جديدة من 
تنظيم جمموعة  ب�سكل خا�ض، من خالل  والكتاب  الثقافة  اإىل  املجتمع 
من الفعاليات والندوات لتفعيل دور املجال�ض يف الأحياء كمنابر للقراءة 

واملعرفة، اإ�سافة ملا متثله هذه املجال�ض من رمزية جمتمعية حتمل عادات 
الذي  الكبري  بالتعاون  م�سيدة   ، الأ�سيلة  وتقاليده  الإم��ارات��ي  املجتمع 
قامت به اإدارات جمال�ض الأحياء لإجناح هذه امل�سروع الرائد وجهودهم 
الدوؤوبة لإعالء قيمة املعرفة والثقافة من خالل دعم وت�سجيع القراءة 

اقتناء الكتب.
اأن احت�سان  اأكد عبد اهلل كابوري يف كلمته بافتتاح اجلل�سة  ومن جانبه 
الهتمام  ب��اأن  املجتمع  اإمي��ان  على  يوؤكد  الفعالية  لهذه  مويلح  جمل�ض 
بالقراءة ي�ساهم يف تنمية ثقافة الطالب وال�سباب الذاتية، بالإ�سافة اإىل 
اأن ح�سور هذه النوعية من اجلل�سات تدفع الأجيال اجلديدة اإىل التعلق 
قيادتنا  تعمل  م��ا  وه��و  ع��ادة حم��م��ودة،  اإىل  فتتحول  وال��ق��راءة،  بالكتاب 
الإم��ارات خطوات وا�سعة لكي  الر�سيدة على دعمه ورعايته حيث خطت 
للقراءة  حا�سنة  بيئة  اإىل  واملجل�ض  والأ���س��رة  واملدر�سة  املجتمع  يتحول 
الثقافة  وزارة  به  ت�سطلع  ال��ذي  الكبري  بالدور  م�سيدا  عليها،  وحمفزة 
ال�سابقة  املرحلة  اأتى ثماره خالل  وال��ذي  التجاه  املعرفة يف هذا  وتنمية 
وهو ما يب�سر بجيل جديد يقبل على الكتاب واملعرفة، من اأجل مزيد من 

الوعي والثقافة احلقيقية التي تدعم اأي تقدم وتعد ركيزة لأية نه�سة. 
املعريف  الوعي  لرفع  جدا  مهمة  الثقافية  التنمية  اأن  الكابوري  واأ�ساف   

والوطني واملجتمعي لدى كافة �سرائح املجتمع من خالل تطوير طريقة 
التفكري، واآداب ال�سلوك والأخالق والقيم التي تعد من اأهم ركائز جناح 
للتعلم  كمكان  امل��ا���س��ي  يف  الح��ي��اء  جمال�ض  دور  على  م�����س��ددا  املجتمع. 
والتعبري عن الراأي والت�ساور، والتالحم املجتمعي، موؤكدا اأن هذه املبادرة 
تعد حم��اول��ة رائ���دة لإح��ي��اء ه��ذا ال���دور وتن�سيطه ب��ل وال��و���س��ول ب��ه اإىل 

طالب املدار�ض الذين جتاوز ح�سورهم اليوم اأكرث من 100 طالب.
يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  ب��دور  املعمري  فهد  الكاتب  اأ�ساد  فيما 
تبني مبادرة القراءة يف جمال�ض الحياء كمنطلق للو�سول باملنتج الثقايف 
وخا�سة الكتاب اإىل كل مكان وتفعيل اأدوار هذه املجال�ض يف جمال الثقافة 
واملعرفة اإىل جانب دورها يف تعزيز اأوا�سر الرتابط بني مواطني الإمارة، 
بع�سهم  من  القريبني  الحياء  ابناء  بني  جتمع  مهمة  من�سة  باعتبارها 
والرتاحم، معربا عن  الألفة،  ت�سهم يف حتقيق  نف�سه  الوقت  بع�ساً، ويف 
تقديره لإدارة جمل�ض مويلح بال�سارقة، الذين حر�سوا على تنظيم هذه 
وطالب  احل��ي  اأبناء  من  �سخ�سا   120 من  اك��رث  لها  وح�سدوا  الفعالية 

املدار�ض.
واأو�سح املعمري اأن املجال�ض كانت قدميا مبثابة مدر�سة ملن يرتادها من 
والتقاليد،  ال��ع��ادات  فيها  يتعلمون  ال�سبية  ك��ان  حيث  وال�سغار،  الكبار 

وال�سلوكيات التي يحملها الآباء والأج��داد بالتلقني واملمار�سة، فتحولت 
�سخ�سية  من  ج��زاأ  لتكون  ال�سيلة  العربية  والتقاليد  الأخالقيات  هذه 
كل منهم، م�سيدا ب�سعي وزارة الثقافة لكي تكون املجال�ض منابر للثقافة 
جانب  م��ن  الكبري  احل�سور  اأن  على  مدلال  والفنون  وال���رتاث  وال�سعر 
تقدمه  ما  اف��اق  على  ليتعرفوا  طيبة  بداية  يعد  اجلل�سة  لهذه  الطالب 
وتنمية  معارفهم  دع��م  اإىل  ت��ه��دف  ب��رام��ج  م��ن  املعرفة  وتنمية  الثقافة 

املوهوبني منهم بالتعاون مع اإدارات جمال�ض الحياء.
املقدمة  ويف  الثقافة  دور  حول  اجلل�سة  اإدارة  خالل  املعمري  حتدث  كما 
من  ميكنه  مبا  خرباته  وتنمية  الإن�سان  اإدراك���ات  تنمية  يف  الكتاب  منها 
اكت�ساف العامل، والتعرف على مواهبه وقدراته ال�سخ�سية ليكون موؤهال 
للم�ستقبل، ودلل على ذلك بالعديد من التجارب الإن�سانية الهامة حمليا 
وعامليا، كما فتح باب احلوار مع الطلبة واحل�سور ليديل كل مهم براأيه 

ويعرب عن قدراته ومواهبه.
ويف ختام اجلل�سة قام عي�سى عبد الكرمي ممثال ل��وزارة الثقافة وتنمية 
الفعالية، كما كرم  اإدارة جمل�ض مويلح لدورها يف جناح  املعرفة بتكرمي 
األهمت  ال��ت��ي  الثقافية  ب��روؤي��ت��ه  اجلل�سة  لإث��رائ��ه  امل��ع��م��ري  فهد  الأدي����ب 

احل�سور وفتحت اأمامهم بابا لقتحام عامل الكتاب.

و�سم وفد املوؤ�س�سة امل�سارك يف بينايل البندقية كل 
من �سمر ح�سني، رئي�ض جلنة العالقات اخلارجية 
العالقات  جلنة  رئي�ض  اإب��راه��ي��م،  وم��ن��ار  للرحلة، 
اإىل ج���ان���ب جم��م��وع��ة من  ل��ل��رح��ل��ة،  ال���داخ���ل���ي���ة 
الع�سريي،  املنت�سبات للموؤ�س�سة هن: هند  الفتيات 
اآل علي، ومرية عبدالرحيم، وب�سمة  وميا�سة داود 
خليل الهوتي، وعلياء را�سد دعيف�ض، وفاطمة علي 

القايدي.
مدير  ال��ق��ا���س��م��ي،  خ��ال��د  عائ�سة  ال�سيخة  وق��ال��ت 
لبينايل  زي��ارت��ن��ا  ت��اأت��ي  ال�����س��ارق��ة:  ف��ت��ي��ات  �سجايا 
الدولية  املحافل  اأه��م  اأح��د  يعترب  ال��ذي  البندقية 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى الفنون 
روؤية  م��ع  اأ���س��ك��ال��ه��ا، مت��ا���س��ي��اً  امل��ع��ا���س��رة مبختلف 
وا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة، الرامية اإىل تو�سيع مدارك 

فتياتنا املوهوبات، وتعريفهن على الفنون العاملية، 
ف�ساًل عن اطالعهن على خمتلف التجارب الفنية، 
وغر�ض ثقافة التبادل املعريّف، �سمن خطوات جاّدة 
نحو تاأهيلهن لت�سّدر امل�سهد الفني م�ستقباًل على 

ال�سعيد املحلي والدويل. 
معاي�سة  فر�سة  للفتيات  امل�ساركة  ه��ذه  واأت��اح��ت 
اأج�����واء ب��ي��ن��ايل ال��ب��ن��دق��ي��ة الح��ت��ف��ال��ي��ة ع��ن قرب، 
وال��ل��ق��اء بفنانني وم��ب��دع��ني ع��امل��ي��ني، ف�����س��اًل عن 
اك�سابهن  ال��ف��ت��ي��ات،  ل��دى  الفنية  ال��ذائ��ق��ة  تنمية 
اخلربات يف جمال الفنون، وبناء �سراكات وعالقات 
مع فتيات �سغوفات ومهتمات بالفنون املعا�سرة من 

دول خمتلفة من العامل.
اأكرث  منذ  انطلق  ال��ذي  البندقية،  بينايل  يعترب 
من 120 �سنة، واح��داً من اأق��دم واأع��رق املعار�ض 

بينايل  وي�����س��ه��د  ال���ع���امل.  وال��ف��ن��ي��ة يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
1895، مزيداً من  فيني�سيا، الذي تاأ�س�ض يف عام 
الإقبال اجلماهريي يف كل دورة جديدة، حيث يبلغ 
اليوم عدد زواره اأكرث من 500 األف زائر. واليوم 
ي�سم مهرجانات جديدة يف جمالت اإبداعية اأخرى 

مثل املو�سيقى وال�سينما وامل�سرح.
يف  رائ���دة  موؤ�س�سة  ال�����س��ارق��ة  فتيات  �سجايا  وت��ع��د 
تنمية مواهب الفتيات من عمر 13 اإىل 18 عاماً 
تاأ�س�ست  الإب��داع��ي��ة،  الف�ساءات  خمتلف  يف  وذل��ك 
ع���ام 2004 ك�����اإدارة ���س��م��ن م��راك��ز الأط���ف���ال ثم 
ا�ستقلت عن مراكز الأطفال يف عام 2012 بقرار 
ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  من  اإداري 
�سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�ض 

موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين.

•• ال�شارقة-الفجر:

مو�هب  �شقل  �إىل  �لر�مية  جهودها  �شمن 
�لفتيات تعزيز معارفهن يف خمتلف �ملجاالت 
�الإبد�عية، نظمت �شجايا فتيات �ل�شارقة 
�للو�تي  �ملــوهــوبــات  فتياتها  مــن  لنخبة 
زيارة  و�عــد�ت،  لفنانات  بذورً�  فيهن  ترى 
لفعاليات �لدورة �لـ57 من �ملعر�ض �لدويل 
باإيطاليا،  �لبندقية  بينايل  يف  للفنون 
�لذي �نطلقت فعالياته يف 13 مايو �ملا�شي، 
بتقدمي  �ملقبل،  نوفمرب   26 حتى  وت�شتمر 
من  �لفنية  �الأعمال  من  و��شعة  جمموعة 

دول خمتلفة حول �لعامل.

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة �أم�ض �الأول جل�شة قر�ئية مبقر جمل�ض مويلح يف �إمارة �ل�شارقة، يف �إطار مبادرتها 
�إد�رة �ملجل�ض لتفعيل دوره كمنابر للقر�ءة  �لر�ئدة �لقر�ءة يف جمال�ض �الحياء �لتي تنظمها �لوز�رة بالتعاون مع 
و�ملعرفة �إىل جانب دوره �ملجتمعي، وح�شر �جلل�شة �لكاتب و�الأديب فهد على �ملعمري مدير �إد�رة �الآد�ب مبكتبة دبي 
�لعامة، وعبد �هلل �لكابوري مدير �إد�رة �ملجال�ض بد�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى باإمارة �ل�شارقة وعدد من �أولياء 
�الأمور وجمل�ض مويلح �إىل جانب طالب �ملد�ر�ض، وتناولت �جلل�شة مو�شوع �لثقافة كمنطلق الكت�شاف �لعامل و�لتعبري 
عن �لذ�ت ومو�جهة �لتحديات، و�شارك يف �حلو�ر �لذي �أد�ره فهد �ملعمري عدد كبري من �لطالب و�أبناء منطقة مويلح 

و�لطالب و�ملدر�شني �لذين ح�شرو� �جلل�شة.
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�أ�شعر مبتعة خا�شة يف �ل�شينما و�لوقوف �إز�ء كامريتها

ماجد الكدواين: مواقع التوا�سل
 اقتحمت حياتنا ب�سكل مبالغ فيه

البداية؟ يف  )الأ�سليني(  فيلم  عن  اعتذارك  �سبب  • ما 
- اعتذرت عن عدم امل�ساركة فيه لأنني مل اأفهمه بدايًة، فيما مل اأعتد 
م��روان حامد جنح يف  املخرج  لكن  ب��ه.  اأقتنع  اأو  اأفهمه  تقدمي ما ل 
بها  منّر  ملحة  م�سكلة  مع  متما�سية  فكرته  وج��دت  بالفيلم،  اإقناعي 
مواقع  ب�سبب  امل�ستمرة  باملراقبة  وال�سعور  املجتمعية  القيود  وه��ي 

التوا�سل الجتماعي.
البداية؟ من  �سحيح  ب�سكل  الفكرة  تفهم  مل  • ملاذا 

مراقبة  ع��ن  ي��ت��ح��ّدث  اأم��ن��ي  اأن���ه  الفيلم  ع��ن  الأول  انطباعي  ك��ان   -
الأ�سخا�ض ومعرفة حتركاتهم، لكن روؤية حامد يف التنفيذ اأثبتت خطاأ 
اأوؤدي �سخ�سية �سمري، رجل  واأن��ا  اجتماعي،  وجهة نظري، فهو فيلم 
عادي يعي�ض حياته كاأي �سخ�ض اآخر ميّر بالظروف نف�سها، وحتّولت 

اأيامه اإىل روتني. مثاًل، زوجته ت�ساأله اأن يطلب اإي�سال البيتزا اإىل 
املنزل، والعامل يف املطعم يعرف طلبه على وجه التحديد، واأبناوؤه 

م�سغولون بهواتفهم املحمولة.
الفيلم؟ اجلمهور  يفهم  ل  اأن  من  تقلق  • اأمل 

اأك��رث من  اأو زاوي��ة واح��دة، بل يناق�ض  - ل يتناول الفيلم ر�سالة 
للحقيقة،  خم��ت��ل��ف.  ب��ان��ط��ب��اع  �ستخرج  ���س��اه��دت��ه  وك��ل��م��ا  ق�سية، 

فوجئت ب�سكله النهائي، اإذ تابعته من وجهة نظر املخرج مروان 
حامد الذي قّدم تركيبة مبدعة على 

ال�سا�سة، وكل �سخ�ض �ست�سله ر�سائل من الفيلم بالطريقة التي يراها 
اأقرب اإليه.

يف  الأمر  هذا  �ساهم  هل   ، التوا�سل  ملواقع  راف�ض  موقف  • لديك 
حما�ستك للعمل؟

با�سمي  اأن�ساأ ح�ساباً  للقر�سنة، وثمة من  املرات  اإحدى  تعّر�ست يف   -
لهم  جارحة  كلمات  ووّج��ه  اأ�سدقائي  مع  وتوا�سل  امل��واق��ع  اأح��د  على 
فلجاأت اإىل �سرطة الإنرتنت. يف راأيي، جتعلنا مواقع التوا�سل نفقد 
املبا�سر،  ال�سخ�سي  ال��ت��وا���س��ل 
ب�سكل  حياتنا  واقتحمت 
وهو  ف���ي���ه،  م���ب���ال���غ 
اأمر يزعجني، فما 
التي  ال���ف���ائ���دة 
على  ���س��ت��ع��ود 
�سخ�ض  اأي 
مب�������ع�������رف�������ة 
اأم��������������اك��������������ن 
اأو  وج������������ودي 
م�����������اذا اأف�����ع�����ل 
�سواء يف املنزل 
ال����ع����م����ل؟  اأو 
ت�������������س������ل������ي������ط 

الفيلم ال�سوء على هذه الزاوية اأ�سعدين لأنها ر�سالة حتذير لالأ�سر 
امل�سرية، فمن املمكن اأن تكون يف املنزل مع زوجتك واأبنائك، فيما كل 

واحد منكم يف عامل اآخر من خالل هذه ال�سبكات.
الفيلم؟ اإيرادات  وجدت  • كيف 

م دوري  - ل اأ�سغل نف�سي بالإيرادات، لأنني ل�ست منتجاً بل فنان اأقدِّ
وعالقاتي تنتهي بالعمل عند هذه املرحلة. ولكن اأهتم براأي اجلمهور 

وانطباعاته. 
عيد  اإج���ازة  بعد  تدريجاً  زادت  جيدة  اإي����رادات  الفيلم  حّقق  عموماً، 
الفطر، وهي مبعايري ال�سينما امل�سرية جيدة، ف�ستة ماليني جنيه يف 

اأقل من ثالثة اأ�سابيع رقم جيد.
مراد. واأحمد  حامد  مروان  مع  تعاونك  عن  • حدثنا 

اأول  اأن )الأ�سليني(  اأحمد مراد روؤي��ة فنية يف الكتابة، ورغم  - لدى 
�سيناريو له فاإنه كتبه برباعة �سديدة،

 وكنت �سعيداً بالن�ض.
يكون  اأن  على  حلر�سه  وخميف  متميز  فمخرج  حامد  م���روان  اأم��ا   
الفنان دقيقاً يف عمله، وخالل مناق�سته مع املمثل ل يرتك اأي تف�سيل 
التي كونها  الت�سوير، وروؤيته  لذا نفذت كل ما طلبه قبل  للظروف، 
اإنه خمرج  اأ�ساد بها كثريون.  اأخرجته بهذه ال�سورة التي  عن العمل 

مثقف لديه قدرة على تقدمي وجهة نظره واإقناع املمثل بها.
دورته  يف  ال�سينمائي  القاهرة  مهرجان  من  تكرميك  ترى  كيف   •

املقبلة؟
- فوجئت بالتكرمي. عندما عرفت من مدير املهرجان الأ�ستاذ يو�سف 
اأ�سدق  التمّيز مل  الإدارة قررت منحي جائزة  اأن  رزق اهلل  �سريف 
ن��ف�����س��ي، و���س��األ��ت��ه ع��ن �سبب اخ��ت��ي��اري، و���س��ع��دت برده، 

ويكفيني اأنني �ساأكرم من مهرجان بلدي.
عن  الب���ت���ع���اد  ال����ك����دواين  م��اج��د  ق����ّرر  •  ه���ل 

الدراما التلفزيونية؟
 -مل اأبتعد ولكني ان�سغلت باأعمال �سينمائية 
ع���دة خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة، ف�����س��اًل عن 
ال�سينما  يف  خا�سة  مبتعة  اأ���س��ع��ر  اأن��ن��ي 

والوقوف اإزاء كامريتها.
�ساهم يف  التلفزيون  اأن   �سحيح 
اأن اأ�سل اإىل اجلمهور وحّقق 
اإل  ك���ب���رياً،  يل ان��ت�����س��اراً 
مذاقاً  لل�سينما  اأن 
خا�سني  ومتعة 
لن�سبة  با

اإيّل(.

مايا دياب .. دويتو مع فنان عاملي
لدويتو  ر  حت�سِّ اأنها  تلفزيونية  مقابلة  خ��الل  دي��اب  مايا  الفنانة  اأعلنت 

غنائياً �سخماً يجمعها بفنان عاملي، امتنعت عن ك�سف ا�سمه.
وتعقد  اجلديد،  باألبومها  اخلا�سة  التح�سريات  اللبنانية  النجمة  وتتابع 
تنا�سبها  التي  الأغ��اين  وملحنني لختيار  �سعراء  مع  جل�سات عمل مكثفة 

باأكرث من لهجة عربية.
ُيذكر اأن دياب اأطلقت اأخرياً اأغنية )تبعد عني(، من كلمات اأمري طعيمة، 
اإيجابية عرب  اأ���س��داًء  ���س��رارة، وحققت  واأحل��ان زي��اد برجي، وتوزيع ه��ادي 

املتاجر الرقمية والإذاعات العربية.

�سلمى ر�سيد .. )قد املطر(
طرحت الفنانة املغربية �سلمى ر�سيد فيديو كليب )قد املطر( عرب قناتها 
الر�سمية على اأحد مواقع الإنرتنت. ون�سرت عرب �سفحتها على اأحد مواقع 

التوا�سل الجتماعي، �سورة من الكليب وعلقت: )فرجة ممتعة(.
الأغنية من كلمات عماد طالب، واأحلان همام ح�سن، وتوزيع اأمري الأن�ساري 

وعمار عدنان، ومونتاج طارق امل�سري، والكليب من اإخراج اإيهاب الرا�سد.
ُيذكر اأن اآخر اأعمال �سلمى ر�سيد دويتو )يا هنيايل(، الذي جمعها بالفنان 
العراقي يا�سر عبد الوهاب، من كلمات حيدر الأ�سري، واأحلان همام ح�سن، 
على  اأ���س��رف  فيما  ال��ع��راق��ي،  ح�سن  وما�سرتينغ  با�سم،  م�سطفى  وت��وزي��ع 

اإخراج الفيديو كليب اإيهاب الرا�سد.

مادلني طرب: عادل اإمام 
مل يِف بوعده لها

اإم��ام تخلى  ع��ادل  القدير  املمثل  اأّن  املمثلة مادلني طرب  ك�سفت 
عنها ومل يِف بوعده لها، 

ور�سحها  فنياً  عماًل  ت�ساركه  اأن  �سابق  وق��ت  يف  منه  طلبت  فهي 
مل�سهد واحد يف م�سل�سله )�ساحب ال�سعادة(، ما دفعها اإىل الرف�ض 

بداية الأمر، ب�سبب �سغر م�ساحة الدور.

لبلبة  الفنانة  اأّن  ل��ه��ا،  �سحافية  ت�سريحات  يف  اأك���دت  م��ادل��ني 
اأقنعتها بالعدول عن راأيها، 

وطلبت منها اأداء الدور احرتاماً لإمام، وفعاًل اأدت امل�سهد باإجادة 
الدور  انتهاء  بعد  بنف�سه  لها  �سّفق  )الزعيم(  اأن  حتى  كبرية، 

واعداً مبنحها دوراً اأكرب يف املرة املقبلة، وهو ما مل يح�سل. 

�إ�شاد�ت  �لــكــد�وين  ماجد  �مل�شري  �لفنان  نــال 
�الأخــري  فيلمه  يف  دوره  عن  �لنقاد  من  و��شعة 
)�الأ�ــشــلــيــني( �لـــذي حقق �إيــــر�د�ت جــيــدة يف 
يتحّدث  �حلــو�ر  هذ�  يف  �ل�شينمائية.  �ل�شاالت 
�قتناعه  بعد  للتجربة  وحما�شته  �لفيلم  عن 

بالفكرة، �إ�شافة �إىل م�شاريعه �ملقبلة.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

نواف الفهاد

حـيـاتـك تبـ�شـم  عـ�شـى  اإبـ�شـم 

غـنـاتـك لـــك  ربـــي  عـطــاك 

ب�شـفـاتـك �شـيـدي  يــا  هنـيـت 

غـالتـك تكـبـر  بــي  يــوم  كــل 

�رشاتـك �شيـدي  باحل�شـن  مــن 

والـعـيـن اخلـفـرات  قـايـد  يــا 

املزاييـن فـي  �شيد  وا�شبحت 

ــني املــالي  " م   " بـــك  ــي  غــن ــــا  وان

تـزيــن بعـيـنـي  دوم  والـقــاك 

العـيـن �شـافـت  قـد  فـال  مثلـك 

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

حلفت ما اأندم على واحد .. يروح

                            اأغلى نفو�ٍس يف ثرى القاع طاحت

اللي يبي يرحل حملل و م�شموح

                       مافيه اأغلى من �شنيني .. و راحت !!

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

 ريــتـ�يــت

ماهوب �شرط �نتو��شل يكفي �ن �لقلوب 

حتى وحنا بعيد �بالد متو��شله

ماد�م ر��شي على �لدنيا ي�شم �لهبوب 

فعد �ن طول �مل�شافه بيننا ) ، ( !!

******

ى وكان �شفت فيك �لعّو�ض عن ماتق�شّ

و�لغال يل ملحته و�أ�شٍح م�شتنري

يف يدينك رفاه...ويف عيونك �أمان

عن حياٍة كفى �هلل �شرها �مل�شتطري

البيت مت�حد
جبينه ــــل   نــــقــــِبّ �لـــلـــي  ـــم  ـــي ـــزع �ل ـــــذ�  ه

عينه طــــــْرف  مــــن  الح  #ز�يد  ــخ  ــي ــش ــ� �ل

ـــهـــمـــات ــــي يـــــــزم �مل ــــل ـــيـــخ �لــــــرجــــــال �ل �ـــش

ـــــــــــــار�ت #�الم ــــل  ميــــث و  ـــا  ـــن ـــل ـــث مي هــــــــذ� 

حممد املر

كلنا خليفة
ــعــب فــرحــان ــ�ــش ــــب يــابــو �ــشــلــطــان و�ل �رح

�جلــــار و  �لــــــــد�ر  يــــــــاذرى  د�رك  ـــــــورت  ن

فتاة تهامة

حممد بن م�صوّي

مـــ�ـــشـــتـــقـــبـــلـــني �لـــكـــعـــبـــه بـــــيـــــوم �لـــــــــود�ع

ـــاع ـــت �ذنـــــوبـــــهـــــم ودمـــــوعـــــهـــــم مــــعــــهــــم م

ــم ــه ــّج ـــو� مـــنـــا�ـــشـــك ح ــــا قـــ�ـــشّ ــــن عـــقـــب م م

جّنـــهـــم يـــــــاهلل   ، رْحـــــَمـــــتـــــك  �أمــــــــل  عــــلــــى 
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