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ال�صنوبر.. هكذا ُيفقدكم الوزن

كثرية  ف��وائ��ده  وتعد  ال�سنني،  اآالف  منذ  ك��غ��ذاء  ال�سنوبر  ا�ستخدم 
الغابات  يف  تنمو  التي  احللوة،  والبذور  املك�سرات  من  فهو  ومتعددة. 
وخ�سو�سا  االأر�سية،  الكرة  من  ال�سمايل  الن�سف  يف  الباردة  الربية 
ي�ستخدم يف  الذي  اللذيذ،  بطعمها  تتميز  بحيث  وكندا،  �سيبرييا  يف 
الكثري من االأكالت واالأطعمة، لي�سفي عليها نكهة رائعة، باالإ�سافة 
واملعادن  والفيتامينات  النباتية  للمغذيات  اعتباره م�سدرا جيدا  اإىل 
االأ�سا�سية، والدهون االأحادية غري امل�سبعة، التي ت�ساعد على خف�ض 
م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم، كما يحتوي على العديد من الفوائد 

االأخرى.
ي�ستخدم ال�سنوبر يف تخفيف الوزن لقدرته على احلد من ال�سهية، 
وذلك ب�سبب احتوائه على حم�ض البينولينك، الذي يعمل على اإخراج 
االإنزميات القامعة للجوع يف القناة اله�سمية، كالكولي�سي�ستوكينني، 

والغلوكاغون.
تناول  يوفر  بحيث  احل��راري��ة،  بال�سعرات  الغنية  املك�سرات  من  يعد 
���س��ع��رة حرارية،   673 ح��ب��ات��ه اجل��اف��ة م��ا ي��ق��ارب  م��ن  غ���رام   100
باالإ�سافة اإىل احتوائها على العديد من املواد املعززة لل�سحة، كاملواد 

الكيميائية النباتية، والفيتامينات، وم�سادات االأك�سدة، واملعادن.
غري  االأح��ادي��ة  الدهنية  االأحما�ض  من  الكثري  على  يحتوي  كذلك، 
امل�سبعة والفيتامينات واملواد امل�سادة لالأك�سدة، التي ت�ساعد يف خف�ض 
اإىل  باالإ�سافة  منه،  اجليد  وزي���ادة  باجل�سم،  ال�سار  الكولي�سرتول 

قدرته على منع مر�ض ال�سريان التاجي، وال�سكتة الدماغية.

امل�صي مرتبط بتح�صني 
وظائف الدماغ

من  يقلل  ق��د  معتدلة  ب��وت��رية  امل�سي  نظام  اأن  اإىل  درا���س��ة  خل�ست 
االأوعية  حالة  ب�سوء  املرتبط  امل��ح��دود  االإدراك����ي  ال�سعف  اأع��را���ض 

الدموية باملخ.
وذك���ر ال��ف��ري��ق ال��ك��ن��دي ال���ذي اأع���د ال��درا���س��ة يف دوري����ة �سبورت�ض 
�سعف  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  امل�����س��ارك��ني  اأن  الربيطانية  ميدي�سني 
االإدراك الوعائي، والذي اأحيانا ما ي�سمى باخلرف الوعائي، والذين 
كانت  اأ�سهر  �ستة  م��دار  على  اأ�سبوعيا  �ساعات  لثالث  امل�سي  اعتادوا 
ردود اأفعالهم اأ�سرع اإىل جانب عالمات اأخرى على حت�سن وظائف 
املخ. وي�سري �سعف االإدراك الوعائي اإىل �سعف طفيف يف التفكري اأو 
اأن��واع تلف االأوعية الدموية التي  خرف متقدم وذلك ب�سبب نف�ض 
اآخر من اجل�سم. وهذا هو ثاين  القلب يف مكان  اأمرا�ض  ت�ساحب 

اأكرث اأ�سباب اخلرف �سيوعا بعد مر�ض الزهامير.
هيلث  لرويرتز  ليو-اآمربوز  ترييزا  الدرا�سة  معدي  كبرية  وقالت 
عرب الربيد االإلكرتوين "من املوؤكد اأن التمارين الريا�سية املنتظمة 

حت�سن �سحة القلب واالأوعية الدموية وال�سحة الدماغية".
واحلركة  ال�سيخوخة  مبخترب  باحثة  وه��ي  ل��ي��و-اآم��ربوز،  وق��ال��ت 
يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  كولومبيا  ج��ام��ع��ة  يف  االأع�����س��اب  وع��ل��م  واالإدراك 
ال�سخ�ض  اإ�سابة  تقلل خطر  فاإنها  اأكرث حتديدا،  "ب�سكل  فانكوفر 
باالأمرا�ض املزمنة مثل ارتفاع �سغط الدم وال�سكري )النوع الثاين( 
وارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول. تلك االأمرا�ض املزمنة لها تاأثري �سلبي 

على املخ.. على االأرجح من خالل نق�ض تدفق الدم اإىل املخ".
اإىل  الغذائي  التمثيل  على  عمله  يف  يعتمد  ع�سو  امل��خ  اأن  واأ�سافت 
حد بعيد واحلفاظ على �سحته يتطلب تدفقا جيدا للدم الإي�سال 
وقالت  اأن�سجته.  اإىل  واالأك�سجني  ال�سرورية  الغذائية  العنا�سر 
اأي�سا من خالل  املخ  الريا�سية قد تفيد  التمارين  اإن  ليو-اآمربوز 
زيادة عوامل النمو وهي مواد ينتجها اجل�سم لتعزيز منو اخلاليا 

ومتايزها وبقائها.
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الدماغ ياأكل نف�صه من قلة النوم
حّذرت درا�سة اإيطالية حديثة، من اأن الدماغ الب�سري يتعر�ض للتاآكل حني 
ال ياأخذ االإن�سان ق�سًطا كافًيا من النوم  لياًل، لكنها اأو�سحت اأن االأمر ال 

يت�سبب يف اأ�سرار �سحية مقلقة.
الدرا�سة اأجراها باحثون يف علم االأع�ساب بجامعة بوليتيكنيك االإيطالية. 
ا�سطرابات  تاأثري  لك�سف  الفئران،  اأدمغة جمموعة من  الباحثون  وراق��ب 

النوم على الدماغ.
ور�سد فريق البحث ن�ساًطا غري معتاد يف اخلاليا النجمية بالدماغ، لدى 
الفئران التي جرى حرمانها من النوم، بخالف الفئران التي نامت ب�سكل 

طبيعي من 7 اإىل 8 �ساعات لياًل.
وبح�سب نتائج الدرا�سة، فاإن اخلاليا النجمية التي تتوىلىَّ يف العادة تنظيم 
نق�ض يف  ح��دوث  عند  الع�سبي،  اال�ستباك  نقاط  باأكل  تقوم  النوم،  عملية 

النوم.
وقال الدكتور مي�سال بيل�سي، اأحد امل�ساركني يف الدرا�سة، اإن قيام اخلاليا 
النجمية باأكل نقاط اال�ستباك الع�سبي لي�ض اأمًرا �ساًرا بال�سرورة، اإذ قد 

يكون مبثابة عملية تنظيف داخل الدماغ.
واأ�ساف، اأن قلة النوم توؤدي اإىل حتفيز اخلاليا الدبقية، واأظهرت الدرا�سة 
اإىل ا�سطرابات  اأن ا�ستمرار اخلاليا يف ن�ساطها، بوترية منخف�سة، يوؤدي 

يف الدماغ.
الدبقية بالدماغ لدى  العادة ن�ساًطا دائما يف اخلاليا  وير�سد االأطباء يف 

امل�سابني مبر�ض الزهامير.
وكانت اأبحاث �سابقة ك�سفت اأن احل�سول على ق�سط كاف من النوم لياًل، اأي 
8 �ساعات يومًيا يح�سن ال�سحة العامة للج�سم، ويقيه  حوايل من 7 اإىل 

من االأمرا�ض، وعلى راأ�سها ال�سكري وال�سمنة.
لالإ�سابة  التعر�ض  وخطر  ال��ن��وم  ا�سطرابات  ب��ني  ال��درا���س��ات  ربطت  كما 

بال�سكتة الدماغية والنوبات القلبية و�سعف اجلهاز املناعي.

اأ�صراركم تدّمركم.. 
تخّل�صوا منها فورًا

االإبقاء  اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  خل�ست 
على االأ�سرار قد يكون مدمراً لل�سحة؛ 
الأن العذاب الداخلي يزيد من ال�سعور 
يف  م�سكالت  يف  ي�سبب  مم��ا  بال�سغط، 

النوم واالإ�سابة بالتجاعيد واملر�ض.
النا�ض  م��ن   95% اإن  العلماء  ي��ق��ول 
الوقت  يف  �سراً   13 يحتفظون مبعدل 
�سخ�سية  اأ���س��رار   5 بينهم  م��ن  نف�سه، 
ج�����داً ل���درج���ة ع����دم اإف�����س��اح��ه��م عنها 
ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  وف��ق��اً  ن��ه��ائ��ي��اً، 

الربيطانية.
اخل��رباء يف جامعة كولومبيا  واأو���س��ح 
الوقت  مقدار  اأن  نيويورك،  مدينة  يف 
امل�ستغرق يف التفكري يف هذا ال�سر اأكرث 

�سرراً على ال�سحة من ال�سر نف�سه.
مايكل  الدكتور  الدرا�سة  قائد  خل�ض 
ال��ت��ف��ك��ري يف  ت��ك��رار  اأن  اإىل  ���س��ل��ي��ب��ي��ان، 
لزيادة  الرئي�سي  ال�سبب  ك��ان  االأ���س��رار 
هذه  اإخفاء  ولي�ض  ال�سغط  م�ستويات 

االأ�سرار.

القطط والكالب لتخفيف 
التوتر عن املوظفني

طريقة  يابانية  موؤ�س�سات  وجدت 
ال�سغط عن موظفيها،  لتخفيف 
حيوانات  اأو  ق��ط��ط  و���س��ع  وه���ي 
األيفة اأخرى يف مكاتب العمل، يف 
بلد معروف ب�ساعات عمل مرهقة 

ال تكاد تنتهي.
وق��������������ررت م�����وؤ������س�����������س�����ة ف�������رياي 
للمعلوماتية يف طوكيو و�سع ت�سع 
ق��ط��ط يف م��ك��ات��ب��ه��ا، جت����ري بني 
طاوالتهم  بني  وتنتقل  املوظفني 
منهم،  بالقرب  وتنام  واأجهزتهم 
لتبث جوا من �ساأنه اأن يخفف من 

ال�سغط الذي يعانون منه.
مدير  ف��وك��ودا  هيدينوبو  وي��ق��ول 
الفكرة  بهذه  اأت��ى  ال��ذي  ال�سركة 
اأي�سا ملوظفيه با�سطحاب  و�سمح 
اأن���ا  اإىل م��ق��ر ع��م��ل��ه��م  ق��ط��ط��ه��م 
اأعطي اأي�ساً خم�سة اآالف ين )45 
قطة  ينقذ  ملن  ال�سهر  يف  دوالرا( 
. وح����ذت م��وؤ���س�����س��ات ع���دة حذوه 
االأليفة  احل��ي��وان��ات  م�ستخدمة 
وزوارها  موظفيها  عن  للرتويح 
م��ث��ل ب��ا���س��ون��ا غ������روب، واأرواك�������ل 
الكلب  فيها  ي��ت��وىل  ال��ت��ي  ج��اب��ان 
وت�سلية  الزبائن  ا�ستقبال  كاندي 
حواىل  ط��وك��ي��و،  ويف  امل��وظ��ف��ني. 
�ستني مقهى تنت�سر فيها القطط 
الكثريون  وي����رى  ال��زب��ائ��ن،  ب��ني 
اأثر  له  ه��ذه احليوانات  اأن وج��ود 

مهدئ. 

�صجار عنيف بني 
معلمة وم�صاعدتها 

معلمتني  بني  عنيف  �سجار  اندلع 
يف اإح�������دى امل�����دار������ض االإع�����دادي�����ة 
االأم��ري��ك��ي��ة اأم����ام ال��ط��الب الذين 
النجدة،  طالبني  ي�سرخون  راحوا 
التفريق  ع����ن  ع����ج����زوا  اأن  ب���ع���د 
الفيديو  م���ق���ط���ع  ويف  ب��ي��ن��ه��م��ا. 
التوا�سل  م���واق���ع  ت��ن��اق��ل��ت��ه  ال����ذي 
االج��ت��م��اع��ي، ت��ظ��ه��ر م��ع��ل��م��ت��ان يف 
اإحدى املدار�ض يف �سواحي اأتالنتا 
تتبادالن  ب��والي��ة ج��ورج��ي��ا، وه��م��ا 
بع�سهما  �سعر  وت�����س��دان  اللكمات 
بع�ض  ح������اول  ح����ني  يف  ال���ب���ع�������ض، 
الطالب االقرتاب منهما للتفريق 
ب��ي��ن��ه��م��ا. وا���س��ت��م��رت امل��ع��ل��م��ت��ان يف 
�سيحات  وف��ق  العنيف  �سجارهما 
اإحدى  تتدخل  اأن  قبل  ال��ط��الب، 
وتفرق  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 
بينهما، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.

للموائد الرم�ضانية طعم خا�ص، يختلف عن املوائد يف غريها 

من الأيام، وفيما يلي ن�ضائح من اأجل تغذية �ضحية و�ضليمة 

نكهة خا�ضة، تختلف عن  الرم�ضانية  للموائد  رم�ضان.  يف 

يف  اجل��ذري  التغيري  وي�ضكل  الأي��ام.  من  غريها  يف  املوائد 

حتديًا  الولئم  يف  العائلية  واللقاءات  الوجبات  مواعيد 

و�ضليمة خالل  اتباع تغذية �ضحية  اإزاء حماولة  حقيقيًا 

هذا ال�ضهر. وفيما يلي خم�ضة ن�ضائح غذائية �ضحية، ينبغي 

مراعاتها يف �ضهر رم�ضان الكرمي:
املواظبة على تناول وجبة ال�سحور  .1

ال�سحية  التغذية  يف  اأ���س��ا���ض  حجر  ال�سحور  وج��ب��ة  ت�سكل 
اجل�سم  ت���زود  اأن��ه��ا  حيث  رم�����س��ان،  يف  لل�سائم  وال�سليمة 
ب��ال�����س��ع��رات احل���راري���ة، ال�����س��وائ��ل، وامل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة التي 
مت  كلما  ال�سيام.  �ساعات  خالل  الحقاً  اجل�سم  ي�ستخدمها 
تناول وجبة ال�سحور يف �ساعة متاأخرة اأكرث، فاإن ذلك ي�سهم 
فيها  تزويد اجل�سم  يتم  التي ال  الزمنية  الفرتة  تقليل  يف 
بالطعام وال�سراب. يجدر يف هذه الوجبة اأن ي�سرب ال�سائم 
النوع  خ�سو�ساً  اخل��ب��ز،  يتناول  واأن  امل��اء  م��ن  كافية  كمية 
الذي يحتوي على نخالة القمح، اإذ اأن ه�سمه ي�ستغرق وقتا 

اأطول، كما اأنه ي�ساهم يف ال�سعور بال�سبع. 
وم���ن امل��ه��م اإ���س��اف��ة ن���وع واح����د ع��ل��ى االأق����ل م��ن االأطعمة 
كما  احلم�ض،  او  اجلنب  البي�ض،  مثل  بالربوتينات  الغنية 
ده���ون �سحية  ع��ل��ى  م���اأك���والت حت��ت��وي  ت��ن��اول  وي�ستح�سن 
ين�سح  كذلك  االأف��وك��ادو.  او  الطحينة  الزيتون،  زي��ت  مثل 
اخل�سروات،  مثل  االأغ��ذي��ة  م��ن  اأخ���رى  اأن����واع  با�ستهالك 

الفاكهة وكوب من احلليب او اللنب.

ت�سعر  بحيث  الطعام،  من  كبرية  كمية  تناول  جتنب   .2
بالتخمة

الكبرية  الطعام  وج��ب��ات  لتناول  اأن��ه  اإىل  ال��درا���س��ات  ت�سري 
اإرت�����ف�����اع ن�����س��ب��ة ثالثي  ع����واق����ب ���س��ح��ي��ة، مب����ا يف ذل������ك: 
الغلي�سرييدات يف الدم، حدوث تلبك معوي ومعدي، ع�سر 
يف اله�سم، تدهور الو�سع ال�سحي العام، الك�سل واخلمول. 
على  ب��االأط��ع��م��ة  غنية  الرم�سانية  االإف��ط��ار  م��ائ��دة  ت��ك��ون 
اإختالف اأنواعها، فنجد ال�سلطة، احل�ساء، التمر، الفالفل، 
اخل�سار  اخل���ب���ز،  ال���ل���ح���وم،  االأرز،  امل���خ���ل���الت،  احل��م�����ض، 
بها  تزخر  التي  احللويات  نن�سى  وال  ال��ف��واك��ه،  املطبوخة، 

املوائد الرم�سانية. 
كهذه،  كبرية  اإف��ط��ار  وجبة  ت��ن��اول  على  ال�سائم  اإق��ب��ال  اإن 
اأثناء  اخلاطئة  املمار�سات  اأح��د  هو  بالتخمة  ي�سعر  اأن  اإىل 

فرتة ال�سيام، والتي تتعار�ض مع مبادئ التغذية ال�سحية 
وال�سليمة ومع تعاليم ال�سنة النبوية اأي�ساً. اإن اأهمية هذه 
الوجبة تكمن يف اأنها تزيل ال�سعور باجلوع، ومتكن ال�سائم 
ال�ساعات  يف  �سيتناولها  التي  الطعام  بكميات  التحكم  من 

التي تلي تناول وجبة االإفطار. 
و�سهلة  �سغرية  الوجبة  ه��ذه  ت��ك��ون  اأن  املحبذ  م��ن  ل��ذل��ك 
كي  اله�سمي  للجهاز  ب�سيط  منبه  مبثابة  الأن��ه��ا  اله�سم 
حت�����س��ره ل��ه�����س��م ال��وج��ب��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ال��ت��ي ي��ف��رت���ض اأن 

يتناولها ال�سائم بعد اأدائه ل�سالة الرتاويح. 
وين�سح باأن تتاألف الوجبة من اأطعمة حتتوي على �سكريات 
�سريعة اله�سم كالتمر اأو غريه من الفواكه، اللنب، احل�ساء، 
اأن تتوقف عن تناول الطعام  ال�سلطة، اخلبز وامل��اء. حاول 
اإ�ستهالك  توا�سل  وال  مريحة  �سبع  ب��درج��ة  �سعورك  عند 

الطعام اإىل اأن ت�سعر بالتخمة.

جيد ب�سكل  الطعام  م�سغ   .3
الكايف للم�سغ،  الوقت  اأخذ  ب�سرعة، دون  الطعام  التهام  اإن 
هو من املمار�سات الغذائية اخلاطئة يف �سهر رم�سان والتي 
من �ساأنها اأن تت�سبب با�ستهالك كميات كبرية من الطعام، 
كما واأنها توؤدي اإىل حدوث ع�سر يف اله�سم، االم يف املعدة، 
اأن  اإىل  االأب��ح��اث  ت�سري  ذل��ك،  اىل  اإ�سافة  وغ���ازات.  اإنتفاخ 
اأهمية كبرية  ذات  و�سيلة  ي�سكل  ب�سكل جيد،  الطعام  م�سغ 
يف �سبط الوزن حيث اأنها تت�سبب بال�سعور بال�سبع يف وقت 
ومن  الطعام.  اأق��ل من  كمية  اإ�ستهالك  اإىل  وت���وؤدي  اأ���س��رع 
الرئي�سية  االإفطار  تناول وجبة  تاأجيل  اأن  بالذكر  اجلدير 
تناولها  على  ال�سائم  ي�سجع  ال��رتاوي��ح،  بعد �سالة  ما  اإىل 
ببطىء وعلى م�سغها جيداً وعلى اال�ستمتاع بالوجبة ب�سكل 

اأكرب.
الغازية وامل�سروبات  الع�سائر  جتنب   .4

يدعي الكثري من النا�ض اأنهم بحاجة اىل امل�سروبات الغازية 
من  تقلل  اأن��ه��ا  حيث  رم�����س��ان،  يف  ال��ط��ع��ام  ه�سم  لت�سهيل 

وع�سر ال���������س����ع����ور  بالتخمة 
توؤدي ال����ه���������س����م.  الواقع،  يف  ولكن 

جدار امل���������������س�������روب�������ات  تو�سيع  اإىل  ال��غ��ازي��ة 
يتناول  الأن  بحاجة  امل��رء  يجعل  مما  �سعتها،  وزي���ادة  املعدة 

كميات اأكرب من الطعام حتى ي�سعر بال�سبع. 
اأن كل كوب من امل�سروبات الغازية يحتوي  اإىل ذلك  اأ�سف 
على ما يقارب خم�سة مالعق من ال�سكر! وت�سري الدرا�سات 
اإىل وجود �سلة بني ا�ستهالك امل�سروبات الغازية وبني ازدياد 
خطر االإ�سابة مبر�ض ه�سا�سة العظام ومر�ض ال�سكري من 
النمط الثاين )املقاوم لالأن�سولني(.  اأما بالن�سبة للع�سري، 
كبرية  كمية  على  الحتوائه  ن��ظ��راً  با�ستهالكه  ين�سح  ف��ال 
من ال�سعرات احلرارية وب�سبب خلوه من االألياف الغذائية 
بال�سبع.  ال�سعور  على  ت�ساعد  وال��ت��ي  الفواكه  يف  املتوفرة 
رم�سان  �سهر  يف  تناولها  ميكن  التي  ال�سوائل  اأف�سل  اأم��ا 
مثل  واجل���ذور  البابوجن  ال�ساي،  مثل  االأع�ساب  امل��اء،  فهي 

الزجنبيل.

احللويات تناول  من  احلد   .5
ولقد  رم�سان،  �سهر  يف  وا�سعة  ب�سعبية  احللويات  حتظى 
اأ�سبح بع�سها خا�ساً بهذا ال�سهر الف�سيل. ي�سعر ال�سائم اأن 
ج�سمه بحاجة للحلويات من اأجل اإمداده بال�سكر والطاقة، 
وبعد تناول وجبة االإفطار، غالباً ما يقبل ال�سائمون على 
تناول احللويات بكميات كبرية، لكن ا�ستهالك كميات كبرية 
من احللويات قد ي�سهم يف ت�سيق وان�سداد ال�سرايني االأمر 
والدماغية.  القلبية  اجللطات  ي�سبب  اأن  �ساأنه  من  ال��ذي 
اإ�سافة اىل ذلك، فاإن احللويات حتتوي على كمية كبرية من 
ال�سعرات احلرارية فت�ساهم بالت�سبب بال�سمنة.  ويف الواقع 
اإن اأف�سل اأنواع احللويات هي الفاكهة املجففة، مثل التمر، 
اإذ اأنها خالية من الدهنيات، مع االأخذ بعني االعتبار اأن كل 
حبة متر )20 غرام( حتتوي على 50 �سعرة حرارية، لذا 

ميكن تناول 3 حبات متر باملعدل يف اليوم، ال اأكرث.

الإ�صراف يف اللحوم احلمراء 
يزيد خطر الوفاة

الكثري  ت��ن��اول  اأن  حديثة،  اأمريكية  درا���س��ة  ك�سفت 
م���ن ال��ل��ح��وم احل���م���راء ي��زي��د خ��ط��ر ال���وف���اة جراء 
ال�سرطان  منها  �سائعة؛  اأمرا�ض  ثمانية 
جانب  اإىل  القلب  واأم��را���ض  وال�سكري 

جميع امل�سببات االأخرى للوفاة.
ل��ب��ي��ان��ات نحو  ب��اح��ث��ون فح�سا  واأج����رى 
اأعمارهم  ت��راوح��ت  بالغ،  األ��ف   537
اأن  50 و71 ع��ام��ا، ووج����دوا  ب��ني 
ا�ستهلكوا  ال���ذي���ن  االأ����س���خ���ا����ض 
اأكرب،  بكميات  ح��م��راء  حل��وم��ا 
وفاتهم  اح���ت���م���االت  زادت 
متنوعة  جمموعة  نتيجة 
 26 بن�سبة  امل�سببات  م��ن 

بكميات  تناولوها  ال��ذي��ن  باأولئك  مقارنة  امل��ئ��ة،  يف 
اأقل. ويف املقابل، اأو�سح الباحثون يف جملة ذا بي.اإم.

اأكرب كميات من  اأن االأ�سخا�ض الذين تناولوا  جيه 
اللحوم البي�ساء، مبا يف ذلك الدواجن واالأ�سماك، 
امل�سببات  جميع  نتيجة  ل��ل��وف��اة  عر�سة  اأق���ل  ك��ان��وا 
مقارنة  الدرا�سة  ف��رتة  خ��الل  املئة،  يف   25 بن�سبة 

باالأ�سخا�ض الذين تناولوا كميات اأقل منها.
اعتمادي،  اآرا�������ض  ال���درا����س���ة  م��ع��دي  ك��ب��ري  واأ�����س����ار 
"توؤكد  لل�سرطان  االأم��ري��ك��ي  ال��وط��ن��ي  املعهد  م��ن 
ا�ستنتاجاتنا تقارير �سابقة عن الروابط بني اللحوم 
احل��م��راء وال���وف���اة امل��ب��ك��رة، وه���ي اأي�����س��ا ك��ب��رية مبا 
يكفي الإبراز روابط مماثلة بت�سعة م�سببات خمتلفة 

للوفاة".

خم�س ن�صائح من اأجل تغذية 
�صحية و�صليمة يف رم�صان
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�ش�ؤون حملية

هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة تختتم املرحلة الأوىل من برنامج العني الثقايف 2017

الربنامج ا�صتقطب اأكرث من 230 األف زائر على مدى خم�صة اأ�صهر 
معر�ص "كولج" ي�ضتمر لغاية 15 يونيو القادم يف مركز القطارة للفنون

�صركة "�صحة" تطلق حملة "دوائي" الرم�صانية مب�صاركة امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية

•• العني - الفجر

والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  اأعلنت 
عن اختتام املو�سم االأول من برنامج العني 
الثقايف لعام 2017، الذي اأطلقته احتفاًء 
خالل  م��ن  االإم���ارات���ي  وال����رتاث  بالثقافة 
والفنية  الثقافية  االأن�سطة  من  جمموعة 
ال�سعرية  االأم�سيات  من  العديد  ت�سمنت 
واحلفالت املو�سيقية واجلوالت التعريفية 

وعر�ض عاملي للفرو�سية. 
وانطلق برنامج العني الثقايف يف يناير من 
الفعاليات  من  �سل�سلة  عرب  اجل��اري  العام 
ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف اأب������رز امل���ع���امل وامل���واق���ع 
الرتاثية والثقافية يف مدينة العني بهدف 
تعريف الزوار بالرتاث الثقايف االإماراتي، 
ال�ساعدة  االأج����ي����ال  ل����دى  ل���ه  وال����رتوي����ج 
املواقع  وا�ستقطبت  وال������زوار.  وامل��ق��ي��م��ني 
اأك���رث م��ن 230 األف  ال��رتاث��ي��ة يف ال��ع��ني 
زائر، من بينهم نحو 40 األف زائر تفاعلوا 
اختتم خالل  الذي  الربنامج  مع فعاليات 

�سهر مايو اجلاري. 
وقال �سعادة �سيف �سعيد غبا�ض، مدير عام 
والثقافة: ال �سك  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
الثقايف  العني  برنامج  ب��اأن  ف��خ��ورون  اأن��ن��ا 
نحو  ا�ستقطب  حيث  ك��ب��رياً  جن��اح��اً  حقق 
االفتتاحية.  مرحلته  يف  زائ��ر  مليون  رب��ع 
ال�سوء  ت�سليط  يف  ال��ربن��ام��ج  �ساهم  لقد 
ع��ل��ى امل�����س��ه��د ال��ث��ق��ايف وال��ت��اري��خ��ي الغني 
ملدينة العني، وتعريف ال��زوار على الهوية 

واأتاح  اأبوظبي  الإم���ارة  الوطنية  والثقافة 
ل���ه���م ال���ف���ر����س���ة ل����الط����الع ع���ل���ى ال�����رثاء 
االإمارات  لدولة  والفني  والثقايف  الرتاثي 
ال��ت��اري��خ باحلداثة  ع���راق���ة  ي��ج��م��ع  ال����ذي 

املعا�سرة.
الربنامج  م���ن  االأوىل  امل���رح���ل���ة  ���س��ل��ط��ت 
اأقدم  اإح���دى  ال��ع��ني،  مدينة  على  ال�����س��وء 
املدن املاأهولة يف العامل التي متزج اأ�سالة 
املا�سي بروؤية ع�سرية وم�ستقبلية ناب�سة 
باحلياة، وباعتبارها القلب الثقايف الناب�ض 
املواقع  حتت�سن  ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي،  الإم�����ارة 
ال��وح��ي��دة يف دول��ة االإم����ارات امل��درج��ة على 
ملنظمة  ال��ع��امل��ي  االإن�����س��اين  ال���رتاث  قائمة 

اليون�سكو.
ومن اأبرز املحطات التي �سهدها الربنامج، 
فعالية "عطلة نهاية االأ�سبوع يف الواحة"، 
االأن�سطة  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�سمنت  وال��ت��ي 
من  وتتكون  للعائالت،  خ�سي�ساً  امل�سممة 
الور�ض وم�ساهدة االأفالم، وزيارة االأ�سواق 
االإماراتية،  امل��اأك��والت  وجت��رب��ة  ال�سعبية، 
"رحلة عرب  وف��ع��ال��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة،  وال��ع��ط��ور 
رحلة  يف  اجل��م��ه��ور  اأخ���ذت  عاداتنا" ال��ت��ي 
عرب الزمن ال�ستك�ساف الكنوز الدفينة يف 
مدينة العني، حيث مت دعوة جمموعات من 
ال�سيدات  ال��زوار للتعرف على حياة بع�ض 
ومزارعهن،  م��ن��ازل��ه��ن  يف  االإم����ارات����ي����ات 

الختبار الثقافة االإماراتية االأ�سيلة. 
اأي�ساً جوالت  الفعاليات  قائمة  كما �سمت 
القدمي"  "بيتي  ا����س���م  حت����ت  ب���احل���اف���ل���ة 

ال�ستك�ساف بيوت مدينة العني كما كانت يف 
املا�سي، وزيارة الواحات واملواقع التاريخية 
والثقافية يف املدينة، حتت اإ�سراف اآثاريني 
التاريخية  املباين  برتميم  ومتخ�س�سني 

من هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة.
بالفنون  االح��ت��ف��اء  مت  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف 
ع��رب جم��م��وع��ة متنوعة من  االإم���ارات���ي���ة، 
ال���ع���رو����ض امل��و���س��ي��ق��ي��ة يف ع����دة م���واق���ع يف 
االأغنية  ذاك�������رة  ع����رو�����ض  م��ن��ه��ا  ال����ع����ني، 
العازفني  االإماراتية، حيث قدم نخبة من 
االإماراتيني ال�سباب اأحلاناً �سعبيًة يف قلعة 
اخلم�سينيات  ف���رتة  اإىل  ت��ع��ود  اجل��اه��ل��ي 
م����ع غناء  وال�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات  وال�����س��ت��ي��ن��ي��ات 
ك��ل��م��ات ال�����س��ع��ر االإم����ارات����ي االأ���س��ي��ل. كما 
يف  خيالة  فعالية  اأي�ساً  القلعة  ا�ست�سافت 
الفرو�سية  بفنون  احتفت  والتي  اجلاهلي 
وخيول  ف���ر����س���ان  وت��ق��ال��ي��ده��ا مب�����س��ارك��ة 
م��ن اأك��ادمي��ي��ة ف��ر���س��اي ال��وط��ن��ي��ة لفنون 
الفرو�سية، وذلك يف اإطار الربنامج الثقايف 
اطالقه  مت  ال���ذي  الفرن�سي  االإم���ارات���ي- 
البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات  احتفاًء 

ال�سديقني. 
برنامج  فعاليات  اختتام  من  الرغم  وعلى 
فعاليات العني الثقافية، اإال اأن زوار املدينة 
ال ت�����زال اأم���ام���ه���م ف��ر���س��ة ال��ت��ع��رف على 
بزيارة  امل��ح��ل��ي��ة،  الفنية  ال�����س��اح��ة  م��الم��ح 
م��ع��ر���ض ك����والج ال����ذي ي��ع��ر���ض اإب���داع���ات 
ومقيماً  اإم��ارات��ي��اً   فناناً  وع�سرين  ثالثة 
االأع��م��ار واخللفيات  ال��دول��ة من جميع  يف 

الفنية، يف مركز القطارة للفنون حتى يوم 
يونيو.  15

و�سيعود برنامج فعاليات العني الثقافية يف 
�سبتمرب املقبل.

•• اأبوظبي – الفجر 

ب��ا���س��رت م��ن�����س��اآت ���س��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات ال�سحية 
ال�سحية  ال�سنوية  الرم�سانية  "�سحة" تنظيم حملتها 
والتي  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال�����س��اد���س��ة  دورت�����ه  يف  "دوائي" 
للمر�سى  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  جميع  تنظمه 
وامل��راج��ع��ني واجل��م��ه��ور اب���ت���داء م��ن اال���س��ب��وع املا�سي 
لنهاية �سهر رم�سان املبارك. و�سينظم كل من م�ست�سفى 
وم�ست�سفى  الطبية  خليفة  ال�سيخ  ومدينة  الكورني�ض 
وم�ست�سفى  توام  وم�ست�سفى  الرحبة  وم�ست�سفى  املفرق 
ال�سحية  امل��راك��ز  وجميع  الغربية  وم�ست�سفيات  العني 
من  ال��ع��دي��د  اخل��ارج��ي��ة،  العالجية  للخدمات  التابعة 
االأن�سطة التوعوية التي �ست�ستهدف املر�سى واملراجعني 
واملوظفني باالإ�سافة اإىل زيارة بع�ض اجلهات واملوؤ�س�سات 
احلكومية االأخرى وعدد من املراكز التجارية للو�سول 
اإىل جميع فئات املجتمع، وتهدف هذه احلملة م�ساعدة 
رم�سان  �سهر  خ��الل  دوائ��ي��ة  خطة  و�سع  على  االأف����راد 
و�سيتم  ال�سيام.  فري�سة  اأداء  عند  �سالمتهم  ت�سمن 
تن�سيق اخلطة  ب�����س��رورة  ال��وع��ي  رف���ع  خ���الل احل��م��ل��ة 
وال�سيديل،  الطبيب  م��ن  ك��ل  م��ع  العالجية  ال��دوائ��ي��ة 
و�سرح كيفية ا�ستخدام االأدوية املختلفة بح�سب الو�سع 
ال�سحي للمري�ض واإمكانية تعديل اجلرعات، واالأوقات 
ت��ن��اول االأطعمة  املالئمة الأخ���ذ ه��ذه االأدوي����ة، وجت��ن��ب 
التي قد تفاقم من حالة املري�ض وتعيق �سيامه ب�سكل 
التي  االأدوي����ة، واالأع��را���ض  م��ع بع�ض  تتعار�ض  اأو  اآم��ن 
مثل  ال�سيام  قطع  تتطلب  قد  والتي  مالحظتها  يجب 
الدوار و�سرعة �سربات القلب ومالحظة املراأة احلامل 
اأطباء  وين�سح  اجل��ف��اف.  اأو  اجلنني  حركة  النخفا�ض 
�سركة "�سحة" مر�سى داء ال�سكري مبراجعة الطبيب 

ق��ب��ل رم�����س��ان ل��ت��ح��دي��د م��ق��درة امل��ري�����ض ع��ل��ى ال�سوم 
ل���زم االأم����ر، ومراقبة  اإن  ال��ع��الج واجل���رع���ات  وت��ع��دي��ل 
الفطور  وبعد  ال�سيام  خ��الل  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستوى 
بثالث �ساعات وقبل ال�سحور ل�سبط جرعة االأن�سولني 
وتفادي هبوط اأو ارتفاع ال�سكر يف الدم، وعدم االإفراط 
ال�سوائل  م��ن  واالإك��ث��ار  وال�سكريات  االأطعمة  ت��ن��اول  يف 
ملنع  الليل  وال��زه��ورات خالل  كاملاء  ال�سكر  اخلالية من 
اجلفاف يف نهار اليوم التايل.  وتقول د. مي�سون الكعبي، 
"حملة  امل��ف��رق:  م�ست�سفى  يف  ال�سيدلية  ق�سم  م��دي��ر 
دوائي هي مبادرة تهدف لرعاية املر�سى واالإح�سان لهم، 
بل  العالجية  اخلدمات  تقدمي  على  يقت�سر  ال  فدورنا 
ي�سمل امل�ساهمة يف حتقيق حياة �سحية وخدمات وقائية 

اإىل جانب اخلدمات العالجية مب�ستويات عاملية.
ال�سهر  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  ن���درك  نحن  الكعبي:  د.  واأ���س��اف��ت 
الف�سيل لنا وحر�سنا على �سومه، وباملثل من قد يعاين 
من بع�ض االأمرا�ض التي قد متنعه عن ال�سوم اأو تعر�ض 

حياته ملخاطر تهدد �سحته، وحملة "دوائي" هي فر�سة 
والن�سح للمر�سى يف عدة  امل�سورة  لنبادر يف تقدمي  لنا 
اأكرث والتزام للمحافظة  حاالت �سحية تتطلب متابعة 
منها  ال�سيام،  خ��الل  التدهور  من  املري�ض  �سحة  على 
الدم،  �سغط  وارت��ف��اع  ال���دم،  وجتلط  ال�سكري،  مر�سى 
الدرقية،  ال��غ��دة  وا�سطرابات  الكولي�سرتول،  وارت��ف��اع 
ويف  مي�سون:  د.  واأ�سافت  احلامل.  االأم  اإىل  باالإ�سافة 
اأدوي����ة  ���س��رف  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  وح��ده��ا  امل��ف��رق  م�ست�سفى 
االأخرى  االأدوي���ة  �سرف  اج��م��ايل  م��ن   48% ال�سكري 
بن�سبة  ال�سغط  اأدوي��ة  تليه  ذات��ه،  العام  امل�ست�سفى يف  يف 
 18% ال��ك��ول��ي�����س��رتول  بن�سبة  اأدوي�����ة  ب��ع��ده   22%

وبعده اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي 12%.
العيادات  �سيدلية  الطنيجي-م�سرف  د.ميادة  وا�سافت 
و�سيدلية  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف  اخلارجية 
عيادة ال�سكري: على الرغم من رغبة املر�سى ال�سديدة 
ي��غ��ريوا يف  ال  ب���اأن  نن�سحهم  ان��ن��ا  اال  ال�سيام  امت���ام  يف 

املخت�ض  الطبيب  ا�ست�سارة  بعد  اال  الدوائية  جرعاتهم 
وال�سيدالين املوؤهل لتعديلها مبا يتنا�سب مع حاالتهم 
اأو  الطبيب  اىل  ال��رج��وع  اأه��م��ي��ة  م��راع��اة  م��ع  املر�سية 
اأعرا�ض  ب��اأي��ة  ال�����س��ع��ور  ع��ن��د  ال���ط���واري  م��راج��ع��ة ق�سم 

جانبية من تاأثري ال�سيام اأو بعد تناول الدواء.
خالل  واالر���س��ادات  الن�سائح  من  العديد  ط��رح  و�سيتم 
احلملة من قبل فريق ال�سيدلية بالتعاون مع  الفريق 
واملمر�سني  االط���ب���اء  م���ن  وامل����وؤل����ف  امل��خ��ت�����ض  ال��ط��ب��ي 
واخ��ت�����س��ا���س��ي ال��ت��غ��ذي��ة وال���ذي���ن ���س��ي��ت��واج��دون ام���ام 
التابعة  التخ�س�سية  ال��ع��ي��ادات  م��ب��ن��ى  يف  ال�����س��ي��دل��ي��ة 
الكتيبات  ت��ت��وف��ر  ك��م��ا  ال��ط��ب��ي��ة.   خليفة  ال�سيخ  مل��دي��ن��ة 
عليها  احل�سول  املري�ض  ي�ستطيع  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة 
عرب تطبيق الوت�ساب او الربيد االلكرتوين اخلا�ض به. 
وللمزيد من اال�ستف�سارات ميكن للمر�سى التوا�سل مع 
خالل  ت�ساوؤالتهم  جميع  على  للرد  املوؤهلني  ال�سيادلة 

�ساعات الدوام الر�سمي عرب الرقم املجاين 80050. 
واأكد حممد مغازي �سيديل يف م�ست�سفى الرحبة على 
اأو غري  مبا�سر  ب�سكل  تتاأثر  قد  االدوي��ة  الكثري من  اأن 
مبا�سر بالنظام  الغذائي للمري�ض مما يتطلب مراجعة 
اخل��ط��ة ال��ع��الج��ي��ة ل��ت��الئ��م اوق����ات ال�����س��ي��ام واالفطار 
ويتمثل ذلك يف ابدال بع�ض االأدوي��ة مبثيالتها ممتدة 
املفعول لتقليل عدد اجلرعات اليومية مثل اأدوية عالج 
امل�سادات  وبع�ض  ال�سكري  واأدوي���ة  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع 
اي�سا تغري جرعات حقن  احليوية وغريها. كما ميكن 
كميات  يف  التغري  لتنا�سب  ال�سكر  ملر�سى  االن�����س��ول��ني 
يف  دوائ��ي  حملة  متثل  كما  يوميا،  امل�ستهلكة  الن�سويات 
الغذائية  الن�سائح  رم�سان فر�سة قيمة الإعطاء بع�ض 
للمر�سى مما ي�سهم يف تعزيز املفعول العالجي للدواء و 

احلد من االثار اجلانبية.

طالب ي�صاركون يف برنامج 
ال�صالمة ال�صاطئية 

•• دبي- الفجر

اأن�سطة  يف  انرتنا�سيونال  ويلنجتون  جيم�ض  مدر�سة  م��ن  ط��الب  ���س��ارك 
االأزرق" لالأن�سطة  �سهادة  "العلم  ال�ساطئية كجزء من  بال�سالمة  خا�سة 
اأنحاء  جميع  يف  واملرا�سي  ال�سواطئ  وتطوير  حماية  يف  املخت�سة  البيئية 

العامل. 
�سنة  و14   11 ال���  مابني  االأن�سطة  يف  امل�ساركني  الطالب  اعمار  تراوحت 
بدعوة من منتجع و �سبا وذلك بهدف ن�سر الوعي حول اأهمية اتخاذ تدابري 

ال�سالمة اخلا�سة بال�سواطئ و دور املنقذين فيها. 
وقام املنقذين بتدريب الطالب حول املخاطر التي ميكن التعر�ض اإليها يف 
ال�ساطئ باالإ�سافة اإىل اإجراءات ال�سالمة الواجب اتخاذها حلماية الزوار. 
يتم  االأولية  التي  االإ�سعافات  و  االإنقاذ  تقنيات  بعر�ض  املنقذين  كما  قام 

اتباعها على ال�سواطئ .
  : Nikki Beach وقال ال�سيد الك�سندر �سنايدر، املدير العام ملنتجع و �سبا
لقد �سعدنا با�ست�سافة الطالب من مدر�سة جيم�ض ويلنجتون انرتنا�سيول 
يف هذا الربنامج املميز، حيث نحر�ض على اتباع معايري ال�سالمة ال�ساطئية 
و امل�ساركة يف االأن�سطة البيئية و �سمان جتربة ا�ستثنائية وممتعة جلميع 

�سيوفنا و نزالئنا.
جيم�ض  مدر�سة  مدير  م�ساعد  برو�ض،  نيكوال�ض  ال�سيد  ذك��ر  جانبه  وم��ن 
ويلنجتون انرتنا�سيونال: "لقد حظي الطالب بتجربة ا�ستثنائية بالتعاون 
مع منتجع و �سبا "Nikki Beach" حيث اكت�سبوا العديد من املهارات 
اإج��راءات ال�سالمة الواجب اتباعها يف ال�سواطئ.  املهمة و االأ�سا�سية حول 
من  العديد  يف  معهم  للتعاون  "نتطلع  بقوله  للمنتجع  �سكره  عن  وع��رب 

امل�ساريع يف امل�ستقبل".
وكان منتجع و �سبا  قد ح�سل على �سهادة "العلم االأرزق التى يتم منحها 
وذات  بالربنامج  اخلا�سة  املعايري  م��ع  تتوافق  التي  وامل��را���س��ي  لل�سواطئ 
واخلدمات  وال�سالمة  املياه،  وج��ودة  والتعليم،  البيئية،  بالتوعية  ال�سلة 
للجودة وميكن  ترمز  الربنامج عالمة  اأ�سبح هذا  البيئية. حتى  واالإدارة 

ا�ستخدامها يف الرتويج لل�سواطىءاأو املرا�سى.

 •• اأبوظبي -الفجر: 

جمل�ض  نهيان  ع�سو  اآل  حممد  بنت  ال�سيخة  مو�سي  اأث��ن��ت 
واملوؤ�س�سي  االأهلي  التفاعل  على  اأمنية  حتقيق  موؤ�س�سة  اأمناء 
ملبادرة  ال�سامية  التوجيهات  م��ع  املجتمع  الإف���راد  وال�سخ�سي 
اإعالن هذا العام عام اخلري من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد ال نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل واخيه �ساحب ال�سمو 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  تال مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ما يعك�ض ت�سافر املوؤ�س�سات 
واالأفراد كل يقوم بواجبه جتاه االآخرين يف �سنع اخلري ما�سني 
على االأثر احل�ساري اجلميل لباين االحتاد املغفور له باذن اهلل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان. جاء ذلك خالل افتتاح �سموها 
ومواكبة لفعاليات عام اخلري، معر�ض "�سوق االمنيات" الذي 
اآل  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  �سمو  حرم  برعاية  يقام 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �سيف  بنت  �سيخة  ال�سيخة  �سمو  نهيان، 
الرئي�سة الفخرية االأعلى للموؤ�س�سة الذي تنظمه حتقيق اأمنية 
املقبل  يونيو  �سهر  م��ن  اخلام�ض  حتى  ي�ستمر  ال���ذي  املعر�ض 
 ، واحلفالت  املعار�ض  ال�ساحر" لتنظيم  "االإبداع  مع  بالتعاون 

وذلك يف بوابة ال�سرق مول يف اأبوظبي.
اإعجابها  عن  نهيان  اآل  حممد  بنت  مو�سي  ال�سيخة  واأع��رب��ت 
بدور  منوهة  واملتميزة،  املتنوعة  وامل�ساركة  التنظيم  مب�ستوى 

م��وؤ���س�����س��ة حت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ة و���س��رك��ة االب�����داع ال�����س��اح��ر يف تعزيز 
االأن�سطة املجتمعية التي تعود بالنفع على املجتمع . 

و�سكرت �سموها امل�ساركني وامل�ساركات يف املعر�ض وتخ�سي�سهن 
موؤ�س�سة  برنامج  وف��ق  املر�سى  االأط��ف��ال  اأمنيات  ل�سالح  ريعه 
�سهر  مبقدم  واجلميع  الر�سيدة  القيادة  مهنئة  اأمنية  حتقيق 
الذي  امل��ع��ر���ض  مو�سي  ال�سيخة  .  وتفقدت  امل��ب��ارك  رم�����س��ان 
تنا�سب  متنوعة  معرو�سات  ت�سمنت  جناحاً،   50 على  ي�ستمل 
مالب�ض  �سملت  حيث  مناف�سة،  وباأ�سعار  املجتمع  فئات  جميع 
االأطفال والن�سائية باأنواعها التقليدية واحلديثة واالإك�س�سوارات 
والعبايات، بجانب امل�سغوالت اليدوية الرتاثية االإماراتية التي 
قدمتها عدد من االأ�سر املنتجة االإماراتية امل�ساركة يف املعر�ض 
والتي عر�ست ال�سراريد والثوب االإماراتي والعطور والبخور، 

وغريها من امل�ستلزمات املنزلية. 
وقال هاين الزبيدي الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة حتقيق اأمنية ، 
اإن املوؤ�س�سة ت�سعى من تنظيم املعر�ض الذي يعد املبادرة االأوىل 
اأن�سطتها ال�سنوية واملتمثلة يف  للموؤ�س�سة يف هذا املجال، لدعم 
امل�ستطاع،  ق��در  املر�سى  لالأطفال  االأمنيات  من  املزيد  حتقيق 

بالتعاون مع جميع اجلهات احلكومية واخلا�سة.
اأم��ن��ي��ة " خ��الل الفرتة  واأو���س��ح اأن م��ن ب��ني اأه����داف " حتقق 
منتجاتها  الإب���راز  املبدعة  االإم��ارات��ي��ة  ال��ك��وادر  ت�سجيع  املقبلة، 
تلك  خ��الل  من  لديها  االإنتاجية  مفهوم  وتر�سيخ  وت�سويقها، 

املعار�ض التي �ستنظم خالل الفرتة القادمة، متمنياً اأن حتقق 
النجاح املطلوب لتدعم اأن�سطة املوؤ�س�سة االإن�سانية.

الزبيدي  ق��ال   ، املقبلة  الفرتة  يف  املوؤ�س�سة  برامج  جديد  وع��ن 
رم�سان  �سهر  االأم��ن��ي��ات  خالل  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  �سيتم  اإن���ه 
العربي،  ال�سعيد  وعلى  الدولة،  من  خمتلفة  مدن  يف  الكرمي، 
فاإننا نحاول التو�سع يف حتقيق العديد من االأمنيات يف العديد 
من الدول بعد اأن حققنا رقماً قيا�سياً يف االأردن، بالتعاون مع 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  اليمن  ويف  لل�سرطان  احل�سني  موؤ�س�سة 

ال�سيخ �سلطان نب خليفة ال نهيان العلمية واالن�سانية . 
ولفت اإىل اأن موؤ�س�سة " حتقيق اأمنية " تعد واحدة من اأن�سط 
املوؤ�س�سات االإن�سانية املعنية باالأطفال لي�ض فقط على م�ستوى 
خولة  ال�سيدة  ق��ال��ت  فيما  ال��ع��امل.  م�ستوى  على  ب��ل  ال��دول��ة، 
اخلالدي اأم �سفيان منظمة املعر�ض من االإبداع ال�ساحر معر�ض 
االمارات  احتفاالت  بها  نواكب  خريية  االمنيات  مبادرة  �سوق 
االأمنيات  الر�سيدة ويعد �سوق  القيادة  بعام اخلري وفق توجيه 
من اأبرز املعار�ض اخلريية التي مت تنظيمها من خالل موؤ�س�سة 
“حتقيق امنية” ، اإذ يحظى هذا احلدث اخلريي بتنظيم �سوق 
ي�سم اأكرث من خم�سني عار�ض من خمتلف الفئات، والذي يتيح 
تت�سمن  اجل���ودة  عالية  حملية  منتجات  ���س��راء  فر�سة  ل��ل��زوار 
ك��م��ا ي�سمل احلدث  وال���ع���ب���اءات واحل���ل���ي،  وال��ع��ط��ور  امل��الب�����ض 
رق�سات  مثل  املتاألقة  الفنية  العرو�ض  من  جمموعة  انطالق 

العيالة، و الدبكة، و رق�سة التنورة امل�سرية وغريها ، و�سيعزز 
ال�سوق تواجده من خالل م�ساهمة ريع املعر�ض ملوؤ�س�سة حتقيق 
امنية التي تعمل على تلبية رغبات االطفال امل�سابني باأمرا�ض 
مهددة للحياة. من جهتها، قالت خولة اخلالدي اأم �سفيان من 
�سركة االإبداع ال�ساحر لتنظيم املعار�ض واحلفالت، اإن املعر�ض 
يهدف اإىل اأهمية دعم االأعمال اخلريية، متوقعة النجاح لهذا 
املعر�ض الذي �ستليه معار�ض اأخرى باأبوظبي مول خالل �سهر 
رم�سان.  من جانبه، قال جان بيري منور، املدير التنفيذي يف 

العام  ايجابية هذا  اأك��رث  نكون  ان  ي�سعدنا  م��ول:  ال�سرق  بوابة 
من خالل ا�ست�سافة االأن�سطة والفعاليات الرم�سانية يف بوابة 
ال�سرق مول، حيث �ستكون هذه الفر�سة عظيمة للزوار للجمع 
اأفراد  جلميع  الرائعة  باالأن�سطة  اال�ستمتاع  م��ع  الت�سوق  ب��ني 
�ستمثل قناة حيوية  العمل  العرو�ض وور�ض  اأن  العائلة، موؤكدا 

لتعزيز الثقافة االإماراتية وترويج فعاليات بوابة ال�سرق مول.
واأنه مت اعداد الفعاليات واالن�سطة خ�سي�سا لتتنا�سب مع روح 

�سهر رم�سان املبارك وتعزيز الثقافة االإماراتية البارزة. 

مو�ضي بنت حممد اآل نهيان :

املر�صى الأطفال  اأمنيات  حتقق  اخلري  عام  لفعاليات  داعمة  الأمنيات" مبادرة  "�صوق 
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اليوم الأول:
واحدة  �سريحة   + احلليب  من  ك��وب  ال�سحور:   -
غري  املك�سرات  م��ن  حفنة   + املحم�ض  اخلبز  م��ن 
قطعة  اأو  ف��ول  م��الع��ق   4 ب���  ت�ستبدل  اأو  مملحة 
 + قري�ض  اأو  ملح خفيف  اليد  كف  جنب يف حجم 

كوب �سغري )روب( زبادي
- االإفطار:

�سرب املاء وتناول التمر.
ربع   + ملح خفيف  دج��اج  �سوربة  �ساعة،  رب��ع  بعد 
دجاجة بدون جلد + �سلطة احلم�ض + 4 مالعق 
اأرز + قطعة اأو قطعتني من البقالوة بعد ثالثة 

�ساعات من االإفطار

اليوم الثاين :
- ال�سحور: احلبوب الكاملة املعتمدة على القمح 
مع احلليب، اأو بي�ستني م�سلوقتني وقطعة جنب 
+ تفاحة  رب��ع رغيف   + اليد  قري�ض يف حجم كف 

اأو موزة
- االإفطار:

�سرب املاء وتناول التمر.
ن�سف دجاجة مع االأرز امل�سلوق )ن�سبة خفيفة من 
الزيت( + طبق خ�سار مطبوخ اأي نوع بدون دهون 
االإفطار  بعد  ف��واك��ه  �سلطة   + خ�����س��راء  �سلطة   +

بثالث �ساعات

اليوم الثالث :
ب�  ت�ستبدل  اأو  حم��الة  قمح  ح��ب��وب  ال�سحور:   -

كامل قمح  + رغيف  1 قر�ض طعمية 

غامق + 2 روب حجم �سغري) زبادي( + ثمرة من 
الكمرثى اأو الربتقال .

- الإفطار: ماء ومتر.
من  م��الع��ق   6  + اخل�����س��ار   + م�سوي  �سمك   2
اأي  اأو  العوامات   - الزالبية  من  قطع   4  + االأرز 

نوع حلوى بعد االإفطار بثالث �ساعات.

اليوم الرابع :
- ال�سحور: جنب خفيف امللح + ملعقة من املربى 
+ 2 قطعة من اخلبز املحم�ض + 2 ثمرة الفواكه 

الطازجة اأو املجففة.
 +2 مطبوخة  معكرونة  م��الع��ق   4 االإف���ط���ار:   -
قطعة �سمبو�سك + طبق خ�سار مطبوخ و�سلطة + 
قطعة كيك خفيف اأو اأي نوع حلوى بعد االإفطار 

بثالث �ساعات

اليوم اخلام�ص :
- ال�سحور : 2 روب )زبادي( + رغيف �سن + قطعة 

جنب ملح خفيف + خيار وطماطم وخ�ض.
 + )ف���رن(  ب�ساميل  معكرونة  قطعة  االف��ط��ار:   -
ط��ب��ق خ�����س��ار ك��ب��ري + ح�����س��اء )���س��ورب��ة( + قطعة 

�سغرية من احللوى.

اليوم ال�ضاد�ص :
- ال�سحور : ن�سف رغيف خبز اأ�سمر + 4 مالعق 

ال������زي������ت������ون ف�����������������ول ب�������زي�������ت 
 + ����س���ل���ط���ة   +

قطعة جنب قري�ض.
- االفطار : 2 �سريحة حلم + طبق �سوربة ل�سان 
ع�سفور اأو �سعرية + ٥ مالعق اأرز + قطعة حلوى 

بعد الفطار بثالث �ساعات.

اليوم ال�ضابع :
- ال�سحور : 2 حبة فالفل )طعمية( + 2 ملعقة 

فول + 1 رغيف �سن + 2 ثمرة فاكهة طازجة.
- االفطار : كمية متوازنة من الطعام االإختياري 
بداية  قبل  راح��ة  فهو  وباعتدال  الرغبة،  ح�سب 

االأ�سبوع التايل.

الأ�ضبوع الثاين
اليوم االول

- ال�����س��ح��ور : ن�����س��ف رغ��ي��ف ���س��ن + ق��ط��ع��ة جنب 
قري�ض اأو ملح خفيف + طبق �سلطة خ�سراء + 1 

كوب )روب( زبادي
- الفطور : تناول املاء والتمر.

 2  + اأرز  3 م��الع��ق   + ف���راخ  ك��رمي��ة  �سوربة  طبق 
قطعة حلم + طبق �سلطة كبري + 3 ثمرة فاكهة 

بعد االإفطار ب�ساعتني.

اليوم الثاين :
اأو  ف��ول  3+ مالعق  فاكهة  ثمرة   3  : ال�سحور   -

قطعتني جنب ملح خفيف + كوب روب)زبادي(.
اأرز +  4 مالعق   + 2 �سمك بالفرن   : - االف��ط��ار 

�سلطة خ�سراء كبرية + ح�ساء خ�سار اأو اأي نوع.

 اليوم الثالث
- ال�سحور : 2 بي�سة م�سلوقة 
اأو بي�ستني مقليتني + 1 طبق 
 + حممرة  بطاط�ض  �سغري 

كوب روب)زبادي(.
- االفطار : ن�سف دجاجة 
مقلية يف الزيت + طبق 
م����ن احل�������س���اء + 
م����الع����ق   4
م����ع����ك����رون����ة 
م�����س��ل��وق��ة + 
حلوى  ط���ب���ق 
بعد  م���������س����ك����ل 
االفطار بثالث 

�ساعات.

اليوم الرابع
 + + ج��نب  غ��ام��ق  رغ��ي��ف قمح   1  : ال�سحور   -

طماطم وخيار + كوب روب )زبادي(.
- االف���ط���ار : 2 ق��ط��ع��ة حل��م حم��م��ر + 4 

اأو  ع���د����ض  ����س���ورب���ة   + اأرز  م���الع���ق 
خ�سار  ط���ب���ق   + ك����رمي����ة 

مطبوخ + ٣ ثمرة فاكهة 
بعد االفطار ب�ساعتني

اليوم اخلام�ص
 1  : ال�������������س������ح������ور   -
ب���ط���اط�������ض حم����م����رة + 
)روب(  �سغري  كوب   2
بطاط�ض   1 اأو  زب����ادي 

)زبادي(  روب   + بيوريه 
قمح  رغ����ي����ف  ن�������س���ف   +

كامل.
: طبق متو�سط من �سينية بطاط�ض  االفطار   -
بالفرن + �سوربة + 3 مالعق اأرز + �سلطة خ�سراء 

+ قطعة كيك.

اليوم ال�ضاد�ص
- ال�سحور : 2 بي�سة مقلية + ن�سف رغيف قمح 

كامل + قطعة جنب + 1 روب )زبادي(.
 + اأرز  8 مالعق   + �سمك م�سوي   2  : االف��ط��ار   -
�سلطة خ�سراء+ 3 قطع باذجنان مقلي + 3 ثمرة 

فاكهة طازجة.

اليوم ال�ضابع
- ال�سحور : 2 بي�سة م�سلوقة + 2 ملعقة فول + 

رغيف �سن + خيار اأو خ�ض.
- االفطار: �سوربة + 5 مالعق اأرز + ربع دجاجة 
 + مطبوخ  خ�سار  طبق  اجل��ل��د(+  )ي��ن��زع  حممرة 

قطعة حلوى.
ثم يكرر االأ�سبوعني ال�سابقني مرة اأخرى، حتى 

نهاية ال�سهر.

املتاح لك يوميا بعد و اأثناء الفطار :
- 3 ثمرات متر يوميا قبل الفطور.

�ساي. كوب   2 –
�سكر  ال����دي����ن  ق���م���ر  ���س��غ��ري  ك�����وب   1–

خفيف.
اأو  اأو خروب  – 1 متر هندي �سكر خفيف 

اأي نوع ع�سري اأخر.

من  اخل��ال��ي��ة  الع�سائر  م��ن  مفتوحة  كمية   –
وميكن  اليد  كف  بحجم  حلوى  – قطعة  ال�سكر 
حلوى  ن����وع  اأي  اأو  ك����رمي  ب���االأي�������ض  اإ���س��ت��ب��دال��ه��ا 

تف�سله
نعناع. او  اأع�ساب  �ساي  كوب   1 –

�سكر  ملعقة  ن�سكافية  اأو  قهوة  م�سروب   1  –
واحدة.

ملحوظة : حاول اأن توزع ال�سكر على امل�سروبات 
مالعق  تزيد  ال  بحيث  لك  املتاحة  الكلية 

ال�سكر اليومية عن 3 مالعق.

خالل  املمنوعات 
هذا الرجيم :
يكون  اأن  ي��ج��ب 

ال��������ط��������ع��������ام 
عام  ب�سكل 

ق�����ل�����ي�����ل 

الد�سم ، باالإ�سافة اإىل اأنه يف�سل عدم تناول جلد 
الدجاج اأو القطع الد�سمة من اللحوم .

االأرز ميكنك  ب��ه  ي��وج��د  ي���وم  اأي  يف   : م��ل��ح��وظ��ة 
اإ�ستبداله باملعكرونة والعك�ض ح�سب الرغبة.

10 كيلو على  بنهاية هذا ال�سهر ميكنِك خ�سارة 
امل�سي ن�سف �ساعة يوميا بعد  االأقل مع ممار�سة 
االفطار بثالث �ساعات .. اأو ميكنك االإ�ستغناء عن 

امل�سي مع اأداء �سالة الرتاويح يوميا.

التي  الطبيعية  االأم���ور  ال��غ��ازات من  تكون 
اأنه  اإال  ال��ي��وم،  م��دار  على  اختبارها  ميكن 
يف ك��ث��ري م���ن االأح����ي����ان ق���د ي������زداد االأم����ر 
�سوءاً. ويف �سهر رم�سان ومع تغري النظام 
ال���غ���ذائ���ي وازدي���������اد م���ع���دل ت����ن����اول بع�ض 
تواجهني  قد  واحلريفة  الد�سمة  االأطعمة 
كبرية  ب�����س��ور  واالن��ت��ف��اخ  ال���غ���ازات  م�سكلة 
اأهم االأطعمة  وهو ما يتوجب معه معرفة 
الغازات  وتكون  باالنتفاخ،  لل�سعور  امل�سبّبة 

و�ُسبل فّعالة لعالجها.
اأهم االأطعمة امل�سببة لالنتفاخ:

القرنبيط،  )ال���ك���رن���ب(،  امل��ل��ف��وف 
والربوكلي:

ت��ن��ت��م��ي ه�����ذه اخل���������س����روات اإىل 
النباتية،  ال���ع���ائ���ل���ة  ن���ف�������ض 
ب��اح��ت��وائ��ه��ا على  وت��ت��م��ي��ز 
ي�سعب  ���س��ك��ري��ة  م�����ادة 
ه�سمها وهو ما يوؤدي 
بفعل  ت��خ��م��ره��ا  اإىل 
ال��ب��ك��ت��ريي��ا امل���وج���ودة 
باالأمعاء، وال يعني هذا 
التوقف عن تناول هذه 
غنية  فهي  االأطعمة 
مب�سادات االأك�سدة 
وال�������ع�������ن�������ا��������س�������ر 
االأخرى  الغذائية 
ت�����زي�����د من  ال�����ت�����ي 
اأه����م����ي����ة ت���ن���اول���ه���ا، 
بتقليل  ُين�سح  ول��ك��ن 
يتناولها  التي  الكميات 
الفرد بعد ال�سيام لتجنب 

ال�سعور باالإنتفاخ.

البقوليات:
والعد�ض  ال��ف��ول  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  البقوليات 
االأ���س��م��ر م��ن االأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على 
يف  يت�سبب  ما  وه��و  ه�سمها  ي�سعب  األياف 
ت��ك��ون ال���غ���ازات وال�����س��ع��ور ب��االإن��ت��ف��اخ، ومع 
دخول �سهر رم�سان فاإن الفول ُيعد الطبق 
ُين�سح  لذا  ال�سحور،  مائدة  على  الرئي�سي 
ب��ه��ر���ض ال��ف��ول ج��ي��داً ح��ت��ى ت�����س��ُه��ل عملية 
وخا�سًة  اخل�������س���روات  ت���ن���اول  اأو  ه�����س��م��ه 
وذلك  الفول  طبق  بجانب  واخليار  اخل�ض 

الحتوائها على األياف �سهلة اله�سم.

منتجات الألبان:
اأن  اإال  ال��ع��ال��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  قيمتها  ب��رغ��م 
ي���ع���ان���ني م����ن نق�ض  ب��ع�����ض االأ����س���خ���ا����ض 
االإنزمي امل�سئول عن تك�سري مادة الالكتوز 
وهو  االأل��ب��ان(  مبنتجات  امل��وج��ود  )ال�سكر 
ما ي�سبب لهم ال�سعور بالغازات بعد تناول 
االألبان.  منتجات  م��ن  وغ��ريه��ا  االأج��ب��ان، 

االنتفاخ  م��ن  ت��ع��ان��ني  ك��ن��ِت  اإذا 
االألبان  منتجات  تناول  بعد 

االأقرا�ض  ب��ت��ن��اول  ُين�سح 
ال��ت��ي حتتوي  امل��ه�����س��م��ة 

ع������ل������ى االإن����������زمي����������ات 
تك�سري  على  القادرة 

م��������ادة ال���الك���ت���وز 
ا�ست�سارة  ب��ع��د 

طبيبك.

التفاح:

زيارة  م��ن  تقيِك  ق��د  يومياً  واح���دة  تفاحة 
االإنتفاخ،  ل��ِك  ت�سبب  ق��د  اأن��ه��ا  اإال  الطبيب 
�سعبة  �سكرية  م���واد  على  ال��ت��ف��اح  يحتوي 
اله�سم ولتجنب تكون الغازات ب�سبب تناول 

�سهر  يف  تناوله  بتقليل  ُين�سح  التفاح 
عن  بعيداً  تناوله  اأو  رم�سان 

االإكتفاء  م��ع  الوجبات 
ب����ت����ف����اح����ة 

واح�����������دة 
 . يومياً
وُيذكر 

ن  اأ

الفواكه  وال��ربق��وق من  الكمرثى،  اخل��وخ، 
املرتبطة اأي�ساً بتكون الغازات.

املخلالت والأطعمة املاحلة:
ال تخلو املائدة الرم�سانية من 

ال�سديدة  خم���اط���ره���ا  ب���رغ���م  امل���خ���ل���الت 
وخا�سًة على مر�سى ال�سغط العايل، 

عن�سر  م����ن  ال����ع����ايل  حم���ت���واه���ا  اأن  ك���م���ا 
ال�سوديوم يت�سبب يف احتبا�ض املاء باجل�سم 
وانتفاخ  ب��االإم��ت��الء  �سعور  م��ن  يتبعه  وم��ا 
ال���ب���ط���ن، وُي��ن�����س��ح ب��ت��ج��ن��ب االإف��������راط يف 
ت��ن��اول امل��خ��ل��الت و���س��رب كمية وف���رية من 
ال�سوديوم  عن�سر  اجل�سم من  لتنقية  امل��اء 

واالأمالح الزائدة.
�سهر  خ���الل  ب��االإن��ت��ف��اخ  ال�����س��ع��ور  ولتجنب 
التغذية  خ��رباء  ين�سح  ال��ك��رمي  رم�سان 
واملوز  اخليار  تناول  من  باالإكثار 
ي�������س���اع���دان على  وال�����ل�����ذان 
بالعط�ض  ال�سعور  جتنب 
ال�سيام  ف������رتة  اأث������ن������اء 

وتقليل تكون الغازات.

�شحة وتغذية
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اأطعمة ت�صبب ال�صعور بالإنتفاخ.. جتنبيها على مائدتك الرم�صانية

ومتوازن خالل  متنوع  لنظام غذائي  الأفكار  من  العديد  هناك 
�ضهر رم�ضان، وي�ضمل مكونات من املجموعات الغذائية اخلم�ص 

الرئي�ضية.
ولكن ينبغي احلر�ص على �ضرب ال�ضوائل )مثل املاء والع�ضائر 
الطازجة( وتناول التمر، واحلر�ص على تناول وجبة ال�ضحور 

قبل الفجر، والفطار وك�ضر ال�ضيام بعد املغرب.
اإليِك يف هذا اجلدول نظاما ملدة اأ�ضبوعني من الرجيم، ويتم 

اإعادة الأ�ضبوعني مرة اأخرى حتي نهاية ال�ضهر الكرمي.

ينبغي احلر�ص على �ضرب ال�ضوائل وتناول التمر

خالل رم�صان.. ريجيم �صحي ومتوازن خل�صارة الوزن 

األحد   28   مايو    2017  م   -   العـدد  12031  
Sunday  28   May   2017  -  Issue No   12031



24

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  10٣4٣٥
باإ�س������م: �ض. كيوبيك كوربوري�سن 

ابه 9212٣، الواليات املتحدة  اأفنيو، �سان دييجو، �سي  وعنوان����ه:  9٣٣٣ بالبوا 
االأمريكية

وامل�سجلة حتت رقم: 10٣911              بتاريخ:  2010/06/01 
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/11/27
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون االإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/٣7 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  10٣4٣6
باإ�س������م: �ض. كيوبيك كوربوري�سن 

ابه 9212٣، الواليات املتحدة  اأفنيو، �سان دييجو، �سي  وعنوان����ه:  9٣٣٣ بالبوا 
االأمريكية

وامل�سجلة حتت رقم: 98٣20              بتاريخ:  2009/12/1٣ 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اإعتباراً من تاريخ اإنت��هاء 

احلم��اية يف: 2017/11/27
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون االإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/٣7 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  10٣4٣7
باإ�س������م: �ض. كيوبيك كوربوري�سن 

ابه 9212٣، الواليات املتحدة  اأفنيو، �سان دييجو، �سي  وعنوان����ه:  9٣٣٣ بالبوا 
االأمريكية

وامل�سجلة حتت رقم: 10٣912             بتاريخ:  2010/06/01 
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/11/27
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون االإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/٣7 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  10٣4٣8
باإ�س������م: �ض. كيوبيك كوربوري�سن 

ابه 9212٣، الواليات املتحدة  اأفنيو، �سان دييجو، �سي  وعنوان����ه:  9٣٣٣ بالبوا 
االأمريكية

وامل�سجلة حتت رقم: 98٣21             بتاريخ:  2009/12/1٣ 
تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/11/27
وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون االإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�ض عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/٣7 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 2٥82٥                  بتاريخ: 2٣/1998/0٣
امل�سجلة حتت رقم: 21971                  بتاريخ: 1999/08/21

با�س��م: �ض. بورون ا�ض ايه ا�ض                  
وعنوانه:  18 رو امييل كوي، 10000 تروي�ض، فرن�سا

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الواق�عة بالفئة: 2٥
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�سم مالك العالمة:  �ض. بورون ا�ض ايه ا�ض.

ا�سم املتنازل له: �ض. كيديليز جروب     
مه�نته:  التجارة و ال�سناعة

جن�سيته: فرن�سا
عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 7٥010 باري�ض، فرن�سا

تاري�خ انت�قال امللكية  ) االندماج (:  ٥/2017/04  
تاريخ التا�سري يف ال�سجل:   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/12/08 املودعة حتت رقم: 264٥٣4 
با�س���م:اخلري لقطع غيار ال�سيارات )ذ م م (

وعنوان�ه:  �ض ب ٣98٥0، ديرة ، دبي، االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي، مرتكزات حماور، حماور دواليب املركبات، بطانات مكابح املركبات، لبادات 
مكابح ال�سيارات، قطع مكابح املركبات، لقم مكابح املركبات، مكابح للمركبات، واقيات �سدمات لل�سيارات، قاب�سات )كلت�سات( 
الربية  املركبات  واملكائن، علب مرافق الأج��زاء  املحركات  اأج��زاء  الربية بخالف  للمركبات  اأذرع تو�سيل  الربية،  للمركبات 
الربية،  للمركبات  دفع  اليات  الربية،  للمركبات  م�سننات  �سناديق  الربية،  للمركبات  مكائن  باملكائن(،  اخلا�سة  )بخالف 
�سدمات  واق��ي��ات  ال��ربي��ة،  للمركبات  احلركة  نقل  اليات  للمركبات،  تعليق  نواب�ض  للمركبات(،  )ل���وازم  هوائية  م�سخات 

للمركبات، نواب�ض تعليق للمركبات.
والواقعة يف الفئة:   12

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن �سكل هند�سي م�ستطيل باللون الربتقايل بداخله �سكل دائري باللون االأحمر الغامق 
ال�سكل  ويتخلل  االأب��ي�����ض  باللون   )SUSPENSION PARTS( الالتينية  الكلمات  االأع��ل��ى  م��ن  فيه  مكتوب 
ال�سكل  االأبي�ض بطريقة مميزة، وحتت  باللون   )TEX( الكلمة الالتينية املنت�سف �سكل مميز مكتوب فيه  الدائري من 
الدائري الكلمات الالتينية )BALL JOINT( باللون االأبي�ض، وحتتها ر�سم ب�سكل م�ستطيل باللون االأبي�ض وعليه 
اإطار باللون االأحمر ومكتوب بداخله الكلمة الالتينية )TEX( باللون االأحمر بطريقة مميزة، و حتت امل�ستطيل كتبت 
 TEX SUSPENSION( الالتينية الكلمات  االأبي�ض وحتتها  باللون   )BALL JOINT( الالتينية الكلمات 
ر�سم ل�سكل قطعة غيار ت�سمى )و�سلة كروية(، و�سكل العالمة  وباخللفية  االأ�سود على خلفية حمراء،  باللون   )PARTS

باملجمل هو عبارة ر�سم ل�سكل هند�سي يو�سح �سكل العبوة التي حتوي الو�سلة الكروية
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/12/08 املودعة حتت رقم: 264٥٣6 
با�س���م:اخلري لقطع غيار ال�سيارات )ذ م م (

وعنوان�ه:  �ض ب ٣98٥0، ديرة ، دبي، االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي، مرتكزات حماور، حماور دواليب املركبات، بطانات مكابح املركبات، لبادات 
مكابح ال�سيارات، قطع مكابح املركبات، لقم مكابح املركبات، مكابح للمركبات، واقيات �سدمات لل�سيارات، قاب�سات )كلت�سات( 
الربية  املركبات  واملكائن، علب مرافق الأج��زاء  املحركات  اأج��زاء  الربية بخالف  للمركبات  اأذرع تو�سيل  الربية،  للمركبات 
الربية،  للمركبات  دفع  اليات  الربية،  للمركبات  م�سننات  �سناديق  الربية،  للمركبات  مكائن  باملكائن(،  اخلا�سة  )بخالف 
�سدمات  واق��ي��ات  ال��ربي��ة،  للمركبات  احلركة  نقل  اليات  للمركبات،  تعليق  نواب�ض  للمركبات(،  )ل���وازم  هوائية  م�سخات 

للمركبات، نواب�ض تعليق للمركبات.
والواقعة يف الفئة:   12

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن �سكل هند�سي مربع باللون االحمر بداخله �سكل دائري باإطار باللون االأبي�ض مكتوب فيه 
من االأعلى واالأ�سفل الكلمات الالتينية )HIGH QUALITY WATER PUMP( باللون االأبي�ض ويتخلل 
ال�سكل الدائري من املنت�سف �سكل مميز مكتوب فيه الكلمة الالتينية )TEX( باللون االأبي�ض وحتتها الكلمات الالتينية 
بي�ساء  خلفية  على  امل��اء(  )م�سخة  ت�سمى  غيار  لقطعة  ر�سم  املربع  وحت��ت  االأبي�ض،  باللون   )WATER PUMP(
 WATER( الالتينية  الكلمات  وحتتها  مميزة  وبطريقة  االأحمر  باللون   )TEX( الالتينية  الكلمة  عليها  ومكتوب 
وعلى الي�سار �سكل هن�سي مميز باللون االأحمر  االأحمر،  باللون  مميز  هند�سي  ر�سم  وحتتها  االأبي�ض،  باللون   )PUMP
 WATER( الالتينية  الكلمات  وحتتها  مميزة  وبطريقة  االأبي�ض  باللون   )TEX( الالتينية  الكلمة  بداخله  مكتوب 
PUMP( باللون االأبي�ض ويف اخللفية ر�سم مل�سخة املاء، و�سكل العالمة باملجمل هو عبارة ر�سم ال�سكال هند�سية متقطعة 

تو�سح �سكل العبوة التي حتوي م�سخة املاء
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/12/12 املودعة حتت رقم: 264٥84 

با�س���م: نيوتري فارم �ض م ح

وعنوان�ه:  مكتب رقم. ال بي 0610٣، جبل علي، �ض. ب 71246، دبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  االأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�ض 

وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان، 

م�ستح�سرات تنظيف، �سامبو، �سابون، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت )لو�سن( جتميلية، م�سحوق التالك 

للزينة، كرميات جتميلية، كرميات لتبيي�ض الب�سرة.

والواقعة يف الفئة:   0٣

بطريقة  بحروف التينية  مكتوبة   )BEBEDERM( الكلمة  عبارة عن  العالمة  ال��ع��الم��ة:      و�سف 

خط مائل  )E( احلرفني  وفوق  قلب،  �سكل  على  ر�سم   )D( و   )B( مميزة، بداخل احلروف

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 1٣0097                  بتاريخ: 2009/06/07
امل�سجلة حتت رقم: 104001                  بتاريخ: 2010/06/01

با�س��م: �ض. دوجوي كري�سنز                  
وعنوانه:  زون اندي�سرتيللي، ريو دو دكتور فاياو، 8٥600 مونتيجو، فرن�سا

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�ض، االأحذية ) غري مت�سمنة االأحذية الطبية (، اغطية الرا�ض
الواق�عة بالفئة: 2٥

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�سم مالك العالمة:  �ض. دوجوي كري�سنز.
ا�سم املتنازل له: �ض. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�سناعة
جن�سيته: فرن�سا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 7٥010 باري�ض، فرن�سا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) االندماج (:  ٥/2017/04  

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 1427٥٥                  بتاريخ: 2٣/2010/0٥
امل�سجلة حتت رقم: 1٣600٣                  بتاريخ: 2011/04/1٣

با�س��م: �ض. كامتيني                   
وعنوانه:  94 روا �سليتوا�ض ، 494٥0 �سانت، ماكريان ماجو�ض، فرن�سا

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�ض، االأحذية، اغطية الرا�ض
الواق�عة بالفئة: 2٥

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�سم مالك العالمة:  �ض. كامتيني.
ا�سم املتنازل له: �ض. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�سناعة
جن�سيته: فرن�سا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 7٥010 باري�ض، فرن�سا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) االندماج (:  ٥/2017/04  

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 2٥6617                  بتاريخ: 2016/7/14
امل�سجلة حتت رقم: 2٥6617                  بتاريخ: 2017/1/12

با�س��م: �ض. داوفيتك�ض                   
وعنوانه:  466 ، روي دي مري�سيريي�ض ، 69140 ريليك�ض البانية ، فرن�سا. 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

 ، �سدارات   ، للريا�سة  قم�سان   ، �سوفية )مالب�ض(  قم�سان   ، كم  ن�سف  قم�سان   ، الرا�ض  اغطية   ، القدم  لبا�ض   ، مالب�ض 
قم�سان، �سرتات ، جرزاية ) كنزات �سوفية( ، كنزات �سوفية ، بناطيل ، افروهوالت ، �سراويل داخلية ، اثواب �سباحة ، تنانري 
، عباءات ، قم�سان م�سرواله ) مالب�ض ( ، جاكيتات ) مالب�ض ( ، مالب�ض داخلية ، مالب�ض ن�سائية داخلية ، قم�سان داخلية ، 
) مالب�ض داخلية ( ، �سبا�سب ، جوارب ق�سرية ، اثواب �سيقة ، بيجامات ، ارواب  ا�ستحمام ، مراييل لالطفال ، غري م�سنوعة 

من الورق ، احذية ، �سنادل ، احزمة ) مالب�ض( ، اغطية لالذنني ) مالب�ض ( ، نطاقات ، قبعات ) اغطية للرا�ض( .
 الواق�عة بالفئة: 2٥

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�سم مالك العالمة:  �ض. داوفيتك�ض.
ا�سم املتنازل له: �ض. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�سناعة
جن�سيته: فرن�سا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 7٥010 باري�ض، فرن�سا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) االندماج (:  ٥/2017/04  

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:      

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 2٥6826                  بتاريخ: 2016/07/20
امل�سجلة حتت رقم:                            بتاريخ: 2017/01/12

با�س��م: �ض. كامتيني                   
وعنوانه:  94 روا �سليتوا�ض اف – 494٥0 �سانت، ماكريان ماجو�ض، فرن�سا

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�ض، االأحذية، اغطية الرا�ض
الواق�عة بالفئة: 2٥

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�سم مالك العالمة:  �ض. كامتيني.
ا�سم املتنازل له: �ض. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�سناعة
جن�سيته: فرن�سا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 7٥010 باري�ض، فرن�سا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) االندماج (:  ٥/2017/04  

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/12/20 املودعة حتت رقم: 26٥192 
با�س���م: �ض. بايوفارما

وعنوان�ه:  ٥0 رو كارنوت، 92284 �سوري�سني�ض �سيديك�ض، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

رقع  �سيدالين،  م�ستح�سر  جراجية  رق��ع  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  �سيدالنية،  م�ستح�سرات 
و  غذائية  مكمالت  واالأط��ف��ال،  للر�سع  اأغ��ذي��ة  الطبي،  لالإ�ستخدام  معدة  حمية  م��واد   ،  ، دوائ��ي��ة  جراجية 
م�ستح�سرات للحمية، ل�سقات ومواد �سماد، �سمادات، مادة ح�سو االأ�سنان، مواد ب�سمة لالأ�سنان، مطهرات، 
م�ستح�سرات الإبادة احليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات، مبيدات اأع�ساب، جميع املنتجات املذكورة ملر�سى 

ال�سكري، جماالت االأورام وه�سا�سة العظام با�ستثناء املنتجات البيطرية.
والواقعة يف الفئة:   ٥

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن الكلمة العربية ) اأوبلون (
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2016/12/20 املودعة حتت رقم: 26٥19٣ 
با�س���م: �ض. بايوفارما

وعنوان�ه:  ٥0 رو كارنوت، 92284 �سوري�سني�ض �سيديك�ض، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأجهزة واأدوات طبية، اجهزة ق�سيبية للعالج ، رقع طبية ، زرع لغايات طبية، م�سخات لالإ�ستعماالت الطبية 
الإي�سال االأدوية من االأوعية، اجهزة �سخ الإي�سال الدواء، اجهزة حلقن االأدوية، مواد رقعية عالجية ، اأجهزة 
لالإ�ستخدام  �سكاكني  م�سارط،  اجلراحية،  للخياطة  م��واد  الطبية،  ل��الأدوات  معدة  علب  جراحية،  ومعدات 
اجلراحي، مق�سات ادوات جراحية ، علب اأدوات االأطباء، اأوعية م�سنوعة خ�سي�سا للف�سالت الطبية، اأوعية 
ملر�سى  اع��اله  ال��واردة  املنتجات  الطبية، جميع  لالأغرا�ض  ت�سخي�ض  اأجهزة  اأجهزة طبية،  ال��دواء،  الإعطاء 

ال�سكري، جماالت االأورام وه�سا�سة العظام با�ستثناء املنتجات البيطرية.
والواقعة يف الفئة:   10

و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن الكلمة العربية ) اأوبلون (
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/8 املودعة حتت رقم: 26608٥ 

با�س���م: �ض. بايوفارما

وعنوان�ه:  ٥0 رو كارنوت، 92284 �سوري�سني�ض �سيديك�ض، فرن�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأجهزة واأدوات جراحية وطبيةوطب اأ�سنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�سنان اإ�سطناعية، اأدوات 

جتبري، مواد خياطة اأو درز اجلروح، اأجهزة واأدوات طبية، اأجهزة ت�سخي�ض لغايات طبية، اأجهزة 

اختبار لغايات طبية.

والواقعة يف الفئة:   10

)CARDIOSKIN ( و�سف العالمة:    العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/2٥ املودعة حتت رقم: 26711٣ 
تاريخ االولوية : 2016/7/26

با�س���م: �ض. زد ريتيل
وعنوان�ه:  6 بي�ض، ريو جربايل لومان، 7٥010 باري�ض، فرن�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
للريا�سة،  قم�سان  )مالب�ض(،  �سوفية  قم�سان  كم،  ن�سف  قم�سان  الراأ�ض،  اأغطية  القدم،  لبا�ض  مالب�ض، 
�سدارات، قم�سان، �سرتات، جرزاية )كنزات �سوفية(، كنزات �سوفية، بناطيل، اأفرهوالت، �سراويل داخلية، 
تنانري، عباءات، قم�سان م�سرولة )مالب�ض(، جاكيتات )مالب�ض(، مالب�ض داخلية، مالب�ض  �سباحة،  اأثواب 
ن�سائية داخلية، قم�سان داخلية )مالب�ض داخلية(، �سبا�سب، جوارب ق�سرية، اأثواب �سيقة، بيجامات، اأرواب 
ا�ستحمام، مراييل لالأطفال غري م�سنوعة من الورق، اأحذية، �سنادل، اأحزمة )مالب�ض(، اأغطية لالأذنني 

)مالب�ض(، نطاقات، قبعات )اأغطية للراأ�ض(
والواقعة يف الفئة:   2٥

) DAYS ( والكلمة الالتينية ) Z ( و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن احلرف الالتيني
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/2٥ املودعة حتت رقم: 267114 
تاريخ االولوية : 2016/7/26

با�س���م: �ض. زد ريتيل
وعنوان�ه:  6 بي�ض، ريو جربايل لومان، 7٥010 باري�ض، فرن�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
خدمات الدعاية واالإعالن، واإدارة وتوجيه االأعمال، وتفعيل الن�ساط املكتبي، اإدارة امللفات املربجمة، خدمات 
لالآخرين،  املبيعات  ترويج  الغري،  وخ��دم��ات  �سلع  لرتخي�ض  التجارية  االإدارة  معاجلة  العامة،  العالقات 
ن�سر  اأخ��رى(،  �سلع وخدمات الأعمال  تاأمني لالآخرين )�سراء  اأو  االأعمال، خدمات توفري  اإدارة  امل�ساعدة يف 
املبيعات لالآخرين،  ترويج  واالإع��الن،  الدعاية  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  واالإع��الن،  الدعاية  مواد 

عر�ض ال�سلع على و�سائل ات�ساالت لغايات البيع بالتجزئة
والواقعة يف الفئة:   ٣٥

) DAYS ( والكلمة الالتينية ) Z ( و�سف العالمة:    العالمة عبارة عن احلرف الالتيني
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 2672٣7 

تاريخ االولوية : 2016/8/2٣

با�س���م: �ض. ديل انك

وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الدهانات والورني�ض وطالءات اللك، مواد الوقاية من ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من التلف، مواد التلوين، 

مواد تثبيت االألوان، راتنج طبيعي خام، معادن يف �سكل رقائق اأو م�سحوق ال�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور 

 ،) الفوتوغرافية ) بحيث تكون معباأة  والنا�سخات  الطابعات  والفنانني، لفافات م�ساحيق  الطباعة  وعمال 

حرب للطباعة، م�ساحيق طباعة ) حرب ( للنا�سخات الفوتوغرافية.

والواقعة يف الفئة:   2

 )TECHNOLOGIES( و ))DELL و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 2672٣9 
تاريخ االولوية : 2016/8/2٣

با�س���م: �ض. ديل انك
وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأدوات 
الوزن والقيا�ض واالإ�سارة واملراقبة ) االإ�سراف ( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف 
الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة، 
اآالت  النقد،  ت�سجيل  اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  األيات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�ض 
حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، لوحات مفاتيح الأجهزة الكمبيوتر، ذاكرات 
بالكمبيوتر، برامج كمبيوتر م�سجلة، برامج كمبيوتر ) برجميات قابلة  اأجهزة ملحقة  الكمبيوتر،  كمبيوتر، برامج م�سجلة لت�سغيل 
اأقرا�ض  البيانات،  اأجهزة معاجلة  ب�سرية،  بيانات  تخزين  و�سائط  بيانات مغناطي�سية،  تخزين  و�سائط  كهربائية،  (، و�سالت  للتنزيل 
الكمبيوتر،  الأجهزة  االأقرا�ض  ب�سرية، م�سغالت  اأقرا�ض   ،) القراءة فقط  لذاكرة   ( اأقرا�ض مدجمة   ،) – ب�سرية  �سمعية   ( مدجمة 
البطاريات، بطاريات غلفانية، بطاريات ذات جهد عايل،  اأجهزة �سحن  الكمبيوتر،  االأقرا�ض الأجهزة  . مغناطي�سية، م�سغالت  اأقرا�ض 
اأجزاء كمبيوتر  اأجهزة املودم، �سا�سات عر�ض )  اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية،  الراأ�ض،  انود، بطاريات كهربائية، �سماعات  بطاريات 
(، برامج مراقبة ) برامج كمبيوتر (، فارة ) معدات معاجلة بيانات (، مفكرة يف �سكل كمبيوتر �سغري، اأو�ساط تخزين بيانات ب�سرية، 
اأقرا�ض ب�سرية، طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة حتكم عن بعد، ما�سحات ) معدات معاجلة بيانات (، معاجلات ) وحدات 
معاجلة مركزية (، مكربات �سوت، بطاقات ذكية ) بطاقات الدارات املتكاملة (، رقائق ) دارات متكاملة (، مواد م�سادر الرئي�سية للتيار 
الكهربائي ) اأ�سالك وكبالت (، كبالت كهربائية، مو�سالت اأ�سالك كهربائية، كبالت متحدة املحور، و�سالت كهربائية، اأجهزة تعليم 

�سمعية وب�سرية، برجميات كمبيوتر م�سجلة، اأجهزة كمبيوتر، اأجهزة بينية الأجهزة الكمبيوتر، من�سورات الكرتونية قابلة للتنزيل.
والواقعة يف الفئة:   9

 )TECHNOLOGIES( و ))DELL و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 

امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 267241 
تاريخ االولوية : 2016/8/2٣

با�س���م: �ض. ديل انك
وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
التمويلية،  اخلدمات  العقارية،  وال�سوؤون  املالية  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني،  خدمات 

متويل البيع بالتق�سيط، متويل ال�سراء واالإيجار، املعلومات املالية.
والواقعة يف الفئة:   ٣6

 )TECHNOLOGIES( و   ))DELL و�سف العالمة:   العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

األحد   28   مايو    2017  م   -   العـدد  12031  
Sunday  28   May   2017  -  Issue No   12031



األحد   28   مايو    2017  م   -   العـدد  12031  
Sunday  28   May   2017  -  Issue No   12031 25

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 267242 
تاريخ االولوية : 2016/8/2٣

با�س���م: �ض. ديل انك
وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
اأجهزة  واإ���س��الح  و�سيانة  تركيب  التجميع،  اأو  ال��رتك��ي��ب  وخ��دم��ات  واالإ���س��الح  امل��ب��اين  اإن�����س��اء 
الكمبيوتر، معلومات عن االإ�سالح، تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات املكتبية، اإعادة ملء 

خراطي�ض حرب الت�سوير.
والواقعة يف الفئة:   ٣7

 )TECHNOLOGIES( و   ))DELL و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 26724٣ 
تاريخ االولوية : 2016/8/2٣

با�س���م: �ض. ديل انك
وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
فرز  والف�سالت،  النفايات  تدوير  اإع��ادة  لالآخرين،  الطلب  امل��واد ح�سب  امل��واد، جتميع  معاجلة 

النفايات واملواد القابلة للتدوير  ) حتويل (، معلومات عن معاجلة املواد، الطباعة.
والواقعة يف الفئة:   40

 )TECHNOLOGIES( و   ))DELL و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 267244 
تاريخ االولوية : 2016/8/2٣

با�س���م: �ض. ديل انك
وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
احللقات  واإدارة  تنظيم  والثقافية،  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
 ( العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  ال�سمنارات،  واإدارة  تنظيم  امل��وؤمت��رات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية، 
اأو تدريبية (، التدريب  تدريب (، خدمات الرتبية والتعليم، التوجيه املهني ) ن�سائح تعليمية 

العملي ) اإ�ستعرا�ض (.   
والواقعة يف الفئة:   41

 )TECHNOLOGIES( و  ))DELL و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 26724٥ 
تاريخ االولوية : 2016/8/2٣

با�س���م: �ض. ديل انك
وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سناعية، 
خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، ا�ست�سارات يف جمال ت�سميم وتطوير معدات الكمبيوتر، 
ت�سميم  الكمبيوتر،  برامج  ا�ست�سارات  كمبيوتر،  اأجهزة  تاأجري  الكمبيوتر،  برامج  ن�سخ  الكمبيوتر،  برجمة 
اأنظمة  كمبيوتر، حتليل  برامج  كمبيوتر، حتديث  برامج  �سيانة  كمبيوتر،  برامج  كمبيوتر، حتميل  برامج 
املواقع على  اإن�ساء و�سيانة  الفريو�سات،  الكمبيوتر من  اأنظمة كمبيوتر، خدمات حماية  كمبيوتر، ت�سميم 
�سبكة االإنرتنت لالآخرين، حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته ) حتويل غري مادي (، تفعيل مواقع 
االإنرتنت،  تزويد حمركات بحث على  بعيد،  الو�سول من  الكمبيوتر عن طريق  اأنظمة  االإنرتنت، مراقبة 
اإ�سرتجاع بيانات الكمبيوتر، تاأجري برامج كمبيوتر، تاأجري خوادم ال�سبكة، االإ�ست�سارات يف ت�سميم وتطوير 

معدات الكمبيوتر، درا�سات امل�ساريع التقنية، االأبحث التقنية
والواقعة يف الفئة:   42

 )TECHNOLOGIES( و ))DELL و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 2672٥1 
با�س���م: �ض. ديل انك

وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

فرز  والف�سالت،  النفايات  تدوير  اإع��ادة  لالآخرين،  الطلب  امل��واد ح�سب  امل��واد، جتميع  معاجلة 
النفايات واملواد القابلة للتدوير  ) حتويل (، معلومات عن معاجلة املواد، الطباعة.

والواقعة يف الفئة:   40
و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية( DELL( مكتوبة بطريقة مميزة داخل 

اإطار دائري
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 2672٥2 
با�س���م: �ض. ديل انك

وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

احللقات  واإدارة  تنظيم  والثقافية،  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
 ( العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  ال�سمنارات،  واإدارة  تنظيم  امل��وؤمت��رات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية، 
اأو تدريبية (، التدريب  تدريب (، خدمات الرتبية والتعليم، التوجيه املهني ) ن�سائح تعليمية 

العملي ) اإ�ستعرا�ض (.   .
والواقعة يف الفئة:   41

و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية( DELL( مكتوبة بطريقة مميزة داخل 
اإطار دائري

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 2672٥٣ 
با�س���م: �ض. ديل انك

وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سناعية، 
خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر، ا�ست�سارات يف جمال ت�سميم وتطوير معدات الكمبيوتر، 
ت�سميم  الكمبيوتر،  برامج  ا�ست�سارات  كمبيوتر،  اأجهزة  تاأجري  الكمبيوتر،  برامج  ن�سخ  الكمبيوتر،  برجمة 
اأنظمة  كمبيوتر، حتليل  برامج  كمبيوتر، حتديث  برامج  �سيانة  كمبيوتر،  برامج  كمبيوتر، حتميل  برامج 
املواقع على  اإن�ساء و�سيانة  الفريو�سات،  الكمبيوتر من  اأنظمة كمبيوتر، خدمات حماية  كمبيوتر، ت�سميم 
�سبكة االإنرتنت لالآخرين، حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته ) حتويل غري مادي (، تفعيل مواقع 
االإنرتنت،  تزويد حمركات بحث على  بعيد،  الو�سول من  الكمبيوتر عن طريق  اأنظمة  االإنرتنت، مراقبة 
اإ�سرتجاع بيانات الكمبيوتر، تاأجري برامج كمبيوتر، تاأجري خوادم ال�سبكة، االإ�ست�سارات يف ت�سميم وتطوير 

معدات الكمبيوتر، درا�سات امل�ساريع التقنية، االأبحث التقنية.
والواقعة يف الفئة:   42

و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية( DELL( مكتوبة بطريقة مميزة داخل اإطار دائري
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/29 املودعة حتت رقم: 267٣24 
با�س���م: �ض. باترون �سبرييت�ض انرتنا�سيونال ايه جي

وعنوان�ه:  كواي�سرتا�سي 11، 8200 �سافهاوزن، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املياه املعدنيه والغازيه وغريها من امل�سروبات غري الكحوليه، م�سروبات م�ستخل�سه من الفواكه 
وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.

والواقعة يف الفئة:   ٣2
الالتينية  الكلمة  وحتتها   )  GRAN ( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية

) PATRON ( مكتوبتان بطريقة مميزة
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 267246 
با�س���م: �ض. ديل انك

وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الدهانات والورني�ض وطالءات اللك، مواد الوقاية من ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من التلف، 
م�سحوق  اأو  رق��ائ��ق  �سكل  يف  م��ع��ادن  خ���ام،  طبيعي  رات��ن��ج  االأل����وان،  تثبيت  م���واد  التلوين،  م���واد 
الطابعات  م�ساحيق  لفافات  والفنانني،  الطباعة  وعمال  الديكور  وفنيي  الدهانني  ال�ستخدام 
 ) حرب   ( طباعة  م�ساحيق  للطباعة،  حرب   ،) معباأة  تكون  بحيث   ( الفوتوغرافية  والنا�سخات 

للنا�سخات الفوتوغرافية
والواقعة يف الفئة:   02

و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية( DELL( مكتوبة بطريقة مميزة داخل 
اإطار دائري

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 267247 
با�س���م: �ض. ديل انك

وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الب�سرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
واأدوات الوزن والقيا�ض واالإ�سارة واملراقبة ) االإ�سراف ( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، 
اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  األيات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�ض  مدجمة،  اأقرا�ض 
مفاتيح  لوحات  احلرائق،  اإطفاء  اأجهزة  كمبيوتر،  برامج  الكمبيوتر،  اأجهزة  البيانات،  اآالت حا�سبة، معدات معاجلة  النقد،  ت�سجيل 
الأجهزة الكمبيوتر، ذاكرات كمبيوتر، برامج م�سجلة لت�سغيل الكمبيوتر، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، برامج كمبيوتر م�سجلة، برامج 
كمبيوتر ) برجميات قابلة للتنزيل (، و�سالت كهربائية، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، اأجهزة 
م�سغالت  ب�سرية،  اأقرا�ض   ،) فقط  القراءة  لذاكرة   ( مدجمة  اأقرا�ض   ،) – ب�سرية  �سمعية   ( مدجمة  اأقرا�ض  البيانات،  معاجلة 
بطاريات  البطاريات،  �سحن  اأجهزة  الكمبيوتر،  الأجهزة  االأقرا�ض  م�سغالت  مغناطي�سية،   . اأقرا�ض  الكمبيوتر،  الأجهزة  االأقرا�ض 
اأجهزة  �سغرية،  �سخ�سية  كمبيوتر  اأجهزة  الراأ�ض،  �سماعات  كهربائية،  بطاريات  ان��ود،  بطاريات  عايل،  جهد  ذات  بطاريات  غلفانية، 
املودم، �سا�سات عر�ض ) اأجزاء كمبيوتر (، برامج مراقبة ) برامج كمبيوتر (، فارة ) معدات معاجلة بيانات (، مفكرة يف �سكل كمبيوتر 
اأقرا�ض ب�سرية، طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة حتكم عن بعد، ما�سحات )  اأو�ساط تخزين بيانات ب�سرية،  �سغري، 
معدات معاجلة بيانات (، معاجلات ) وحدات معاجلة مركزية (، مكربات �سوت، بطاقات ذكية ) بطاقات الدارات املتكاملة (، رقائق ) 
دارات متكاملة (، مواد م�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي ) اأ�سالك وكبالت (، كبالت كهربائية، مو�سالت اأ�سالك كهربائية، كبالت 
متحدة املحور، و�سالت كهربائية، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية، برجميات كمبيوتر م�سجلة، اأجهزة كمبيوتر، اأجهزة بينية الأجهزة 

الكمبيوتر، من�سورات الكرتونية قابلة للتنزيل
والواقعة يف الفئة:   09

و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية( DELL( مكتوبة بطريقة مميزة داخل اإطار دائري
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم 

امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 267249 
با�س���م: �ض. ديل انك

وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

التمويلية،  اخلدمات  العقارية،  وال�سوؤون  املالية  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني،  خدمات 
متويل البيع بالتق�سيط، متويل ال�سراء واالإيجار، املعلومات املالية

والواقعة يف الفئة:   ٣6
و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية( DELL( مكتوبة بطريقة مميزة داخل 

اإطار دائري
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/26 املودعة حتت رقم: 2672٥0 
با�س���م: �ض. ديل انك

وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�ض 78682، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأجهزة  واإ���س��الح  و�سيانة  تركيب  التجميع،  اأو  ال��رتك��ي��ب  وخ��دم��ات  واالإ���س��الح  امل��ب��اين  اإن�����س��اء 
الكمبيوتر، معلومات عن االإ�سالح، تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات املكتبية، اإعادة ملء 

خراطي�ض حرب الت�سوير
والواقعة يف الفئة:   ٣7

و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية( DELL( مكتوبة بطريقة مميزة داخل 
اإطار دائري

فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/1/29 املودعة حتت رقم: 267٣27 
با�س���م:�ض. باترون �سبرييت�ض انرتنا�سيونال ايه جي

وعنوان�ه:  كواي�سرتا�سي 11، 8200 �سافهاوزن، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املياه املعدنيه والغازيه وغريها من امل�سروبات غري الكحوليه، م�سروبات م�ستخل�سه من الفواكه 
وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.

والواقعة يف الفئة:   ٣2
 ) PATRON ( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن �سكل هند�سي بداخله الكلمة الالتينية

وحتتها الكلمة الالتينية ) CITRONGE ( مكتوبتان بطريقة مميزة
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 770٥8                  بتاريخ: 2006/01/28
امل�سجلة حتت رقم                            بتاريخ: 2006/12/04

با�س��م: �ض. كامتيني                   
وعنوانه:  94 روا �سليتوا�ض اف – 494٥0 �سانت، ماكريان ماجو�ض، فرن�سا

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�ض، االأحذية، اغطية الرا�ض
الواق�عة بالفئة: 2٥

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�سم مالك العالمة:  �ض. كامتيني.
ا�سم املتنازل له: �ض. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�سناعة
جن�سيته: فرن�سا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 7٥010 باري�ض، فرن�سا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) االندماج (:  ٥/2017/04  

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 774٥7                  بتاريخ: 2006/2/7
امل�سجلة حتت رقم: 774٥7                  بتاريخ: 2011/6/8

با�س��م: �ض. داوفيتك�ض                   
وعنوانه:  466 ، روي دي مري�سيريي�ض ، 69140 ريليك�ض البانية ، فرن�سا. 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

مالب�ض ، االحذية  ، اغطية الرا�ض ،.
 الواق�عة بالفئة: 2٥

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�سم مالك العالمة:  �ض. داوفيتك�ض.
ا�سم املتنازل له: �ض. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�سناعة
جن�سيته: فرن�سا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 7٥010 باري�ض، فرن�سا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) االندماج (:  ٥/2017/04  

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 774٥8                  بتاريخ: 2006/2/7
امل�سجلة حتت رقم:                             بتاريخ: 2006/9/7

با�س��م: �ض. داوفيتك�ض                   
وعنوانه:  466 ، روي دي مري�سيريي�ض ، 69140 ريليك�ض البانية ، فرن�سا. 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�ض واالحذية واغطية الرا�ض .
 الواق�عة بالفئة: 2٥

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�سم مالك العالمة:  �ض. داوفيتك�ض.
ا�سم املتنازل له: �ض. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�سناعة
جن�سيته: فرن�سا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 7٥010 باري�ض، فرن�سا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) االندماج (:  ٥/2017/04  

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 79129                  بتاريخ: 28/2006/0٣
امل�سجلة حتت رقم: 8٣21٣                  بتاريخ: ٣0/2007/07

با�س��م: �ض. كري�سن اتي برودك�سن                  
وعنوانه:  ال�ساي�سري – 49600 ال�ساي�سري - فرن�سا

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�ض، االأحذية، اغطية الرا�ض
الواق�عة بالفئة: 2٥

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�سم مالك العالمة:  �ض. كري�سن اتي برودك�سن.
ا�سم املتنازل له: �ض. كيديليز جروب     

مه�نته:  التجارة و ال�سناعة
جن�سيته: فرن�سا

عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 7٥010 باري�ض، فرن�سا
تاري�خ انت�قال امللكية  ) االندماج (:  ٥/2017/04  

تاريخ التا�سري يف ال�سجل:

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  28  مايو 2017 العدد 12031

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 8248                  بتاريخ: 1994/10/2٥
امل�سجلة حتت رقم:                         بتاريخ: 06/1٥/200٣

با�س��م: �ض. ت�سيبي ديزاين                   
وعنوانه:  11 افينيو جنريال ليكلريك،  11000 كاركا�سون، فرن�سا
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )      (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
املالب�ض، الب�سة القدم، اغطية الرا�ض

الواق�عة بالفئة: 2٥
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تنازل رقم:  1 
ا�سم مالك العالمة:  �ض. ت�سيبي ديزاين.

ا�سم املتنازل له: �ض. كيديليز جروب     
مه�نته:  التجارة و ال�سناعة

جن�سيته: فرن�سا
عنوان وحمل اقامته:  6 بي�ض رو جابريل لومان – 7٥010 باري�ض، فرن�سا

تاري�خ انت�قال امللكية  ) االندماج (:  ٥/2017/04  
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املال والأعمال

MS Project غرفة عجمان تنظم دورة حول اإدارة امل�صروعات با�صتخدام برنامج

ي�ضمل تخفي�ضات ت�ضل اإىل 75 % يف كافة مدن الإمارة

غرفة ال�صارقة تعلن انطالق فعاليات "مهرجان رم�صان ال�صارقة 2017"

متهيدًا لبدء العمليات الت�ضغيلية لأوىل حمطات الطاقة النووية يف الدولة فور �ضدور رخ�ضة الت�ضغيل

و�صول اأوىل �صحنات الوقود النووي وتخزينها باأمان  يف موقع م�صروع براكة للطاقة النووية ال�صلمية

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت غرفة جتارة و�سناعة عجمان دورة تدريبية حول اإدارة امل�سروعات 
عجمان  غرفة  موظفي  ا�ستهدفت   MS Project برنامج  با�ستخدام 
وقدم الدورة طارق احلراكي وذلك مبقر جامعة عجمان، وامتدت الدورة 

على مدار اأربعة ايام.
اأو�سح خالد ال�سام�سي مدير اإدارة املوارد الب�سرية واملالية بغرفة عجمان 
امل�����س��ارك��ني بفهم ع��ام وعملي ح��ول مهنة  ت��زوي��د  اإىل  ال����دورة ه��دف��ت  ان 
امل�ساريع،  اإدارة  اأ�سا�سيات  يف  تدريبية  حزمة  خ��الل  م��ن  امل�ساريع،  اإدارة 
برنامج  باإجناح  الكفيلة  االأدوات  خ��الل  من  املمار�سات،  اأف�سل  وحت�سني 
اإدارة امل�ساريع، واالإملام بجميع اأ�سا�سيات اإدارة امل�ساريع، والتخطيط واإدارة 
ال��ع��دي��د من  ال��غ��رف��ة حري�سة على تنظيم  ان  م��وؤك��دا  امل�����س��اري��ع.  واإن��ه��اء 
الربامج والدورات التدريبية ملوظفيها مبا يعزز تطوير مهاراتهم وتنمية 
قدراتهم، كما او�سح ان غرفة عجمان تعتمد خطة �سنوية لتنفيذ العديد 
من ال��دورات وور���ض العمل يف خمتلف املجاالت والتخ�س�سات مبا يدعم 

كوادرها الب�سرية، كما ثمن حر�ض جمل�ض االدارة بتوفري كامل. 
امل�����س��روع��ات وبدء  اإدارة  ع��م��ل  اإط����ار  ع���دة حم���اور وم��ن��ه��ا  ال����دورة  �سملت 
وتخطيط امل�سروع وتخطيط امل�سروع ب�سكل تف�سيلي واأ�سا�سيات ا�ستخدام 

. امل�سروع  مراقبة  و  وتنفيذ  امل�سروع  واإدارة    MS Project
من  ج��زء  اأ�سبحت  وكيف  امل�ساريع  ماهية  وفهم  تعلم  ال���دورة  وت��ن��اول��ت 

اإتباعها  يجب  التي  اخل��ط��وات  حتديد  كيفية  وتعلم  التنظيمي  التفكري 
ا�ستيعاب كيفية حتديد  امل�سروع وميزانيته و  لتفادي اخلروج عن جدول 
االأدوار واملهارات املطلوبة وتعلم كيفية حتديد العوامل االأ�سا�سية يف جناح 
مع  للتعامل  املطلوبة  املهام  يف  والتحكم  امل�سالح  اأ�سحاب  واإدارة  امل�سروع 
كيفية  وحت��دي��د  الزمني  وج��دول��ه  امل�سروع  وتكاليف  وال��ع��ق��ود،  املخاطر، 
مهارات  واإت��ق��ان  فيها  والتحكم  امليزانية  لو�سع  توجيهية  خطوط  و�سع 

اإدارة  عر�ض االأفكار وجتميع االآراء والردود وتعلم كيفية حتديد تقنيات 
على  وال��ت��ع��رف  معا  العمل  على  امل�����س��روع  ف��ري��ق  وم�ساعدة  االج��ت��م��اع��ات 
املراحل االأ�سا�سية يف اإنهاء امل�سروع، وت�سليم خمرجات امل�سروع، وا�ستيعاب 

الدرو�ض املكت�سبة للعمل بها يف امل�ساريع الالحقة.
ويف ختام الدورة قام خالد ال�سام�سي بتكرمي كافة امل�ساركني يف الدورة ، 

كما قام بتكرمي املحا�سر ب�سهادات تقدير.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  اأع��ل��ن��ت 
رم�سان  "مهرجان  فعاليات  ان��ط��الق  ع��ن 
�سنوياً  ال��غ��رف��ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  ال�سارقة" 
الف�سيل  ال�سهر  ب��داي��ة  م��ع  ع��ام��اً   28 منذ 
بالتعاون  االإم����ارة،  وم���دن  مناطق  ك��اف��ة  يف 
واملوؤ�س�سات  والهيئات  الدوائر  من  عدد  مع 

احلكومية املحلية.
لغاية  الذي ميتد  املهرجان  فعاليات  وتقام 
اآخر اأيام عيد الفطر ال�سعيد، بدعم وم�ساندة 
من اإدارات مراكز الت�سوق واالأ�سواق املركزية 
االإمارة،  يف  املتخ�س�سة  التجارية  وامل��ح��ال 
اإىل  ن�سبتها  ت�سل  تخفي�سات  تطرح  التي 

املهرجان. اأيام  طوال  نحو 75% 
����س���ع���ادة عبداهلل  رف�����ع  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
�سلطان العوي�ض رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة 
اآيات  اأ�سمى  الغرفة  اأ���س��رة  با�سم  ال�سارقة، 
التهاين والتربيكات مبنا�سبة حلول ال�سهر 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل  الف�سيل 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  واإىل  اهلل"،  "حفظه 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
و�ساحب  ال�سارقة،  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإخ��وان��ه��م  واإىل  امل�سلحة، 
اأع�����س��اء امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى ح��ك��ام االإم�����ارات، 
ول�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان 
ال�سارقة، �سائاًل اهلل العلي القدير اأن يعيد 
املباركة عليهم وهم يتمتعون  املنا�سبة  هذه 
املديد،  والعمر  والعافية  ال�سحة  مبوفور 

وعلى �سعب االإمارات واملقيمني على اأر�سها 
باخلري واليمن والربكات.

رم�سان  مهرجان  اأهمية  اأن  العوي�ض  واأك��د 
�سنوية  حم��ط��ة  ك��ون��ه  يف  تتمثل  ال�����س��ارق��ة 
مميزة،  �سياحية  كوجهة  لالإمارة  للرتويج 
االقت�سادية  ال�سارقة  مكانة  اإبراز  وبالتايل 
من  وال�سياحية،  والثقافية  واالجتماعية 
احلكومي  القطاعني  جهود  ت�سافر  خالل 
واخلا�ض وتوحيد الروؤى حول اأجنع ال�سبل 
جل��ذب اأك��رب ع��دد م��ن ال�سياح وال���زوار اإىل 
االإم������ارة خل��و���ض جت��رب��ة ع��ي�����ض ف��ري��دة يف 
ال�سارقة خالل �سهر رم�سان املبارك و�سط 
اأجواء من الغبطة والفرح، معترباً اأن خربة 
واالأحداث  املهرجانات  تنظيم  يف  ال�سارقة 
هذا  جعل  يف  اأ�سهمت  والعاملية  االإقليمية 
عاماً  ومفاجاآته  بفعالياته  يتاألق  املهرجان 
اقت�ساد  على  اإيجابياته  وتنعك�ض  ع��ام  بعد 
االإمارة ككل وعلى م�سلحة القطاع اخلا�ض 
التنمية  ك�سريك طبيعي يف حتقيق خطط 

التي ت�ستهدفها االإمارة.
ال���ه���دف���ني االأب����رزي����ن  اأن  ال��ع��وي�����ض  واأف�������اد 
قطاع  اإن���ع���ا����ض  يف  ي��ت��م��ث��الن  ل��ل��م��ه��رج��ان 
النمو  حتقيق  يف  واالإ�سهام  التجزئة  جت��ارة 
ل��ل�����س��ارق��ة. وت��ن�����س��ي��ط قطاع  االق���ت�������س���ادي 
ال�سياحة يف االإمارة �سواء من داخل الدولة 
اأو م��ن خ��ارج��ه��ا وخ��ا���س��ة م��ن دول جمل�ض 
الفنادق  اإ�سغال  وزي���ادة  اخلليجي  التعاون 
واإن��ع��ا���ض ق��ط��اع ال�����س��ي��اف��ة، وق���ال العوي�ض 
الن�ساطات  من  ال�سارقة" بات  "رم�سان  اإن 
اأجندة  على  واملتجددة  االأ�سيلة  االأ�سا�سية 
الغرفة  تنظمها  التي  والفعاليات  االأح��داث 
���س��رك��ائ��ه��ا، والتي  ب���ال���ت���ع���اون م���ع  ���س��ن��وي��اً 
يف  االقت�سادية  احلركة  حتفيز  اإىل  تهدف 
وت�سجيع  االأع��م��ال  ودع���م جمتمع  االإم����ارة 
وعر�ض  االأ�سواق  دخ��ول  على  االأعمال  رواد 
م���ن���ت���ج���ات���ه���م، مب������������وازاة جم����م����وع����ة من 

حتاكي  التي  والثقافية  الدينية  الن�ساطات 
اجلانب الروحاين لل�سهر الف�سيل.

منذ  املهرجان  اهمية  على  العوي�ض  واأ���س��ار 
الفرق  ومهارات  تطوير خربات  بداياته يف 
العاملة من ال�سباب وال�سابات من املواطنني 
الرتويجية  واالأح���داث  الفعاليات  اإدارة  يف 
املا�سيني  ال��ع��ق��دي��ن  خ����الل  وال��ت�����س��وي��ق��ي��ة 
اإف��راز ع��دد من القيادات  اأ�سفر عن  وال��ذي 
االأخرى  االأن�سطة  م��ن  لعدد  ن��واة  و�سكلت 
الناجحة باالإمارة، واأ�ساف العوي�ض باأنه مت 
�سري  على  امل�سرفة  اللجان  لكافة  التوجيه 
العمل خالل اأيام املهرجان باأن ت�سع اولوية 
كافة  بت�سهيل  الدائم  احلر�ض  على  العمل 
يف  امل�ساركة  اجلهات  واحتياجات  متطلبات 
فعالياته وتذليل اأي معوقات قد تواجههم 

واأن تغطي فعالياته كافة مدن االإمارة.
دورته  امل��ه��رج��ان يف  اأن  ال��ع��وي�����ض  واأ����س���اف 
ي���رك���ز ع��ل��ى نوعية  ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����س��ري��ن 
مبا  ع��دده��ا  م��ن  اأك���رث  وتنوعها  الفعاليات 
التجزئة  جت���ارة  ق��ط��اع  تن�سيط  يف  ي�ساهم 
معرباً  ب��ه،  املرتبطة  االأخ���رى  والقطاعات 

عن �سكر الغرفة لكافة االأجهزة احلكومية 
واخلا�سة امل�ساركة يف دعم املهرجان انطالقاً 
مكانة  تعزيز  على  امل�����س��رتك  احل��ر���ض  م��ن 
وللت�سوق  للحياة  رائ���دة  كوجهة  ال�سارقة 
يف ظ����ل ت���وف���ر ع�����دد ك���ب���ري م����ن االأ�����س����واق 
والتجمعات التجارية والوجهات ال�سياحية 

املتميزة يف االإمارة.
اأن املهرجان بات حدثاً دينياً  واأكد العوي�ض 
ال�سارقة  ينتظره �سكان  واقت�سادياً  وثقافياً 
باأجواء  لال�ستمتاع  ولهفة  ب�سوق  وزواره���ا 
اختريت  التي  االإم����ارة  يف  الف�سيل  ال�سهر 
االإ�سالمية،  للثقافة  عا�سمة  �سنوات  قبل 
تفارق  ول���ن  ال�����س��ف��ة مل  ه���ذه  اأن  م��ع��ت��رباً 
ال�����س��ارق��ة الأن��ه��ا ج���زء اأ���س��ي��ل م��ن تاريخها 
للحياة  وواقعها كمدينة منوذجية  وتراثها 
الهانئة ووجهة مثالية لالأعمال باعثة على 

االإلهام.
التي  العرو�ض  اأن كافة  اإىل  العوي�ض  واأ�سار 
�سيقدمها التجار هي على درجة عالية من 
اللجنة  اإ���س��راف  حتت  تقام  حيث  املوثوقية 
ل��ل��م��ه��رج��ان، وتهدف  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
و�سرائحه  املجتمع  قطاعات  كافة  خلدمة 
باالإ�سافة اإىل تن�سيط احلركة االقت�سادية 
خالل  ال�سارقة  يف  وال�سياحية  والت�سويقية 
ت�سهد  التي  العام  املتميزة من  الفرتة  هذه 
اإقباال كبريا من الزوار وال�سياح لال�ستفادة 
على  الكبرية  والتخفي�سات  العرو�ض  من 
امل��ن��ت��ج��ات وال���ت���ي ت�����س��ل اإىل نحو  خم��ت��ل��ف 

.75%
بذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على  العوي�ض  واأث��ن��ى 
العام  هذا  والرعاة  املهرجان  على  القّيمون 
كي ي�سمنوا اأن تزخر اأجندة احلدث بباقة 
والندوات  املحا�سرات  من  ومتنوعة  غنية 
والطبية  وال��ت��وع��وي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
تقدمها  التي  املختلفة  والفنية  والرتاثية 
اإىل  باالإ�سافة  االإم����ارة،  يف  الت�سوق  م��راك��ز 

اإق���ام���ة ع���دد م���ن االأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة يف 
ترفيهية  وعرو�سا  االإم����ارة،  م��دن  خمتلف 
لالأ�سر واالأطفال يف خمتلف مراكز الت�سوق 
امل�ساركة يف املهرجان على م�ستوى االإمارة.

ملهرجان  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ور�����س����دت 
ال��ع��دي��د م���ن اجلوائز  ال�����س��ارق��ة  رم�����س��ان 
اليومية، ا�سافة اىل اجلائزة الكربى التي 
�سيتم ال�سحب عليها خالل اأيام عيد الفطر 
ال�سعيد، وخ�س�ست معظم املراكز التجارية 
املهرجان  يف  امل�ساركة  التجارية  واملوؤ�س�سات 
املجزية من خالل  اجلوائز  كبري من  عدد 
وعينية  مادية  هدايا  على  يومية  �سحوبات 

للزوار واملت�سوقني.
وت�سهد فعاليات مهرجان رم�سان ال�سارقة 
م�ساركات وا�سعة من اأكرب املراكز التجارية 
نخبة  ت�سم  التي  بالتجزئة  البيع  وحم��ال 
اأب����رز ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة يف العامل،  م��ن 
تهدف  تناف�سية  باأ�سعار  منتجاتها  وت��ق��دم 
والرتفيه  ال��ت�����س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  اإىل 
وللعائالت  واملقيمني  وامل��واط��ن��ني  لل�سياح 

والزوار.
ك��م��ا ي��ق��ي��م م��رك��ز اك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة خالل 
الفرتة من 15-30 يونيو املقبل فعاليات 
معر�ض "ليايل رم�سان" يف اإطار مهرجان 
ب���ه���دف تلبية  ال�������س���ارق���ة، وذل�����ك  رم�����س��ان 
احتياجات املت�سوقني والزوار خالل مو�سم 
ال���ع���ط���الت واالأع����ي����اد م���ن ���س��ك��ان االإم������ارة 
على  يتوافدون  الذين  وال�سياح  وخارجها، 
ال�سارقة يف هذه الفرتة من العام لال�ستفادة 
من العرو�ض الكبرية التي يوفرها املعر�ض 
ل������رواده م���ن خ���الل خ�����س��وم��ات ت�����س��ل اإىل 

.80%
وي�سكل املعر�ض من�سة مثالية تتيح لقطاع 
وخارجها  ال����دول����ة  م���ن  ال��ت��ج��زئ��ة  جت�����ارة 
ع��دد ممكن من  اأك��رب  اىل  الو�سول  فر�سة 

امل�ستهلكني والزوار يف املنطقة .

•• اأبو ظبي-الفجر:

 اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة االإم������ارات للطاقة ال��ن��ووي��ة ال��ي��وم، ع��ن و���س��ول اأوىل 
النووي  امل�سروع  حمطات  اأوىل  لت�سغيل  ال��الزم  النووي  الوقود  �سحنات 
ال�سلمي االإماراتي، التي يتم ان�ساوؤها يف موقع براكة مبنطقة الظفرة يف 
الهيئة  اإ�سدار  اإىل حني  املوقع،  اآم��ن يف  ب�سكل  اأبوظبي، وتخزينها  اإم��ارة 
االحتادية للرقابة النووية رخ�سة ت�سغيل املحطتني االأوىل والثانية االأمر 
منخف�سة  كهربائية  طاقة  واإنتاج  الت�سغيلية  العمليات  لبدء  ميهد  الذي 

االنبعاثات الكربونية، لدعم النمو يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
لتو�سيات  وطبقا  العاملية  املعايري  الأع��ل��ى  وف��ق��اً  ال��ن��ووي  ال��وق��ود  نقل  مت 
النووية،  للرقابة  االحت��ادي��ة  والهيئة  ال��ذري��ة،  للطاقة  الدولية  الوكالة 

وحتت حماية جهاز حماية املن�ساآت احليوية وال�سواحل.
ومت ت�سنيع حزم الوقود النووي من قبل �سركة "كيبكو للوقود النووي" 
ملوا�سفات  طبقا  "كيبكو"  الكهربائية  للطاقة  الكورية  لل�سركة  التابعة 
املفاعل املتقدم من طراز  APR1400 املعتمد يف حمطات براكة، حيث 
امل�سروع يف حاويات م�سممة حلمايتها من  الوقود اىل موقع  نقلت حزم 
ا�ستثنائية  اإج��راءات حماية  النقل ال تتطلب  باأن عملية  اأ�سرار، علما  اأي 
من االإ�سعاعات، حيث اأن الوقود النووي اجلديد والغري م�ستخدم ال ينتج 

�سوى م�ستويات �سئيلة وطبيعية من االإ�سعاعات.
واأتت عملية ت�سنيع حزم الوقود للمحطة االأوىل يف براكة كثمرة للتعاون 
بني موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية واأف�سل ال�سركات العاملية الرائدة يف 
جمال توريد الوقود النووي، طبقا لعقود ُوقعت يف العام 2012، تت�سمن 

�سمان اإمداد حمطات براكة االأربع بالوقود النووي ل� 15 عاما.
املعايري  باأرقى  التاأ�سي�ض  منذ  للدولة  ال�سلمي  النووي  الربنامج  والتزم 
العاملية اخلا�سة بال�سالمة واالأمان وعدم االنت�سار النووي، والتي حددتها 
وثيقة �سيا�سة تطوير الطاقة النووية ال�سادرة يف �سهر اأبريل عام 2008، 
النووي  ب��ال��وق��ود  االإم����دادات اخلا�سة  ت��اأم��ني  ���س��رورة  وال��ت��ي ن�ست على 
وكافة املواد املرتبطة به و�سمان جودتها، وفق اأف�سل ال�سروط التجارية 
االإماراتي  ال�سلمي  النووي  الربنامج  والتناف�سية، وذلك حلماية م�سالح 

من خالل املرونة والقدرة على التكيف مع ظروف ال�سوق املتغرية.

الرئي�ض  احل��م��ادي،  اإبراهيم  حممد  املهند�ض  �سعادة  ق��ال  ال�سدد،  وبهذا 
التنفيذي ملوؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية: و�سول اأوىل �سحنات الوقود 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  م�سروع  م��وق��ع  اإىل  و�سليم  اآم���ن  ب�سكل  ال��ن��ووي 
للطاقة  االإم���ارات  موؤ�س�سة  الإجن���ازات  ي�ساف  جديد  اإجن��از  هو  ال�سلمية 
النووية والربنامج النووي ال�سلمي االإماراتي، وال �سيما اأنه ياأتي بالتزامن 

مع اال�ستعداد لالنتقال اإىل مرحلة الت�سغيل.
امل�ستمر  للتعاون  نتيجة  اجلديد  االإجن��از  هذا  حتقق  احلمادي:  واأ�ساف 
امل�سرتك  االئتالف  و�سريكها يف  النووية،  للطاقة  االإم��ارات  موؤ�س�سة  بني 
ال�سركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" املقاول الرئي�سي للم�سروع، 
حماية  وجهاز  النووية،  للرقابة  االحتادية  والهيئة  للطاقة  نواة  و�سركة 
امل�ستويني  على  اال�سرتاتيجيني  وال�سركاء  وال�سواحل،  احليوية  املن�ساآت 
واأمان  ب�سالمة  ال��وق��ود وتخزينها  ح��زم  و���س��ول  وي��دل  وال���دويل.  املحلي 
باأرقى املعايري العاملية اخلا�سة باجلودة  على التزام جميع الفرق املعنية 

وال�سالمة.
وطبقا للوائح الهيئة االحتادية للرقابة النووية فاإن حزم الوقود تخ�سع 
للطاقة  االإم����ارات  موؤ�س�سة  يف  ال��وق��ود  خ��رباء  قبل  م��ن  دقيقة  لفحو�ض 
الوقود،  ح��زم  هياكل  �سالمة  من  للتاأكد  وذل��ك  "نواة"،  و�سركة  النووية 

ومن ثم احل�سول على �سهادات م�ستقلة بجودتها. 
التنفيذي الإدارة م�سرتيات  املدير  الدكتور حممد جوكه  من جانبه قال 
ي�سرنا  النووية:  للطاقة  االإم���ارات  موؤ�س�سة  يف  ال��ن��ووي  ال��وق��ود  وحتليل 
اجتازت  قد  براكة  اإىل موقع  و�سلت  التي  ال��وق��ود  ح��زم  اأن  االإع���الن عن 
بنجاح كافة فحو�سات اجلودة، واأنها جاهزة ملرحلة الت�سغيل واإنتاج الطاقة 
الكهربائية حال �سدور املوافقات الرقابية والتنظيمية". وتابع مو�سحا: 
“حزم الوقود اجلديدة وغري امل�ستخدمة حتتوي على حبيبات تنتج ن�سبة 
�سئيلة من االإ�سعاعات هي اأقل حتى من املعدل امل�سموح به دوليا. وتبقى 
�سالمة املجتمع والبيئة واالأفراد واملعدات التكنولوجية على راأ�ض اأولويات 
اأن حزم  باالإعالن عن  �سعداء  النووية، ونحن  للطاقة  االإم��ارات  موؤ�س�سة 

الوقود مت تخزينها ب�سكل اآمن متاما يف موقع حمطات براكة.
عام  تاأ�س�ست  النووية  للطاقة  االإم���ارات  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  وجت��در 
2009، وركزت منذ ن�ساأتها على اإجناز الربنامج النووي ال�سلمي لدولة 

االمارات العربية املتحدة وفق اأرقى معايري ال�سالمة واالأمان يف العامل. 
كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن االأعمال االإن�سائية يف املحطة االأوىل بداأت عام 

 .95% اإىل  اجنازها  ن�سبة  وو�سلت   ،2012
يف حني اأن الن�سبة الكلية الإجناز املحطات االأربع و�سلت اإىل 80%. 

االأربع  املحطات  ت�سغيل  بعد  النووية  للطاقة  االإم��ارات  موؤ�س�سة  و�ستوفر 
ربع احتياجات دولة االمارات من الطاقة الكهربائية.

امللحق التجاري للدولة بوا�صنطن ي�صارك 
يف قمة "ا�صتثمر يف اأمريكا" 2017

•• وا�شنطن-الفجر:

�سارك �سعادة �سعود النوي�ض، امللحق التجاري ب�سفارة دولة االإمارات العربية 
املتحدة لدى الواليات املتحدة االأمريكية، يف القمة ال�سنوية ملوؤمتر "ا�ستثمر 

يف اأمريكا" 2017 الذي عقدته غرفة التجارة االأمريكية يف وا�سنطن. 
افتتح القمة مايك بين�ض نائب رئي�ض الواليات املتحدة االأمريكية، وت�سمنت 
�سبل  بحث  اإىل  الرامية  املهمة  احل��واري��ة  واجلل�سات  الفعاليات  من  ع��دداً 
واال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  جم���االت  يف  ال�سراكة  وف��ر���ض  االقت�سادية  التنمية 
وامل�سوؤولني  ال����وزراء  م��ن  جمموعة  فيها  ���س��ارك  حيث  امل��ب��ا���س��ر،  االأج��ن��ب��ي 
املعنية  اجل��ه��ات  وممثلي  ال�سركاء  م��ن  كبري  ع��دد  جانب  اإىل  االأمريكيني، 

الدولية من القطاعني العام واخلا�ض.
وا�ستعر�ض �سعادة �سعود النوي�ض خالل جل�سة بعنوان "دور اال�ستثمار يف دفع 
االإمارات  دولة  تتبناها  التي  الفريدة  الروؤية  االقت�سادية"،  التنمية  عجلة 
العربية املتحدة لتحقيق التنمية االقت�سادية امل�ستدامة، واألقى ال�سوء على 
مكانتها  لتعزيز  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  ُبذلت  التي  اال�ستثنائية  اجلهود 

الرائدة يف جمال التنويع االقت�سادي وتي�سري حركة التجارة يف املنطقة. 
الروؤية  اأول���وي���ات  اأب���رز  اإح���دى  االق��ت�����س��ادي  التنويع  يعد  ال��ن��وي�����ض:  وق���ال 
االقت�سادية لدولة االإمارات، ومتثل التجارة اخلارجية ركيزة اأ�سا�سية �سمن 
حمددات هذه الروؤية، حيث تتبواأ االإمارات مكانة مرموقة يف تنمية الن�ساط 

التجاري اإقليمياً وعاملياً . 
واأ�ساف النوي�ض: "كل دوالر ينفق يف عمليات التبادل التجاري بني البلدين 
�ستتم ترجمته اإىل وظائف وفر�ض عمل يف كل منهما، وهو ما يجعل العمل 
على تي�سري التجارة وت�سجيع اال�ستثمار الثنائي واملتبادل اأحد اأهم جماالت 

التعاون االقت�سادي بني اجلانبني".
الواليات  مع  التجارية  العالقات  عن  حديثه  معر�ض  يف  النوي�ض،  واأ���س��ار 
املتحدة، اإىل اأن دولة االإمارات تعترب اأكرب �سوق ت�سدير لل�سلع االأمريكية يف 
املنطقة خالل ال8 �سنوات املا�سية، حيث بلغ اإجمايل حجم التجارة املتبادلة 
واأ�سار  اأمريكي.  دوالر  مليار  بني البلدين خالل عام 2016 ما يقارب 26 
اإىل اأن الفائ�ض التجاري االأمريكي مع دولة االإمارات و�سل اإىل 19 مليار 
دوالر عام 2016، وهو ثالث اأكرب فائ�ض يف الواليات املتحدة على م�ستوى 
العامل، واأن االإمارات العربية املتحدة حتتل املرتبة ال�سابعة يف قائمة امل�سادر 

االأ�سرع منواً جللب اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر اإىل الواليات املتحدة.
اال�ستثمارات  املتنوعة حول  االأمثلة  النوي�ض عدداً من  ا�ستعر�ض  اإىل ذلك، 

االإماراتية الناجحة يف الواليات املتحدة خالل ال�سنوات املا�سية،  اأبرزها:
منذ عام  اأمريكي  دوالر  مليار   12 "مبادلة" بقيمة  �سركة  •  ا�ستثمارات 
2009 يف م�سنع اأ�سباه املو�سالت فاب 8 التابع ل�سركة جلوبال فاوندريز 

يف نيويورك، والذي يعمل فيه 3000موظف اأمريكي.
يف  اأمريكي  دوالر  مليون   100 مببلغ  "غلفتيرن"  �سركة  ا�ستثمارات    •
2000 فر�سة  اإيجاد  اأثمرت عن  ميناء كانافريال يف والية فلوريدا، التي 

عمل يف الواليات املتحدة.
اأبوظبي لال�ستثمار )اآدي��ا( يف فندق ماريوت ماركيز يف  جهاز  ا�ستثمار    •

وا�سنطن العا�سمة.
 "MGM" العاملية" و�سركة  "دبي  بني  امل�سرتك  امل�سروع  •  ا�ستثمارات 

يف منطقة �سيتي �سنرت يف ال�ض فيغا�ض
مزايا  ا�ستك�ساف  اإىل  الثانية  دورتها  اأمريكا" يف  يف  "ا�ستثمر  قّمة  وتهدف 
اال�ستثمار االأجنبي يف الواليات املتحدة االأمريكية والتحديات التي يطرحها، 
ف�ساًل عن تعزيز فر�ض ال�سراكة. و�سهدت الدورة م�ساركة نخبة من كبار 
بريتزكر  وبيني  االأمريكي،  اخلزانة  وزي��ر  منو�سني  �ستيف  مثل  املتحدثني 
فوك�ض  واأن��ت��وين  ال�سابق،  اخلزانة  وزي��ر  ليو  وج��اك  ال�سابق،  التجارة  وزي��ر 
اأري��زون��ا، وم��ات بيفني حاكم  ال�سابق، ودوغ دو�سي حاكم والي��ة  وزي��ر النقل 
والية كنتاكي، و�سكوت ووكر حاكم والية وي�سكون�سن، وتري ماكوليف حاكم 
والية فريجينيا، وال�سيناتور جون ماكني، والعديد من نواب حكام الواليات 

ووزراء التجارة، اإىل جانب عدد من ممثلي قطاع التجارة االأمريكي.

اأف�صل  بجائزة  " تفوز  "راكز 
عميل جديد يف ال�صرق الأو�صط

•• راأ�س اخليمة الفجر

حكومية  هيئة  وه��ي  راك��ز،  االقت�سادية  اخليمة  راأ���ض  مناطق  هيئة  ف��ازن 
رائدة ت�سم كٍل من هيئة املنطقة احلرة براأ�ض اخليمة وهيئة راأ�ض اخليمة 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  جديد"  عميل  "اأف�سل  بجائزة  لال�ستثمار، 

ملنظومة �سركة جيني�سي�ضGenesys ملراكز االت�سال "بيوركونيكت". 
وقد نالت راكز اجلائزة يف املوؤمتر االإقليمي لل�سركة ملنطقة ال�سرق االأو�سط 
اأواخر  دب��ي  ب��ربج خليفة يف  اأرم����اين  ف��ن��دق  انعقد يف  ال���ذي   2017 ل��ع��ام 
االإ�سبوع املا�سي. وعلق رامي جاّلد املدير التنفيذي ملجموعة راكز وهيئتي 
"نحن  ق��ائ��اًل:  املنا�سبة  بهذه  اخليمة  ب��راأ���ض  واالإ�ستثمار  احل��رة  املنطقة 
فخورين باأن تنال راكز وهي يف �سهرها االأول هذا التكرمي امل�ستحق كجهة 
رائدة ومميزة يف جمال خدمة العمالء، عرب فوزها بجائزة )اأف�سل عميل 
"ُتتيح  اجلديدة  املنظومة  اأن  جالد  واأ�سار  جيني�سي�ض"،  ملنظومة  جديد( 
للعمالء اجُلدد والقدامى خيارات مب�سطة للو�سول اإىل خدماتنا الرائدة 
واالأ�سرع  االأج���ود  وه��ي  االأوتوماتيكية  الهاتفية  اخل��دم��ة  منظومة  ع��رب 
واالأف�سل كفاءًة من املنظومة ال�سابقة، واأو�سح جاّلد اأن املنظومة اجلديدة 
رائ��دة عاملياً يف  العمالء مت احل�سول عليها من موؤ�س�سة  املتقدمة خلدمة 
والوقت  اجلهد  من  الكثري  �سُتوفر  بدورها  والتي  العمالء،  خدمة  اأنظمة 

لعمالء راكز ال�13000 احلاليني باالإ�سافة اإىل امل�ستثمرين اجلدد.  
وقال املدير التنفيذي لراكز:  لقد قمنا بتطوير مركز التوا�سل لدينا عرب 

املنظومة اجلديدة ليكون املركز مواكباً للنب�ض ال�سريع للع�سر احلديث .
واأ�ساف قائاًل: �سيكون ملوظفي خدمة العمالء لدينا، والذين قد اأحرزوا 
للتميز  �سقر  ال�سيخ  برنامج  م��ن  اإت�����س��ال(  مركز  )اأف�سل  ج��ائ��زة  م��وؤخ��راً 
الإجراء  وكذلك  عمالئنا،  خلدمة  التقنية  املقدرات  من  املزيد  احلكومي، 

اال�ستبيانات الرقمية وغريها من عمليات التوا�سل مع العمالء .
ال�سركات  لتاأ�سي�ض  ومب�ّسطة  �سل�سة  باإجراءات  راكز  تتمّيز  جاّلد:  واأ�ساف 
وتتم كلها يف مكاٍن واحد، كما تذخر راكز مبوظفني خلدمة العمالء على 
دوماً فخورين  التعامل، مما يجعلنا  االإحرتافية وح�سن  درجة عالية من 
اإن منظومة مركز االإت�سال  بقطاع خدمات العمالء لدينا.  واأردف قائاًل 
اجلديدة هي فقط واحدة من �سل�سلة التح�سينات التى �سرناها حتت مظلة 
وامل�ستمرة  احلثيثة  اجل��ه��ود  ب��ذل  يف  �سنوا�سل  بقوله:  ج��الد  ووع��د  راك���ز، 

لتقدمي املزيد من حلول االأعمال ال�سديقة واجلاذبة للم�ستثمر. 
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املال والأعمال

الدكتور الزرعوين: توقعاتنا الإيجابية للعام 2017 تالم�ضها نتائج الربع الأول 

% منوًا بن�صبة ال�صركات امل�صجلة خالل الربع الأول من العام و31  املبيعات  اأهداف  % من   62 "دافزا" حتقق 

بالتعاون مع غرفة ال�ضارقة والحتاد العربي للمعار�ص واملوؤمترات الدولية

اأك�صبو ال�صارقة ينظم دورة تدريبية متخ�ص�صة لتطوير �صناعة املعار�س يف املنطقة ال�صرقية

•• دبي- الفجر:

 �سّجلت �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي 
"دافزا" اأداًء قوياً يف الربع االأول من العام 
الت�سغيلي  امل�ستوى  على  جت�ّسد   ،2017
اأه�����داف  م���ن جم���م���وع   62% ب��ت��ح��ق��ي��ق 
اإيرادات  زي��ادة  يف  متثل  ال�سنوية،  املبيعات 
الربع  مع  باملقارنة   7% بن�سبة  املبيعات 
�سهدت  وق���د   .2016 ال���ع���ام  م���ن  االأول 
ال�سركات  ن�سبة  يف  الف��ت��اً  من��واً  "دافزا" 
م��ق��ارن��ة مع   31% اإىل  و���س��ل  امل�����س��ج��ل��ة 
من   ،2016 ال���ع���ام  م���ن  نف�سها  ال���ف���رتة 
ال�سركات  ع���دد  من��و  ن�سبة   16% بينها 
فوجيكورا،  م���ث���ل:  اجل��ن�����س��ي��ات  م��ت��ع��ددة 
ب��ل��و �ستار،  اآرم���ا����س���ال،  ���س��ور���س��ز،  غ��ل��وب��ال 
النتائج  واأظ���ه���رت  وغ���ريه���ا.  م��ارك��ول��ني، 
امل��ال��ي��ة االإي��ج��اب��ي��ة ارت��ف��اع��اً م��ل��ح��وظ��اً يف 
املكتبية،  امل�ساحات  على  الطلب  م��ع��دالت 
اإىل  التاأجريية  امل�ساحات  حيث و�سل منو 
ملحوظ يف عدد  منو  اإىل  اإ�سافة   ،35%
الوحدات ال�سناعية املوؤجرة بن�سبة 36% 
مقارنة بالفرتة ذاتها العام املا�سي. ويعود 
املتينة  االأ�س�ض  اإىل  اال�ستثنائي  االأداء  هذا 
ال�ستقطاب  داف��زا  خطة  عليها  بنيت  التي 
واأبرزها  املبا�سرة،  االأجنبية  اال�ستثمارات 
اخلطة الرتويجية الرامية اىل ا�ستهداف 
والقطاعات  ال���رائ���دة  ال��ع��امل��ي��ة  االأ�����س����واق 
ازدهاراً  ت�سهد  التي  احليوية  االقت�سادية 
م��ل��ح��وظ��اً يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط 

واأفريقيا.  
وقامت دافزا خالل الربع االأول من العام 
ترويجية  ج�����والت  مب��ج��م��وع��ة  اجل������اري 
واأملانيا،  والهند،  اجلنوبية،  كوريا  �سملت 
�سراكات  خاللها  م��ن  حققت  واإي��ط��ال��ي��ا،  
كبار  م��ع  مبا�سرة  ول��ق��اءات  ا�سرتاتيجية 
رغبًة  اأب���دوا  الذين  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين 
ب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���ض ال���واع���دة التي 
ت��ق��دم��ه��ا اإم�����ارة دب���ي وامل��ن��ط��ق��ة ل��ه��م، من 
خالل تاأ�سي�ض اأعمالهم يف املنطقة احلرة. 
وق�����د ك�����س��ف��ت اجل����ول����ة ال���رتوي���ج���ي���ة عن 
ت�سميمه  مت  ال���ذي  ال��ذك��ي  امل��ك��ت��ب  منتج 
خ�سي�سا ليتما�سى مع متطلبات االأ�سواق 
النامية، وتقدمي فر�سة ا�ستثمارية فريدة 
وا�ستك�ساف  اجلن�سيات،  متعددة  لل�سركات 
فر�ض النمو واالزده��ار التي تنتظرهم يف 

املنطقة. 
وق��د الق��ى ه��ذا احل��ّل امل��رن ال��ذي تقدمه 
ا�ستح�ساناً  امل��ن��ت��ج،  ه��ذا  داف���زا م��ن خ��الل 
من قبل امل�ستثمرين، جتلى بارتفاع ن�سبة 

ت�سغيله اإىل %21 يف فرتة قيا�سية.

اجنازات متميزة وح�ضور قوي
الزرعوين،  حممد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  وق���ال 
القوي  االأداء  الم�����ض   : داف����زا  ع���ام  م��دي��ر 
توقعاتنا   2017 ال��ع��ام  ب��ه  ب���داأن���ا  ال����ذي 
االإي��ج��اب��ي��ة، التي حتققت م��ن خ��الل هذه 
الذي  النمو  ج��اء  وق��د  القيا�سية.  النتائج 
اأعمالنا  ل��ن��م��وذج  ن��ت��ي��ج��ة  ال���ي���وم  ن�����س��ه��ده 
واإدارتنا الت�سغيلية، الذي ي�ستجيب مبرونة 
وكفاءة عالية لكافة متطلبات امل�ستثمرين 
العاملية.  االأ�سواق  تقلبات  يتما�سى مع  مبا 
وتوؤكد نتائجنا املالية التزام دافزا يف دورها 
الوطني  االقت�ساد  عجلة  ب��دف��ع  امل��ح��وري 
كقيمة م�سافة واأكرث فعالية مع ا�ستمرار 
الت�سغيلي  اأداءن���ا  يف  النمو  لهذا  توقعاتنا 
وامل���ايل ال��ق��وي. وت��اب��ع ال��زرع��وين قائاًل: 
داف��زا يف متكني  ال��ذي اتخذته  التوجه  اإن 
امل�ستمرثين احلاليني واجلدد من تو�سعة 
وتو�سعاتهم  الت�سغيلية  اأن�سطتهم  نطاق 
اأّثر  واأفريقيا،  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 
الواعدة  الفر�ض  �سناعة  مبا�سر يف  ب�سكل 
قيا�ساً على النماذج الرائدة التي حتت�سنها 
"دافزا" من  وتعمل  تاأ�سي�سها.  منذ  داف��زا 
�سمان  على  املتكامل  عملها  فريق  خ��الل 
ممار�سة  يف  ال���ك���ف���اءة  م�����س��ت��وي��ات  اأع����ل����ى 
االأعمال التجارية بدبي، بهدف ا�ستقطاب 
امل���زي���د م���ن ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة وروؤو�������ض 
اإىل دعم  ت��ه��دف  االأج��ن��ب��ي��ة، كما  االأم����وال 
االإم��ارة عرب توفري  االقت�سادي يف  التنوع 
حوافز ا�ستثمارية متميزة وحلوال مبتكرة، 
اإ�سافة اإىل م�ساندة امل�ستثمرين االإقليميني 
امل��رج��و من  ال��ن��م��و  وال��دول��ي��ني يف حتقيق 
امل�ساهمة  وبالتايل  اال�ستثنائية،  جتربتهم 

يف تعزيز الناجت املحلي االجمايل.

قطاعات حيوية 
يف ما يتعلق بعدد ال�سركات امل�سجلة يف دافزا 
خالل الربع االأول، �سّجل قطاع تكنولوجيا 
ن�سبة  واالت�سال  وااللكرتونيات  املعلومات 
ال�سركات  ����س���دارة  يف  ج��ع��ل��ه  م��ا   32%
قطاع  واح��ت��ل  االأول،  ال��رب��ع  يف  امل�����س��ج��ل��ة 
املرتبة  االأع���م���ال  وت��ط��وي��ر  اال���س��ت��ث��م��ارات 
كل  ا�ستحوذ  بينما   ،9% بن�سبة  الثانية 
اللوج�ستية  واخلدمات  ال�سحن  قطاع  من 
املرتبة  املنتجات اال�ستهالكية على  وقطاع 
الثالثة بن�سبة و�سلت اإىل %8، ليت�سارك 
وامل�سروبات،  االأغ���ذي���ة  ق��ط��اع��ات  م��ن  ك��ل 
املرتبطة  واخل��دم��ات  وال��ط��ريان  والف�ساء 
الرابعة  امل��رت��ب��ة  واالآالت  وامل��ح��رك��ات  ب��ه��ا، 
الهند�سة  ق��ط��اع  وح�����س��د    .6% بن�سبة 
املرتبة  يف  ل���ي���اأت���ي   5% ال���ب���ن���اء  وم�������واد 

املالية  اخل����دم����ات  وق���ط���اع���ي  اخل���ام�������س���ة، 
والتاأمني واملعدات الطبية واالأدوية حققت 
ن�سبة %4، بينما و�سل جمموع القطاعات 
النتائج  ت��ك��ن  ومل    .8% اإىل  االأخ������رى 
عن  مبناأى  داف��زا  حققتها  التي  االإيجابية 
النتائج االإيجابية التي حققتها اإمارة دبي، 
للنمو  وتتابعية  حتمية  نتيجة  ك��ان��ت  ب��ل 
جلّياً  ظهر  وال���ذي  االإم����ارة  �سهدته  ال��ذي 
عرب راأ�ض مال اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر 
ال��ذي تخطى25.5  مليار دره��م، لتحتل 
اإىل  اإ�سافة  عاملياً.  ال�سابعة  املرتبة  دبي  به 
من  ع��امل��ي��اً  الثالثة  امل��رت��ب��ة  على  ح�سولها 
االأجنبية  اال�ستثمارية  امل�ساريع  حيث عدد 
م�سروعاً   247 اإىل  و�سلت  التي  املبا�سرة 
االإح�����������س�����اءات  ح�������س���ب   ،2016 خ������الل 
االأخرية ال�سادرة من موؤ�س�سة دبي لتنمية 

اال�ستثمار.

م�ضتقبل واعد 
خطتها  خ����������الل  م�������ن  داف��������������زا  ت����ع����م����ل 
 2021  –  2017 اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
العام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  يف  اأطلقتها  ال��ت��ي 
مبرور  احتفاليتها  م��ع  بالتزامن  احل��ايل 
ع�����س��ري��ن ع���ام���اً ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا، ع��ل��ى اأن 
التنويع  عملية  يف  رئي�ساً  م�ساهماً  تبقى 
االق���ت�������س���ادي وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة يف 
ا�ستقطاب  على  قدراتها  وتعزيز  االإم���ارة، 
الرائدة  وال�سركات  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين 
اأنحاء  م��ت��ع��ددة اجل��ن�����س��ي��ات م���ن خم��ت��ل��ف 
العامل. وتقوم املنطقة  احلرة مبطار دبي 
بعملية تنويع �ساملة، با�ستحداث قطاعات 
الرائدة  ال�����س��رك��ات  ال���س��ت��ق��ط��اب  ج���دي���دة 
العاملة �سمن جمال االقت�ساد االإ�سالمي 
بهدف دعم مباردة "دبي عا�سمة االقت�ساد 
قطاعات  درا���س��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  اال�سالمي" 
االإلكرتونية  ال��ت��ج��ارة  مثل  اأخ���رى  ج��اذب��ة 

واالبتكار وغريه. ويف االإطار نف�سه وفيما 
وتوجهاتها،  "دافزا"  مب�ستقبل  ي��ت��ع��ل��ق 
م�سروع  اأول  اإجن���از   2017 ال��ع��ام  ي�سهد 
اجلغرايف  نطاقها  خ��ارج  للمنطقة  تو�سعة 
ال�سناعية" التي مت  داف��زا  "منطقة  وه��ي 
ت�سميمها وفًقا الأعلى املعايري وامل�ستويات، 
حيث بداأت دافزا باإجراءات املبيعات املبكرة 
اأمام  املجال  اإف�ساح  اإىل  اإ�سافة  اإىل  اإ�سافة 
الداخلي  الت�سميم  مببا�سرة  امل�ستثمرين 
الت�سغيلية  احتياجاتهم  ح�سب  للوحدات 

من االآن.

دافزا اخل�ضراء 
يف  ي�سب  م��ا  ك��ل  بتحقيق  التزامها  �سمن 
والوطن،  للمجتمع  العامة  املنفعة  خدمة 
يف ما يتعلق بحماية البيئة، تتبنى "دافزا" 
روؤية م�ستدامة يف اإبقاء الب�سمة الكربونية 
اأدنى  عند  دب��ي  مب��ط��ار  احل���رة  املنطقة  يف 
امل�����س��ت��وي��ات، م���ن خ����الل ت��ب��ن��ي��ه��ا الأح����دث 
عن  الروؤية  واأثمرت  امل�ستدامة.  التقنيات 
جم��م��وع��ة اإجن������ازات خ���الل ال���رب���ع االول 
اأب���رزه���ا تخفي�ض معدل  ال��ع��ام،  ه���ذا  م��ن 
بن�سبة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��الك 
من  ذات��ه��ا  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة   %  16.9
العام املا�سي، اأي ما يعادل 1،349،017 
معدالت  تراجعت  فيما  �ساعياً،  كيلوواطاً 
ما   ،24.33% بن�سبة  امل��ي��اه  ا���س��ت��ه��الك 
دعم  يف  الفاعلة  "دافزا"  م�ساهمة  يعك�ض 
يف  للطاقة  االأعلى  "املجل�ض  ا�سرتاتيجية 
دبي" التي ترمي اإىل احلد من ا�ستهالك 
العام  ب��ح��ل��ول   20% مب���ع���دل  ال���ط���اق���ة 
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ريادة يف معايري ال�ضالمة 
باإنهاء  االأول،  ال��رب��ع  خ���الل  داف����زا  ق��ام��ت 
لديها  ال�سركات  موظفي  تدريب  عمليات 
على معايري ال�سالمة وكيفية اإخالء املباين 
يف حال حدوث حريق، وكان الرتكيز ب�سكل 
عام على كيفية التاأهب باأ�سرع وقت ممكن 
ل��وق��وع �سحايا،  الإط���ف���اء احل��ري��ق وم��ن��ع��اً 
التي  دبي  االأوىل يف  املنطقة احلرة  لتكون 
ال�سركات  م��وظ��ف��ي  ك��اف��ة  ب��ت��دري��ب  ت��ق��وم 
ال�سالمة  ع��ل��ى  ن��ط��اق��ه��ا،  �سمن  امل���وج���ودة 
املباين وغريها من  واخ��الء  من احلرائق 
التدريبات التي ت�سمن �سالمة املوظفني. 
دافزا  �ستعمل  القادمني،  العامني  وخ��الل 
على تدريب اأكرث من 7 اآالف موظف على 
اج��راءات ال�سالمة يف حال حدوث حريق، 
على اأن يح�سلوا على �سهادات وفقاً للقرار 
الوزاري رقم 505 ومعايري الدفاع املدين 

يف دبي.
 

ابتكاٌر يف العمل والتكنولوجيا
توا�سل دافزا م�سرية تر�سيخ ثقافة االبتكار 
موظفوها  اأن���ه���ى  ح��ي��ث  االب��������داع،  ودع�����م 
امل���رح���ل���ت���ني االأول����ي����ت����ني م����ن ال���ربن���ام���ج 
با�سرتاتيجيتها  عماًل  لالبتكار  التدريبي 
امل���وظ���ف���ون  ي���ن���ه���ي  اأن  ع���ل���ى  ل���الب���ت���ك���ار، 
من  الثاين  الربع  يف  التاليتني  املرحلتني 
العام احلايل. ويعتمد الربنامج على اإر�ساء 
ال��ت��ن��وع يف االأف���ك���ار وامل���ب���ادرات م��ن خالل 
ت��ع��زي��ز امل���ه���ارات وامل��ع��ل��وم��ات، ع��رب �سّقني 
تدريبي وعملي. وي�سعى خاللها املوظفون 
اإىل اإطالق 3 اأفكار ابتكارية �ستب�سر النور 
االأفكار  ه��ذه  وتاأتي   .2017 العام  خ��الل 
املنطقة  اأداء  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ث���الث  امل��ب��ت��ك��رة 
ومن  وعاملياً  اإقليمياً  رائ��دة  لتبقى  احل��رة، 

بني االأكرث تطوراً وتناف�سية يف العامل.
املعلومات  بتكنولوجيا  يتعلق  م��ا  يف  اأم���ا 
واالت�������س���االت، ت�����س��ه��د داف�����زا ت���ط���وراً غري 
التطبيقات  ح���زم  مت��ّك��ن  ح��ي��ث  م�����س��ب��وق��اً، 
احل�سول  من  املتعاملني  اجلديدة  الذكية 
كافة  وت���خ���ل���ي�������ض  ت���راخ���ي�������س���ه���م  ع����ل����ى 
تاأكيد  ���س��اأن��ه  م��ا  ذك���ي،  ب�سكل  معامالتهم 
التجربة الواعدة اجلاذبة لدافزا. و�سّكلت 
واالأمان  واالأم���ن  ال��ذك��ي��ة،  باقة اخل��دم��ات 
و�سيا�سة االبتكار، جمتمعة، عوامل اإيجابية 
متعاملي  �سعادة  ن�سبة  ارتفاع  وراء  وقفت 
 ،83.5% اإىل  اخل��دم��ات  داف���زا يف مركز 

وعرب اخلدمات الذكية اإىل 85%. 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  ب���روؤي���ة  منها  ال��ت��زام��اً 
اأهداف  الرئي�ض يف حتقيق  لدورها  ونظراً 
م�سوؤوليتها  م���ن  وان���ط���الق���اً  احل���ك���وم���ة، 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، ق���ام���ت داف������زا ب��ال��ت��ع��اون مع 
اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة ب���اإع���داد ن�����دوات حول 
تعريف  هدفها  امل�سافة،  القيمة  �سريبة 
عن  واالج���اب���ة  ب��ه��ا  وامل��وظ��ف��ني  املتعاملني 

الت�ساوؤالت التي حتيط بها. 
دبي  احل��رة مبطار  املنطقة  �سلطة  وقامت 
االإداريني،  املحا�سبني  معهد  مع  بالتعاون 
ع��ل��ى مدار  ا���س��ت��م��رت  ع��م��ل  ور����ض  بتنظيم 
يومني متتاليني، متحورت حول االجتاهات 
النا�سئة يف جماالت املحا�سبة والتكنولوجيا 
وال���ق���ي���ادة، ح��ي��ث ق���ام امل��ت��ح��دث��ون بعر�ض 
املتعلقة  ال��ع��امل��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة  االجت���اه���ات 
واملعايري  ال��رق��م��ي��ة،  امل��ح��ا���س��ب��ة  ب��ت��ح��والت 
املالية، ومعايري  التقارير  الدولية الإع��داد 
القطاع العام يف املحا�سبة الدولية وغريها 
املوظفني  ق��درات  تعزز  التي  املوا�سيع  من 

يف قطاع املحا�سبة واملالية.

•• ال�شارقة-الفجر:

ب�سناعة  ل��الرت��ق��اء  ال���دائ���م  �سعيه  �سمن 
املعار�ض واملوؤمترات يف كافة مناطق ومدن 
والنهو�ض  تناف�سيتها،  وت��ع��زي��ز  االإم�����ارة، 
املوا�سفات  اأح�������دث  وف�����ق  ب���ه���ا  امل�����س��ت��م��ر 
اأك�سبو  م���رك���ز  ع��ق��د  ال��ع��امل��ي��ة،  وامل���ع���اي���ري 
مع  بالتعاون  الرئي�سي  مقره  يف  ال�سارقة 
واالحتاد  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
العربي للمعار�ض واملوؤمترات الدولية يوم 
الأ�سحاب  تدريبية  دورة  املا�سي  اخلمي�ض 
العاملة  وامل��وؤ���س�����س��ات واجل��ه��ات  ال�����س��رك��ات 
وامل��وؤمت��رات يف  امل��ع��ار���ض  يف قطاع �سناعة 

املنطقة ال�سرقية من االإمارة.
ق�����درات  ت���ط���وي���ر  اإىل  ال���������دورة  وه����دف����ت 
واملوؤمترات  املعار�ض  �سناعة  يف  العاملني 
العاملية  املعايري  وف��ق  ال�سرقية  باملنطقة 
اآفاق  اإىل  بهم  لالنطالق  دول��ي��ا  املعتمدة 
جديدة يف هذه ال�سناعة مبا ي�سمن جناح 
ومتيز الفعاليات واملعار�ض املزمع تنظيمها 
يف العديد من مدن املنطقة خالل الفرتة 
خديجة  االأ���س��ت��اذة  ال���دورة  قدمت  املقبلة. 
متخ�س�سة  جامعية  اأ���س��ت��اذة  وه��ي  لقي�ض 
املنا�سبات  واإدارة  ���س��ن��اع��ة  ع��ل��م  ب��ت��دري�����ض 
املحلية  وامل�����وؤمت�����رات  امل���ع���ار����ض  وت��ن��ظ��ي��م 
واالإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، حيث 
ال���دورة على و�سع اخلطوط  اأث��ن��اء  رك��زت 
تنظيم  الآل��ي��ات  العري�سة  االإ�سرتاتيجية 
واملنا�سبات  امل����ع����ار�����ض  اأن���������واع  خم���ت���ل���ف 
وال��ف��ع��ال��ي��ات، ك��االج��ت��م��اع��ات وامل���وؤمت���رات 
واالحتفاالت وغريها، والتخطيط املنهجي 

تزويد  على  امل��ح��ا���س��رة  حر�ست  كما  ل��ه��ا. 
االأ�سا�سية  باملفاهيم  ال���دورة  يف  امل�ساركني 
عن عمليات التخطيط واالإدارة للفعاليات 
واملوؤمترات، واالإعداد الفعال ملختلف اأنواع 
امل�ساركني  تعريف  اإىل  باالإ�سافة  املعار�ض، 
ب���االأع���م���ال ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة امل�����س��اح��ب��ة لعقد 
واإدارت��ه��ا بطرق علمية  املختلفة  االأح��داث 
�سليمة. وتعقيبا على هذه الدورة والنجاح 
�سيف  ���س��ع��ادة  ق���ال  ال���ذي حققته،  ال��ك��ب��ري 
حم��م��د امل��دف��ع ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
اأك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة رئ��ي�����ض االحت����اد العربي 

اإن تنظيم  للمعار�ض واملوؤمترات الدولية: 
اإث��ر االجتماع الهام  ال��دورة جاء على  هذه 
ال�������س���ارق���ة ومركز  ال�����ذي ع��ق��دت��ه غ���رف���ة 
اأك�سبو ال�سارقة مع جمموعة من اأ�سحاب 
املعار�ض  واإدارة  تنظيم  �سركات وموؤ�س�سات 
ملتقى  هام�ض  على  ال�سرقية  املنطقة  يف 
خورفكان االقت�سادي ملناق�سة واقع �سناعة 
املعار�ض وحتدياتها و�سبل تطويرها، حيث 
اأج��ل دعم  ال��دورة من  ارتاأينا تنظيم ه��ذه 
االأعمال  ورواد  املعار�ض  �سناعة  وتطوير 
العاملة  واملتو�سطة  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات 

من  ال�سرقية  املنطقة  يف  القطاع  ه��ذا  يف 
االإمارة.  م�سريا اإىل اأن التنظيم االحرتايف 
مدرو�ض  ن�ساط  هو  واملوؤمترات  للمعار�ض 
وت�ستخدم  حم����ددة،  علمية  منهجية  ذو 
للمعايري  وموافقة  معتمدة  اأ�ساليب  فيه 
الدولية مع الرتكيز على االإبداع واالبتكار 
حتقق  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  االأف���ك���ار  وت�سميم 
اإىل  وال��و���س��ول  امل��ع��ر���ض  ملنظمي  ال��ت��م��ي��ز 

االأهداف املتوخاة منه .
املعار�ض  ب��اأه��م��ي��ة ���س��ن��اع��ة  امل���دف���ع:  ون����وه 
تنمية  يف  ال��ك��ب��ري  ودوره�������ا  وامل�����وؤمت�����رات 

االق��ت�����س��اد امل��ح��ل��ي ل���الإم���ارة وال���دول���ة من 
والتجارة  ال�سناعة  قطاعات  دع��م  خ��الل 
تعترب  حيث  وغريها،  والثقافة  وال�سياحة 
هذه ال�سناعة من اأهم اأدوات الت�سويق التي 
واملوؤ�س�سات  وال�سركات  ال��دول  ت�ستخدمها 
لرتويج منتجاتها، اأو اأفكارها و�سيا�ساتها، 
اأكرث  م���ن  امل���ع���ار����ض  ���س��ن��اع��ة  اأن  م��ع��ت��ربا 
ال�سناعات التي حتتمل االبتكار والتطوير 
الدعاية  و���س��ب��ل  االأف����ك����ار  يف  امل�����س��ت��م��ري��ن 
الت�سويقية  االأه���داف  يحقق  مبا  واجل��ذب 

املطلوبة منها على الوجه االأكمل .
اأم��ني عام  من جانبه قال حممود اجل��راح 
االحت����اد ال��ع��رب��ي ل��ل��م��ع��ار���ض وامل���وؤمت���رات 
تاأتي  التدريبية  ال���دورة  ه��ذه  اإن  الدولية 
���س��م��ن خ��ط��ة االحت������اد ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
وامل���وؤمت���رات يف  امل��ع��ار���ض  ت��ط��وي��ر �سناعة 
العامل العربي، و�سيتم تعميم هذه الدورة 
واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  ك��ل  ع��ل��ى  وحم��ت��واه��ا 
يف  وامل�سجلة  القطاع  ه��ذا  �سمن  العاملة 
للمعار�ض  العربي  لالحتاد  العامة  الهيئة 
وامل�����وؤمت�����رات ال���دول���ي���ة. وت���وج���ه اجل����راح 
بال�سكر اإىل غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
العوي�ض  �سلطان  ع��ب��داهلل  ب�سعادة  ممثلة 
ال�سارقة  اأك�����س��ب��و  ال��غ��رف��ة، وم��رك��ز  رئ��ي�����ض 
رئي�ض  املدفع  حممد  �سيف  ب�سعادة  ممثال 
لالحتاد،  امل��ت��وا���س��ل  دعمهما  ع��ل��ى  امل��رك��ز 
وجهودهما الكبرية يف تنظيم هذه الدورة 
التي تعترب منوذجا يحتذى به وحافزا لنا 
ع��ل��ى ع��ق��د ال��ك��ث��ري م��ن ال�����دورات امل�سابهة 
بعد  املنطقة  دول  خمتلف  يف  امل�ستقبل  يف 

النجاح الكبري الذي حققته هذه الدورة.

وزارة القت�ضاد تبحث مع جمل�ص الأعمال الإماراتي الكندي جمالت التعاون امل�ضرتك

ال�صحي: البتكار وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 
يحتال اأولوية على اأجندة العالقات امل�صرتكة

•• اأبوظبي-الفجر:

وزارة  وكيل  ال�سحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�ض  �سعادة  بحث 
االقت�ساد ل�سوؤون التجارة اخلارجية وال�سناعة مع ال�سيد فريد اأمني رئي�ض 
والتجارية  االقت�سادية  العالقات  – الكندي،  االإم��ارات��ي  االأعمال  جمل�ض 
بني البلدين و�سبل تعميق الروابط بني القطاع اخلا�ض مبا يعزز من اأفاق 

التعاون امل�ستقبلية.
وناق�ض اجلانبان، خالل اللقاء الذي عقد مبقر الوزارة بدبي، دور املجل�ض 
يف التوا�سل مع القطاع اخلا�ض يف الدولتني وتعزيز ا�ستفادة امل�ستثمرين 
الثنائية  العالقات  ظل  يف  املتاحة  الفر�ض  من  بالبلدين  االعمال  ورج��ال 

املتميزة القائمة بني البلدين.
وزارة  وكيل  ال�سحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�ض  �سعادة  وق��ال 
بني  والتجارية  االقت�سادية  العالقات  اإن  االقت�سادية،  لل�سوؤون  االقت�ساد 
االإم��ارات وكندا ت�سهد منوا ملحوظا مدعوما بعدد من اتفاقيات التعاون 
تاأ�سي�ض  ع��ن  ف�سال  املا�سية،  ال��ف��رتة  خ��الل  ال��ب��ل��دان  وقعها  التي  املثمرة 
اللجنة االقت�سادية امل�سرتكة والتي تلعب دورا ا�سرتاتيجيا يف تعزيز اأفاق 
التعاون وخلق من�سة للتباحث حول اأبرز الفر�ض املتاحة الإقامة �سراكات 

يف خمتلف القطاعات ذات االهتمام امل�سرتك.
وتابع ال�سحي اأن القطاع اخلا�ض ي�سكل رافدا رئي�سيا يف تطوير العالقات 
االأعمال  جمل�ض  اأن  اإىل  م�سريا  ال��ت��ع��اون،  جم���االت  وتنويع  االقت�سادية 
االإماراتي الكندي يلعب دورا حموريا يف هذا ال�سدد ملا يطرحه من من�سة 

مثالية للتوا�سل بني القطاع اخلا�ض واجلهات احلكومية من اجلانبني. 
على  اأول��وي��ة  يحتال  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  االبتكار  اأن  واأ���س��اف 
اأجندة العالقات االقت�سادية بني البلدين، وقد �سهدت الفرتة املا�سية عدد 
األيات للتعاون وتبادل اخلربات وهو ما  من اخلطوات امللمو�سة يف تطوير 
يفتح جماال اأو�سع اأمام رجال االأعمال وامل�ستثمرين لال�ستفادة من الفر�ض 
املتاحة. كما ا�ستعر�ض اأبرز جماالت التعاون امل�سرتك يف قطاعات التجارة 

وال�سناعة وال�سياحة والطاقة املتجددة.
ويذكر اأن حجم التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين قد �سجل 3.9 
مليار دوالر بنهاية عام 2016، وتبلغ عدد ال�سركات الكندية امل�سجلة لدى 
1326 عالمة جتارية  اأك��رث من  تتواجد  فيما  �سركة،   46 نحو  ال���وزارة 

كندية باأ�سواق الدولة.
االإماراتي  االأع��م��ال  جمل�ض  اأن  على  اأم��ني  فريد  ال�سيد  اأك��د  جانبه،  وم��ن 
الكندي ي�سعى حاليا لتقدمي عدد من املبادرات للقطاع اخلا�ض يف الدولتني 
التجارية  ال��ف��ر���ض  ب�����س��اأن  امل��ع��ل��وم��ات يف االجت��اه��ني  ت��ب��ادل  مب��ا ي�سهم يف 

واال�ستثمارية التي ميكن للقطاع اخلا�ض اال�ستفادة منها.
واأ�ساف اأن هناك رغبة متبادلة من امل�ستثمرين يف تعزيز تواجدهم باأ�سواق 
البلدين يف ظل ما يتمتع به البلدان من بيئة جاذبة لالأعمال ف�سال عن 
حتتل  التي  امل��ج��االت  على  بالرتكيز  املتاحة،  اال�ستثمارية  الفر�ض  تنوع 

الأولوية على االأجندة االقت�سادية والتنموية للبلدين.

متا�ضيًا مع جهودها املتوا�ضلة يف تطوير خدماتها
هيئة مطار ال�صارقة الدويل تكرم الفائزين 

بربنامج "لأننا نهتم" بتذاكر �صفر جمانية
•• ال�شارقة-الفجر:

�ساركوا  ال��دويل، موؤخراً، ثالثة فائزين مّمن  ال�سارقة  كرمت هيئة مطار 
"اآراء املتعاملني" الذي يحمل �سعار "الأننا نهتم"، ويعد �سمن  يف برنامج 
وامل�سافرين،  املتعاملني  مع  توا�سلها  قنوات  تعزيز  يف  امل�ستمرة  جهودها 

واال�ستماع اإىل اآرائهم، واإ�سراكهم يف كافة مراحل تطوير اخلدمات.   
وقامت علياء عبيد ال�سام�سي، مدير اإدارة الت�سويق وعالقات املتعاملني يف 
الهيئة، بت�سليم الفائزين، وهم خليفة بن را�سد ال�سعيدي من �سلطنة عمان 
تذاكر  الهند،  من  غاندي  وب��اوان  بي�ساو،  غينيا  من  عبود  تامر  وحممد   ،
يف  مل�ساركتهم  تقديراً  للطريان،  العربية  �سركة  من  مقدمة  جمانية  �سفر 

الربنامج.  
وقال �سعادة ال�سيخ في�سل بن �سعود القا�سمي، مدير هيئة مطار ال�سارقة 
الدويل،  ال�سارقة  م�ستخدمي مطار  اإ�سراك  على  الهيئة  ال��دويل، حتر�ض 
اإىل  ن�سعى من خاللها  والتي  تطلقها،   التي  وامل��ب��ادرات  الربامج  كافة  يف 
فتح قنوات التوا�سل اأمام كافة م�ستخدمي املطار، من اأجل اال�ستماع اإليهم 
اخلدمات  حت�سني  بهدف  املختلفة،  ومقرتحاتهم  اآرائ��ه��م  على  والتعرف 
املقدمة لهم.  واأ�ساف: يعد برنامج "الأننا نهتم" واحداً من اأبرز املبادرات 
التي متكننا من معرفة م�ستوى اأدائنا، ف�ساًل عن كونه ميثل موؤ�سراً على 

مدى جودة اخلدمات التي نقدمها مل�ستخدمي املطار.
واأعرب عن �سكره ل�سركة العربية للطريان ، على ما قدمته من جوائز منذ 

بداية الربنامج  والتي اأ�سهمت يف جناح الربنامج ومتّيزه.
من  ج��زءاً  الربنامج  هذا  يعترب  ال�سام�سي  عبيد  علياء  قالت  جهتها  ومن 
اأطلق  ال��ذي  املتعاملني،  مع  بالعالقات  اخلا�ض  ال�سامل  التحفيز  مفهوم 
حتت �سعار "الأننا نهتم"، و�سهد الربنامج جتاوباً كبرياً من قبل امل�سافرين 
وم�ستخدمي املطار منذ اأن قمنا باإطالقه، حيث تلقينا الكثري من امل�ساركات 
واالقرتاحات الهادفة، وقمنا بدرا�ستها وتطبيق بع�سها ، حيث تعترب هذه 
م�ستوى  حت�سني  من  ميكننا  ما  االأداء،  لتقييم  املهمة  الو�سائل  من  االآراء 

اخلدمات التي نقدمها".
وك��ان��ت هيئة م��ط��ار ال�����س��ارق��ة ال���دويل ق��د اأط��ل��ق��ت ه��ذا ال��ربن��ام��ج يف عام 
املطار، حول اخلدمات  وم�ستخدمي  املتعاملني  اآراء  ر�سد  بهدف   2009
يف  جتربتهم  تقييم  م��ن  متكينهم  جانب  اإىل  لهم،  املقدمة  والت�سهيالت 
املطار،  تطوير  يف  بامل�ساهمة  اخلا�سة  مقرتحاتهم  على  والتعرف  ال�سفر، 

ومعرفة طبيعة اخلدمات التي يطمحون اإىل تطبيقها فيه.
يف  املقدمة  اخل��دم��ات  وتقييم  ب��اآرائ��ه��م  االإدالء  امل��ط��ار  مل�ستخدمي  وميكن 
www.( امل��ط��ار، م��ن خ��الل امل��وق��ع االإل��ك��رتوين ملطار ال�سارقة ال���دويل
sharjahairport.ae(، اأو عرب تعبئة اال�ستبيانات املوزعة يف �ساالت 
يقوم  الذي  املحمول  اجلهاز  ا�ستخدام  خالل  من  اأو  والقادمني،  املغادرين 
موظف املطار من خالله باإجراء مقابالت مبا�سرة مع املتعاملني، اأو عرب 

تطبيق الهاتف الذكي ملطار ال�سارقة الدويل. 
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العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
بالدعوى رقم 2017/457 جتاري جزئي - دبي 

املدعي عليه / وايت بورد للتجارة - �ض ذ م م 
وعنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج يوبورا - املكتب رقم  808 - الطابق الثامن 

نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�سية اعاله واملرفوعة �سدكم من )يو بي ا�ض �سبالي 
�سني �سوليو�سنز انك - فرع دبي ( وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة 
املقرر عقده يوم االثنني املوافق 2017/6/٥ وذلك ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا - وذلك مبكتب اخلبري 
املنتدب الكائن : دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - خلف االإمارات 
للعطالت - بناية بري�سم - مكتب اأحمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات الطابق الثامن مكتب رقم )80٥( 
ان  بالدعوى على  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  واإح�سار  املحددين  واملكان  باملوعد  - يرجى احل�سور 
تكون امل�ستندات مرتبة ومرتجمة للغة العربية واح�سار اال�سول لالطالع عليها - علما بانه   يف حال 

تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
لال�ستف�سار االت�سال ب����� : 044٣41111 

اخلبري احل�صابي / حممد عبدالرحمن املرزوقي
قيد رقم 129     

 اإعــــــــالن بالن�صـــــر 
للح�صور اأمـــــــام اخلربة 

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإنذار عديل

رقم 2017/7099   
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق الثالث - هاتف : 042٥07778 - بوكالة اال�ستاذ املحامي 
/ عبد اهلل خمي�ض الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبداهلل حممد - العنوان املختار : مكتب عبد اهلل 
الناخي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي -  بردبي - منطقة برج خليفة - بيزن�ض باي - بي �سكوير - ا�سبكت تاور 

- الطابق الرابع - مكتب رقم 404 - هاتف رقم )04/2٥07778(  - فاك�ض )04/2٥07779( �ض. ب : 8٣620 
املنذ اليه :  ارتورو ارنالدو دولينتا�ض )فلبيني اجلن�سية( 

العنوان : ابوظبي - بالقرب من فندق بالزا االإمارات - بناية النعيمي - �سقة رقم 801 - متحرك رقم : 0٥07716٣08 
املو�سوع : - باال�سارة  اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع )�سوزوكي �سويفت - رقم اللوحة 
82246/الفئة 6 - ابوظبي - اللون : رمادي - �سنف املركبة : �سالون - �سنة ال�سنع 2009( فانكم تخلفتم عن �سداد االق�ساط 
ال�سهرية الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره ٣٥.62٣.69 ، درهم )خم�سة وثالثون الف و�ستمائة 

وثالث وع�سرون درهما وت�سعة و�ستون فل�سا( حيث امتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم. 
لذلك : فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم وق��دره  ٣٥.62٣.69  درهم ) خم�سة وثالثون الف 
و�ستمائة وثالث وع�سرون درهما وت�سعة و�ستون فل�سا( كما يف 2017/2/20  حتت طائلة اتخاذ االجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة 
من نوع )�سوزوكي �سويفت - رقم اللوحة 82246/الفئة 6 - ابوظبي - اللون : رمادي - �سنف املركبة : �سالون - �سنة ال�سنع 

2009 ( بعد انق�ساء )7( ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار �سندا لن�ض املادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإنذار عديل

رقم 2016/4585   
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

الثالث بوكالة اال�ستاذ املحامي / عبد اهلل خمي�ض  اإم��ارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق   : العنوان 
الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبداهلل حممد - العنوان املختار : مكتب عبد اهلل الناخي للمحاماة 
واال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي - منطقة ديرة - �سارع االحتاد - مقابل وكالة ال�سوزوكي لل�سيارات- برج �سفاير - مكتب 

)108-109( - الطابق االول - هاتف رقم  04/2٥0777٣ - فاك�ض )04/2٥07779( �ض. ب : 8٣620 
املنذ اليه : كلري جمال عيد بدر - )اجلن�سية : االردن( - العنوان : اإمارة ابوظبي - �سارع الكرتا - بناية مقرن - بالقرب من 

حمطة ادنوك - �سقة رقم 12101 - متحرك رقم : 0٥29927778 
املو�سوع : - باال�سارة  اىل طلب قر�ض متويل  ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع ) كيا اوبتيما - رقم اللوحة 
16/٣٥19٥ ابوظبي - اللون : ازرق - �سنف املركبة : �سالون - �سنة ال�سنع 2016( فانكم تخلفتم عن �سداد االق�ساط ال�سهرية 
، درهم )اثنان وت�سعون الف ومائتان وثالثون  الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره 92.2٣0.94 

درهما واربعة وت�سعون فل�سا( حيث امتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم. 
لذلك : فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم وقدره  92.2٣0.94  درهم )اثنان وت�سعون الف ومائتان 
وثالثون درهما واربعة وت�سعون فل�سا( كما يف 2017/2/1٣  حتت طائلة اتخاذ االجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع )كيا 
اوبتيما - رقم اللوحة 16/٣٥19٥ ابوظبي - اللون : ازرق - �سنف املركبة : �سالون - �سنة ال�سنع 2016( بعد انق�ساء )7( ايام 

من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار �سندا لن�ض املادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإنذار عديل

رقم 2017/5321   
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق الثالث - هاتف : 042٥07778 - بوكالة اال�ستاذ املحامي 
/ عبد اهلل خمي�ض الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبداهلل حممد - العنوان املختار : مكتب عبد اهلل 
الناخي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي -  بردبي - منطقة برج خليفة - بيزن�ض باي - بي �سكوير - ا�سبكت تاور 

- الطابق الرابع - مكتب رقم 404 - هاتف رقم )04/2٥07778(  - فاك�ض )04/2٥07779( �ض. ب : 8٣620 
املنذ اليه : حممد عبدالرحمن عمر ح�سني الها�سمي )اجلن�سية : االإمارات(  - العنوان : اإمارة ابوظبي - منطقة حممد بن 

زايد - �سارع م�سفح - فيال رقم 77 - بالقرب من مزيد مول متحرك رقم : 0٥0110٥٣24
املو�سوع : - باال�سارة  اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع ) رجن روفر �سبورت - رقم اللوحة 
10/72481 خ�سو�سي - جهة الرتخي�ض : ابوظبي - اللون : ابي�ض - بلد ال�سنع : بريطانيا - �سنف املركبة : ا�ستي�سن - �سنة 
الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره  ال�سهرية  ال�سنع 2011( فانكم تخلفتم عن �سداد االق�ساط 
2٣4.908.7٥ ، درهم )مائتان واربعة وثالثون الف وت�سعمائة وثمانية درهم وخم�سة و�سبعون فل�سا( حيث امتنعتم عن ال�سداد 
بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم - لذلك : فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم 
وقدره  2٣4.908.7٥  درهم ) مائتان واربعة وثالثون الف وت�سعمائة وثمانية درهم وخم�سة و�سبعون فل�سا( كما يف 2017/2/14  
حتت طائلة اتخاذ االج��راءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع )جن روفر �سبورت - رقم اللوحة 10/72481 خ�سو�سي - جهة 
الرتخي�ض : ابوظبي - اللون : ابي�ض - بلد ال�سنع : بريطانيا - �سنف املركبة : ا�ستي�سن - �سنة ال�سنع 2011 ( بعد انق�ساء 

)7( ايام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار �سندا لن�ض املادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإنذار عديل

رقم 2017/7100   
املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 

العنوان : اإمارة دبي - منطقة دبي للتعهدات - بناية رقم )1( - الطابق الثالث - هاتف : 042٥07778 - بوكالة اال�ستاذ املحامي 
/ عبد اهلل خمي�ض الناخي وينوب عنه بالتوقيع وكيل وكيله / عمرو حممد عبداهلل حممد - العنوان املختار : مكتب عبد اهلل 
الناخي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - اإمارة دبي -  بردبي - منطقة برج خليفة - بيزن�ض باي - بي �سكوير - ا�سبكت تاور 

- الطابق الرابع - مكتب رقم 404 - هاتف رقم )04/2٥07778(  - فاك�ض )04/2٥07779( �ض. ب : 8٣620 
املنذ اليه : ا�سود النيل للمقاوالت العامة - ذ  م م 

العنوان : ابوظبي - �سارع املرور - بناية امليزانني - الطابق M3 - هاتف رقم 0267٣7284 - متحرك رقم : 0٥0762٥٣08 
املو�سوع : - باال�سارة  اىل طلب قر�ض متويل ال�سيارة وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع )هينو ديوترو - رقم اللوحة 
11/47194 ابوظبي - اللون : ابي�ض - بلد ال�سنع - اليابان - �سنة ال�سنع 2011( فانكم تخلفتم عن �سداد االق�ساط ال�سهرية 
الف وت�سعة وخم�سون  ، درهم )اثنان وثالثون  الواجبة عليكم ونتيجة لذلك فانه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره ٣2.0٥9.29 

درهما وت�سعة وع�سرون فل�سا( حيث امتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم. 
لذلك : فان املخطر يخطركم للمبادرة اىل �سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم وقدره  ٣2.0٥9.29  درهم )اثنان وثالثون الف وت�سعة 
وخم�سون درهما وت�سعة وع�سرون فل�سا( كما يف 2017/2/14  حتت طائلة اتخاذ االجراءات لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع )هينو 
ديوترو - رقم اللوحة 11/47194 ابوظبي - اللون : ابي�ض - بلد ال�سنع - اليابان - �سنة ال�سنع 2011( بعد انق�ساء )7( ايام من 

تاريخ ا�ستالمكم لهذا االخطار �سندا لن�ض املادة 172 من قانون املعامالت التجارية. 
 املخطر      

      حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  للمنفذ �صده     

فى الدعوى رقم  2016/583   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي 
املنفذ �سده : حممد ر�سا خري اهلل ملكي تركي 

عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة تالل االإمارات الثالثة - �سارع 7  �سربينجز 9 تاون هاو�ض )121-429( 
انه يف يوم االربعاء املوافق 2017/6/7 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
%20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايداع  ال�سراء  راغبي  االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة 
ار�ض وما عليها من بناء - رقم االر�ض : 6551 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم املبنى : 121/429 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )2.100.000(  : التقييم   - مربع  مرت   241.28
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/3318   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليهما : 1-فور�ض تري للكهروميكانيكية - �ض ذ م م - �سفته امل�ستاأجرة 

2- انوز حممد ت�سينبافا - �سفته حمرر ال�سيكات )جمهول حمل االقامة( 
املنذر اليهما االأوىل م�ستاأجرة املكتب رقم )148( من البناء امل�ساد على قطعة االر�ض رقم )7٥2-127( منطقة 
اإرتد لها ال�سيك رقم 827 بتاريخ 2016/8/10 بقيمة 1٣.000 درهم  هور العنز والثاين حمرر ال�سيكات حيث 
وال�سيك رقم 829 بتاريخ 2017/2/10 بقيمة 1٣.000 درهم وامل�سحوبني على بنك راأ�ض اخليمة الوطني دبي 
وحيث انه قد انتهي عقدها بتاريخ 2017/4/٣0  وظلت �ساغلة املاأجور من دون التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة 
٣2.99٥ درهم مما �سيرتتب عليها ٥00  درهم غرامة عن كل يوم تاأخري التجديد + 2٥00 درهم غرامة كل �سيك 
 ، العقد  مرجتع و ٣000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية  وفقا لل�سرط اخلا�ض املطبوع والبارز يف 
لذا عليها بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم ٣ املذكور بظهر العقد واملتطابق مع 
القانون واال �سنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �سدها باخالء املاجور والزامها بدفع امل�ستحقات االيجارية 

والر�سوم وامل�ساريف  حتى االخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/3314   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليه : �سجاد احمد للنقل باملواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة والثقيلة - �ض ذ م م  
�سفته امل�ستاأجر - جمهول حمل االقامة  - املنذر اليه م�ستاأجر املكتب رقم )112( من 
البناء امل�ساد على قطعة االر�ض رقم )2٥٣-118( منطقة نايف وقد انتهي عقدها بتاريخ 
2017/4/٣0  وظلت �ساغلة املاأجور من دون التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة 1.208 درهم  
مما �سيرتتب عليها ٥00 درهم غرامة عن كل يوم تاأخري التجديد و ٣000 درهم غرامة يف 
حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�سرط اخلا�ض املطبوع والبارز يف العقد. لذا عليها بدفع 
امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم ٣ املذكور بظهر العقد واملتطابق 
مع القانون واال �سنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �سدها باخالء املاجور والزامها بدفع 

امل�ستحقات االيجارية والر�سوم وامل�ساريف حتى االخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/3315   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليه : حمدويل �سكيل �سريف - �سفته امل�ستاأجر - جمهول حمل االقامة 

املنذر اليه م�ستاأجر ال�سقة رقم )110(  من البناء امل�ساد على قطعة االر�ض رقم )117-686( 
منطقة  املرر حيث ارتد له ال�سيك رقم 88 بتاريخ 2016/12/٣0  بقيمة 9.400 درهم وال�سيك 
انه قد  دبي وحيث  الوطني  دبي  االإم��ارات  بنك  وامل�سحوبني على  بتاريخ 2017/2/28   89 رقم 
انتهي عقده بتاريخ 2017/4/19 وظال �ساغال املاأجور من دون التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة 
27.670 درهم  مما �سيرتتب علي ٥00 درهم غرامة عن كل يوم تاخري التجديد + 2٥00 درهم 
غرامة كل �سيك مرجتع و ٣000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�سرط اخلا�ض 
املطبوع والبارز يف العقد. لذا عليه بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند 
رقم ٣ املذكور بظهر العقد واملتطابق مع القانون واال �سنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �سده 

باخالء املاجور والزامه بدفع امل�ستحقات االيجارية والر�سوم وامل�ساريف حتى االخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/3313   

املنذر  : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
�سفتها   - ح�سن  علي  مالكها/هامن  ف��ردي��ة  /موؤ�س�سة  للحفالت  ب��روالي��ن   : اليها  امل��ن��ذر 
البناء  املكتب رقم )17٥( من  اليها م�ستاأجرة  املنذر   - امل�ستاأجرة  - جمهول حمل االقامة 
بتاريخ  عقدها  انتهي  وق��د  العنز  ه��ور  منطقة   )127-7٥2( رق��م  االر���ض  قطعة  على  امل�ساد 
2017/4/19 وظلت �ساغلة املاأجور من دون التجديد ودفع امل�ستحقات بقيمة )٣.٥41 درهم( 
مما �سيرتتب عليها ٥00 درهم غرامة عن كل يوم تاأخري التجديد و ٣000 درهم غرامة يف 
حال رفع دعوى ايجارية وفقا لل�سرط اخلا�ض املطبوع والبارز يف العقد. لذا عليها بدفع 
العقد واملتطابق  املذكور بظهر  ا�سبوع �سندا للبند رقم ٣  امل�ستحقات والتجديد خالل مدة 
مع القانون واال �سنتابع اتخاذ االج��راءات القانونية �سدها باخالء املاجور والزامها بدفع 

امل�ستحقات االيجارية والر�سوم وامل�ساريف حتى االخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/3316   

املنذر : عبد الواحد بن �سبيب العقارية )حاليا( بن �سبيب العقارية )�سابقا( 
املنذر اليهما : 1-: طيبا لتجارة االلكرتونيات - �ض ذ م م - �سفته امل�ستاأجرة  2-هاري�ض ابوبكر كوتيكاتيل 
- �سفته حمرر ال�سيكات  - جمهوال حمل االقامة - املنذر اليهما االوىل م�ستاأجرة املكتب رقم )٣08( من 
البناء امل�ساد على قطعة االر�ض رقم )46٥-117( منطقة املرر والثاين حمرر ال�سيكات وحيث ارتد لهما 
ال�سيك رقم 8 بتاريخ 2017/2/2٥ بقيمة 6.٣٣٥ درهم وامل�سحوب على بنك امل�سرق دبي وحيث انه قد 
انتهي عقدها بتاريخ 2017/4/19 وظلت �ساغلة املاأجور من دون التجديد ودفع امل�ستحات اعاله بقيمة 
11.4٣8 مما �سيرتتب عليها ٥00 درهم غرامة عن كل يوم تاأخري التجديد + 2٥00 درهم غرامة  عن كل 
�سيك مرجتع ٣000 درهم غرامة يف حال رفع دعوى ايجارية  وفقا لل�سرط اخلا�ض املطبوع والبارز يف 
العقد. لذا عليهما بدفع امل�ستحقات والتجديد خالل مدة ا�سبوع �سندا للبند رقم ٣ املذكور بظهر العقد 
واملتطابق مع القانون واال �سنتابع اتخاذ االجراءات القانونية �سدهما باخالء املاجور والزامهما بدفع 

امل�ستحقات االيجارية والر�سوم وامل�ساريف حتى االخالء التام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
جلنة ف�س املنازعات االإيجارية - الدائرة الثانية 

الدعوى رقم 2016/5244 منازعة اإيجارية   
املرفوعة من املدعية : جمموعة �سيف بن حمدان املن�سوري 

وميثلها قانونا/ مكتب عبداهلل حممد ر�سول و�سركاوؤه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
�سد املدعي عليه واملطلوب اإعالنه : هزاع حممد اآبل ح�سني اخلاجة )اإماراتي اجلن�سية( 

قد حتدد موعد اجتماع اخلربة امل�سرفية يوم االربعاء املوافق 2017/٥/٣1 م ال�ساعة الواحدة والن�سف 
للمحاماة واال�ست�سارات  ر�سول و�سركاوؤه  املدعية / مكتب عبداهلل حممد  الظهر مبقر وكيل  بعد 
القانونية - وعنوانهم : دبي - خلف وكالة ني�سان - بناية بزن�ض بوينت - الطابق االأول - مكتب 
)101( - يرجى من املدعي عليه او من ينوب عنه قانونا يف الدعوى املذكورة اأعاله ح�سور اجتماع 
اخلربة يف املوعد املحدد اعاله اأمام اخلبري احل�سابي وامل�سريف / عبداهلل حممد ال�سم�سي ، لالت�سال 

هاتف متحرك : 628٥٥62 0٥0 - فاك�ض رقم ٥٣87711 06 
اخلبري احل�صابي وامل�صريف

 عبداهلل حممد ال�صم�صي 

دعـــــوة الإجتماع اخلبــــــرة 

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/297  ا�صتئناف احوال �صخ�صية ومواريث
جون  ريجنالد  ورث��ة  م��ن  ب�سفتها  اوك��ل��ي  �سينا  ���س��ده/1-  امل�ستاأنف  اىل 
اوكلي  ريجنالد جون  ورث��ة  ب�سفته من  اوكلي  ريجنالد  2-م��ارك  اوكلي 
قد  اأوكلي   ريجنالد  /جي�سون  امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل 
ا�ستاأنف  احلكم ال�سادر بالدعوىرقم 2016/21 احوال مال غري امل�سلمني 
وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 2017/6/12 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
قانونيا ويف  او من ميثلكم  بالقاعة رقم )14( وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

اعالن حكم بالن�صر
           يف  الدعوى رقم 2017/436  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �سونيتان كونهريامان اوزوكو بارامال  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/بنك دبي اخلليج االول - فرع دبي وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/4/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/

بنك دبي اخلليج االول - فرع دبي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )مائتي 
القانونية  والفائدة  فل�سا(  وت�سعة  دره��م  وع�سرين  و�ستة  وت�سعمائة  الف  واربعني  وثالثة 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  يف:2016/8/22  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع 
. حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  بامل�سروفات ومببلغ  والزمته 
االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1479  جتاري جزئي

ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  للمجوهرات  اور  1-كري�ستيان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال�سبيعي  عمري  وميثله:امل  ذ.م.م  واملجوهرات  االملا�ض  لتجارة  ا�ض  �سي   7 املدعي/�سركة 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )129.1٥7.62( دوالر او ما يعادله بالدرهم االماراتي مبلغ وقدره )474.008.46( 
تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف:201٥/12/12 وحتى  �سنويا من  درهم والفائدة بواقع %18 
املوافق   االرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وامل�سروفات واالت��ع��اب.  وح���ددت  وال��ر���س��وم  ال�سداد  مت��ام 
2017/6/14   ال�ساعة 9.٣0 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2261  عمايل جزئي
بينفيندا  امل��دع��ي /  ان  امل��دع��ي عليه / 1-�سيث م.د.م.�����ض جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  اىل 
اأقام  اليك�سندرا بينت ودا �سيلفا مينديز وميثله:عبداهلل حممد علي الزري ال�سام�سي قد 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره  عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
اىل  باال�سافة  عليها  املدعي  لدى  املدعية  م�ستحقات  عبارة عن  درهم هي   )٣67.0٣7.٥1(
الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى.وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �ض   8.٣0 ال�ساعة   2017/6/٥
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2013/1264 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- ماريا فوليا جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/البنك العربي �ض.م.ع قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٣4066.87( 
املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/321 تنفيذ جتاري

ال�سيخ  )ف��رع  ملت  بنك   -2 ح��زار  ب���ارداز  ب��اري  �سركة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
�����س����ادوق( جم���ه���ويل حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��رك��ة ايكاد 
انرتنا�سيونال تريدينغ م.م.ح وميثله:عبداهلل حممد علي الزري ال�سام�سي قد 
املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  وق��دره )88٥011.8٥( درهم 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
        يف الدعوى رقم 2016/180 بيع عقار مرهون

ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  جيونانى   �سامبهوالل  �سيام  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع

وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي.
املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:8/٥/2017  االبتدائية  دبي  قررت حمكمة 
وقدرها )4.821.06٥( درهم خالل ٣0 يوم من تاريخ االعالن واال بيع العقار املبني 
او�سافه ادناه بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 29٥ من قانون االج��راءات املدنية 
)نوع العقار:قطعة ار�ض - املنطقة معي�سم االول - رقم االر���ض:٣86 - م�ساحة 

العقار:٣.896.٥4 قدم مربع ، وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/686  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- توفيق حممد توفيق 2-نان�سي توفيق حممد توفيق 
اال�سالمي  ابوظبي  م�سرف   / امل�ستاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل 
وميثله:عبا�ض مهدي ال�سيد خلف الطاهري  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/28 جتاري كلي بتاريخ:2017/4/4     
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2017/6/6 ال�ساعة 10.٣0 �سباحا  
قانونيا  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  ch2.E.23 وعليه  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1892  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ع�سام را�سد ح�سن بوهناد جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�ستاأنف /بنك االحتاد الوطني �ض.م.ع وميثله:فهد �سلطان علي 
لوتاه  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1127 جتاري كلي 

بتاريخ:2016/12/17     
وحددت لها جل�سه يوم االحد  املوافق 2017/7/2 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/9  ا�صتئناف تظلم عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ثروة ا�سكان لال�ستثمار �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها 
ال�سيد/يا�سر بن حممد بن نا�سر ال جار اهلل  جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف / داني�ض الهي وميثله:حممد عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي  
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/2 تظلم عقاري 
املوافق ٥/2017/7  ب��ت��اري��خ:2017/٣/9 وح��ددت لها جل�سه يوم االربعاء  
ال�ساعة 17.٣0 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/289  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
احمد بنجه �ساهي وميثله:عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/٥77 عقاري كلي يوم االحد بتاريخ:2016/12/7   
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

بواقع 9% حتى متام  القانونية  والفائدة  ب�سداد مبلغ وقدره )2940٣9.90( درهم  بالزامكم   -1
ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 1٥ يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن.  
 B+1:2- بطالن عقد بيع وحدة التداعي املوؤرخ:2007/9/17 بخ�سو�ض الوحدة رقم:٥07 ببناية

مب�سروع دبي الجون مبجمع دبي لال�ستثمار .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/573  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- برولوجيك�ض �ض.ذ.م.م 2- الل �سينغ جورديال �سينغ بهوجال ٣- باجليندر 
كاور نرمل �سينغ �ساتا - كفيال �سخ�سيا 4- �سروان �سينغ الل �سينغ بهوجال - كفيال �سخ�سيا 
وال��ت��ج��ارة اخلارجية  ال��ع��رب��ي لال�ستثمار  امل�����س��رف  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ويل حم��ل 
)امل�سرف( - )فرع دبي( وميثله :عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤدوا للم�سرف 
وثمامنائة  ال��ف  وخم�سون  وم��ائ��ة  م��الي��ني  )ث��الث��ة  دره���م(   ٣.1٥0.820( وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي 
وع�سرون درهم( والفوائد 12% من تاريخ:2016/9/21 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/6/11 ال�ساعة 10.00 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13050   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي اال�سالمي .
املنذر اإليها : اطل�ض للمفرو�سات  .    

درهم   )110،912.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 9٣1٣9/ خ�سو�سي/A /راأ�ض اخليمة( من نوع 
املنذر مع  واملمولة ل�ساحلكم من قبل   ) ا�ستي�سن     ٥0 اك�ض  اف  انفينيتي   (

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )32288   / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �ساه باز احمد ب�سري احمد.    

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )6،0٣0.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 61810/ خ�سو�سي/ الفئة 8 / ابوظبي ( من 
نوع ) ميت�سوبي�سي الن�سر _ �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )   11273/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  حممد يو�سف علي لتنظيف املباين   .    

درهم   )٣1،864.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 97112/ خ�سو�سي/ الفئة 2 / ال�سارقة ( من 
نوع ) ني�سان _ �سالون التيما( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13063   / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  بقالة قمر ال�سحراء.    

درهم   )2٣،908.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) ٣464٥/ خ�سو�سي/ الفئة 1 / ال�سارقة ( من 
املنذر مع  ا�ستي�سن( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  نوع ) ني�سان باثفايندر _ 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13046   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي اال�سالمي .
املنذر اإليها :عائ�سة حممد زوجة علي احمد احمد علي بلهون.    

درهم   )12٥،944.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 804٥٥/ خ�سو�سي/A /راأ�ض اخليمة( من نوع 
ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ  ) هوندا بايلوت _ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم ) 13397  / 2017 (

امل��نذر  :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
املنذر اإليه :  دومينجو ليجوتان لوفيا.    

�سداد مبلغ وق��درة )49،٥97.9( درهم نتيجة  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر  
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
من  /ابوظبى(  خ�سو�سي/الفئة1٣   /78764  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
نوع ) هايونداي �سانتايف _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13048   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي اال�سالمي .
املنذر اإليها : تريني�ض كينيت �ستيوارت  .    

درهم   )176،884.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
ال�سيارة رقم ) 26109/ خ�سو�سي/1٥ /ابوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) ا�ستي�سن  اك�سبلورر _  ف��ورد 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13058   / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها :  فاطمه القم�ض   .    

درهم   )79،072.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 98187/ خ�سو�سي/ الفئة ابي�ض / ال�سارقة ( 
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) هات�سباك   _ فيلو�سرت  هايونداي   ( نوع  من 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13055   / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  نياز حممد �سريف   .    

درهم   )61،946.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 61٥41/ خ�سو�سي/ الفئة 1 / ال�سارقة ( من 
نوع ) هايونداي �سوناتا _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13416   / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  ريحان احمد يو�سف   .    

درهم   )68،899.47( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 92048/ خ�سو�سي/ الفئة ابي�ض / ال�سارقة ( 
من نوع ) تويوتا فور�سرن _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )   13072/ 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي اال�سالمي .
املنذر اإليها : حممد عبداهلل �سعيد الهر�ض  .    

درهم   )14٥،746.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
 ( نوع  من  /اأبوظبى(  خ�سو�سي/9   /909٥7  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) ا�ستي�سن   _  ٣٥0 ال  ام  مر�سيد�ض 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13398   / 2017 (

امل��نذر  :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
املنذر اإليه :  هاري بيديكاكودي كري�سنان ناير.    

درهم   )111،٣٣4.٣7( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
من  /ابوظبى(  خ�سو�سي/الفئة12   /7٣4٥1  ( رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية 
نوع  (�سيفرلية ترافري�ض _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13051   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي اال�سالمي .
املنذر اإليها : اطل�ض للمفرو�سات  .    

درهم   )62،279.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 42020/ خ�سو�سي/A /راأ�ض اخليمة( من نوع 
) �سيفرلية تاهو _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13059   / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �سعيب احمد نور االهي   .    

درهم   )71،2٣٣.01( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) ٥8174/ خ�سو�سي/ الفئة ابي�ض / ال�سارقة ( 
من نوع ) ني�سان التيما 2،٥ _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13056   / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  ن�ساد ايداتريوت كوتوكال موهانان   .    

درهم   )12،4٣7.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 80٣8٥/ خ�سو�سي/ الفئة 1 / ال�سارقة ( من 
نوع )تويوتا ياري�ض _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )   12220/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  ت�سينيث اربون باتايكان.    

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )٥،1٣0.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 86٣19/ خ�سو�سي/ الفئة ابي�ض / ال�سارقة ( 
من نوع ) ميت�سوبي�سي الن�سر _ �سالون( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13043   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي اال�سالمي .
املنذر اإليها : فاطمة علي زوجة علي حممد علي الدبوب.    

درهم   )89،90٥.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 897٣8/ خ�سو�سي/الربج /راأ�ض اخليمة( من 
نوع ) ني�سان التيما 2،٥ _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13400   / 2017 (

امل��نذر  :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
املنذر اإليه : طوين اندرو باتري�سون .   

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )٥4،942.24( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 1٣746/ خ�سو�سي/الفئة1 /ال�سارقة( من نوع 
) رينو دا�سرت _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13047   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي اال�سالمي .
املنذر اإليها : �سعاده بنت �سالح بن مبارك الكربي  .    

درهم   )1٣8،٥21.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
ال�سيارة رقم ) 66٣٥7/ خ�سو�سي/1٣ /ابوظبى( من نوع )  التنفيذية على 
ني�سان باترول _ ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم ) 11151  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  حممد جاويد نظر دين.    

درهم   )41،679.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 2198٥/ خ�سو�سي/ الفئة 2 / ال�سارقة ( من 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  �سالون(   _  1،6 �سني  ني�سان   ( ن��وع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13396   / 2017 (

امل��نذر  :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
املنذر اإليه :  بريمناث ناداراجان .   

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )74،٥٣0.46( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 7101٥/ خ�سو�سي/الفئة6 /ابوظبى( من نوع 
) فورد تور�ض _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13060   / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  �سونل خان بازيا بوتان فيتيل   .    

درهم   )20،414.6٥( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 16624/ خ�سو�سي/ الفئة 1 / ال�سارقة ( من 
نوع ) ميت�سوبي�سي الن�سر _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )13053   / 2017 (

امل��نذر  :  بنك دبي اال�سالمي .
املنذر اإليه : احمد �سامل حممد مر�سد الكعبي .    

ينذر  املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )89،167.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) ٥٣٣2٣/ خ�سو�سي/احمر /ابوظبى( من نوع 
) لكز�ض ال ا�ض 4٣0 _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12031 بتاريخ 2017/5/28   
 اإخطار عديل بالن�صر 
رقم )  13067  / 2017 (

امل��نذر :  م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي 
املنذر اإليها: ال�سقور الذهبيه لتاأجري ال�سيارت . 

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )٣2،9٥9.68( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 81٣٣0/ خ�سو�سي/ الفئة 2 / ال�سارقة ( من 
املنذر مع  واملمولة ل�ساحلكم من قبل   ) ني�سان �سني 1،٥ _ �سالون   ( نوع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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طّورتها �ضركات عاملية

برامج ا�صنت�صاخ الأ�صوات تثري القلق من ن�صر اخلداع

ل ميكن اعتبار احلا�ضوب مع�ضومًا عن الأخطاء

الذكاء ال�صطناعي.. هل تتفوق الآلت على الب�صر

يف  اإنكليزية  اأو  فرن�سية  عبارة   160 بنحو  تفّوه 
 CandyVoice تطبيق هاتفي طّورته �سركة
الباري�سية اجلديدة ليعمل برنامج التطبيق بعد 
تلك اجلمل  م��ن  اأج���زاء �سغرية  ذل��ك على جمع 
�سوتك  م��ق��ن��ع  ح��د  اإىل  ي�سبه  ب�����س��وت  وي��ت��ل��ف��ظ 
�سحيح  بها.  ت��زوده  مطبوعة  كلمات  ب��اأي  العذب 
اإال  قلياًل،  م�سطنعة  تبدو  ت��زال  ال  النتيجة  اأن 
CandyVoice جان- لوك كريبو  اأن مدير 
�سيجعل  ال�سركة  هذه  برامج  يف  التقدم  اأن  يوؤكد 

النتائج اأكرث واقعية.
ب���ربن���ام���ج مماثل  ك���ذل���ك مي��ك��ن��ك اال����س���ت���ع���ان���ة 
لالإنكليزية واأربع لغات هندية وا�سعة اال�ستعمال 
اللغة يف جامعة كارنغي  ط��ّوره معهد تكنولوجيا 
نحو  وع��ل��ى   .Festvox اال���س��م  حت��ت  م��ي��ل��ون 
عمالق   ،Baidu ����س���رك���ة  اأع����ل����ن����ت  مم����اث����ل، 
يحتاج  برناجماً  ط��ّورت  اأنها  ال�سيني،  االإن��رتن��ت 

اإىل 50 جملة فقط ملحاكاة �سوت ال�سخ�ض.

�ضناعة على الطلب
حتى وقت لي�ض ببعيد، �سّكل ا�ستن�ساخ االأ�سوات، اأو 
حفظها كما كان ُيعرف اآنذاك، �سناعة على الطلب 
ب�سبب  �سوتهم  خ�سارة  خطر  واجهوا  َم��ن  تخدم 
ن�سخة  اإع����داد  تطّلب  ال�����س��رط��ان.  داء  اأو  ج��راح��ة 
ومكلفة.  طويلة  عملية  ال�سوت  من  ا�سطناعية 
وتكرار  كثرية  جمل  ت�سجيل  ال�سروري  من  ك��ان 
كل منها مرات عدة بنربات عاطفية متنوعة ويف 
اأطر خمتلفة )ت�سريح، و�سوؤال، واأمر، وغريها(، 

ذلك بغية تغطية االحتماالت كافة.
بلجيكية  �سركة   ،Acapela Group كانت 
لقاء  دوالر   3200 تتقا�سى  االأ���س��وات،  حلفظ 
الت�سجيل.  م��ن  ���س��اع��ات  ث��م��اين  ت��ت��ط��ّل��ب  عملية 
واع���ت���ادت ���س��رك��ات اأخ����رى ت��ق��ا���س��ي م��ب��ال��غ اأكرب، 
وك��ان��ت ت��ف��ر���ض ع��ل��ى امل��ت��ح��دث مت�سية اأي����ام يف 

ا�ستوديو االأ�سوات.
برامج  راه��ن��اً  تتوافر  ال��ي��وم.  ت��ب��ّدل  الو�سع  لكن 
ت�����س��ت��ط��ي��ع ت��خ��زي��ن اأق�������س���ام ب��ال��غ��ة ال�����س��غ��ر من 
اأجزاء  ب�سعة  طولها  يتعدى  ال  امل�سّجل  ال�سوت 
من الثانية، ولكل منها نربة حمددة. من املمكن 
خلط هذه معاً لت�سجيل كلمات جديدة وتعديلها 
تن�سجم بدقة مع منزلها  وفق حالة كل فرد كي 

ال�سوتي اجلديد.
ُتعترب هذه الطريقة اأقل كلفة من عملية تخزين 
ا�ستعماالت  ت��ط��وي��ر  وت��ت��ي��ح  التقليدية  ال�����س��وت 
مبتكرة. ومع قليل من اجلهد، ت�ستطيع الزوجة 
على  الن�سو�ض  ق���راءة  لربنامج  �سوتها  اإع��ط��اء 
مثاًل.  االأع��م��ى  زوج��ه��ا  ي�ستعمله  ال���ذي  ال�سا�سة 
العمل منح �سوته لالآليني يف  باإمكان رب  كذلك 
مل�ستخدم  ميكن  مماثل،  نحو  على  العمل.  مكان 
اإىل تعليق يقراأه ب�سوت عاٍل  في�سبوك( االإ�سغاء 
يغيبون  الذين  االأه��ل  اأم��ا  يبدو.  ما  على  موؤلفه 
في�ستطيعون  ال��ع��م��ل،  ب�سبب  ط��وي��اًل  امل��ن��زل  ع��ن 
منح اأ�سواتهم الألعاب اأوالدهم املو�سولة بال�سبكة 
ال���س��ل��ك��ي��اً، وه��ك��ذا دوال���ي���ك. اأو ه���ذه ع��ل��ى االأق���ل 
مدير  �سيلبريت،  جري�سون  ميلكها  التي  ال��روؤي��ة 

�سركة VivoText ال�ستن�ساخ االأ�سوات.

كلمة اإىل احلكماء
الإطالق  املقبلة  ال�سنة   VivoText تخّطط 
الت�سديد،  اخ��ت��ي��ار  للم�ستخدمني  يتيح  تطبيق 
اأو احل����زن التي  ال�����س��ع��ادة  وال�����س��رع��ة، وم�����س��ت��وى 
ال�سادرة.  اجل��م��ل  اأو  ال��ف��ردي��ة  الكلمات  تعك�سها 
العاطفية  االإن�سان  �سوت  ج��ودة  �سيلبريت  يعترب 
منحت  قلقه.  تثري  القوة  ه��ذه  لكن  اأداة(.  )اأه��م 
ل�سناعة   Hasbro ���س��رك��ة   VivoText
االألعاب االأمريكية، التي ترغب يف تطوير األعاب 
اأكرث تفاعاًل، اإذناً با�ستخدام برناجمها هذا. لكن 
اأن من  تعي   Hasbro اأن  اإىل  ي�سري  �سيلبريت 
اأمان،  �سوابط  ال�سركة  ت�ستخدم  مل  اإن  املمكن، 

�ستائم على هاتف  الدعابات  ولد يحب  اأن يطبع 
والدته الذكي بغية دفع اأخيه ال�سغري اإىل البكاء 
ع��ن��د ���س��م��اع ل��ع��ب��ة ت��ن��ط��ق ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ب�سوت 

والدته.
�سوت،  اأي  ا�ستن�ساخ  على  القدرة  حقاً  املقلق  لكن 
حتى �سوت �سخ�ض غريب، اإذا توافرت للم�ستخدم 
اأو  مثاًل  )يوتيوب(  موقع  على  جيدة  ت�سجيالت 
جامعة  يف  باحثون  جن��ح  ال�سياق،  ه��ذا  يف  غ��ريه. 
�ساك�سينا يف  نيت�ض  بقيادة  اأالباما يف بريمينغهام 
االأ�سوات  ا�ستن�ساخ  بغية   Festvox ا�ستخدام 
خم�ض  م��دت��ه��ا  ك��الم��ي��ة  ت�سجيالت  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 
اختبار  االإن�����رتن�����ت. وع���ن���د  ع���ل���ى  ف���ق���ط  دق����ائ����ق 
اإىل  ال��ت��ع��رف  ب���رام���ج  يف  امل�ستن�سخة  االأ�����س����وات 
امل�ستخدمة يف م�سارف  تلك  االأ�سوات، خ�سو�ساً 

امل�سّرح لهم من دخول احل�سابات،  عدة ملنع غري 
جنحت 80 % منها يف خداع الكمبيوتر. لذلك 
 ،Festvox مطوري  اأح��د  باليك،  اآالن  يعتقد 
اإىل  اأن االأنظمة التي تعتمد على برامج التعرف 

االأ�سوات اأ�سبحت راهناً )عر�سة لالنتهاك(.
وكي ال يتذرع البع�ض بحجة اأن االآالت اأقل كفاءة، 
ات�سح اأن خداع الب�سر اأكرث �سعوبة بقليل مقارنة 
�ساك�سينا  الدكتور  طلب  االإلكرتونية.  بالربامج 
وزمالوؤه من متطوعني حتديد ما اإذا كانت عينة 
�سمعوا  �سخ�ض  اإىل  تنتمي  اإليها  ي�سغون  �سوت 
ث��ان��ي��ة. جنح   90 م���دة  ل��ت��وه��م  ���س��وت��ه احلقيقي 
ن�سف  يف  امل�ستن�سخ  ال�سوت  متييز  يف  املتطوعون 
احلاالت فح�سب )علماً باأن هذه النتيجة ال ُتعترب 
اأف�سل من امل�سادفة(. نتيجة لذلك، ي�سري جورج 

لك�سف  امل��ال  يتقا�سى  متخ�س�ض  خبري  بابكون، 
اإىل  املحاكم،  يف  م  ُت��ق��دىَّ التي  املزيفة  الت�سجيالت 
ن�سوء تكنولوجيا )تتمتع بقدرة وا�سعة على ن�سر 
املعلومات اخلاطئة(. بدوره، يفّكر د. بابكون، الذي 
عمل �سابقاً كعامل متخ�س�ض يف حتليل الكالم يف 
تعمل  )موؤ�س�سة  الوطني  اأالم��و���ض  لو�ض  خمترب 
م�سائل  يف  نيومك�سيكو(  يف  االأ���س��ل��ح��ة  جم��ال  يف 
االأع����داء يف  ق��ائ��د  ا�ستن�ساخ ���س��وت  ك��ال��ق��درة على 

زمن احلرب.

تدابري م�ضادة
ر اأي�ساً تدابري م�سادة لك�سف  ع، ُتطوىَّ كما هو متوقىَّ
ه���ذا اخل�����داع. ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ت��ع��م��ل �سركة 
 ،Nuance Communications
ال���ت���ي ت�����س��ّن��ع ب���رام���ج اإل���ك���رتون���ي���ة ت��ع��ت��م��د على 
�سغرية  ه��ف��وات  ير�سد  برنامج  على  االأ����س���وات، 
اأجزاء  فيها  تلتحم  موا�سع  يف  ال��ك��الم  وت��رية  يف 
باإنتاجها  ت�ستهر  التي   ،Adobe اأم��ا  ال��ك��الم. 
اأنها  فتوؤكد  ال�سور،  لتحرير   Photoshop
ت�ستطيع متييز العالمات املائية الرقمية يف كالم 
االأ�سوات  ال�ستن�ساخ  خا�سية  بوا�سطة  م��ف��ربك 

ُتدعى VoCo وتطورها.
رمبا ت�ساعد هذه االبتكارات اأجهزة الكمبيوتر يف 
ب��ه. رغ��م ذل��ك، ن�ستطيع  اأي ك��الم ت�ستبه  حتديد 
تخّيل الفو�سى التي ميكن ن�سرها يف عامل ي�سهل 
فيه و�سع كالم يبدو اأ�سياًل يف فم اخل�سوم، �سواء 

كانوا زمالء اأو روؤ�ساء دول.

مي��ك��ن اع��ت��ب��ار ه���ذا اخل��ل��ي��ط م���ن ال��ع��وام��ل غري 
القدرة  ت���ك���ّف  ال  ال��ب�����س��ري��ة.  ت���اري���خ  يف  م�����س��ب��وق 
اأنتجته  ال���ذي  )وات�����س��ون(  حا�سوب  يف  احل�سابية 
���س��رك��ة IBM ع��ن ال��ت��ن��ام��ي م��ن��ذ ف���وزه يف لعبة 
Jeopardy التي تتطّلب اإيجاد جواب عن كل 
ي�ستطيع  ل��ذل��ك،  نتيجًة   .2011 ع��ام  يف  ���س��وؤال 
على  يح�سل  اأن  اليوم  ذكياً  هاتفاً  ميلك  من  كل 
معلومات تفوق ما كان يعرفه الرئي�ض االأمريكي 

ال�سابق جورج بو�ض حني قرر غزو العراق!

املحو�سبة  ال��ربام��ج  اأ�سبحت  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يف 
منطقية  بطريقة  والتفكري  التعّلم  على  ق���ادرة 
ال��ت��وق��ع��ات واتخاذ  واإ�����س����دار االأح���ك���ام واإط������الق 
اال�سطناعي  ال������ذك������اء  ي���ك���ن  مل  اخل������ط������وات. 
ا�سرتاتيجياً لهذه الدرجة يوماً. يف ال�سنة املا�سية، 
الذكاء  ���س��وق  ب��ل��وغ قيمة  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  اأ���س��ارت 
اال�سطناعي 643 مليون دوالر لكن من املتوقع 
اأن تتجاوز قيمتها 38.8 مليار دوالر بحلول عام 

.2025

ابتكرت  املناف�سة حتتدم من اجلهات كافة:  ب��داأت 
ل��ن��دن حا�سوباً  ك��ول��ي��دج( يف  )اإم���ربي���ال  ج��ام��ع��ة 
االأبعاد  ث��الث��ي��ة  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ق��ل��ب  ي���راق���ب ح��رك��ة 
اأبرمت  اأي��ام،  ومنذ  قلبية.  نوبة  ح�سول  وي�ستبق 
)كرونوكام(  ���س��رك��ة  م��ع  ات��ف��اق��اً  )ري���ن���و(  ���س��رك��ة 
كوري  وم���اري  ب��ي��ار  وج��ام��ع��ة  املبتدئة  الفرن�سية 
ومعهد متخ�س�ض بالنظر البتكار جهاز ا�ست�سعار 
على  اال�سطناعية  ال�سبكية  فيه  تتكل  ع�سبي، 
ثانية.  بامليلي  تتفاعل  م�ستقلة  بيك�سل  وح���دات 
مع  )اإي��رب��ا���ض(  �سركة  تتعاون  اآخ���ر،  �سعيد  على 
زيوريخ  ال�����س��ور. ويف  )غ���وغ���ل( الأمت���ت���ة حت��ل��ي��ل 
م�ستوى من  بث  على  العمل  يجري  ال�سوي�سرية، 

التفكري املنطقي يف االآالت.

�ضالح نافذ
االأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  و�سعت   ،2016 عام  يف 
على  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سابق 
الئ��ح��ة اأول��وي��ات��ه��ا واأع��ل��ن��ت وا���س��ن��ط��ن ع��ن خطة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه���ذا ال��ق��ط��اع. بعد 
اأ�سابيع، اأطلقت االأكادميية ال�سينية للهند�سة 
على  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  ب�����س��اأن  خطتها 
اجلماعات  م���ن  ح�����س��د  ي�����س��ت��ف��ي��د  اأن 
ال�سناعية من وحدة �سينية �سرية 
ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. وبني  ُت���ع���ن���ى 
و2015،   2010 ع���ام���ي 
�سهادات   8410 �سدرت 
ال�����ذك�����اء  جم��������ال  يف 
عي  �سطنا ال ا

يف ال�سني.
اأ�سبه  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  اال�ستثمار 
بتطوير �سالح نافذ. ت�ستطيع �سركة )كامربيدج 
اأناليتيكا( التي ن�ساأت يف بريطانيا مثاًل اأن حتدد 
مئات  عرب  ومهنتهم  وعمرهم  امل�ستخدمني  عرق 
حركات النقر التي يقومون بها ثم تر�سل اإعالنات 
كربون  )اأي  �سركة  وجتمع  �سخ�سياً.  ت�ستهدفهم 
وال�سلوكية  البيولوجية  البيانات  ال�سينية  اإك�ض( 
ال�سلوكيات  ت�ستبق  ك��ي  ال��ن��ا���ض  ل���دى  والنف�سية 
�سركة  ت�ستفيد  بريطانيا  م�ستقباًل. يف  اخلطرية 
ال��ت��ق��دم احل��ا���س��ل يف جمال  ت��ري�����ض( م��ن  )دارك 
يحملون  ال��ذي��ن  املوظفني  لتحديد  الريا�سيات 
الواليات  ويف  ال��ط��اق��ة.  ���س��رك��ات  يف  �سيئة  ن��واي��ا 
على  البنوك  )فلوكا�ست(  �سركة  ت�ساعد  املتحدة، 
اتخاذ قرارات ب�ساأن اجلهات التي ت�ستحق القرو�ض 

تزامناً مع تقييم احتماالت تاأّخر الت�سديد.
احلا�سوب  اع��ت��ب��ار  مي��ك��ن  ال  ك���اف���ة،  احل�����االت  يف 
م��ع�����س��وم��اً ع���ن االأخ����ط����اء. خ����الل م��ن��اف�����س��ة بني 

الب�سر واالآالت يف �سيول، يف يناير 
الالعب  فاز   ،2016

�سيدول  ال��ك��وري يل 
الرابعة،  ب��اجل��ول��ة 
اأن  ب���ذل���ك  ف���اأث���ب���ت 
ج���ه���از )األ���ف���اغ���و( 
الذي كان يناف�سه 

مي��������ل��������ك  ال 
احللول كلها 

كما يفرت�ض البع�ض.

حتذيرات م�ضتجّدة
عقبات  امل�ستقلة  ال�سيارات  تواجه  اآخ��ر،  جمال  يف 
ك���ث���رية. ح��ت��ى اأن وج���وده���ا ي��ط��رح م�����س��اك��ل على 
وقوع  ح��ال  يف  والق�سائي.  االأخ��الق��ي  امل�ستويني 
حادث )ال مفر منها!(، هل �ستقرر ال�سيارة اإنقاذ 
اإ�ساءة  الطريق رغم  الذين يقطعون  امل�ساة  حياة 
ال��ذي يجازف  ال�سائق  اأم حياة  االإ���س��ارة احل��م��راء 
باالرتطام بعمود لتجنب ده�ض امل�ساة؟ من �سيكون 
اأم  ال�سيارة  ت�سنيع  �سركة  امل�سكلة؟  عن  امل�سوؤول 
م�سمم الربنامج العامل فيها اأم �ساحب ال�سيارة؟ 
ال ي�ستطيع املعنيون باملو�سوع اأن يجيبوا عن هذه 

االأ�سئلة كلها حتى االآن.
اإعطاء  م�سروع  راه��ن��اً  االأوروب����ي  ي��در���ض االحت���اد 
�سفة قانونية للروبوتات عرب منحها ا�سماً ورقم 
وقوع  ع��ن��د  اإل��ي��ه��ا  ب��ال��رج��وع  ي�سمح  م��ا  ت�سجيل، 
احلوادث. بداأ مو�سوع االنتقال اإىل ا�ستعمال اآالت 
خارقة الذكاء ي�سغل اأهم املراجع لكن من االأف�سل 
ل��ذا ال بد  االأ���س��واأ.  اأن يتوقع اجلميع وق��وع 
بالذكاء  للتحكم  خطط  اب��ت��ك��ار  م��ن 
حتذيرات  ظهرت  اال�سطناعي. 
من اإقدام احلكام الدكتاتوريني 
اأدوات  ا�ستعمال  على  م�ستقباًل 

حتديد موا�سفات النا�ض، اإذ يعمد بع�ض ال�سركات 
اإىل  ا�ستناداً  النا�ض  �سخ�سيات  حتليل  اإىل  اليوم 

حميط الوجه.
اأخ����رى اإىل ����س���رورة و���س��ع قواعد  ت��دع��و ج��ه��ات 
تتعّلق  اأن  يجب  ال��روب��وت��ات.  م��ن  الب�سر  حلماية 
اخلطوة االأوىل مبنعها من مهاجمتهم ويجب اأال 
ُيعّر�ض الب�سر نف�سهم للخطر عرب اتخاذ مواقف 
جامدة اأو االمتناع عن التحرك عند احلاجة. لذا 
يجب اأن نتابع الوثوق بالدماغ الب�سري الأن اأكرب 
م�سدر غنى لدى االإن�سان يتعلق بقدرته العبقرية 

على االإبداع واالبتكار.
ي��ت��ع��ل��ق ت���ه���دي���د اآخ������ر مب���ي���ل االإن���������س����ان اإىل 
اال�ست�سالم الكامل لالآالت. يجب اأال تتفوق 
االأخرية على الب�سر يف مقابل تراجع مكانة 
جامدة.  الب���ت���ك���ارات  ور����س���وخ���ه  االإن�������س���ان 
االأمريكية  االن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة  خ����الل 
االأخ��رية، فّكر فريق من العلماء باإطالق 
جزءاً  املحو�سبة  ال��ربام��ج  جلعل  من�سة 
االأعمال  رائ����د  دّق  ل��ك��ن  احل��م��ل��ة.  م���ن 
ناقو�ض  م���و����س���ك  اإي����ل����ون  االأم�����ريك�����ي 
اخل��ط��ر ح��دي��ث��اً، ف��اأط��ل��ق م��ع �ستيفن 
ُيفرت�ض  م��ف��ت��وح��ة  من�سة  ه��وك��ي��ن��غ 
الذكاء  ت��ق��دم  م�����س��ار  ت��ت��اب��ع  اأن 
اال���س��ط��ن��اع��ي وُت�����س��رف على 
بدقة.  ال���ت���ط���ورات  اأح������دث 
تغرياً  اأي�ساً  املجتمع  ي�سهد 
م��ل��ح��وظ��اً، ل���ذا ب����رزت فكرة 
التكّيف  م���رح���ل���ة  ا����س���ت���ب���اق 
�سنة   15 على  �ستمتد  ال��ت��ي 
ع���ل���ى االأرج�����������ح، ع���ل���م���اً ب����اأن 
اجلديدة  ال���وظ���ائ���ف  م��وج��ة 
عن  التعوي�ض  ت�ستطيع  ل��ن 

الوظائف املفقودة.
اأمثال  م���ن  اأ���س��خ��ا���ض  ي��ف��ك��ر 
ب��ي��ل غ��ي��ت�����ض وب���ون���وا هامون 
�سرائب  ف��ر���ض  ب�����س��رورة 

على ال��روب��وت��ات. يف ه��ذا امل��ج��ال، ال بد من و�سع 
والتكّيف  جم��اين  ت��دري��ب  لتقدمي  �سخمة  خطة 
مع العامل اجلديد. يتوقع البع�ض عاملاً ت�سبح فيه 
االآالت املزودة بخا�سية الذكاء اال�سطناعي جزءاً 
قاباًل  برناجماً  اجل�سم  ي�سبه  الب�سر.  من م�سري 
الإع����ادة ال��ربجم��ة وب��ال��ت��ايل ميكن ت��ط��وي��ره عرب 
احلياة  باإطالة  ي�سمح  ما  حية،  اأع�ساء  ا�ستن�ساخ 

اإىل ما النهاية.

مزيد من الأجهزة
�سي�سطر  باخللود،  الوعود  ه��ذه  حتقيق  بانتظار 
االت�سال  اإىل  حياته  اإط��ال��ة  يريد  ال��ذي  االإن�سان 
الر�سد  جهاز  ُيعترب  االأج��ه��زة.  من  متزايد  بعدد 
�سل�سلة  يف  امل�ستعمل  بالنموذج  ال�سبيه  )�سكانادو( 
باأنه  علماً  املجال،  هذا  يف  االأبرز   Star Trek
مرة  ك��ل  يف  ال���دم  �سغط  على  بال�سيطرة  ي�سمح 
ميكن  االإل��ك��رتون��ي��ة.  الر�سائل  م��ن  فيها  نتحقق 
بف�سل  احل��ي��اة  ب��اإط��ال��ة  الطموحات  ه��ذه  ت�سهيل 
احلو�سبة  ك��ان��ت  االآن،  ح��ت��ى  ال��ك��ّم��ي��ة.  احل��و���س��ب��ة 
تعمل ا�ستناداً اإىل منط ثنائي، لكن تفتح املقاربة 
اح��ت��م��االت ال  اأم����ام  امل��ج��ال  اجل��دي��دة  الع�سوائية 

ميكن ت�سورها.
خالل  االآالت  ه��ذه  �ستقوم  ال��ط��وي��ل،  امل���دى  على 
التي  احل�����س��اب��ي��ة  بالعمليات  ال��ث��ان��ي��ة  م��ن  اأج�����زاء 
خالل  ال��ي��وم  )الكال�سيكي(  احل��ا���س��وب  بها  ي��ق��وم 
اأطلقت  الفائت،  فرباير   1 يف  �سنة!  اآالف   10
اآلة حا�سبة كّمية  جامعة )�سا�سك�ض( يف بريطانيا 
امل�ستقلة.  ال��ط��ائ��رات  مب�����س��ار  ال��ت��ح��ك��م  ت�ستطيع 
اإمكان  ع��ل��ى  جهتها  م��ن   IBM ���س��رك��ة  ت��راه��ن 
اخرتاع اأدوية جديدة بف�سل هذه املقاربة الكّمية، 
الذكاء  زرع  فكرة  على  )كيندريد(  �سركة  وتعمل 
بالهياكل  �سبيهة  خارجية  هياكل  يف  اال�سطناعي 
الب�سرية لدى القرود، ذلك بهدف ال�سيطرة على 
هذه  ظل  يف  وتدريبها.  الذكية  الروبوتات  جي�ض 
لتغيري طريقة  الوقت  يحن  اأمل  كلها،  التطورات 

التعامل مع ظاهرة الذكاء اال�سطناعي؟
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اأخريًا  عاملية  �ضركات  طّورتها  كثرية  برامج  با�ضتطاعة 
من  القلق  تثري  فاإنها  فوائدها  ورغم  الأ�ضوات،  ا�ضتن�ضاخ 
املقابل ثمة تدابري م�ضادة تهدف  ن�ضر اخلداع. ولكن يف 

اإىل ك�ضف الثغرات يف اأي عملية تزييف.

عاد مفهوم الذكاء ال�ضطناعي اإىل الواجهة اليوم نتيجة ل�ضل�ضلة عوامل بارزة: القدرة على الو�ضول اإىل 
قواعد بيانات عرب الإنرتنت اأو م�ضادر اأخرى مّت�ضلة بال�ضبكة، وتطوير اأنظمة احللول احل�ضابية بدرجة 

ا�ضتثنائية وتو�ضيع هام�ص ا�ضتقالليتها.



نوال الزغبي ترّد الهجوم
 على اأغنية )توّلع(

النجمة  اأطلقته  ال��ذي  املفاجئ  الت�سريح  اأث��ار 
ال��ذه��ب��ي��ة ن���وال ال��زغ��ب��ي ع��ن امل��ل��ّح��ن اللبناين 
�سمري �سفري جداًل وا�سعاً يف االأو�ساط الفّنية، 

فما حقيقته؟
 الزغبي التي اأحيت موؤخرا ليلة من مهرجان 
املوؤمتر  خ����الل  امل���غ���رب، حت���دث���ت  م���وازي���ن يف 
ال�����س��ح��ايف ���س��م��ن م����وازي����ن ب��ح��م��ا���س��ة كبرية 
ال�سابق  اأعمالها  مدير  تركت  اأن  بعد  لعودتها 
اإدارة  مار�سيل  �سقيقها  وتوىل  مغام�ض  با�سكال 
اأع��م��ال��ه��ا، وي��ب��دو اأن ع���ودة ن���وال ال��زغ��ب��ي اإىل 
اجلديدة  االأع��م��ال  م��ن  امل��زي��د  اأنتجت  ال�ساحة 
�سُيعر�سان  م�سل�سلني  ل�سارتي  غنائها  بدليل 
لبناين،  »ك��ارام��ي��ل«  االأول  امل��ق��ب��ل،  رم�����س��ان  يف 

وال���ث���اين »الأع���ل���ى ���س��ع��ر« م�����س��ري م���ن بطولة 
النجمة نيللي كرمي.

لكن م��ا ال���ذي دف��ع ال��زغ��ب��ي اإىل ال��ه��ج��وم على 
الزغبي  ان  م�سادر  علمت  فقد  �سفري،  �سمري 
ال�����ذي �ساندها  امل��ل��ح��ن  ل����رتد ع��ل��ى  ك���ان���ت  م���ا 
يف ب��داي��ات��ه��ا واأع��ط��اه��ا اأج��م��ل االأحل����ان ومنها 
وائل  زميلها  م��ع  اأن����ا«  حبيبي  »م���ني  ال��دوي��ت��و 
كفوري، لوال اتهامه باأنها قب�ست ثمناً الأغنية 
نوال  اإن  حيث  يح�سل،  مل  م��ا  وه���ذا  )ت��ول��ع(، 
اأو�سحت  وه��ي  بنف�سها  االغنية  ب��اإن��ت��اج  ق��ام��ت 
ذلك يف ت�سريحات عدة وحتى اإنها حتّملت كلفة 
الكليب مع املخرج جو بو عيد، اإال اأنه مل ُيعرف 
نوال  ب���اأن  امل��ل��ّح��ن �سفري على علم  ك��ان  اإن  م��ا 

اأخذت اأغنية »توّلع« على عاتقها اأم كان جمّرد 
راأي �سخ�سي هو الذي اعتاد على الت�سريحات 
النارية واالتهامات التي طالت وفاجاأت الزغبي 
هذه املرة بعد اأن هاجم ل�سنوات الفنانة جنوى 
الهجوم  من  بداًل  بالتلحني  التي طالبته  كرم، 

على الفنانني.
ويبدو اأن اأحد املقّربني من الطرفني �سيحاول 
قريباً،  و�سفري  ال��زغ��ب��ي  ب��ني  العقبات  تذليل 
خ�سو�ساً اأنهما كانا من اأعز االأ�سدقاء ل�سنوات 
اأن نوال الزغبي على م�سافة  م�ست، واملعروف 
واحدة من جميع زمالئها يف املجال الفني، فهل 
الزغبي  بني  عتاب  ات�سال  املقبلة  االأي��ام  ت�سهد 

و�سفري لتو�سيح ال�سورة؟

جنوى كرم تك�صف �صر جمالها 
�سّر  ع��ن  �سحفي،  ح��دي��ث  خ���الل  ك���رم،  جن���وى  اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  ك�سفت 
"هذا ال�سيء من اهلل، وال  اأّن  جمالها، رغم تقّدمها يف ال�سن. واأّك��دت كرم 
�سّك اأّنه علينا اأن نقوم ببع�ض االإجتهادات، فاأنا اأمار�ض الريا�سة با�ستمرار، 
اأي�ساً"، م�سريًة اىل اأّنها "ال حتب ال�سهر واأكلها  واأنام باكراً واأ�سحو باكراً 

طبيعي".
واأعلنت اأّنها "ال حتب الكحول، وال ت�سربها، كما اأّنها ال تدّخن"، الفتًة اىل 

اأّن "على كّل �سيدة تريد احلفاظ على �سكلها، امل�ساحلة مع مراآتها".
ولي�ست  اأراآه��ا كثرياً،  ال  اأنني  ولو  اأ�سحاب،  وامل��راآة  "اأنا  اأّنني  على  و�سّددت 
اإذا ظهرت جتعيدة �سغرية،  اأطّل عليها كّل �ساعة الأالحظ ما  هاج�ساً، وال 
عادي!!"، موؤكدًة اأّنه "على كّل �سيدة اأن تكون مرتاحة مع نف�سها، كي تبقى 

جموهرة".

فــن عــربـــي
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توؤدي دور البطولة املطلقة من خالل م�ضل�ضل )بلحظة(

�صينتيا خليفة: اأمتنى اأداء اأدوار 
متنوعة واإن كانت لمراأة �صريرة اأو ظاملة

)بلحظة(؟ املرتقب  الرم�ساين  م�سل�سلك  تفا�سيل  • ما 
- اإنه م�سل�سل لبناين مئة يف املئة، �سخم جداً من 60 حلقة اأتوقع اأن ي�سكل نقلة نوعية يف م�سريتي الفنّية، 
كوين اأوؤدي فيه بطولتي املطلقة االأوىل، بقلم الكاتبة نادين جابر التي يتميز ن�سها بالواقعية والع�سرية، 
ف�ساًل عن اأنني يف ثنائية مع الفنان زياد برجي الذي ان�سجمت معه كثرياً فنفّذت م�ساهدنا بطريقة جميلة 
باخت�سار، ميكن  اإخراجية جميلة وفريدة.  بروؤية  يتمّيز  الذي  اأ�سامة احلمد  االإخ��راج  تّوىل  ج��داً. كذلك 
القول اإن تركيبة امل�سل�سل متكاملة وناجحة �ساهمت يف تثبيت براعتي التمثيلية، ويف راأيي هذه الرتكيبة 

�ستنعك�ض نتيجة مميزة يف �سهر رم�سان.
برجي؟ زياد  بالفنان  �سيجمعك  الذي  • ما 

- ق�سة حب جميلة ومعّقدة يف اآن.
جمياًل؟ �سوتك  دام  ما  غنائية  ثنائية  �ستقدمان  • هل 

- يف ال�سياق الدرامي للم�سل�سل �سيت�سمن بع�ض امل�ساهد مو�سيقى ومفاجاآت كثرية.
املمثلني؟ �سائر  ح�سور  على  تطغى  اأال  درامي  مل�سل�سل  غنائي  جنم  • بطولة 

- ال اأعتقد ذلك، ما دام )الكا�ستينغ( متمّيزاً مبمثلني حقيقيني ي�سارك كٍل منهم يف الدور املنا�سب. عموماً، 
عندما ُيعر�ض امل�سل�سل �سريى اجلمهور اأداء املمثلني الرائع وجمهودهم لتقدمي عمل متكامل.

�سخم. اإنتاج  وذات  رم�سان  يف  مطلوبة  املحلية  االأعمال  • باتت 
- نحمد اهلل على ذلك، اإذ مل نتوقع اأبداً اأن حتقق الدراما اللبنانية ح�سورها �سريعاً فت�سبح مطلوبة وتنفّذ 

بالطريقة ال�سحيحة. اأرى اأننا يف تقدم متوا�سل يف هذا املجال.
كافة  بالطرائق  حت��اول  ام���راأة  بكونك  فوجئنا  )اخللخال(  �سباعية  يف   •

�سرقة زوج �سديقتها املقّربة. مل نعتدك يف اأدوار مماثلة؟
- اأنا ممثلة اأواًل، لذا اأطلب اأدواراً نافرة والفتة، خ�سو�ساً بعدما 

املنتجني  ثقة  وك�سبت  ق��درات��ي  واأث��ب��ت  م�سريتي  يف  انطلقت 
املجال  يف  يف�سح  م��ا  ���س��ن��اً،  ون�سجت  وال��ك��ت��اب،  وامل��خ��رج��ني 

اأمامي للتنوع يف ال�سخ�سيات. اأمتنى اأداء اأدوار متنوعة واإن 
كانت المراأة �سريرة اأو ظاملة. من الطبيعي اأن يتعاطف 

اجلمهور مع ال�سخ�سية املظلومة اأو ال�سحية، لكنني 
اأجروؤ على اأداء اأدوار �سريرة.

حدود؟ بال  الدراما  يف  جريئة  اأنت  • هل 
اأ�ستمتع  غريبة  اأدواراً  دائ��م��اً  اأتلقى  اأن  اأمت��ن��ى   -

باأدائها.
حبيبي(؟ )الأنك  م�سل�سل  تفا�سيل  • ما 

- رغم اأننا �سّورناه العام املا�سي فاإنه مل ُيعر�ض 
بعد. اأوؤدي البطولة اإىل جانب �سديقي نيكوال 
درامية  ق�س�ساً  امل�سل�سل  ويت�سمن  م��ع��و���ض، 
متفرقة. تدور ق�ستي حول فتاة ب�سيطة يتيمة 

قيل لها اإن والدها قتل والدتها، لذا تقرر اأن 
تكت�سف احلقيقة وحتل اللغز.

�سغرية(  )�سماء  م�سل�سل  يجمعك   •
م�����ع ب�����اق�����ة م�����ن امل���م���ث���ل���ني ال����ع����رب 
واخل���ل���ي���ج���ي���ني، اأخ���ربي���ن���ا ع����ن هذه 

التجربة؟
اإنها جتربة غريبة وجميلة   -

حمظوظة  اأن������ا  ل�����ذا  ج�������داً، 
لبنانية  كممثلة  باختياري 
الباقة  ه���ذه  يف  للم�ساركة 
ال����ع����رب����ي����ة واخل���ل���ي���ج���ي���ة 
ي�سّم  اإذ  ج������داً،  اجل��م��ي��ل��ة 
ال��ع��م��ل مم��ث��ل��ني م���ن دول 
ع��رب��ي��ة ع������ّدة، ك����االإم����ارات 
واخلليج والكويت والعراق 

وال�سعودية.  والبحرين 
ممثالت  اإىل  ت��ع��ّرف��ت 
متاألقات  خ��ل��ي��ج��ي��ات 
االأداء.  يف  وج��ري��ئ��ات 

مل�ست  اأخ���رى،  من جهة 
يف مكان معنّي ا�ستخفافاً 

الفن  ال��ب��ع�����ض جت����اه  م���ن 

اللبناين، لذا �سعرت مب�سوؤولية كبرية للدفاع عن الدراما اللبنانية من خالل اإثبات مهنيتنا وحرفيتنا عرب 
اأدائي والتزامي بالعمل.

كهذا؟ عربي  خليط  يف  تكت�سبني  غنى  • اأي 
- يف البداية، ياأتي كل منا من خلفية ثقافية خمتلفة، ولكل منا ت�سّوره الفني اخلا�ض للم�سرح وال�سينما 
طريقة  اإىل  اطلعت  اأنني  خ�سو�ساً  معرفة،  يزيدنا  اأن  على  ق��ادر  بيننا  ب�سيط  حديث  اأي  ل��ذا،  وال��درام��ا. 

حتليلهم ال�سخ�سيات واأ�سلوب الكتابة لديهم.
عنها؟ ماذا  امل�سري.  �سامر  املمثل  مع  ثنائية  يف  • ت�ساركني 

- �سحيح، وهي ثنائية مرتبطة بع�سق املو�سيقى والغناء ولي�ست ثنائية حب وغرام، اإذ �سيجمعنا يف امل�سل�سل 
م�سروع مو�سيقي، وبناء عليه �سنقدم معاً ال�سارة.

عربي. جنم  مبعية  امل�سل�سل  �سارة  غناء  يف  خ�سو�ساً  لك  نوعية  نقلة  ذلك  • �سي�سكل 
- �سحيح. ب�سراحة، مل يعد ثمة معيار حمدد لنجاح اأي عمل، لذا اأ�سلي اإىل اهلل اأن يكون تعبي وجهدي قد 

اأثمرا يف مكان ما الأمتكن من اال�ستمرارية يف هذه املهنة التي اأع�سق.
جانبه؟ اإىل  اكت�سبت  خربة  • اأي 

- بداية قلقت كثرياً لكنني حني عرّبت له عن ارتباكي عند الوقوف اإىل جانبه كاأنني اأمثل للمرة االأوىل، 
عمدنا اإىل مت�سية بع�ض الوقت معاً خارج اإطار الت�سوير لك�سر اجلليد وخلق نوع من االن�سجام. اأحببت 
هذا التحدي يف الوقوف مع ممثل قدير لطاملا تابعت اأعماله يف �سغري، وبالتمثيل خارج بالدي يف عمل 

مهم ي�سّم ممثلني من دول عربية خمتلفة. ترفع هذه االأمور جمتمعة �ساأن م�سريتي يف العامل العربي.
التفا�سيل. بع�ض  اأخربينا  اأي�ساً.  العاملية  اأبواب  • طرقت 

- اأ�سارك يف فيلم عاملي مع املخرج جاك مالدر، �سيجول املهرجانات اأواًل. مل نبداأ بالت�سوير بعد يف 
انتظار رّد اإحدى ممثالت هوليوود. وهو فيلم كوميدي قتايل.

بعد؟ ذلك  يحققوا  مل  خم�سرمون  ممثلون  فيما  )هوليوود(  حلم  حققت  • كيف 
ف�سول  ول��دي  ثقافتي،  لتعزيز  كثرياً  واأق��راأ  عاملية،  للم�ساركة يف مهرجانات  اأ�سافر   -
كبري و�سغف مهني، لذا اأتعرف اإىل منتجني وخمرجني اأينما كنت يف العامل، ف�ساًل 
عن اأن اإتقاين اللغتني الفرن�سية واالإنكليزية بطالقة �ساهم اأي�ساً يف التوا�سل مع 
االآخرين. اإ�سافة اإىل متابعتي ودرا�ستي امل�ستمرة، فهذه االأمور جمتمعة اأو�سلتني 

اإىل اأمكنة مل اأتوقعها.
البطلة  ك�سديقة  فيه  ت�ساركني  ال��ذي  ي��ان(  )زف��اف  فيلم  اأ�سداء  هي  كيف   •

)اإمييه �سياح(؟
اإثبات نف�سه يف هذه  اإن��ه فيلم جت��اري عائلي ا�ستطاع  - االأ���س��داء جميلة ج��داً. 

اخلانة.
اأني�ض  �سكري  والكاتب  ميالن  كارولني  املخرجة  مع  التعاون  وجدت  • كيف 

فاخوري؟
ال��دور بل مب��دى تكامل العمل الأن حمركي هو  اأهتم بحجم  - رائ��ع ج��داً. ال 
ال�سغف. �ساركت بناء على طلب املمثلة التي اأحب كارال بطر�ض، ف�ساًل عن اأنني 

�سديقة مقربة من املمثلة اإمييه �سياح.
املحلية؟ اللبنانية  االأعمال  يف  ال�سعف  مكامن  اأين  راأيك،  • يف 

- ثمة ا�ستخفاف بالنوعية وبعقول النا�ض، وعدم احرتام اجلمهور، اإذ يظن 
االإنتاج  �سواء على �سعيد  اأم��ور غري جيدة  اأنه قادر على مترير  البع�ض 
اأب��داً، خ�سو�ساً يف  اأو الكتابة. وهذا اأمر ال يجوز  اأو االأداء  اأو االإخ��راج 
مواجهة اأعمال �سخمة. لالأ�سف، يقبل اجلمهور اأية نوعية. 
مل ال يرفعون له امل�ستوى اأ�سوة مب�سل�سل )بلحظة( 

املتكامل؟
�سينتيا؟ حيات  يف  الربامج  تقدمي  عن  • ماذا 

- مل اأتخل عن تقدمي الربامج..
اأع���م���ل ع��ل��ى م�������س���روع ج���دي���د لكنني   ك��ن��ت 
اأترك  التي  الربامج  اأح��ب  مل�سل�سل.  تفرغت 
التغيري  خاللها  م��ن  واأ�ستطيع  اأث���راً  فيها 
اجلمهور،  اإىل  م��ف��ي��دة  ر���س��ائ��ل  واي�����س��ال 
ن�ض  ق���راءة  على  فيها  عملي  يقت�سر  وال 

مكتوب اأمامي(.
م�سرحي  ع���م���ل  اإىل  ت���ط���م���ح  ه����ل   •

مو�سيقي توّظف فيه �سوتها؟ 
- ط��ب��ع��اً. ب�����س��راح��ة، ب��ع��د ع��ر���ض هذه 
نقاهة  ف�������رتة  �����س����اآخ����ذ  امل�������س���ل�������س���الت، 
وا����س���رتاح���ة رمب���ا اأق�����ّدم خ��الل��ه��ا عماًل 

م�سرحياً مو�سيقياً.

توؤدي املمثلة اللبنانية ال�ضابة �ضينتيا خليفة البطولة املطلقة الأوىل لها 
يف رم�ضان املقبل يف م�ضل�ضل لبناين �ضخم )بلحظة( )اإنتاج �ضركة ال�ضدى(، 
املو�ضوي،  الرزاق  عبد  )اإنتاج  �ضغرية(  )�ضماء  بطولة  يف  ت�ضارك  كذلك 
م�ضل�ضل  وهو  احلليبي(،  ح�ضني  واإخ��راج  اأحمد،  ح�ضن  حممد  وتاأليف 

رم�ضاين عربي خليجي اإ�ضافة اإىل امل�ضل�ضل اللبناين )لأنك حبيبي(. 
من جهة اأخرى، تنتظر املمثلة بدء ت�ضوير فيلمها الأمريكي الأول. عن 

اأعمالها كان معها هذا احلوار:
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

فهد بن غراب

ــا    ــره ــم ـــا الــ�ــشــعــد وغ ـــاه ي

ـــا     ـــره ـــح ب و  الــــــــر  ــــــم  ع

ــا     ــره ــج ــش � يف  تــتــفــ�ــشــح 

ــــا مـــكـــرهـــا     ــــه ـــا امل ـــه ـــي ف

ــظــرهــا      ـــي ن ـــل يـــا �ــشــعــد  ال

ـــا      ـــوره ـــش ــــــذي � ـــد ل ـــم ـــح ن

قـــدرهـــا      يف  وعـــّظـــمـــهـــا 

الأقـــــــــــــدار وايل  مـــــــن 

ــــهــــار الأن بـــهـــا  فـــا�ـــشـــت  و 

لــــزهــــار و  ورودهـــــــــــــا   و 

ملـــهـــار و  ــــــومــــــهــــــا  وري

ـــــــــه  لـــــ�ـــــرار ـــــــــف ب وحت

خلـــيـــار ــــا   ــــه ل ـــــــــب    وه و 

ــــار ــــب ــــــــاه/ن واعــــت ــــــــج اإب

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

اأجر رم�شان حتققه ب�شيامه

                            ل ت�شيع اأجر ال�شوم يف تاليها

و اذا �شكرت اهلل يزيد اأنعامه

                          ومن �شكرها ل عاد ت�رف فيها

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

خالد الزواهرة – الأردن

خري النخل
الق�ضيدة الفائزة باملركز الأول يف م�ضابقة "النخلة باأل�ضنة 

ال�ضعراء" الن�ضخة الأوىل 2017 التي نظمتها جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي،

و������ض�����ي�����ٍة ج����ت����ن����ي م������ن ال������ع������ود ق���اي���ل���ة

م���ه���م���ا ي�������ض���ني ال�����وق�����ت م�����ا �����ض����ان ط��ب��ع��ه��ا

م�����ا رّده����������ا �����ض����ن )اخل�����������ض�����ني( و����ض���رب���ت���ه

ع����ذوق����ه����ا يف  ي�����ب�����ت�����دي  م����ن����ه����ا  اخل���������ري 

ه����������ذا �����ض����ع����ف����ه����ا ي����������وم ك����������ان ي���ظ���ل���ن���ا

�ضمنا احل�����ر  م����ن  ال���ل���ي  )ال���ع���ري�������ص(  وال 

م��ّن��ه��ا ال���ل���ي���ف  وذا  ن����اخ����ذه����ا  واخل������و�������ص 

ي�������وم )امل�����ري�����ع�����ي( ج�������ات حت����م����ل ب����رده����ا

ج���وع���ه���ا �����ض����دي����ت  الي������������ام  �����ض����اق����ت  ل 

وال�����ي�����ا ي����زي����د احل����م����ل ع���ال���ك���ت���ف ب��ال��ع��ن��ا

م�����ن ي������وم م�����ا ج���ي���ن���ا ع���ل���ى ال�����ك�����ون ���ض��ّل��ن��ا

�����ع ع����ل����ى ال����َق����رب ال�������ني م�����ا ن���ف���ن���ى وي�����و������ضُ

ه����������ذي ع�����ط�����اي�����اه�����ا وه������������ذا ج���م���ال���ه���ا

ال��ب�����ض��ر ����ض���ي���د  ك�������الم���ي يف ذك������ر  واخ���������ت����م 

ك������ن ك����ال����ن����خ����ل ث�����اب�����ت والأي���������������ام م���اي���ل���ه

ج���م���اي���ل���ه ع�����ط�����اه�����ا  ي����ت����ب����ع  ول  ت����ع����ط����ي 

ع��م��اي��ل��ه م�����ع  ح���م���ول���ه���ا  زاد  و)ال��������دا���������ص( 

وب������ك������ل م�������ا ف����ي����ه����ا م�������ن اخل����������ري ط����اي����ل����ه

����ض���اي���ل���ه اجل���������ذع  وذا  الأول  ب���ي���ت���ن���ا  يف 

ق���اي���ل���ه ك������ل  زي����ن����ه����ا  )دع������ن������ه(  و������ض�����ط  يف 

و)ح�����اب�����ول�����ه�����ا( م����ن����ه����ا وف����ي����ه����ا ج����داي����ل����ه

ف���ت���اي���ل���ه و������ض�����ب�����ت  م����ن����ه����ا  احل������ط������ب  زان 

���ض��ي )ب��ال�����ض��م��ي��دة( )وال���وخ���ي���ف���ة( ج��زاي��ل��ه

ت���ع���ط���ي )اجل�����ف�����ري( ال����ل����ي ي���خ���ف���ف ح��م��اي��ل��ه

خ���م���اي���ل���ه ث����ن����اي����ا  يف  غ���ف���ي���ن���ا  )م�������ن�������ز/ن( 

ب���ع�������ص اجل������ري������د وك�������ل ه����ال����ن����ا�����ص زاي����ل����ة

ق�الي�ل�ه وذك�����������رن�������ا  ح��������ض�����ي�����ن��اه��ا  م��������اق��������د 

���ض�����ف�����ي��ع��ن��ا ف�����������ي ي�����������وم ن��������ض��ه��د ه�������واي���ل���ه

 ريــتـ�يــت

اإىل اللي يوّقف يف طريقي بال حتديد..

ترى اهلل ميهل .. ب�ص ما يهمل عباده

وترى �ضاحب الهّمة طموحه يروح بعيد ..

يبا ب�ص فر�ضة .. جلل تفرح به بالده.

***

ما تقدر الدنيا تهّز  اإمياين

�ضجدت  هلل  ربي  و �ضّليت

البيت مت�حد
وي�����ن م����ا ح���ّل���ي���ت ي����ا ����ض���ق���ر ال���ع���روب���ة

ال�ضعوبة و  ال�����ض��ه��ول��ة  ف����رق  اأك��ت�����ض��ف 

ل����و ت���ع���ل���وا حم�������د/ن ب����� ي���و����ض���ل ع���ل���ّوك

ك����ّل����م����ا ق������ارن������ت غ�������ريك م������ع ����ض���م���ّوك

�شعيد بن طمي�شان

كلنا خليفة
"الكوكب الأر�ضي" على خريه نعم يفطر بجوخ؛

�ضهر ارم�ضان اأقبل على خري الزعاما وال�ضيوخ
فرحته هي  ..واملكرمة  راحته  هي  املكرمة 

اب�ضحته م��دمي  وب��ارك  عمره  ط��ّول  ي��ارب 

عبداهلل العكربي


