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خماطر �أن تكون �أف�صل �صديق لإبنك

حذر �لكاتب فيل روبن�سون يف �سحيفة ديلي تلغر�ف من �سلبيات �أن 
�أن  تكون �لعالقة بني �لأب و�بنه عالقة �ل�سديق �حلميم، ودعا �إىل 

تكون عالقة مبينة على �ل�سلطة �لأبوية.
ي�سعون لأن تكون  �لذين  �لآب��اء  �ملزيد من  فاإن هناك  للكاتب،  ووفقا 
كاأ�سدقاء  يعاملونهم  يجعلهم  وه��ذ�  �أبنائهم،  مع  حميمة  عالقتهم 

ولي�س كاأبناء، مما يعطي �لأبناء خيار�ت �أكرب يف �لت�سرف.
ولكن �لكاتب -وفقا لر�أيه- يحذر من ذلك، ويقول �إن ف�سل �لأب يف 
و�سع حدود لت�سرفات �بنه �أمر يوؤثر على در��سته وحياته م�ستقبال، 

وهذ� يجعله ل يت�سف بالن�سباط و�للتز�م.
�أو دكتاتور�، ولكنه  �لأب مت�سلطا  �لكاتب ل يدعو لأن يكون  �أن  ومع 
يوؤكد على �سرورة �أن يكون هناك ف�سل بني �لأب و�بنه، وي�سيف �أن 

�لبن بحاجة ل�سماع �سوت �أبيه �حلازم.
على �سعيد �آخر، قد ي�سكل �سيل �ل�سور �لتي تعج بها مو�قع �لتو��سل 
يقفون  وه��م  و�أب��ن��ائ��ه��م  للم�ساهري  �لإع��الم��ي��ة  و�مل��و�ق��ع  �لجتماعي 
كاأ�سدقاء ت�سور� خاطئا عن �ل�سلوك �لالزم �تباعه مع �لأبناء، ولكن 
حياة �مل�ساهري و�أمناط حياتهم لي�ست بال�سرورة �سحيحة، وقد تكون 

خاطئة، خا�سة يف جمال �لرتبية.

�أقوى قهوة يف �لعامل تبقيك م�صتيقظًا 
�بتكر �أحد ع�ساق �لقهوة يف جنوب �أفريقيا، ما ميكن �عتبارها �أقوى 
قهوة يف �لعامل حيث حتتوي على ن�سبة عالية جد�ً من �لكافيني، وهي 

كفيلة باأن تبقيك م�ستيقظاً طو�ل �لليل.
�لغذ�ئية  للمعلومات  �ل��دويل  �ملجل�س  فيه  يو�سي  �ل��ذي  �لوقت  ويف 
�إد�رة  تن�سح  ي��وم��ي��اً،  �لكافيني  م��ن  فقط  غ���ر�م  مللي   300 بتناول 
�لأغذية و�لعقاقري �لأمريكية بحو�يل 400 غر�م ب�سكل يومي، لكن 
كوباً و�حد�ً من "قهوة �لأرق" يحتوي على حو�يل 720 ميلي غر�م 

من �لكافيني، بح�سب موقع �أوديتي �سنرت�ل.
للمرة  �لقهوة  هذه  �أفريقيا  جنوب  من  وهو  كري�ستوفر  �سني  و�بتكر 
�أق��وى كوب  2016، ومنذ �لبد�ية كان هدفه ت�سنيع  �لأوىل يف عام 
�سنف  ��ستخد�م  طريق  ع��ن  ذل��ك  فعل  م��ن  ومتكن  �ل��ع��امل،  يف  قهوة 

روبو�ستا �لأقوى مقارنة باأر�بيكا �لعطرية.
ويكمن �ل�سر يف �ملحتوى �لعايل من �لكافيني يف هذه �لقهوة بطريقة 
حتمي�س �لنب، �إل �أن كري�ستوفر ل يرغب بالك�سف عن هذه �لعملية، 
لت�سبح  تخفيفها  عليه  ك��ان  جت��اري  ب�سكل  �لقهوة  ه��ذه  ول�ستهالك 
�لكيلو غ��ر�م منها على  �أم��ان��اً على �ل�سحة، وم��ع ذل��ك يحتوي  �أك��ر 

�لكافيني. من  غر�ماً   17.5
"ديث وي�س" �لتي  �ملقارنة، يحتوي كيلوغر�م من قهوة  �سبيل  وعلى 
 13.2 على  �لعامل  يف  قهوة  ك��اأق��وى  �ل�سابق  �لقيا�سي  �لرقم  حتمل 
قهوة  م��ن  كيلوغر�م  حمتوى  يزيد  ل  ح��ني  يف  �لكافيني،  م��ن  غ��ر�م 

�ستاربك�س عن 5 �إىل 6 غر�مات.

يقطع �آلف �لأميال على در�جته لتحقيق حلمه 
حقق �سبي بريطاين يافع رقماً قيا�سياً عرب �ل�سفر بدر�جته �لهو�ئية 
مبفرده من �أق�سى �سرق �أ�سرت�ليا �إىل �أق�سى غربها خالل ما يقارب 

�ل�سهر. 
�سيام جانتاكريكيت )14  لها، حقق  و�سجاعة ل مثيل  ب��اإر�دة �سلبة 
�لهو�ئية  بدر�جته  �ل�سفر  عرب  طفولته  منذ  به  يحلم  كان  ما  عاماً( 

وحيد�ً يف رحلة جاب خاللها �أنحاء �أ�سرت�ليا.
من  ميل   3000 م�سافة  �لهو�ئية  بدر�جته  قطع  �سيام  ب��اأن  ويذكر 
غرب  يف  ب��ريث  مدينة  �إىل  �أ�سرت�ليا  �سرق  �ل��و�ق��ع��ة  �سيدين  مدينة 

�لبالد، يف رحلة عانى خاللها من �لعديد من �مل�ساعب. 
وقالت و�لدة �سيام �لتي كانت تتبعه يف رحلته ب�سيارتها، معلقة على 
�إجناز �بنها: على �لرغم من �أنه عانى من �لعديد من �مل�ساعب خالل 
هذه �لرحلة، �إل �أنه �إر�دته مل ت�سعف �أبد�ً، و�سمم على �إمتام �لرحلة 

�ملحفوفة باملخاطر
4 �سنو�ت،  وكان �سيام قد بد�أ بال�سفر بدر�جته مل�سافات ق�سرية قبل 

وقرر �أن يقوم برحلته بت�سجيع من مدربه بوب بر�ون. 
ملا  �مل�ستقبل، وفقاً  ويطمح �سيام لأن ي�سبح ر�كب در�جة حمرتف يف 

ورد يف موقع يو بي �آي �لإلكرتوين.   
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يوؤدي قفزة مثرية فوق �صيارة 
�أدى مغامر رو�سي حركة بهلو�نية مده�سة حتدى فيها �ملوت، بعد �أن قفز يف 
�لهو�ء من فوق �سيارة م�سرعة متجهة نحوه ب�سرعة 60 مياًل يف �ل�ساعة.

ويف مقطع �لفيديو �لذي تناقلته مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، يظهر �أوليج 
يقف  �أن  قبل  �ملجنونة،  ملغامرته  ي�ستعد  وهو  عاماً(   25( �سري�ستي�سينكو 

على �أهبة �ل�ستعد�د ملو�جهة �ل�سيارة �لتي �نطلقت م�سرعة باجتاهه.
�أوليج  �ل�سيارة، حتى قفز  �أمتار قليلة من  بعد  �إل حلظات، وعلى  وما هي 
و�أدى حركة �سقلبة بهلو�نية يف �لهو�ء من فوق �ل�سيارة، قبل �أن يتخطاها 
مريور  �سحيفة  �أوردت  م��ا  بح�سب  م��ده�����س،  ب��ث��ب��ات  ق��دم��ي��ه  ع��ل��ى  وي��ن��زل 

�لربيطانية.
وبد� و��سحاً �أن �لرعب متلك �سائق �ل�سيارة وزميله �لذي كان يجل�س �إىل 
من  و�ثقاً  �ملغامر  بد�  �لذي  �لوقت  �أوليج، يف  �أن يده�سا  من  جانبه، خوفاً 
�أن حياته كانت  �لرغم من  نف�سه، ومل تظهر عليه عالمات �خل��وف، على 

على �ملحك يف هذه �ملغامرة.
ويقول �أوليج �إنه ميار�س �لقفز�ت �حلرة و�لباركور منذ �أن كان بعمر 14 
�لبهلو�نية  ومغامر�ته  �أعماله  بف�سل  رو�سيا  يف  و��سعة  �سهرة  ون��ال  ع��ام، 

�خلطرية.
�سخ�سية معروفة  وه��و  ���س��ارد�روف  �أم��ري�ن  �ساأل  �ملغامرة  ث��و�ن من  وقبل 
على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �أوليج �إن كان عازماً على �مل�سي قدماً يف 
مغامرته، و�أجاب �لأخري بالطبع..هناك بع�س �خلطورة يف �ملغامرة لكننا 

�سننفذها بنجاح .
و�أ�ساف �أوليج كل �سيء �سيكون على ما ير�م، رمبا كان يجب علينا ��ستدعاء 

�سيارة �لإ�سعاف.. وهذه مزحة بالطبع، فال حاجة ل�سيارة �لإ�سعاف . 

�لدول  "زيكا" يكبد 
�ملت�صررة 18 مليار دولر

باأن  �ملتحدة  �لأمم  �أ�سدرته  تقرير  �أف��اد 
�لدول  ي��ك��ل��ف  �أن  زي��ك��ا، مي��ك��ن  ف��ريو���س 
و�لكاريبي  �لالتينية  �أمريكا  يف  �لو�قعة 
بني  دولر  مليار   18 �إىل  ب�7  ي��ق��در  م��ا 

و2017.  2015
�ملتحدة  �لأمم  برنامج  تقرير  يف  وج���اء 
تاأثري  ل��ه  ���س��ي��ك��ون  �ل���وب���اء  �أن  �لإمن���ائ���ي 
ط����وي����ل �مل�������دى و����س���ي���وؤث���ر ب�����س��ك��ل غري 
فقر�ً  �لأك���ر  �ملجتمعات  على  متنا�سب 

و�لأكر ح�سا�سية. 
�ل����دول �ل��ت��ي تعتمد  و���س��ت��ت�����س��رر �أي�����س��اً 
ب�سدة على �ل�سياحة، حيث ترجع خ�سائر 
�أك������ر م����ن 80 %  حم��ت��م��ل��ة ب��ن�����س��ب��ة 
م���د�ر ثالث  ع��ل��ى  �ل��ك��اري��ب��ي  يف منطقة 
�ل�سياحة  عائد�ت  �نخفا�س  �إىل  �سنو�ت 

�لدولية.
�لكاريبي  منطقة  �أن  �لتقرير  يف  وج��اء 
خ�����س��ارة حمتملة  م��ن  ت��ع��اين  �أن  مي��ك��ن 
بقيمة 9 مليار�ت دولر على مد�ر ثالث 
�لناجت  �إج��م��ايل  % من   0.6 �أو  �سنو�ت 

�ملحلي �سنوياً. 

�ص 23

�كت�صاف جنوم ولدت 
يف بيئة ثقب �أ�صود

مت��ّك��ن ف��ري��ق م���ن ع��ل��م��اء �لفلك 
على  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �لأوروب����ي����ني 
ت�سكل جنوم  ر�سد  م��ن  �لإط���الق 
يعد  مب��ا  �أ���س��ود  ثقب  بيئة  �سمن 
�خرت�قا علميا ميكن �أن ي�ساعد يف 
�لإجابة على �لعديد من �لأ�سئلة 
�ملحرية مبا يف ذلك كيف حت�سل 
�مل���ج���ر�ت ع��ل��ى ذل����ك �لن���ت���ف���اخ يف 

مركزها.
تت�سكل  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل���ظ���روف  يف 
�لغبار  م����ن  ���س��ح��ب  يف  �ل���ن���ج���وم 
د�خل  �مل��وج��ود  �لف�سائي  و�ل��غ��از 
�ل�سدم،  ت�سمى  �مل��ج��ر�ت  �أق��ر����س 
ح��ي��ث ت��ت��ك��اث��ف �أج������ز�ء م���ن تلك 
تاأثري  حت���ت  �ل��ه��ائ��ل��ة  �ل��غ��م��ام��ة 
ولدة  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  جاذبيتها، 
جنم �أو جنوم عدة، لكن �لدر��سة 
�جلديدة ك�سفت �أن بع�س �لنجوم 
ت��ول��د يف ظ��ل ظ���روف �أ���س��د ق�سوة 

وباآثار بعيدة �ملدى.
لت�سادم  �إطار مر�قبة فعالة  ففي 
�لذي  �لفريق  ��ستخدم  جمرتني، 
�أد�ت��ني طيفيتني  �لدر��سة  �أج��رى 
قويتني على منت منظار �ملر�سد 
جد�،  �لكبري  �لأوروب����ي  �جلنوبي 
�أل  يف  ب���احل���روف  يخت�سر  �ل���ذي 

تي.
�لقوة  ف�����اإن  �ل���ع���ل���م���اء،  وب��ح�����س��ب 
�لتدفقات  ه����ذه  ور�ء  �ل���د�ف���ع���ة 
�لقوية من �لغبار و�لغاز م�سدرها 
�أ���س��ود هائل ج��د� موجود يف  ثقب 
وقد  �مل��ج��رت��ني.  ه��ات��ني  منت�سف 
�مل�سجلة  �لر�سد  عمليات  �أظهرت 
ل���ه���ذ� �ل���ت���دف���ق جن���وم���ا ف��ت��ي��ة �أو 
�أ�سغر من ع�سرة ماليني  عمرها 
���س��ن��ة ت�����س��رع م��ب��ت��ع��دة ع���ن مركز 

�ملجرة.
ويقدر �لعلماء �أن �لنجوم �ملكت�سفة 
�أكر  �لأ���س��ود  �لثقب  بيئة  د�خ���ل 
�إ���س��ر�ق��ا و���س��خ��ون��ة م��ن �أي جنوم 
كتلتها  و�أن  م���ع���روف���ة،  �أخ�������رى 
كتلة  �سعف  ثالثني  تقريبا  تبلغ 

�سم�سنا.
ويعتمد م�سري هذه �لنجوم ب�سكل 
�لتدفق،  م��ن  موقعها  على  كبري 
ف��ت��ل��ك �لأق�������رب ل��ل��ث��ق��ب �لأ����س���ود 
�أن تبطئ  �أكرب يف  �ستملك فر�سة 
حركتها و�أن يتم �مت�سا�سها مرة 
�أخ��رى يف �مل��ج��رة. لكن تلك �لتي 
تت�سكل بالقرب من حافة �لتدفق 
فقد يتم طردها متاما وتقذف يف 

�لف�ساء.

�حذر.. �لتوتر يفتح �ل�صهية على �ملاأكولت �مل�صرة بال�صحة

يوؤكد الأطباء على اأن التوتر قد يغري عادات الإن�سان اليومية 
تناول  اإىل  النا�س  من  كثري  مييل  اإذ  الطعام،  ع��ادات  فيها  مبا 
الأطعمة الغنية بال�سكر اأو الوجبات ال�سريعة غري ال�سحية يف 

احلالت التي يعانون فيها من التوتر ال�سديد.
يقود التوتر وال�سغط الناجت عن م�ساكل �سخ�سية اأو مهنية معظم 
اخلا�سة  الأجزاء  اإىل  وحتديدًا  مبا�سرة،  الثالجة  اإىل  النا�س 

باملاأكولت الغنية بال�سكر اأو الوجبات ال�سريعة الدهنية. 
ومن املالحظ اأن التوتر يفتح ال�سهية على كل ما ميكن اأن يكون 
�سارا بال�سحة وم�سببا لل�سمنة. فعو�سًا عن تناول تفاحة اأو اأي 
وجبة من اخل�سراوات، منيل اإىل ال�سوكول والبيتزا والبطاطا 
املقلية وغريها، التي قد ت�سكل بالن�سبة للبع�س تعوي�سا على ما 
ميرون به من اإجهاد نف�سي، اأو مكافاأة لذيذة على ال�سمود و�سط 

تيارات التوتر وامل�ساكل.

ولتف�سري ه���ذ� �ل�����س��ل��وك ���س��رح رئ��ي�����س ع��ي��ادة �ل��ت��غ��ذي��ة يف 
د.  ق��ال  حني  علمياً،  �ل�سبب  �جلامعي  ليبزيغ  م�ست�سفى 
�أليغيماينيه  �أوغ�����س��ربغ��ر  م��وق��ع  ع��ن  ن��ق��اًل  �سيلغ،  لر����س 
�لأدري��ن��ال��ني يف حالت  �إن �جل�سم يفرز ه��رم��ون  �لأمل���اين، 
�لتوتر �لق�سرية �أو �خلوف �لذي يوؤدي �إىل فقد�ن �ل�سهية 
�أو ن�سيان �لأكل كلياً، بينما يوؤدي ��ستمر�ر �لتوتر، و�لتوتر 
�لكورتيزول  ه��رم��ون  �إف���ر�ز  �إىل  �خل�سو�س،  على  �مل��زم��ن 
�لرغبة  �لرغبات يف �جل�سم منها  �لعديد من  �لذي يحفز 
�لغنية  �لأغ��ذي��ة  تناول  وخ�سو�ساً  فيه،  و�لإف���ر�ط  بالأكل 
�لكربوهيدر�ت، مع �لعلم �أن �لتخل�س من �لتوتر يوؤدي �إىل 

تر�جع م�ستويات �لكورتيزول �إىل م�ستوياتها �لطبيعية. 
�ملزمن،  �لتوتر  من  �أملانيا  �سكان  من  �ملئة  يف   11 ويعاين 
كما �أو�سحت در��سة على �سحة �لبالغني باأملانيا بح�سب ما 
�ل�سهية  ويرتفع م�ستوى  �لأمل��اين.   24 فيلت  ن�سره موقع 
وكمية �لطعام �أثناء �لتوتر ب�سكل و��سح، �إذ �أن 40 يف �ملئة 
�أك��د عامل  كما  ذ�تها.  �لأع��ر����س  يو�جهون  �لأ�سخا�س  من 
جامعة  من  كلوتر  كري�ستوف  �لربوفي�سور  �لتغذية  نف�س 
فولد�:" �ملمنوع مرغوب. �إذ نالحظ �كت�ساب �لطالب بع�س 
يلجوؤون  ما  فغالباً  �متحاناتهم،  �لنتهاء من  �ل��وزن عقب 
�إىل �لإفر�ط بتناول �أنو�ع خمتلفة من �لوجبات �ل�سريعة 
�أو ما يعرف ب�ال�سناك كال�سيب�س و�ل�سوكول و�لأي�س كرمي 

للتخفيف من حدة �لتوتر و�ل�سغط �لنف�سي. 
لتجنب  �لأف�سل  �لطريقة  �أن  كلوتر  بروفي�سور  و�أ���س��اف 
�لإفر�ط بتناول �ملاأكولت غري �ل�سحية باإبقائها بعيد�ً عن 
متناولنا، �إذ يفقد �لإن�سان �لقدرة على �لتفكري �ملنطقي يف 

حالت �لتوتر ويفقد �ملقاومة �أمام هذه �ملاأكولت.

�لوجبات �جلاهزة و�ملعلبة
هل تناولت خالل �ل�ساعات �ملا�سية وجبة جاهزة �أو معلبة؟ 
فهي  �ملعلبات،  ه��ذه  ع��ن  تعرفها  �أن  يبغي  �لأ���س��ي��اء  بع�س 
ل�سيما  �جل�سم  ب�سحة  ت�سر  كيمائية  م��و�د  على  حتتوي 
�لوجبات  �سناعة  يف  بكثافة  ت�ستخدم  �لتي  �لفثالت  م��ادة 

�ل�سريعة و�ملعلبة.
لأنها  �ل�سريعة  �لأغ��ذي��ة  �سناعة  يف  �لفثالت  م��ادة  تدخل 
وقابلة  للطي  قابلة  �لبال�ستيكية  �مل��و�د  جعل  يف  ت�ستخدم 
�مل���و�د  �إىل  تت�سلل  �أن  ميكنها  �مل����ادة  ه���ذه  ل��ك��ن  ل��ل��ح��ف��ظ. 
فظ يف �ملعلبات ومن ثم تدخل �إىل معدة  �لغذ�ئية �لتي حتحُ
�أو�سح علماء من معهد ميلكني لدر��ساتدخل  �لب�سر، كما 
مادة �لفثالت يف �سناعة �لأغذية �ل�سريعة لأنها ت�ستخدم 
للطي  وق��اب��ل��ة  م��رون��ة  �أك���ر  �لبال�ستيكية  �مل����و�د  ج��ع��ل  يف 
�إىل  �أي�����س��ا  تت�سرب  �أن  ميكنها  �مل���ادة  ه��ذه  لكن  و�حل��ف��ظ. 
فظ يف �ملعلبات ومن ثم تدخل �إىل  �ملو�د �لغذ�ئية �لتي حتحُ
معدة �لب�سر، كما �أو�سح علماء من معهد ميلكني لدر��سات 

�ل�سحة �لعامة يف جامعة جورج و��سنطن.
�ل��ع��ل��م��اء يف در����س��ة ن�����س��روه��ا يف �ل���دوري���ة �لعلمية  و�أ����س���ار 
�لفثالت  م��ادة  ب��اأن  بري�سبيكتيف  هيلث�س  �إنفايرومنينتال 
�لتجميل  م�ستح�سر�ت  ��ستخد�مها يف  ويتم  غري طبيعية 
�ملنازل ويف  �أر�سيات  �لغذ�ئية ويف  �ملو�د  و�لعطور ومعلبات 
بر�ك�سيز  هايل  نقال عن موقع  �ملنزلية،  �مل��و�د  �لكثري من 
�لأملاين. فيما ذكر �ملركز �لأمريكي لل�سيطرة على �لأمر��س 
�ملتحدة.  �ل��ولي��ات  ب��ك��رة يف  ت�ستخدم  �ل��ف��ث��الت  م���ادة  �أن 
ورغم �أن �أ�سر�ر هذه �ملادة �لكيمائية ل تعرف بال�سبط، �إل 
�أن �لعلماء يحذرون من تاأثري�تها على �سحة ومنو �لب�سر، 

�أظهرت  �إذ  �لأطفال.  وعلى  �حلو�مل  �لن�ساء  على  وخا�سة 
بع�س �لتجارب على �لفئر�ن تاأثري هذه �ملادة �ل�سلبي على 
�أن  �لعلماء  ي�ستبعد  ل  حيث  �لذكرية  �لتنا�سلية  �لأج��ه��زة 

تكون للفثالت نف�س �لتاأثري�ت �ل�سلبية على �لب�سر.
�لعامة  �ل�سحة  ل��در����س��ات  ميلكني  معهد  علماء  ويعتقد 
يف ج��ام��ع��ة ج���ورج و����س��ن��ط��ن �مل�����س��رف��ني ع��ل��ى �ل��در����س��ة �أن 
�لأجهزة  معلبات  �أك��رب من  ب�سورة  تت�سرب  �لفثالت  م��ادة 
�جل��اه��زة و�ل�����س��ري��ع��ة. ب��الإ���س��اف��ة �إىل ذل��ك ي��رج��ح خرب�ء 
�ل�سحة �أن تكون قفاز�ت �ليد �لبال�ستيكية �لتي ي�ستعملها 
عمال �لتعليب هي �مل�سدر �لثاين لت�سرب مادة �لفثالت �إىل 

�لطعام.
�مل�سرفني على �لدر��سة: توجد  �أح��د  �أم��ي زوت��ا وهو  وق��ال 
�لفثالت  مادة  ��ستخد�م  لتجنب  حمدودة  �إمكانيات  حاليا 
خا�سة  قو�نني  توجد  ل  �أن��ه  �إىل  �ل�سياق  نف�س  يف  م�سري� 

لتنظيم ��ستخد�م هذه �ملادة �لكيميائية .
�سخ�سا   9000 نحو  على  �لأمريكية  �لدر��سة  و�حُج��ري��ت 
و�أج�����اب  و2010.   2003 ع���ام���ي  ب���ني  �ل���ف���رتة  خ����الل 
�أ�سئلة  على  �ل��در����س��ة  عليهم  �أج��ري��ت  �ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���س 
حمددة، مثل ماذ� تناولو� بال�سبط خالل �ل�ساعات �لأربع 
عينات  باأخذ  ذلك  بعد  �لعلماء  وق��ام  �ل�سابقة.  و�لع�سرين 
من �لبول وحتليلها ملعرفة �لنتائج. وبينت �لنتائج �أن بع�س 
بالفثالت وجدت بكرة  �لتي لها عالقة  �لكيميائية  �ملو�د 
عند �لأ�سخا�س �لذين تناولو� �أطعمة جاهزة، مثل مادتي 
ن�سبة  �رتفاع  �إىل  ي�سري  وه��ذ�   .  DiNP و   DEHP
�لفثالت عند �لأ�سخا�س �لذين تناولو� �لأطعمة �جلاهزة، 

كما �أو�سح �لعامل زوتا.

هذ� �صبب بكاء طفلك لأكرث 
من 3 �صاعات يوميًا

وكند�  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  �ل��ر���س��ع  �إن  ب��اح��ث��ون  ق����ال 
دولة  �أي  يف  منهم  بكاء  �أك��ر  وه��ول��ن��د�  و�إيطاليا 
و�أملانيا  �ل��دمن��ارك  �لر�سع يف  �أن  �أخ���رى، يف ح��ني 

و�ليابان هم �لأقل بكاء.
يف �إطار در��سة لبكاء �لر�سع يف �أنحاء �لعامل خالل 
�لنف�س  علماء  �لثالثة من عمرهم و�سع  �ل�سهور 
�لبكاء  ملعدلت  عاملية  خر�ئط  �أول  بريطانيا  من 

عند �لر�سع خالل هذه �لفرتة.
وقال ديرت ووكر كبري �لباحثني يف �لدر��سة �لتي 
مدة  يف  �ل��ر���س��ع  يختلف  وري���ك  بجامعة  �أج��ري��ت 
بكائهم يف �لأ�سابيع �لأوىل من عمرهم. قد نعلم 
�ملزيد عند �لبحث يف ثقافات ينخف�س فيها معدل 
�إىل  يرجع  �ل�سبب  ك��ان  �إذ�  ما  ذل��ك  �لبكاء مبا يف 
�لأبوين �أو عنا�سر �أخرى ترتبط بخرب�ت �حلمل 

�أو �لور�ثة.
و�أو�سحت �لدر��سة �أن �أعلى معدلت �ملغ�س كانت 

بينما  و�إي��ط��ال��ي��ا،  وك��ن��د�  بريطانيا  يف  �ل��ر���س��ع  يف 
جاءت �أقل معدلت �لإ�سابة باملغ�س يف �لدمنارك 

وي�سخ�س  و�أمل�����ان�����ي�����ا. 
�لأطباء �ملغ�س ك�سبب 
يبكي  عندما  للبكاء، 
�أك���������ر من  �ل����ط����ف����ل 

يوميا  ����س���اع���ات  ث����الث 
على �لأقل ملدة ل تقل عن ثالثة 

�أيام يف �لأ�سبوع.
يف  يحدث  �لر�سع  بكاء  �أن  �إىل  �لدر��سة  وتو�سلت 
�لأ�سبوعني  يف  �ل��ي��وم  يف  �ساعتني  لنحو  �ملتو�سط 

�لأولني من �لعمر. 
�لأ�سابيع  يف  بقليل  �أك���ر  ي��ب��ك��ون  �أن��ه��م  و�أ���س��اف��ت 
�إىل  �لبكاء  معدلت  ت�سل  �أن  �إىل  �لتالية  �لقليلة 
�ل��ذروة وتكون نحو �ساعتني و15 دقيقة يف �ليوم 

عند بلوغهم �ستة �أ�سابيع.

متتعي بنمو طفلك 
منذ �لولدة حتى 

عمر �ل�صابعة
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�ش�ؤون حملية

معر�س جماعي يطرح الأعمال الفنية لثالثة وع�سرين فنانًا اإماراتيًا ومقيمًا 

هيئة �أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة تقدم معر�ض " كولج " يف مركز �لقطارة للفنون

جامعة �أبوظبي تنظم حملة "بيئتنا م�صوؤوليتنا" �صمن ��صرت�تيجيتها لعام �خلري 2017

اململكة العربية ال�سعودية اأحد اأهم الأ�سواق ال�سياحية الرئي�سية للعا�سمة 

هيئة �أبوظبي لل�صياحة و�لثقافة تطلق حملتها �لرتويجية يف �ل�صعودية يف معر�ض �لريا�ض لل�صفر

لر�سد تاريخ ال�سركات العائلية وتاأثريها يف املنطقة

جامعة نيويورك �أبوظبي ومنتدى ثرو�ت لل�صركات �لعائلية يوقعان مذكرة تفاهم 

•• العني – الفجر

يف �إطار �لربنامج �لثقايف لهيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة، مت �لإعالن 
 ،2017 �أبريل   15 �أبو�به يف  "كولج" �ل��ذي يفتح  �إقامة معر�س  عن 
�أعمال  يف مركز �لقطارة للفنون ويت�سّنى من خالله للزّو�ر ��ستك�ساف 
�لو�سائط �ملتعددة لثالثة وع�سرين من �لفنانني �لإمار�تيني و�ملقيمني 

يف �لدولة من جميع �لأعمار و�خللفيات �لفنية.
ويقدم �ملعر�س ت�سكيلة متنوعة من �لعنا�سر و�لتقنيات �لتي ��ستحُخدمت 
��ل �إىل �أع���م���ال ف��ن��ي��ة ن��ه��ائ��ي��ة ت��ن��ق��ل ر���س��ائ��ل وم���ع���اين حم���ددة.  ل��ل��ت��و���سّ
�ملو�د  �لفنية من خالل  �لتي تتناولها �لأعمال  كماي�ستك�سف �حل��و�ر�ت 

و�لو�سائط �ملرت�بطة و�ملتناق�سة �لتي ��ستخدمت يف ت�سكيلها.
ويعترب فن �لكولج من �لفنون �لر��سخة على �ل�ساحة �لفنية يف دولة 
�لأعمال �لتي تعتمد على �لو�سائط �ملتعددة �سو�ء  �لإم��ار�ت وخ�سو�ساً 

�لرقمية �أو�لتقليدية.
 وم���ن ب���ني �ل��ف��ن��ان��ني �مل�����س��ارك��ني يف �مل��ع��ر���س، ع��ل��ي �ل���ع���ب���د�ن، و�ل���ذي 
وحتفظ  توثق  �ملا�سي"  من  "�أرو�ح  بعنو�ن  فنية  �أع��م��ال  �سل�سلة  يقدم 
للجمهور  مي��ك��ن  �ت�����س��ال  و���س��ي��ط  خ���الل  م��ن  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل�سخ�سيات 

��ستخد�مه لالإطالع على تلك �ل�سخ�سيات.
 و�عتمد �لعبد�ن على تقنيات �لكولج كو�سيلة لتحويل �ل�سور �ليومية 
و�لكلمات �ل�سائعة �إىل وثائق �أر�سيفية، تروي �لق�س�س، وحتفظ �لأهمية 
�لتاريخية لتلك �ل�سخ�سيات �لتي كانت لها ��سهاماتها �لبارزة يف �مل�سهد 

�لثقايف على م�ستوى منطقة �خلليج �لعربي حتى �ليوم.
وتعليقاً على �ملعر�س، قالت �سمية �ل�سويدي، مدير �لفعاليات �ملجتمعية: 
يعترب معر�س كولج مو��سلة للتز�م هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة 
�إذ يتّم خالله ��ستك�ساف  بتغذية �لفّن �ملعا�سر وتر�سيخه يف �لإم��ار�ت، 
�ملبدعة  �مل��و�ه��ب  غنى  و��ستعر��س  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ملو�طنني  بني  �حل��و�ر 

�ملحيطة بنا.
ودر��سة  �لأ�سئلة  لطرح  �لكولج  فا�ستخدم  �سريف،  ح�سني  �لفنان  �أم��ا 
و�ختبار مفهوم �لهوية.فعمله جزء ل نهائي من عملية معاجلات فنية 
م�ستمرة، حيث يقوم باإبد�ع �ل�سور ثم �إعادة �لعمل عليها، ليعك�س بذلك 

عملية ل نهائية من �لبناء و�لتدمري.

�ل�سور  تر�كمات  على  �مل��زروع��ي  فاطمة  �لفنانة  تعتمد  جانبها،  وم��ن 
و�ل��ل��وح��ات، ول��وح��ات �خل���ط �ل��ع��رب��ي �ل��ت��ي تعك�س ج��ان��ب��اً م��ن �لهموم 
�لإجتماعية، و�للتز�مات جتاه �لهوية و�لوطن. وتتميز �أعمال فاطمة 
من  �سكل  �إىل  �ل�سكون  مرحلة  م��ن  تنطلق  حيث  ب��احل��رك��ة،  �مل��زروع��ي 
دون  �لعمل  ماهية  لإر���س��ال  و�سيلة  لت�سبح  �مل��ح��دودة  �ملمار�سة  �أ�سكال 

�لتقيد باأ�سلوب فني و�حد. 
2017 يف  يونيو   15 �إىل  �أب��ري��ل   15 من  يومياً  ك��ولج  يقام معر�س 

مركز �لقطارة للفنون من �ل�ساعة 5 ع�سر�ً �إىل 9 م�ساًء.
�لزعابي  �آم��ن��ة  �ل��رم�����س��ي  ي��و���س��ف عائ�سة  �أح��م��د  �مل�����س��ارك��ون  �ل��ف��ن��ان��ون 
�آ�سفني �ند بي لو فاطمة �لبدو�وي  �آجنيليكا هاميلتون ع�سبة �لغافلي 
فاطمة �لتميمي جورجينا �سكر جر��سييال غري�ردو�سي جيم�س ماثيوز 
�لنجا  �أبو  �أملا�س رحاب  يا�سر عبيد  نيمة  �ملزروعي  كاثرينا مولري منى 
روزيكا �سيمونيك �سعد �لبو�سعيدي �سعدي �سليمان �سامل �لكعبي �سعاد 

�لزعابي �أر�سول ن�سر ز�ري جفري.

•• اأبوظبي- الفجر

�خلري  ل��ع��ام  �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  "��سرت�تيجية  ���س��م��ن 
�ل�سيخ  ���س��م��و  رع���اي���ة  حت���ت  ت���اأت���ي  و�ل���ت���ي   "2017
نهيان ممثل �حل��اك��م يف منطقة  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
نظم  �أب��وظ��ب��ي،  جامعة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �لظفرة 
م�سوؤوليتنا"  "بيئتنا  حملة  �ل��ع��ني  يف  �جل��ام��ع��ة  ف��رع 
و��ستهدفت  ك��ام��ل  �أ���س��ب��وع  م���د�ر  على  ��ستمرت  و�ل��ت��ي 
و�ملو�رد  �لبيئة  على  �حلفاظ  �أهمية  حول  �لوعي  ن�سر 
جمتمع  على  �لنتقال  عملية  يف  و�مل�ساهمة  �لطبيعية 
وثقافة  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  من  ه��ام  كجزء  م�ستد�م 

فعل �خلري.
�مل�سرفة  �للجنة  رئي�س  دياب  �لدكتور ح�سن حاج  و�أكد 
�أبوظبي  جامعة  "��سرت�تيجية  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  على 
لعام �خلري 2017" �أ�ستاذ م�سارك ورئي�س ق�سم علوم 
باجلامعة  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �حل��ا���س��وب  هند�سة 
م��ب��ادر�ت عام  تاأتي �سمن  و�لتي  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �أن  على 
�لوعي  ت��ع��زي��ز  ف��ر���س��ة  للجامعة  �أت���اح���ت  �إمن����ا  �خل���ري 
ب��ني �ل��ط��الب و�ل��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �حل��ف��اظ على 
ير�سخ  ح��ي��اة  من��ط  و�ت��ب��اع  �لطبيعية،  و�مل����و�رد  �لبيئة 
�لتلوث  ت�ساهم يف خف�س ن�سب  �لتي  �ملمار�سات  �أف�سل 

�أك�سيد �لكربون من خالل تعزيز  و�نبعاثات غاز ثاين 
يقومون  �لتي  �لنفايات  كمية  وتقليل  �لتدوير  �أن�سطة 
يف  منها  و�لتخل�س  �سحيح  ب�سكل  وف��رزه��ا  باإنتاجها 

حاويات �لتدوير �ملخ�س�سة لها، �لأمر �لذي من �ساأنه 
�أن ي�ساهم يف دعم عملية �إد�رة �لنفايات ب�سكل م�ستد�م، 
بع�س  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  �سلطت  �حل��م��ل��ة  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 

يومي  ب�سكل  �لأف��ر�د  يتبعها  �أن  ميكن  �لتي  �ملمار�سات 
و�لكهرباء  �ملاء  ملو�رد متعددة مثل  ��ستخد�مهم  خالل 
و�لورق و�لتي من �ساأنها �أن تلعب دور�ً يف �حلفاظ على 
تلك �ملو�رد وتقليل ن�سب �لتلوث يف �لبيئة ون�سر ثقافة 

�لعطاء و�خلري. 
�لأعمال  دع��م  م�سوؤول  جمال  �سادي  لفت  جانبه  وم��ن 
و�ملر�فق يف حرم �جلامعة يف �لعني و�أحد �أع�ساء �للجنة 
جامعة  "��سرت�تيجية  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  على  �مل�سرفة 
�أي�ساً  2017" �أن �حلملة ركزت  لعام �خلري  �أبوظبي 
�لتعليمية  و�لأن�سطة  �مل�سابقات  من  نخبة  خ��الل  من 
�لطالب  م�ساهمة  كيفية  على  و�لتوعوية  و�لرتفيهية 
�جلامعي  �حل���رم  تطوير  يف  ف��اع��ل  ب�سكل  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�أهمية  �لفعاليات  ع��ززت  كما  ��ستد�مة،  �أك��ر  لي�سبح 
�لطاقة  ع��ل��ى  �ل��ي��وم��ي��ة يف �حل��ف��اظ  �مل��م��ار���س��ات  بع�س 
و�لبيئة مثل �إطفاء �لأجهزة �لإلكرتونية فور �لنتهاء 
م��ن ����س��ت��خ��د�م��ه��ا، و�ل��ت��اأك��د م��ن �إط���ف���اء �لأن������و�ر فور 
�لدر��سية،  و�لقاعات  �ل�سفوف  ��ستخد�م  من  �لنتهاء 
�لكهربائي،  �مل�سعد  من  �أك��رب  ب�سكل  �ل��درج  و��ستخد�م 
�سحيح  ب�سكل  وت��دوي��ره��ا  �لأور�ق  ��ستخد�م  وتقليل 
خا�سة و�أن فرز و�إد�رة وتدوير �لنفايات يعد �أحد �أهم 

�لتحديات �لبيئية �لتي تو�جهها �لدولة.
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"معر�س   ت�سارك هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة يف 
�لريا�س لل�سفر"، �أحد �أكرب فعاليات �ل�سياحة و�ل�سفر 
يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، خالل �لفرتة �ملمتدة من 
7 ولغاية 10 �أبريل. وتعتزم �لهيئة بعد ختام �ملعر�س 
وجدة  �ل��ري��ا���س  م��دن  يف  �لرتويجية  حملتها  �إط���الق 
�ل�سياحية  �ل��وج��ه��ات  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  لت�سليط  و�خل���رب 
�لقائم  �لتعاون  �أو��سر  ولتوطيد  �لإم���ارة،  يف  �ملتنوعة 

مع �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
�لريا�س  "معر�س  ل�  ��سرت�تيجياً  �سريكاً  �لهيئة  تعد 
�لإمار�تي  �ل�سياحة  ق��ط��اع  وف��د  وت��رت�أ���س  لل�سفر".   
�لذي ي�سم "�لحتاد للطري�ن"، �لناقل �لوطني لدولة 
و�ملنتجعات  �ل��ف��ن��ادق  م��ن  نخبة  ج��ان��ب  �إىل  �لإم�����ار�ت، 

وم�سغلي �لرحالت �ل�سياحية. 
وي�ستقطب �ملعر�س على مدى 4 �أيام �أكر من 250 

جهة عار�سة من 50 بلد�ً، وما يزيد على 30 �ألف ز�ئر. 
�ململكة  من  �لقادمني  �ل�سياح  ع��دد  �أن  بالذكر  وجدير 
�لعربية �ل�سعودية �رتفع خالل عام 2016 لي�سل �إىل 
146،747 ز�ئر�ً بزيادة قدرها %9 عن �لعام �ملا�سي، 
وهو ما يجعل �ململكة �ساد�س �أ�سخم �لأ�سو�ق �ل�سياحية 
�مل�سدرة بالن�سبة لأبوظبي. وبلغ عدد �لليايل �لفندقية 
ليلة   350،572 �ل�سعوديون  �ل�سيوف  �أم�ساها  �لتي 
فندقية بارتفاع قدره %13 مقارنًة مع عام 2015، 

بالإ�سافة �إىل تنامي معدل فرتة �إقامتهم يف �لإمارة. 
�أعد�د  �زدي��اد  مع  قويًة  �نطالقًة  �جل��اري  �لعام  و�سهد 
�لزو�ر من �ل�سعودية على �أ�سا�س �سنوي وحفاظ �ململكة 
على مكانتها كاأكر �لأ�سو�ق �إنتاجية بني دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي. 
خمتلف  بني  �لأ�سبوعية  �جلوية  �لرحالت  عدد  ويبلغ 
113 رحلة توفر مبجملها  �ل�سعودية و�أبوظبي  �ملدن 
�لأعمال  مل�سافري  �جلوي  �لربط  من  متميز�ً  م�ستوًى 

جوية  رحلة   70 للطري�ن  �لحت��اد  وت�سرّي  و�ل�سياح.  
م��ن �ل��ري��ا���س وج��دة و�ل��دم��ام و�مل��دي��ن��ة �مل��ن��ورة باجتاه 
�أبوظبي، بالإ�سافة �إىل 43 رحلة جوية ت�سريها �سركتا 

�خلطوط �جلوية �ل�سعودية وطري�ن نا�س. 
جناح  �إىل  �سين�سمون  �ل��ذي��ن  �ل�سركاء  قائمة  وت�سم 
�لهيئة يف �ملعر�س كاًل من فندق �سيتي �سيزونز �حلمر�، 
للفنادق  و�أنانتار�  و�ل�سفر،  لل�سياحة  نريفانا  و�سركة 
�أبوظبي،  و�مل��ن��ت��ج��ع��ات، وف��ن��دق ل��و روي����ال م��ريي��دي��ان 
�أبوظبي،  كلينيك  وكليفالند  �أبوظبي،  ث��اين  ودو�س�ِت 

وفندق فور�سيزونز، و�سركة �سيليربيتي كروز�س.
��ست�ساف معر�س �لريا�س لل�سفر �لعام �ملا�سي 246 
زيادًة  ميثل  ما  وه��و  ز�ئ���ر�ً،  و25،724  عار�سة  جهة 
بن�سبة %30 عن �لعام �لذي �سبقه. ويو��سل �ملعر�س 
ت�سجيل م��زي��د م��ن �ل��ن��م��و ع��ل��ى �أ���س��ا���س ���س��ن��وي، حيث 
�سيتخطى عدد �لعار�سني لهذ� �لعام 250 عار�ساً مع 

توقعات با�ستقطاب �أكر من 30 �ألف ز�ئر.

تلو �لآخر منو�ً  ويحقق معر�س �لريا�س لل�سفر عاماً 
�إيجابياً من حيث عدد �مل�ساركني و�لعار�سني و�لزو�ر. 
ومع تنامي عدد �ملو�طنني �ل�سعوديني �لذين ي�سافرون 
حيويًة  من�سًة  �ملعر�س  ي�سكل  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  ح��ول 
تتيح ل�سركات �إد�رة �لوجهات �ملحلية و�لعاملية ومزودي 
يف  �لعاملة  �ل�سركات  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل�سيافة  خ��دم��ات 
قطاع �ل�سياحة فر�سة �لجتماع مبا�سرًة مع �مل�سافرين 

ونخبة من متخ�س�سي �لقطاع �ل�سياحي يف �ململكة.
�ساركت  قد  و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  وكانت 
�ل����دورة �حلادية  �ل��ع��ام �جل���اري يف  يف وق��ت �سابق م��ن 
و�لثقافة  ل���ل���رت�ث  �ل���وط���ن���ي  �مل���ه���رج���ان  و�ل���ث���الث���ني 
�جل��ن��ادري��ة �ل����ذي ي��ق��ام يف �ل��ري��ا���س، ب��ه��دف ت�سليط 
و�لتاريخية بني  �لثقافية  �لعالقات  على عمق  �ل�سوء 
�إىل �لرتويج للمعامل  بالإ�سافة  �لإم��ار�ت و�ل�سعودية، 
�ل�سياح  �أم����ام  �لإم�����ارة  يف  �ل�سياحية  �جل���ذب  وم��و�ق��ع 

�ل�سعوديني.
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�أبوظبي ومنتدى ثرو�ت  �أعلنت كل من جامعة نيويورك 
للتعاون  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  ع��ن  �لعائلية  لل�سركات 
�ل�سركات  ت��اري��خ  ي��ت��ن��اول  م�����س��روع جت��ري��ب��ي  تنفيذ  ح���ول 
�لعائلية وتاأثريها على م�سرية �لنمو �لقت�سادي و�لتغري 
�أفريقيا.  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لجتماعي 
�إد�رة  ووقع �ملذكرة كل من عي�سى �لغرير، رئي�س جمل�س 
يونغ،  وروب����رت  �لعائلية‘؛  لل�سركات  ث���رو�ت  ’منتدى 

عميد كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية يف جامعة نيويورك 
و�ملمثلني  �ل�سيوف  من  �لعديد  بح�سور  وذلك  �أبوظبي، 

عن كال �جلانبني.
وت��ر���س��ي م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م �إط����ار ع��م��ل ر���س��م��ي للم�سروع 
منتدى  لتنفيذه  �سيتعاون  �ل���ذي  �لتخ�س�سات  م��ت��ع��دد 
’ثرو�ت‘ وجامعة نيويورك �أبوظبي. وي�سهم هذ� �مل�سروع، 
�لذي �سي�سم نخبة من �أ�ساتذة وخرب�ء �لعلوم �لإن�سانية 
و�لجتماعية، يف جتميع وتوثيق وحتليل تاريخ جمموعة 
بلورة  بهدف  �ملنطقة  يف  �لعائلية  �ل�سركات  من  خمتارة 

تلك  و�ج��ه��ت  �لتي  �ل�سابقة  �لتحديات  ح��ول  عميق  فهم 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  و�آليات  �لتجاري  �إرثها  ور�سد  �ل�سركات 
فيها، �لأمر �لذي �سي�ساهم يف تقدمي روؤية و��سحة حول 
�لأعمال  ث��ق��اف��ات  ت�سهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل��ت��ح��ولت 
�ل�سرق  منطقة  يف  و�لقت�سادية  �لجتماعية  و�لبيئات 
�أفريقيا، بالإ�سافة �إىل متكني �ل�سركات  �لأو�سط و�سمال 
�لعائلية من مو�جهة �لتحديات �حلالية و�مل�ستقبلية على 

نحو �أف�سل.
وتعليقاً على ذلك، قال عي�سى �لغرير، رئي�س جمل�س �إد�رة 

منتدى ثرو�ت لل�سركات �لعائلية : ت�سري �لتقدير�ت �إىل 
ت�سكل  �لعائالت  قبل  من  و�ملحُ���د�رة  �ململوكة  �ل�سركات  �أن 
%80 م��ن جم��م��وع �ل�����س��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف  ن�سبة ت��ف��وق 
ذلك  ويربهن  �أفريقيا.  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة 
�ل�سركات ينطوي على  �لتاأثري �لقت�سادي لتلك  �أن  على 
�أهمية كربى من حيث منو و�زدهار منطقتنا. ونحن على 
�أبوظبي �سي�ساعدنا  �لتعاون مع جامعة نيويورك  �أن  ثقة 
منطقتنا  يف  �لعائلية  �ل�سركات  �إرث  فهم  يف  �لتعمق  على 

و��ستخال�س �لدرو�س من �أجل م�ستقبل هذه �ل�سركات.

ل�ستقطاب اأكرب عدد من املواهب

�إلكرتونية   �صفحة  "�لثقافة" تطلق 
لـ"برنامج �إعد�د �ملوؤلفني �ل�صباب"
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�لوز�رة  مبوقع  �لكرتونية  �سفحة  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  �أطلقت 
�لذي  �ل�سباب،  �ملوؤلفني  �إع��د�د  لربنامج  �لر�سمي   )mckd.gov.ae(
�لثقافة  وزي��ر  نهيان  �ل  مبارك  بن  نهيان  �ل�سيخ  برعاية من معايل  ياأتي 
��سرت�تيجيتها  �سمن  �ل����وز�رة  م�ساريع  �أه��م  م��ن  ك��و�ح��د  �ملعرفة  وتنمية 
�ملتطلعة نحو �إحد�ث حر�ك نوعي يف �إنتاج �ملعرفة بالدولة من خالل دعم 
�ل�سباب من �لأدباء و�لكتاب و�ملوؤلفني يف جمالت �لفنون �لأدبية، لت�سليط 
خالل  من  و�ملعرفة  بالثقافة  يت�سف  جديد  جيل  وتخريج  عليهم  �ل�سوء 

��سلوب منهجي مدرو�س يف �لإبد�ع �لأدبي.
وتنمية  �لثقافة  وز�رة  وكيل  �ل�سابري  عفر�ء  �سعادة  �أك��دت  جانبها  وم��ن 

�ملوؤلفني  �إع�����د�د  م�����س��روع  �ن  �مل��ع��رف��ة 
ومتابعة  برعاية  ياأتي  �ل��ذي  �ل�سباب 
�آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ  م��ع��ايل 
نهيان يهدف يف �ملقام �لول لتحقيق 
�ل�سابة،  ل��ل��م��و�ه��ب  �ل��ك��ام��ل  �ل���دع���م 
على  بالتو�جد  لهم  �لفر�سة  و�تاحة 
�ل�����س��اح��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�مل��ع��رف��ي��ة، ويف 
للتعبري عن  ك��اف��ي��ة  م�����س��اح��ة  �إي���ج���اد 
ه���ذه �مل��و�ه��ب و�إط��الق��ه��ا ب��دع��م من 
�لثقايف  �ل���وز�رة، مما يدعم �حل��ر�ك 
ويبقي �لإبد�ع مو�سول بني �لأجيال 
�إن��ت��اج جيل  �ل��دول��ة ع��رب  �ملتعاقبة يف 

جديد من �ملبدعني.
بها  قامت  م�ستفي�سة  در����س��ات  بعد  ج��اء  �مل�سروع  �أن  �ل�سابري  و�أو�سحت   
�لوز�رة حول �أهم �مل�ساريع �لتي ميكن تنفيذها عرب ��سرت�تيجيتها لإثر�ء 
مدرو�س، كما  منهجي  باأ�سلوب  جدد  مببدعني  �لمار�تي  �لثقايف  �حل��ر�ك 
�إىل تعزيز قيمة �لقر�ءة كو�سيلة معرفية �سرورية  يهدف �لربنامج �أي�ساً 
وحتويل  و�لتاأليف،  �لكتابة  على  �ل�سباب  جيل  وحتفيز  �لنتاج،  عملية  يف 
�لتي  �لفر�س  من  مزيد  وخلق  �لو�قع،  �أر���س  على  منتجات  �إىل  مو�هبهم 
�أن  �إىل  �سعادتها  �لإبد�عية، لفتة  ت�ساعد يف تطوير مو�هبهم، ومهار�تهم 
قيمة  وتعزيز  �لإب����د�ع،  باأهمية  �لثقايف  �ل��وع��ي  رف��ع  �إىل  ي�سعى  �لربنامج 
�ل�سباب  �لإن��ت��اج، وحتفيز جيل  ك��اأد�ة معرفية �سرورية يف عملية  �ل��ق��ر�ءة 
على �لكتابة و�لتاأليف، وحتويل مو�هبهم �إىل �أعمال �أدبية، وتذليل �لعقبات 
�ملتوقعة �أمام �ل�سباب �ملوهوبني، ودعم وتبني �لأعمال �لإبد�عية، وتطوير 
�لإمار�تي،  �ملجتمع  بناء  دورها يف  وتعزيز  وتنميتها،  �لبد�عية،  �لإمكانات 

لتح�سني �مل�ستوى �لثقايف و�لبد�عي يف �لدولة. 
 وقالت �ل�سابري �أن �لربنامج حري�س على ��ستقطاب كافة �سر�ئح �ل�سباب 
�ملحلية،  و�ملجتمعات  و�مل���د�ر����س  �جل��ام��ع��ات  م��ن  �ل��ربن��ام��ج،  يف  �لإم���ار�ت���ي 
�ملوؤلفني  من  جمموعة  لإع���د�د  متكامل  منهج  هو  �لربنامج  �أن  مو�سحة 
يحظى  ب��اأن  جدير  عمل  �سياغة  على  �لقادرين  و�مل�سرفني  و�لأك��ادمي��ي��ني 
ب��ر���س��ا �مل�����س��ارك��ني ف��ي��ه و�مل��ط��ل��ع��ني عليه ل���ذ� ح��ر���س��ت �ل�����وز�رة م��ن خالل 
�لربنامج �أن يت�سمن جمموعة من �أ�سا�سيات �ملنهج �لأدبي ونظريات �لكتابة 
وور�س �لعمل و�لتدريب و�إعادة قر�ءة و�سياغة �لكتابات بح�سور و��سر�ف 

جمموعة من �لأدباء و�لكتاب �لذين يو�سحو� طرق �لكتابة. 
�تقان  يف  و�لر�غبني  �ملوهوبني  لالأ�سخا�س  مهياأ  �لربنامج  �أن  و�أ�سافت 
و�لبحث  وبالقر�ءة  �للتز�م باحل�سور  �لقدرة على  �لكتابة ولديهم  حرفة 
�ل�ساحة  على  �ملتوفرة  �لرو�يات  تناف�س  رو�ي��ة  ��سد�ر  بهدف  �جلهد  وبذل 

�لدبية. 
على  للتو�جد  فر�سة  م��ن  �أك��ر  �سيمنح  �لربنامج  �أن  �ل�سابري  وك�سفت 
معنوي  دع��م  خدمة  من  �أك��ر  و�سيقدم  و�لعاملية  �ملحلية  �لأدب��ي��ة  �ل�ساحة 
و�سيوفر رعاية كاملة يف ن�سر �لأعمال و�ملوؤلفات وو�سوله �ىل �مل�ساركة يف 
خمتلف �جلو�ئز �ملطروحة يف جماله كما �سيوفر �لربنامج فر�سة ترجمة 
�لكتاب �ىل عدة لغات و�سيمنح �لفر�سة �مام �ل�سباب  �أن ي�سبح كاتبا دوليا 

�ذ� كان �لعمل �لأدبي جدير باملناف�سة و�لرتجمة.
و�أو�سحت  �ل�سابري  �أن �ل�سفحة �لإلكرتونية  �لذي مت �طالقها  و�خلا�سة 
بالربنامج  ت�ستمل على كافة �لتفا�سيل �خلا�سة بالربنامج وتربز خمتلف 
�خلدمات �لتي يقدمها �لربنامج، و�ملعلومات �لتي يحتاج �إليها �ملهتمني من 

�ل�سباب باملد�ر�س و�جلامعات و�جلمهور و�ملخت�سني باملجال لالطالع.
�ل��ذي مت حتديد  �ل�سباب،  �ملوؤلفني  �إع��د�د  برنامج  �مل�ساركة يف  وعن كيفية 
�ل�سابري  ذك��رت   ،2017 يونيو  15من  �لرت�سيحات  لقبول  موعد  �خ��ر 
�نه ميكن للر�غبني يف �حل�سول على ��ستمارة �مل�ساركة، بزيارة �ملوقع على 
�سبكة �لإنرتنت، وتعبئة منوذج �لطلب �خلا�س بالربنامج، و�لإجابة على 
كافة �لأ�سئلة �لتي يت�سمنها بو�سوح وب�سورة كاملة، مع �سرورة �إرفاق كافة 

�لوثائق �ملكملة للطلب قبل �ر�ساله �إىل �لوز�رة.
بالربنامج  �مل�ساركة  �سروط  على  �لط��الع  �أهمية  على  �ل�سابري  و�سددت 
�ملوجه �إىل �ل�سباب �لإمار�تي من ��سحاب �ملوهبة على �أن يكون عمر �ملتقدم 
عمر  �إىل  �لثانية  �لفئة  ويف   -18  15 من  �لربنامج  من  �لوىل  �لفئة  يف 
25 �سنة و�أن يكون �ملتقدم مل ي�سبق له �إ�سد�ر �أي كتاب مع �ر�سال جزء من 
بكتابته  �مل�ساركة  �أو  �و منقول  �ملر�سح نف�سه غري مقتب�س  تاأليف  عمل من 
�أن من  �آخر خا�س بفئة �ملتقدمني، و�أك��دت �ل�سابري  �أي �سخ�س  من قبل 
�أهم �سروط �مل�ساركة هي �لكتابة باللغة �لعربية يف �لكتابة و�لتاأليف �لتز�م 
�لتدريبية  �لعمل  ور���س  بح�سور  �لختيار  عليهم  يقع  ممن  �ملر�سحني  كل 
و�لدرو�س و�لتقييمات وعدم �لعرت��س على �أي منها و�أن يتم تقدمي كافة 

�لرت�سيحات عرب �ملوقع �للكرتوين للوز�رة. 
�ملد�ر�س و�جلامعات من مو�طني  �لدعوة لكافة طالب  �ل�سابري  ووجهت 
دول���ة �لإم�����ار�ت و����س��ح��اب �مل��و�ه��ب و�لب����د�ع م��ن �جل��م��ه��ور للم�ساركة يف 

�لربنامج لتنمية موهبته و�ل�ستفادة من �لربنامج.
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�لقيلولة  ن��وم  �أهمية  ع��ن  �لنقاب  حديثة  در����س��ة  ك�سفت 
�إنه  حيث  �ملدر�سة،  يدخلو�  مل  �لذين  لالأطفال  بالن�سبة 

�لأطفال  تعلم  ويعترب  �ل��ل��غ��وي��ة،  م��ه��ار�ت��ه��م  ت��ط��ور  ي��ع��زز 
�ملهار�ت �للغوية �جلديدة قبل دخولهم �ملدر�سة قد ميثل 

حتدياً كبري�ً، ون�سرت نتائج هذه �لدر��سة فى جملة تنمية 
 United لطفل، ونقل هذه �لنتائج هذه �لدر��سة موقع�

.Press International
و�سملت �لدر��سة 39 من �مل�ساركني فى �سن �ل�سباب و�لذين 
كانو� فى عمر �ل�3 �سنو�ت من �لذين كانو� يح�سلون على 
�أن  ووج���دو�  �جل��دي��دة،  �لكلمات  بع�س  تعلم  بعد  قيلولة 
��ستيعابهم ملا تعلموه كان جيد�ً بعد مرور 24 �ساعة.وقال 
»�إن هناك �لكثري من �لأدل��ة �لتى تثبت  موؤلف �لدر��سة: 
�أن مر�حل �لنوم �ملختلفة ت�ساهم فى دعم وتقوية �لذ�كرة، 
وو�حدة من �ملر�حل �ملهمة للنوم هى �لقيلولة، و�لتى تعد 

و�حدة من �أعمق �أ�سكال �لنوم«.
و�أ�سار �لد�ر�سون �إىل �أن �لنوم ي�ساعد �لدماغ على ��ستعادة 
�أثناء �لنوم وحت�سني �يقاعات و�أن�سطة �لدماغ،  �لذكريات 
و�أو�سح �لباحثون �أنه على �لرغم من �لنتائج ينبغى على 
�لآباء �أل يقلقو� �إذ� مل يتمكن �أطفالهم من �حل�سول على 
�لقيلولة، فال�سىء �لأكر �أهمية هو �إجماىل عدد �ساعات 
كل  �ساعة   12 �إىل   10 ت��رت�وح من  �أن  �لتى يجب  �لنوم 

يوم.
و�أ���س��اف م��وؤل��ف �ل��در����س��ة �أن ع��دم ح�سول �لأط��ف��ال على 
من  �لعديد  ي�سبب  �أن  ميكن  �ل��ن��وم  م��ن  �لكافى  �لق�سط 

�مل�ساكل �ل�سحية، مبا فى ذلك �سعف �لأد�ء فى �ختبار�ت 
�لأط��ف��ال على  �لعقلية، وف��ى حالة ع��دم ح�سول  �مل��ه��ار�ت 

ق�سط كاف من �لنوم فى �لليل ي�سجع �لأطفال للح�سول 
على قيلولة خالل �لنهار.

ح�صول �لأطفال على �لقيلولة يعزز تطور مهار�تهم �للغوية

منذ الولدة حتى ال�سنة: ي�سع كل �سيء يف 
فمه

منذ  �ل��ط��ف��ل.  �إىل  بالن�سبة  �أ���س��ا���س��ي  ع�سو  �ل��ف��م 
وجوده يف رحم �أمه، ي�ستعمله لتذوق �ل�سائل من 
بعد  بو��سطته  ير�سع  ث��م  �إ�سبعه  ومي�����ّس  حوله 
ولدته. ي�ستطيع بهذه �لطريقة �أن يهّدئ نف�سه، 
ي�سعها  �لأغ���ر�����س،  �إم�����س��اك  م��ن  يتمكن  وح���ني 
�إذ  من��وه،  من  طبيعية  مرحلة  �إنها  فمه.  يف  كلها 
ويتعّرف  فمه  ع��رب  و�ل��ع��امل  حميطه  ي�ستك�سف 
�لنكهات  �إىل 

و�لباردة  و�للينة  �ل�سلبة  و�لرتكيبات  و�لأ�سكال 
و�ل�ساخنة...

يف اأول ع�سرين �سهرًا من حياة الطفل، يكون 
الفم اأداة حتليلية اأكرث دقة من اليدين.

ل يحمل �لطفل �أي �أحكام م�سبقة لذ� مييل �إىل 
�لعامل  ي�ستك�سف  دع��ي��ه  ي�����س��ادف��ه.  م��ا  ك��ل  ت���ذوق 
حني  ق���وي.  حم���رك  ف�سوله  لأن  طريقته  ع��ل��ى 
ما  تقيوؤ  ويحاول  �سيبكي  �سلبية،  �لتجربة  تكون 
و�منعيه  فمه  تنظيف  على  �ساعديه  ل��ذ�  ت��ذّوق��ه. 
�أك��ل كل ما ي��ر�ه. دعيه ي�سع �لطعام يف فمه  من 
ما  ك���ل  ي��ح��ب  �أن  م��ن��ه  ت��ن��ت��ظ��ري  ل  ل��ك��ن  بنف�سه 
�أد�ة  �لطفل  فم  �عتبار  ميكن  �لر��سدون!  يحبه 
��ستك�ساف متطورة لكن من و�جبك �أن تبعدي 
عنه �لعنا�سر �خلطرية �لتي ميكن �أن تخنقه 

مثل �حلجارة و�ملك�سر�ت.

ت�سّنج  نوبات  وال�سنتني:  ال�سنة  بني 
اأثناء البكاء

ق���د ت��ك��ون �أع���ر�����س ه���ذه �ل��ن��وب��ات خميفة، 
�لعينني  و�ن��ق��الب  �ل��وج��ه  �زرق����اق  م��ن بينها 
تنعك�س  ل  لكنها  ق�����س��رية...  لفرتة  و�لإغ��م��اء 
كامن.  م��ر���س  �أي  ت��خ��ف��ي  ول  دم���اغ���ه  ع��ل��ى 
ت��ت��ع��ل��ق �مل�����س��ك��ل��ة ع��ل��ى �لأرج������ح ب���ع���دم ن�سج 
�جلهاز �لع�سبي �مل�ستقل �لذي ي�سيطر على 

�لوظائف �لتنف�سية و�لقلبية.
ت��اأخ��ذي م��وع��د�ً من  �أن  ميكنك 
طبيب �لأطفال للتاأكد 
�لت�سخي�س  م����ن 
م����ع �أن�������ه لن 
ي��ق��دم لك 

م�ساعدة كربى. ما من خطو�ت عملية عند وقوع 
نوبات مماثلة.

�لطبيعي.  و���س��ع��ه  �ل��ط��ف��ل  ي�ستعيد  م��ا  ���س��رع��ان 
وح��ت��ى ل���و ت��وق��ف ع���ن �ل��ت��ن��ف�����س، ل د�ع����ي لهّزه 
وحماولة �إنعا�سه عرب �لتنف�س �ل�سطناعي. عند 
ظهور �أوىل �ملوؤ�سر�ت، �كتفي بالتكلم معه بهدوء 
�أحُغِمي  �إذ�  ي��ت��اأذى  ك��ي ل  ب��ني ذر�ع��ي��ك  و�ح��م��ل��ي��ه 

عليه.
ه���ل ت��خ�����س��ني جت����ّدد ه���ذه �ل���ن���وب���ات؟ ح����اويل �أل 
تركزي عليها لأن �لطفل قد ي�ستعملها يف لوعيه 
كو�سيلة لل�سغط عليك، فرغبته يف فر�س �سلطته 
�أن جتيدي  �أم��ر طبيعي يف هذ� �لعمر لكن يجب 
�لنوبات  با�ستعمال  له  ت�سمحي  ل  معه.  �لتعامل 
�لتي  �حل����دود  ي��ت��ج��اوز  �أو  توبيخك  يتجنب  ك��ي 

تفر�سينها عليه.
معه  تت�سريف  ول  حمايته  يف  تبالغي  ل  عموماً، 
ما  �سرعان  مفرط.  بت�ساهل  ول  ز�ئ��دة  ب�سر�مة 

تتال�سى �لنوبات تدريجاً.

بني ال�سنتني والثالث �سنوات: راقبي م�ستوى 
�سمعه

يومياً  جديدة  كلمات  �لطفل  يتعّلم  �ملدر�سة،  يف 
�إذ�  �أم��ا  ب��اإم��ع��ان.  �ل��درو���س  �إىل  �أن ي�سغي  ويجب 
يف  م�سكلة  ي��ع��اين  طفلك  ب���اأن  �سك  �أدن���ى  ر�ودك 
�سمعه، ل ترتددي يف زيارة �لطبيب. يكون فح�س 
�ل�سمع �أ�ساًل جزء�ً من �لفحو�س �لروتينية. لكن 
يتم �لك�سف عن �ل�سطر�بات �حلادة عموماً منذ 

�ل�سنة �لأوىل.
مع ذلك، قد يعاين �لطفل من ��سطر�ب خفيف 
�للغوية.  �مل��ع��ارف  �ك��ت�����س��اب  يبطئ  �أن  ���س��اأن��ه  م��ن 
قلياًل  يتكلم  �ل��ذي  �ل�سخ�س  م��ع  �مل�سكلة  وت��ربز 
يجب  لذ�  �حلركة.  كثري  ي�سبح  �أو  نف�سه  ويعزل 
م��ر�ق��ب��ة �ل��ط��ف��ل �ل����ذي ي�����س��اب ب��ال��ت��ه��اب متكرر 
ب�سكل  ع��اب��ر�ً  �ل���س��ط��ر�ب  ه���ذ�  ي��ك��ون  �لأذن:  يف 
و�إقامة  �ل��ل��غ��ات  تعّلم  م�سار  يعيق  ق��د  لكنه  ع��ام 
�لعالقات �لجتماعية. للح�سول على نتيجة 
طبياً،  م�سماعاً  �لطبيب  ي�ستعمل  دقيقة، 
تبث  �سماعة  �لطفل  �أذينيَ  في�سع على 
دي�سباًل.   40 �أو   30 بقوة  �أ�سو�تاً 
يجب �أن يوؤكد �لطفل �سماعه كل 
�سوت. لكن قد يعطي �لفح�س 
�إذ� كان �لطفل  نتيجة �سائبة 
مع  ي���ت���ع���اون  ومل  خ����ج����وًل 

�لطبيب.
معّر�ساً  ط��ف��ل��ك  ك���ان  �إذ� 
للتهاب حاد يف �لأذن، قد 
�لخت�سا�سي  ي�سّجل 
ذبذبات  منحنى 
�لأذن.  ط��ب��ل��ة 
ك�������ان  �إذ� 
 ، م�سطحاً
ذلك  ي��ع��ن��ي 
�لطبلة  �أن 
ت�����ت�����ذب�����ذب  ل 
و�إذ�  ك���������ث���������ري�ً. 
تكررت �مل�سكلة، ميكن 

�ل�سمع.  وحماية  �لطبلة  لتهوئة  جهاز  ��ستعمال 
كافة  �ل��ظ��روف  يف  �أ�سا�سياً  �ل�سمع  فح�س  يبقى 
لأنه يوؤثر يف م�سار �لتعّلم و�لنطباع �لأويل �لذي 

نه �لطفل عن �ملدر�سة. وِّ كيَ يحُ

بني الثالثة والرابعة: حّكة مزعجة
��ست�سارة  �لتنا�سلية  �ملنطقة  يف  �حلكة  ت�ستدعي 
�لطبيب يف هذ� �لعمر حلماية منطقة �لفرج لأن 
�أب�سط ��سطر�ب قد ي�سبب �لتهاباً: يكون �لتهاب 
�لأغ�سية يف هذه �حلالة حميد�ً لكنه موؤمل. تربز 
على  ن��زه��ة  ب�سبب  حت��دي��د�ً  �ل�سيف  يف  �مل�سكلة 
�لدر�جة �لهو�ئية �أو �لحتكاك بالرمل �أو �رتد�ء 

ثوب �سباحة مبّلل لفرتة طويلة...
تكون �مل�سكلة جلدية غالباً، لذ� من �لأف�سل غ�سل 
منتج  �أو  �ل�سحم  م��ف��رط  ب�سابون  �ملنطقة  ه��ذه 
خا�س بنظافة �ملنطقة �لتنا�سلية �سباحاً وم�ساًء. 
ر  هِّ تربز �حلاجة �أي�ساً �إىل ��ستعمال �لإيوزين �ملحُطيَ
�لطبيب  �إىل  حت��ّدث��ي  ح�����اد�ً.  �لل��ت��ه��اب  ك���ان  �إذ� 
تتطلب  ي��وم��ني.  م��ن  لأك���ر  �حل��ك��ة  ��ستمرت  �إذ� 
�لإكزميا عالجاً منا�سباً لأنها قد ت�سّبب �للتهاب 
كب�سولت  �لطبيب  ي�سف  �حلالة،  هذه  يف  �أي�ساً. 
حالت  يف  لاللتهاب  م�سادة  �أق��ر����س��اً  �أو  مهبلية 

نادرة.
ترت�جع هذه �لنوبات مع مرور �لوقت لكن يجب 
�ب��ن��ت��ك على  �حل���د م��ن ع��و�م��ل �خل��ط��ر. �سّجعي 
تتخذ  �أن  وعّلميها  متكرر  ب�سكل  �حل��ّم��ام  دخ��ول 
�لو�سعية �ملنا�سبة كي ل يرت�كم �لبول يف منطقة 
من  �ملنطقة  تلك  مت�سح  �أن  منها  و�طلبي  �لفرج 
�أن  يجب  �آخ���ر،  �سعيد  على  �خل��ل��ف.  �إىل  �لأم����ام 

ترتدي مالب�س د�خلية قطنية غري �سيقة.

بني الرابعة واخلام�سة: م�سكلة الثاآليل
�ل�����س��ائ��ع��ة ع��ل��ى ظ��ه��ر �ليدين  �ل��ث��اآل��ي��ل  ت���رتك���ز 
و�لأ����س���اب���ع، ب��ال��ق��رب م���ن �لأظ����ف����ار. ت��ك��ون هذه 
خ�سنة  �ل�سفر�ر  �إىل  �ملائلة  �لرمادية  �لنتوء�ت 
�لقدم على  ثاآليل  تنمو  �ملقابل،  عِدية جد�ً. يف  ومحُ
وحم�سور�ً  حم���دد�ً  �سكلها  وي��ك��ون  �ل��ق��دم  ق��و���س 

وقد ت�سبح موؤملة �أحياناً. �أما �لثاآليل �مل�سطحة، 
وظهر  �ل��وج��ه  م�ستوى  على  دوم���اً  فتظهر 

�ليدين. بالكاد تكون مرئية لأنها �سغرية 
ومل�ساء.

تتعدد العالجات املحتملة. يف معظم 
تلقائياً  �ل��ث��اآل��ي��ل  تختفي  احل����الت، 
�لنتكا�سة  ت��ب��ق��ى  ل��ك��ن  ���س��ن��ت��ني،  خ����الل 
مو�سعية  خلطات  �لعالج  ي�سمل  ممكنة. 
�ستة  ط��و�ل  مبا�سرًة  �لثاآليل  على  ��ن  ��دهيَ تحُ

�أ���س��اب��ي��ع ع��ل��ى �لأق����ل. ق��د ت��ت��األ��ف �خللطة 
و�للبنيك  �ل�سالي�سيليك  �أح��م��ا���س  م��ن 

لتجنب  �ل�سائل.  �لنيرتوجني  �أو 
تلم�سي  ل  �إ�سافية،  ح�سا�سية  �أي 
��ستمرت  �إذ�  �ل�سليمة.  �ل��ب�����س��رة 

�لثاآليل رغم هذه �لعالجات، 
��ست�سارة  �لأف�������س���ل  م���ن 

�خ���ت�������س���ا����س���ي �جل���ل���د. 
ق���د ي�����س��ت��ع��م��ل �لأخ����ري 

جل�سات  م��ر  على  حلرقها  جم���دد�ً  �ل��ن��ي��رتوج��ني 
عدة، بح�سب حجمها.

ب��ني اخل��ام�����س��ة وال�����س��اب��ع��ة: ���س��ع��وب��ة يف 
الكتابة

�لنف�سي  يف هذ� �لعمر، ل يتمتع �لطفل بالن�سج 
و�حل���رك���ي �ل��ك��ايف ك��ي يكتب ب���رب�ع���ة. ل���ذ� تكون 

كتابته بطيئة وع�سو�ئية.
�لكتابة  ت��ع��ّل��م  �إىل  ن��دع��وه  ح��ني  ب�سغط  ي�سعر 
�سريعاً، فريتكب �لأخطاء ويبدو خّطه �سيئاً وغري 

مفهوم. تتطلب �لكتابة م�ستوى من 
و�لعاطفي  �لجتماعي  �لن�سج 

وك�سب  �لنمو  من  جزء  لأنها 
و�لنف�سال  �ل���س��ت��ق��الل��ي��ة 
هذ�  ي���ك���ون  ول  �لأم،  ع���ن 
جميع  على  �سهاًل  �لو�سع 

�لأولد.
جد�ً،  �سيئاً  �خل���ط  ك���ان  �إذ� 

بالكتابة.  �ل��ع��الج  جل�سات  م��ن  �ل���س��ت��ف��ادة  ميكن 
ب�سعوبة  �مل�سكلة  تتعلق  �حل��الت،  معظم  يف  لكن 
�أن  قبل  �ل��ق��ر�ءة  �لطفل  يتقن  �أن  يجب  �لتعّلم. 

يجيد �لكتابة ويجب �أن يفكر بكل كلمة يكتبها.
ي��ج��ب �أن ت�����س��ب��ح �ل��ك��ت��اب��ة مم��ت��ع��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل 
�لطفل لكن ل يلحظ �ملعّلمون دوماً �سوء و�سعية 
�أن  �لتي ميكن  و�لأوج���اع  �لتلميذ  �أو ج�سم  �لقلم 
له،  �أمل  م�سدر  �لكتابة  ت�سبح  هكذ�  بها.  ي�سعر 
�أن  يجب  بالإحباط.  وي�سعر  نف�سه  على  فينغلق 
ي�ستعيد �لثقة بقدر�ته يف �ملقام �لأول وي�سرتخي 
ويتعلم �لو�سعية �ل�سحيحة. كوين على ثقة 
جل�سات  ثالث  بعد  �سيتح�سن  �أد�ءه  ب��اأن 
�سلوكه  يتغري  ما  و�سرعان  عالجية 
كله وي�ستعيد �لرغبة يف �لتقدم.

لكل مرحلة من حياته مميزاتها و�سعوباتها ووجوهها اجلميلة

متتعي بنمو طفلك منذ �لولدة حتى عمر �ل�صابعة

عمره،  بح�سب  الطفل  حاجات  تختلف 
مميزاتها  ح��ي��ات��ه  م���ن  م��رح��ل��ة  ول��ك��ل 
و�سعوباتها ووجوهها اجلميلة. اإليك اأهم 
ما يجب اأن تعرفيه كي ترافقيه يف مراحل 
ال�سابعة،  عمر  حتى  ال��ولدة  منذ  من��وه، 

حني يبداأ بتعّلم الكتابة.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 101576         بتاريخ :  2007/10/25م
تاريخ �لأولوية: 2007/05/25 رقم �لأولوية: 5858329   

بلد �لأولوية: �لحتاد �لوروبي
با�س��م: جولز ليميتد

وعنو�نه: ريكتوري فارم لوج، �ي�ست فارندون رود، مار�ستون، ترو�سيل، ماركت هاربورو، لي�سا�ستري�سري، �ل 
�ي16 9تي يو، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�جللود و �جللود �ملقلدة ، و �لب�سائع �مل�سنوعة من هذه �ملو�د و لي�ست م�سنفة يف �ي �سنف �خر ، �سناديق 
،  �ملظالت ، مظالت خفيفة  �ل�سفر  �لثياب و حقائب  ،  �سناديق  ، �حزمة  �ملقلد  �و �جللد  قبعات من �جللد 
�ليد  ، حقائب  ،  حقائب ك�ساِء  ، حقائب �للعاب  ، حقائب جلدية  ، حقائب �لظهر  ، حقائب  �مل�سي  و ع�سي 
، ع�سي  �مل�سي  ، منا�سب ع�سي  ، �حلقائب �ملدر�سية  �لن�سائية ،حقائب �لظهر  ، �حلقائب  �ملفاتيح  ، حمالت 

�مل�سي
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�سف �لعالمة: عبارة عن كلمات TOM JOULE باحرف لتينية
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 101577         بتاريخ :  2007/10/25م
رقم �لأولوية: 5858329      تاريخ �لأولوية: 2007/05/25

بلد �لأولوية: �لحتاد �لوروبي
با�س��م: جولز ليميتد

وعنو�نه: ريكتوري فارم لوج، �ي�ست فارندون رود، مار�ستون، ترو�سيل، ماركت هاربورو، لي�سا�ستري�سري، �ل 
�ي16 9تي يو، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�س ، لبا�س �لقدم و�غطية �لر��س ، قبعات و  هياكل �لقبعات ، قلن�سو�ت ، �ملالب�س �خلارجية و �ملعاطف ، 

مالب�س �ل�سباحة ، �ملالب�س �لد�خلية
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�سف �لعالمة: عبارة عن كلمات TOM JOULE باحرف لتينية
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 101578         بتاريخ :  2007/10/25م
رقم �لأولوية: 5858329      تاريخ �لأولوية: 2007/05/25

بلد �لأولوية: �لحتاد �لوروبي
با�س��م: جولز ليميتد

وعنو�نه: ريكتوري فارم لوج، �ي�ست فارندون رود، مار�ستون، ترو�سيل، ماركت هاربورو، لي�سا�ستري�سري، �ل 
�ي16 9تي يو، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�مل�ستهلكني من معاينة  �لت�سدير لها، ومتكني  �ملتنوعة ما عد�  خدمات جتميع مل�سلحة �لخرين للب�سائع 
و�سر�ء هذه �لب�سائع على �سكل جتز�ء ، مالب�س و �لب�سق �لقد�م ، �غطية �لر��س ، متاجر �ك�س�سو�ر�ت ، جمع 
عدة �نو�ع من �لب�سائع من �جل م�سلحة �لغري بهدف متكني �مل�ستهلك من �سر�ء هذه �لب�سائع ب�سكل مالئم  
، طلب  كتالوجات  �لك�س�سو�ر�ت  عن طريق  �لر��س  ، �غطية  �لب�سق �لق��د�م  ، مالب�س و  على �سكل جت��ز�ء 

�لربيد �للكرتوين �و عن طريق �لت�سال �لهاتفي
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: عبارة عن كلمات TOM JOULE باحرف لتينية
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 128892         بتاريخ : 2009/05/05
با�س��م: نا�سونال كار بارك�س ليمتد

وعنو�نه: 6 فلور، �سنرتي تاور، و�يتجيفت �سنرت، كرويدون، �سي �ر 0 1 �ل بي، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل�سوت و�لبيانات، �جهزة  و�أدو�ت لت�سجيل و��سد�ر  �أجهزة  �ل�سلكية و�لال�سلكية،  و�أجهزة �لت�سالت  �أدو�ت 
ت�سجيل �لوقت و�دو�تها، �جهزة و�دو�ت حو�سبة ومعاجلة �ملعلومات، �جهزة و�دو�ت �لمن و�حلماية، �جهزة 
و�دو�ت �لتنبيه، �جهزة و�دو�ت �ل�سيطرة على �لدخول، �نظمة �سيطرة �لدخول على �ملركبات، �نظمة تنظيم 
�لبال�ستيكية  �لبطاقات  لال�سطفاف،  �للكرتونية  �لبطاقات  �نظمة  �ل�سطفاف،  ع���د�د�ت  �ل�سطفاف، 
�ملدفوعة م�سبقا، �جهزة  �لبطاقات  �لقيمة �ملخزنة،  �لذكية، بطاقات  �لبطاقات  �مل�سفرة،  �لبطاقات  �مل�سفرة، 
ومعد�ت �لدفع عن طريق �لبطاقات �مل�سفرة، �جهزة ومعد�ت للدفع عن طريق �لبطاقات �لذ�كرة �مل�سفرة 
�ملمغنطة، معد�ت و�جهزة طرفية لتجهيز �لقرو�س �لكرتونياً، بطاقات �لت�سليف �و بطاقات �لدفع �ملخز بها 
�جهزة  �ل�سطفاف،  تنظيم  �نظمة  �لئتمان،  بطاقات  بو��سطة  �لكرتونياً  �لثمان  �لدفع  حمطات  �لقيمة، 
و�ر�سال و��ستقبال �لكرتونية لال�ستخد�م مع �ملذكور، نظام حتويل �لر�سيد، بطاقات و�ك�س�سو�ر�ت لت�ستخدم 
�عاله، ماكينات قر�ءة  بالب�سائع  �ملتعلقة  �ل�سر�ئب، �حلو��سيب وبرجميات �حلو��سيب  �نظمة جمع  معها، 
�سمن  �ملذكورة  �لب�سائع  جلميع  و�ك�س�سو�ر�تها  و�جز�ئها  وقطعها  �ملمغنطة  �لبيانات  ناقل  �لناقل،  بيانات 

�لفئة 9، جميع �لب�سائع �ملذكورة تعود �ىل �ىل م�سفات �ل�سيار�ت و��سطفافها
بالفئة: 9

و�سف �لعالمة: عبارة عن �حرف N C P باللون �ل�سود د�خل مربعات باللون �لرمادي 
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 93964         بتاريخ :  2007/04/30م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: /   /      م

با�س��م: جولز ليميتد
وعنو�نه: ريكتوري فارم لوج، �ي�ست فارندون رود، مار�ستون، ترو�سيل، ماركت هاربورو، لي�سا�ستري�سري، �ل 

�ي16 9تي يو، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�جللود و �جللود �ملقلدة ، و �لب�سائع �مل�سنوعة من هذه �ملو�د و لي�ست م�سنفة يف �ي �سنف �خر ، �سناديق 
،  �ملظالت ، مظالت خفيفة  ،  �سناديق �لثياب و حقائب �ل�سفر  قبعات من �جللد �و �جللد �ملقلد ، �حزمة 
،  حقائب ك�ساِء ، حقائب �ليد  �مل�سي ، حقائب ، حقائب �لظهر ، حقائب جلدية ، حقائب �للعاب  و ع�سي 
، ع�سي  �مل�سي  ، منا�سب ع�سي  ، �حلقائب �ملدر�سية  �لن�سائية ،حقائب �لظهر  ، �حلقائب  �ملفاتيح  ، حمالت 

�مل�سي
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�سف �لعالمة: عبارة عن كلمة JOULES باحرف لتينية
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 93965         بتاريخ :  2007/04/30م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: /   /      م

با�س��م: جولز ليميتد
ت��رو���س��ي��ل، م��ارك��ت هاربورو،  ل���وج، �ي�ست ف��ارن��دون رود، م��ار���س��ت��ون،  وع��ن��و�ن��ه: ري��ك��ت��وري ف���ارم 

لي�سا�ستري�سري، �ل �ي16 9تي يو، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ، لبا�س �لقدم و�غطية �لر��س ، قبعات و  هياكل �لقبعات ، قلن�سو�ت ، �ملالب�س �خلارجية 
و �ملعاطف ، مالب�س �ل�سباحة ، �ملالب�س �لد�خلية

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�سف �لعالمة: عبارة عن كلمة JOULES باحرف لتينية

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:263065                          11 /11 / 2016
با�سم : رونغ�سينغ تييك�سييانغ فود برود�كت�س كو.، �أل تي دي.

وعنو�نه: يود�و رود، �سيد�و، رونغ�سينغ �سيتي 264309، �ساندونغ بروفين�س، �ل�سني.
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�سطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�ساغو؛ �لدقيق 
و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ ع�سل �لنحل و�لع�سل 

�لأ�سود؛ �خلمرية وم�سحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�سل�سات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج. 
�سل�سات )تو�بل(، �سل�سات مرق �للحم، فطائر، فطائر �سينية، فطائر حم�سوة باللحم، فطائر حلم، �أغذية 

ن�سوية، لب خبز، خبز، كيك. 
و�لو�قعة يف �لفئة )30(. 

يبدو  �لأب��ع��اد  ثالثي  �سكل  يعلوها  مميزة  لتينية  ب��اأح��رف  مكتوبة   "TAIXIANG" ع��ب��ارة  �لو�سف 
وكاأنه كتاب مفتوح مع نقطة من فوقه، وعلى كال جانبها، مكتوب كلمة "TAIXIANG" يف �حلروف 

�ل�سينية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �و �ر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 263359                          16 /11 / 2016

با�سم : �ي + ماجنمنت �س.م.ل.

وعنو�نه: بناية ب�ستاين، �سارع فوؤ�د بطر�س، مدور، بريوت، لبنان.

وذلك لتمييز �لب�سائع/ خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت. 

و�لو�قعة يف �لفئة )43(. 

�لو�سف كلمة "BLACKROCK" كتبت باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

�و �ر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.  

ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 151728         بتاريخ : 2011/01/17
با�س��م: كلوديا �سيفر

وعنو�نه: 80 �يه بورتوبيلو رود، لندن دبليو 11  3 دي �ل، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات جتميع ت�سكيلة من �ل�سلع ل�سالح �لغري )عد� نقلها( لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها 
و�سر�ئها عند �حلاجة هذه �خلد�مت ميكن تقدميها من خالل حمالت �لبيع بالتجزئة ومنافد 
�لبيع باجلملة وعرب طلبات �لربيد �و عرب �لو�سائل �لعالم �للكرتونية و�ملعنى بها عرب �سبكة 

�لكومبيوتر �لفورية �أو �لإنرتنت �و بر�مج �لت�سويق �لتلفزيونية
بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات CLAUDIA SCHIFFER باحرف لتينية 
باللون �ل�سود

�ل�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 

، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 158197         بتاريخ : 2011/06/07
با�س��م: �سركة يعقوب �لقوره و�سركاه / م�سنع �لقوره لل�سوكولتة

وعنو�نه: �س . ب 258، عمان 11941، �لردن
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل�سوكولتة؛ �حللويات و�حللوى
بالفئة: 30

ر�سم  وفوقها  �ل�سود  باللون  لتينية  باحرف   La Roche كلمة  عن  عبارة  �لعالمة:  و�سف 
 chocolate – سل�سلة جبال باللون �ل�سود ��سفلها خط باللون �ل�سود وحتته كتبت كلمات�
Giftware باحرف لتينية باللون �ل�سود جميعها كتبت على خلفية م�ستطيلة �ل�سكل باللون 

�لبني ر�سم با�سفلها خطوط زخرفية لغ�سان عليها ورود باللون �ل�سود
�ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 160089          بتاريخ : 2011/07/18
با�س��م: �سركة ناقالت �لنفط �لكويتية )�س.م.ك(

وعنو�نه: �س.ب: 810 �ل�سفاة - �لرمز �لربيدي 13009 �لكويت
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تت�سمن  و�ل��ق��و�رب(  و�ل�سفن  �لبحرية  بالبو�رج  )�لنقل  �لبحرية  و�لتوكيالت  �لبحري  �لنقل  �أعمال  كافة 
خدمات ت�سليم �لب�سائع و�سحن �لب�سائع وتفريغ �حلمولة و�لتخزين �لب�سائع؛ وجميع �خلدمات �ملذكورة 

�أعاله يف جمال خدمات �لنفط و�لغاز
بالفئة: 39

و�سف �لعالمة: عبارة عن ر�سمة 3 خطوط متو�زيه ق�سرية باللون �لأ�سود و�لأخ�سر ثم �لأ�سود و��سفلها 
لناقلة  ر�سم  �خل��ط��وط معا ميثل  تلك  �لأ���س��ود جتمع  ث��م  و�لأح��م��ر  �لأ���س��ود  باللون  �ط��ول  ر�سم 3 خطوط 
بحرية ��سفلها كلمات �سركة ناقالت �لنفط �لكويتية �س.م.ك باللغة �لعربية باللون �لأ�سود و��سفلها كلمات 
باللون  �لجنليزية  �للغة  باحرف   KUWAIT OIL TANKER COMPANY S.A.K

�لأ�سود
 �ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 161227         بتاريخ : 2011/08/15
با�س��م: فانكول كوربوري�سن

وعنو�نه: 89-1، ياما�سيتا - ت�سو، ناكا - كو، �وكوهاما، كاناجاو� - كني، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

غري  �مل�سروبات  من  وغريها  و�لغازية  �ملعدنية  �ملياه  �ل�سعري(؛  )�سر�ب  �لكحولية  غري  �لبرية 
�أخرى  وم�ستح�سر�ت  �سر�ب  �لفو�كه،  وع�سائر  �لفو�كه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  �لكحولية، 
لعمل �مل�سروبات؛ م�سروبات �لطاقة �لريا�سية، ع�سائر م�ستخل�سات �لفو�كة غري �لكحولية؛ ماء 

�ل�سود�؛ ع�سري �لطماطم )م�سروبات(؛ ع�سائر �لنباتات )م�سروبات(؛ م�سروبات م�سل �للنب
بالفئة: 32

و�سف �لعالمة: عبارة عن كلمة FANCL  باحرف �للغة �لجنليزية باللون �لأ�سود
 �ل�س��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:261320                          14 /10 / 2016
با�سم : �ن تي تي �م، �ل �ل �سي.

وعنو�نه: 2120 �سميثتاون �فينيو رونكونكوما، �ن و�ي 11779.
وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  �أخ��رى  وم��و�د  �لأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سر�ت  �لب�سائع/  لتمييز  وذل��ك 
�ملالب�س، م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سر�ت 

جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات �أ�سنان.
زيوت عطرية، م�ستح�سر�ت جتميل. 

و�لو�قعة يف �لفئة )03(. 
�لو�سف عبارة "NATURE'S TRUTH" كتبت باأحرف لتينية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد 
�و �ر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.  

ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:261321                          14 /10 / 2016
با�سم : �ن تي تي �م، �ل �ل �سي.

وعنو�نه: 2120 �سميثتاون �فينيو رونكونكوما، �ن و�ي 11779.
وذلك لتمييز �لب�سائع/ م�ستح�سر�ت �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سر�ت �سحية لغايات طبية، مو�د و�أغذية 
حمية معدة لالإ�ستعمال �لطبي �أو �لبيطري و�أغذية للر�سع و�لأطفال، مكمالت للحمية �لغذ�ئية لالإن�سان 
لإبادة  م�ستح�سر�ت  مطهر�ت،  �لأ�سنان،  طب  و�سمع  �لأ�سنان  ح�سو  مو�د  �سماد،  وم��و�د  ل�سقات  و�حليو�ن؛ 

�حل�سر�ت و�حليو�نات �ل�سارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�ساب.
للحمية  مكمالت  طبية،  لغايات  غذ�ئية  مكمالت  �لغذ�ء،  �إىل  معدنية  مكمالت  فيتامينية،  م�ستح�سر�ت 
�لغذ�ئية،  للحمية  زللية  مكمالت  بروتينية،  �لغذ�ئية  للحمية  مكمالت  و�حل��ي��و�ن،  لالإن�سان  �لغذ�ئية 
�للقاح،  حبوب  على  حتتوي  �لغذ�ئية  للحمية  مكمالت  �لعكرب،  على  حتتوي  �لغذ�ئية  للحمية  مكمالت 
�لقمح،  جنني  على  حتتوي  �لغذ�ئية  للحمية  مكمالت  �خلمرية،  على  حتتوي  �لغذ�ئية  للحمية  مكمالت 
مكمالت للحمية �لغذ�ئية حتتوي على زيت بزر �لكتان، مكمالت للحمية �لغذ�ئية حتتوي على لي�سيثني، 
مكمالت للحمية �لغذ�ئية حتتوي على جلوكوز، مكمالت للحمية �لغذ�ئية حتتوي على بزر �لكتان، مكمالت 

للحمية �لغذ�ئية من �لإنزميات. 
و�لو�قعة يف �لفئة )05(. 

�لو�سف عبارة "NATURE'S TRUTH" كتبت باأحرف لتينية.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �و �ر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:262370                          31 /10 / 2016
با�سم : كاي �ي�سليتميلريي جينيل مودورلوغو.

وعنو�نه: موفتو ماهاللي�سي مينديري�س بولفاري 53080 ر�يز تركيا.
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�سطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�ساغو؛ �لدقيق 
و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ ع�سل �لنحل و�لع�سل 

�لأ�سود؛ �خلمرية وم�سحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�سل�سات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج. 
نودلز  معكرونة،  �ل�سوكولتة،  �أ�سا�سها  م�سروبات  �لكاكاو،  �أو  �لقهوة  �أ�سا�سها  م�سروبات  �لكاكاو،  �لقهوة، 
)معكرونة رقيقة(، فطائر، مو�سية حلوى �لفاكهة، �خلبز، �سندوي�سات، كيك، مهلبية، ك�سرتد، مهلبية �لأرز، 
�لنحل* )عكرب(، تو�بل، فانيال )منكهة(، بهار�ت، �سل�سات )تو�بل(، �سل�سة  ع�سل نحل، �سمع نحل، �سمع 
بندورة، خمرية، م�سحوق �خلبيز، �لدقيق، �سميد،  ن�سا للطعام، �سكر، �ل�ساي، �ساي مثلج، حلويات، �سوكولتة، 
ب�سكويت، ب�سكويت، علكة، بوظة )�أي�سكرمي(، مثلجات �ساحلة لالأكل، ملح، وجبات خفيفة �أ�سا�سها �حلبوب، 
بو�سار، �سوفان مطحون، ذرة حمم�سة، رقائق ذرة، نتا�س �لقمح لال�ستهالك �لب�سري، �سعري مطحون، �سوفان 

مق�سر، �لأرز، دب�س للطعام. و�لو�قعة يف �لفئة )30(. 
�سجر  لأور�ق  ر�سم  ويعلوها  �لأبي�س  باللون  مميزة  لتينية  باأحرف  كتبت   CAYKUR كلمة  �لو�سف 

خ�سر�ء وجميعها بد�خل �سكل هند�سي مميز باللون �لأحمر و�إطاره باللون �لأبي�س و�لأ�سود.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �و �ر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.  
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

2016 / 10/ 31 �ملودعة حتت رقم:262371 
با�سم : كاي �ي�سليتميلريي جينيل مودورلوغو.

وعنو�نه: موفتو ماهاللي�سي مينديري�س بولفاري 53080 ر�يز تركيا.
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �سر�ب �ل�سعري �لغري كحويل و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�سروبات 
غري �لكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة من �لفو�كه وع�سائر �لفو�كه، �سر�ب وم�ستح�سر�ت �أخرى لعمل 

�مل�سروبات.
غري  فو�كه  ع�سري  م�سروبات  �ل�����س��ود�،   م��اء  �لينابيع(،  )م��اء  �ل�سحية  �ل�سرب  مياه  معدنية،  مياه 
كحولية، ع�سائر فو�كه، ع�سري خ�سر�و�ت )م�سروبات(، خال�سات فو�كه غري كحولية. و�لو�قعة يف 

�لفئة )32(. 
�لو�سف كلمة CAYKUR كتبت باأحرف لتينية مميزة باللون �لأبي�س ويعلوها ر�سم لأور�ق �سجر 

خ�سر�ء وجميعها بد�خل �سكل هند�سي مميز باللون �لأحمر و�إطاره باللون �لأبي�س و�لأ�سود.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �و 

�ر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن. 
ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:262234                          28 /10 / 2016
با�سم : و�تريتيك )ماليزيا( ��س دي �ن بي �ت�س دي.

وعنو�نه: لوت 3، جالن حلبا �ساتو 16/16�ي، �سيك�سون �ي، 40200 �ساه علم، �سيالنغور، ماليزيا.
و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهو  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالإنارة  �أجهزة  �لب�سائع/  لتمييز  وذلك 

و�إمد�د �ملياه و�لأغر��س �ل�سحية. 
لو�زم للحمام، معد�ت للحمام، مثبتات مو��سري �حلمام، �سطافات، حنفيات للمو��سري، لو�زم تنظيم و�سالمة 
لأجهزة �ملاء، حمامات �لدو�س، حنفيات )�سنابري(، لو�زم �ل�سالمة لأجهزة ومو��سري �ملاء �أو �لغاز، �سمامات 

�لتحكم يف م�ستوى �خلز�نات، متديد�ت توزيع �ملياه، من�ساآت �إمد�د �ملياه. 
و�لو�قعة يف �لفئة )11(. 

�لو�سف كلمة "Watertec" كتبت باحرف لتينية مميزة بالزرق و�لحمر وحتتها �سكل �مو�ج بالزرق 
و�لحمر.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �و �ر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن. 

ق�سم العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ: 2000/09/23 �ملودعة حتت رقم: 38448 
بتاريخ: 2001/08/05 �مل�سجلة حتت رقم: 28074 

با�سم : ثري �م كومباين
وعنو�نه: ثري �م �سنرت2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )    ( – )                 (
وذلك لتمييز �ملنتجات / �خلدمات : : �ل�سماعات �لتي تو�سع يف �لأذن ، �لأجهزة �ل�سمعية �لتي تو�سع على ر��س �ل�سماعات 
�لر��سية و �أجهزة �ل�سمع �لإلكرتونية �لتي تو�سع على �لر��س �لع�سا �لناطقة ) ميكروفون(، �لأجهزة �لتى تو�سع على �لر��س 

يف جمال �لطري�ن و �لقطع �خلا�سة مبا ذكر �عاله و �لو�قعة يف �لفئة 9 �خلوذ و �لقنعة �لو�قعية.
�لو�قعة بالفئة: 9

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق :
تنازل رقم : 1

��سم مالك �لعالمة : 3 �م �سفين�سكا �كتيبولج
��سم �ملتنازل له : ثري �م كومباين

مهنته : م�سنعون وجتار
جن�سيته : �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

عنو�نه وحمل �إقامته : ثري �م �سنرت2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
تاريخ �نتقال �مللكية : 2016/11/07

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2017/02/09
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ: 2000/09/23 �ملودعة حتت رقم: 38449 
بتاريخ: 2001/08/11 �مل�سجلة حتت رقم: 28174 

با�سم : ثري �م كومباين
وعنو�نه: ثري �م �سنرت2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )    ( – )                 (
وذلك لتمييز �ملنتجات / �خلدمات : �لأجهزة �لتي ت�ساعد على �ل�سمع )لل�سم ( و�أجهزة حماية �ل�سمع.

�لو�قعة بالفئة: 10
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق :

تنازل رقم : 1
��سم مالك �لعالمة : 3 �م �سفين�سكا �كتيبولج

��سم �ملتنازل له : ثري �م كومباين
مهنته : م�سنعون وجتار

جن�سيته : �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
عنو�نه وحمل �إقامته : ثري �م �سنرت2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
تاريخ �نتقال �مللكية : 2016/11/07

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2017/02/09
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ: 2000/09/23 �ملودعة حتت رقم: 38450 
بتاريخ: 2001/08/11 �مل�سجلة حتت رقم: 28186 

با�سم : ثري �م كومباين
وعنو�نه: ثري �م �سنرت2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )    ( – )                 (
وذلك لتمييز �ملنتجات / �خلدمات : : �ل�سماعات �لتي تو�سع يف �لأذن ، �لأجهزة �ل�سمعية �لتي تو�سع على ر��س �ل�سماعات 
�لر��سية و �أجهزة �ل�سمع �لإلكرتونية �لتي تو�سع على �لر��س �لع�سا �لناطقة ) ميكروفون(، �لأجهزة �لتى تو�سع على �لر��س 

يف جمال �لطري�ن و �لقطع �خلا�سة مبا ذكر �عاله و �لو�قعة يف �لفئة 9 �خلوذ و �لقنعة �لو�قعية.
�لو�قعة بالفئة: 9

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق :
تنازل رقم : 1

��سم مالك �لعالمة : 3 �م �سفين�سكا �كتيبولج
��سم �ملتنازل له  : ثري �م كومباين

مهنته : م�سنعون وجتار
جن�سيته : �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

عنو�نه وحمل �إقامته : ثري �م �سنرت2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
تاريخ �نتقال �مللكية : 2016/11/07

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2017/02/09
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990
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حتت رعاية حمدان بن حممد 
»�أجندة دبي �لبحرية« تنطلق يف دبي �أكتوبر �ملقبل

•• دبي-الفجر:

حت���ت رع���اي���ة ك��رمي��ة م���ن ���س��م��و �ل�سيخ 
ح�����م�����د�ن ب�����ن حم����م����د ب�����ن ر�������س�����د �آل 
دب���ي رئ��ي�����س �ملجل�س  م��ك��ت��وم، ويل ع��ه��د 
�لتنفيذي، ت�ستعد »�أجندة دبي �لبحرية 
 Dubai Maritime(  ”2017
Agenda 2017( ل�ست�سافة نخبة 
 10 يف  �لعاملية  �لبحرية  �ل�سناعة  رّو�د 
دبي،  يف  �مل��ق��ب��ل  �أك��ت��وب��ر  �لأول  ت�����س��ري��ن 
�لبحري  �لقطاع  م�ستقبل  ل�ست�سر�ف 
�مل�سرية  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع  ي�����ت�����و�ءم  مب����ا 
دولة  تقودها  �لتي  �لطموحة  �لتنموية 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
رئي�س  �سليم،  بن  �سلطان  �سعادة  وثّمن 
و�ملنطقة  و�جل���م���ارك  �مل���و�ن���ئ  م��وؤ���س�����س��ة 
�حل��رة يف دبي رئي�س �سلطة مدينة دبي 
و�لهتمام  �لالحمدود  �لدعم  �ملالحية، 
�لكبري �لذي يوليه �سمو �ل�سيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد 
لأجندة  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي 
دبي �لبحرية �لتي باتت، يف ظل رعايته 
�لر�ئدة  �لفعاليات  �أهم  �إحدى  �لكرمية، 
�لإقليمية  �ل��ب��ح��ري��ة  �خل����ارط����ة  ع��ل��ى 
و�لعاملية. و�أّكد بن �سلّيم حر�س �ل�سلطة 

�لبحرية على مو��سلة �إجناح �حلدث �لذي يدعم �لدور �ملتنامي لإمارة دبي 
كالعب رئي�س وموؤثر يف دفع عجلة منو �لقطاع �لبحري �لعاملي. 

و�أ�ساف �سعادته: ي�سعدنا �لإعالن عن �لدورة �ملقبلة من �أجندة دبي �لبحرية 
�لتي متثل تعزيز� �إيجابيا ل�سرت�تيجية �لقطاع �لبحري ، �ملتمحورة حول 
�لرتقاء باملقّومات �لتناف�سية للقطاع �لبحري �ملحلي، للو�سول بدبي �إىل 
م�ساف �أف�سل �لعو��سم �لبحرية يف �لعامل. وتنبثق �أهمية �لدورة �ملرتقبة 
من تركيزها على ��ست�سر�ف م�ستقبل �لقطاع �لبحري �لعاملي عرب مو��سيع 
�ملاأهولة و�لعمليات  بالغة �لأهمية كالطباعة ثالثية �لأبعاد و�ل�سفن غري 
�لتقنية �لذكية وغريها، و�لتي متثل مبجملها دعائم �أ�سا�سية خللق قطاع 

بحري م�ستد�م يف �لعامل و�ملنطقة على �ل�سو�ء.
�أه��م��ي��ة ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، ك��ون��ه �أح����د �لفعاليات  وي��ك��ت�����س��ب �حل����دث �ل���ر�ئ���د 
�مل��الح��ي��ة لالرتقاء  �مل��ب��ذول��ة م��ن �سلطة م��دي��ن��ة دب���ي  ل��ل��ج��ه��ود  �ل��د�ع��م��ة 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  م�ساهمته  وت��ع��زي��ز  دب��ي  يف  �ل��ب��ح��ري  �ل��ق��ط��اع  بتناف�سية 
�إم���ار�ت���ي  26،9 م��ل��ي��ار دره����م  ل����الإم����ارة، و�ل���ت���ي و���س��ل��ت �إىل  �لإج���م���ايل 
�ل�سحن  دور  ت��ن��ام��ي  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن   ،2015 �ل���ع���ام  يف   7% وب��ن�����س��ب��ة 
�لتنويع  تعزيز  يف  �لبحري  �لدعم  وخدمات  �لبحرية  و�لهند�سة  و�مل��و�ن��ئ 
�لنفط. بعد  ما  �قت�ساد  مرحلة  �إىل  �لتحّول  وت��رية  وت�سريع  �لقت�سادي 

 

من جانبه، قال عامر علي، �ملدير �لتنفيذي ل��سلطة مدينة دبي �ملالحية : 
جنحنا، يف ظل �لدعم �ملتو��سل من قيادتنا �لر�سيدة، يف جعل �أجندة دبي 
للتميز و�لريادة يف توطيد ج�سور �لتو��سل �ملبا�سر  �لبحرية ��سماً مر�دفاً 
تتيح مناق�سة  تفاعلية  �لعامل، �سمن من�سة  �لبحري يف  �لقطاع  رو�د  بني 
�لبحرية  بال�سناعة  للنهو�س  �آفاق جديدة  و��ستك�ساف  �لنا�سئة  �لتحديات 
�إىل ركائز قو�مها �لإبد�ع و�لبتكار �لتكنولوجي  �ملحلية و�لعاملية، ��ستناد�ً 

و�لتميز و�لتدريب و�ل�ستثمار �لب�سري. 
�لذي  �لكبري  �ل��زخ��م  تعزيز  �إىل  �ملرتقبة،  �لفعالية  خ��الل  م��ن  ونتطلع، 
�لر�مية  جلهودنا  هامة  �إ�سافة  باعتبارها  �لبحرية  دبي  �أجندة  به  حتظى 
�إىل و�سع دبي يف �سد�رة �ملر�كز �لبحرية �لأكر تناف�سية ومتيز�ً و�سمولية 

يف �لعامل.
و�خلرب�ء  �ملوؤثرة  �ل�سخ�سيات  كبار  من  كوكبة  �ملرتقب  �حل��دث  و�سيجمع 
دبي.  �ل��ب��ح��ري يف  �ل��ق��ط��اع  ورو�د  �ل��ق��ر�ر  و���س��ن��اع  و�ل��دول��ي��ني  �لإقليميني 
�لو�عدة  �لفر�س  ��ستك�ساف  حول  �لأعمال  جدول  يتمحور  �أن  �ملقرر  ومن 
�إمارة دبي، وبالأخ�س على  �لتي تقودها  و��ستعر��س �لإجن��از�ت �ملتالحقة 
بيئة بحرية جاذبة  �لبحري �ملحلي وخلق  �لتجمع  �سعيد تطوير مكونات 
لال�ستثمار�ت �لأجنبية وتعزيز دور �لقطاع �لبحري كاأحد �لرو�فد �حليوية 
�أه���د�ف  ل��رتج��م��ة  �حلثيثة  �مل�����س��اع��ي  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  �ل��وط��ن��ي،  لالقت�ساد 
دبي  مدينة  �سلطة  وتنّفذها  �أطلقتها  �لتي  �لبحري،  �لقطاع  ��سرت�تيجية 
�ملالحية، يف �لرتقاء باملقّومات �لتناف�سية للتجمع �لبحري �ملحلي و�سوًل 

�إىل قطاع بحري �آمن وم�ستد�م ومتكامل.

»بلووم �لعقارية« تطرح 225 �صقة
 للتاأجري مبنطقة مارينا �لبطني يف �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�لقاب�سة  ل�بلووم  �لتابعة  �ل�سركات  �إح��دى   - �لعقارية”  “بلووم  طرحت 
و�ملتخ�س�سة يف تطوير �ملجتمعات �ملتكاملة و�مل�ستد�مة - �م�س 225 �سقة 
�سكنية للتاأجري �سمن بلووم مارينا �مل�سروع �لو�قع على �لو�جهة �لبحرية 
مبنطقة مارينا �لبطني يف �أبوظبي.  ويوفر بلووم ريزيدن�س �لذي يتاألف 
و��سعة  �سكنية  �سققاً   Edition لفندق  مال�سقني  �سكنيني  برجني  من 
وع�سرية ترت�وح �أحجامها بني غرفة وغرفتني وثالث و�أرب��ع غرف نوم. 
طلبا  �مل�سروع  ي�سهد  �ن  لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  مهتدي  �سامح  وتوقع 
قويا من �مل�ستاأجرين �ملحتملني على �لوحد�ت �ل�سكنية خا�سة و�نه يقدم 

ل�ساكنيه �أف�سل مز�يا �حلياة �لع�سرية يف �ملدن. 
ويحت�سن م�سروع بلوووم مارينا �أي�ساً فندقاً من فئة �خلم�س جنوم وي�سم 
200 غرفة فندقية مع 57 �سقة فندقية فخمة فيما ميتد هذ� �مل�سروع 
�إجمايل  ويبلغ  مربعا  مرت�   41797 م�ساحة  على  �ل�ستخد�مات  متعدد 
�مل�ساحة �ملبنية 150 �ألف مرت مربع كما يوفر 850 موقفاً لل�سيار�ت ملزيد 
من �لر�حة للمقيمني و�لزو�ر �إ�سافة �إىل 3000 مرت مربع من حمالت 
�لتجزئة و�لنو�دي �ل�سحية و�ملطاعم و�ملقاهي �لر�قية �ملطلة على �لو�جهة 
�لبحرية.  ومن �ملقرر �أن يتم �فتتاح �لفندق يف بلووم مارينا خالل �لربع 
 Edition لأخري من عام 2017 و�سيتم ت�سغيله حتت �لعالمة �لفندقية�
وهي �أحدث م�سروع م�سرتك لإد�رة فنادق �لبوتيك بني �ل�سركة �لأمريكية 
لتطوير �لعقار�ت و�لفنادق �سر�جر وماريوت �لدولية.  ويجري حالياً �إد�رة 
��سطنبول ولندن وميامي  Edition يف مدن  �أربعة فنادق حتت عالمة 
فندقية  من�ساأة  �أول  مارينا  بلووم  فندق  يكون  و�سوف   .. ونيويورك  بيت�س 

تديرها هذه �لعالمة �لتجارية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط.

�سمن فعاليات معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات

�ملدفع يبحث تطوير �آفاق �لتعاون بني �أك�صبو �ل�صارقة و�لحتاد �لوطني لل�صناعات �ملهنية �لإيطالية
•• ال�شارقة-الفجر:

��ستقبل �سعادة �سيف حممد �ملدفع �لرئي�س 
�أك�����س��ب��و �ل�����س��ارق��ة رئي�س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز 
�لحت������اد �ل���ع���رب���ي ل��ل��م��ع��ار���س و�مل����وؤمت����ر�ت 
�لدولية يف مكتبه موؤخر� وفد� من �لحتاد 
�لإيطالية  �مل��ه��ن��ي��ة  ل��ل�����س��ن��اع��ات  �ل���وط���ن���ي 
معر�س  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  وذل����ك   CNA
�ل�سرق �لأو�سط لل�ساعات و�ملجوهر�ت �لذي 
�لثامن من  �ملركز وي�ستمر حتى  ي�ست�سيفه 

�إبريل �جلاري. 
و�مل�سارك  �ل���ز�ئ���ر  ب��ال��وف��د  �مل���دف���ع  ورح�����ب 
�إمكانية  معه  وب��ح��ث  �مل��ع��ر���س،  فعاليات  يف 
�أجل  ب��ني �جل��ان��ب��ني م��ن  �ل��ع��الق��ات  تطوير 
�إق���ام���ة م��ع��ار���س م��ت��خ�����س�����س��ة يف ع����دد من 
�لقطاعات �لتي يديرها �لحتاد �لذي يرعى 
ويقوم  �إي��ط��ال��ي��ا،  يف  موؤ�س�سة   1000 نحو 
ورو�د  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  بدعم 
�إنتاجهم  يف  للتو�سع  �لإي��ط��ال��ي��ني  �لأع��م��ال 

ودعم �سناعاتهم و�لرتويج لها.

�آفاق  وت��ط��وي��ر  تو�سيع  �جل��ان��ب��ان  بحث  كما 
�لتعاون بينهما جلذب مزيد من �لعار�سني 
منتجاتهم  لعر�س  �لإيطالية  �لأ���س��و�ق  من 
�ل�سارقة،  �أك�����س��ب��و  م��رك��ز  يف  و���س��ن��اع��ات��ه��م 
و�ملجوهر�ت  �ل�����س��اع��ات  مل��ع��ر���س  و�ل���رتوي���ج 
�أو�ساط  يف  وخا�سة  �لإيطالية،  �لأ���س��و�ق  يف 
و�ل�ساعات  �ل���ذه���ب  وجت�����ار  ���س��ن��اع  ق���ط���اع 
�مل���دف���ع بحرفية  ون����وه  �ل��ث��م��ي��ن��ة،  و�ل��ق��ط��ع 
و�إنتاج  ت�سنيع  يف  �لإي��ط��ال��ي��ني  �مل�سممني 
و�لأحجار  و�لأمل���ا����س  و�ل���ذه���ب  �مل��ج��وه��ر�ت 
�إقبال  �لكرمية بطريقة فنية متميزة تلقى 

و��سعا من �جلمهور يف �ملنطقة و�لعامل.
و�ملتميزة  �لعريقة  بالعالقات  �ملدفع  و�أ�ساد 
�ل�سارقة  �أك�����س��ب��و  م��رك��ز  ب���ني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي 
�أكر  منذ  �لإيطاليني  و�لعار�سني  و�لتجار 
�أهمية  �إىل  �ل���زم���ن، م�����س��ري�  م��ن ع��ق��د م��ن 
�لتجارية  و�ل���ع���الق���ات  �لإي��ط��ال��ي��ة  �ل�����س��وق 
و�لق��ت�����س��ادي��ة �مل���ت���ط���ورة �ل��ت��ي ت��رب��ط بني 
�إيطاليا ودولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف 

كثري من �مليادين و�لقطاعات. 

و�أ�ساف �سعادته “�أن �يطاليا متتلك �لكثري 
م��ن �لإم��ك��ان��ي��ات و�مل����و�رد �ل��الزم��ة لتقدمي 
�إمارة  �إىل  �جل��ودة  عالية  وتقنيات  منتجات 
�ملعار�س  ت���وف���ر  م���ع  خ�����س��و���س��ا  �ل�������س���ارق���ة، 
�لتجارية �ملتميزة �لتي ينظمها مركز �إك�سبو 
للقطاع  كبرية  فر�سة  يقدم  �ل��ذي  �ل�سارقة 
لال�ستفادة  �لإي��ط��ايل  و�لتجاري  �ل�سناعي 
�لتي  لال�ستثمار  �مل��ت��وف��رة  �لإم��ك��ان��ات  م��ن 

تزخر بها �إمارة �ل�سارقة«.
وبالنيابة عن  �لز�ئر  �لوفد  �أ�ساد  من جهته 
�لكبرية  ب��امل��ك��ان��ة  �لإي��ط��ال��ي��ني  �ل��ع��ار���س��ني 
يتمتع  �ل��ت��ي  و�لعاملية  �لإقليمية  و�ل�سمعة 
لل�ساعات  �لأو�����س����ط  �ل�����س��رق  م��ع��ر���س  ب��ه��ا 
و�ملجوهر�ت، و�لتي �كت�سبها بف�سل �خلرب�ت 
�لطويلة،  �نعقاده  �سنو�ت  خ��الل  �ملرت�كمة 
ب����اأدق  �مل��ع��ر���س  �إد�رة  �ه��ت��م��ام  خ����الل  وم����ن 
�جلذ�بة  �ل��دي��ك��ور�ت  حيث  م��ن  �لتفا�سيل 
�ملتميزة  �مل��ح��رتف، و�خل���دم���ات  و�ل��ت�����س��وي��ق 
وكمية  و�ل�����زو�ر،  للعار�سني  يقدمها  �ل��ت��ي 
ونوعية �ملجوهر�ت و�لذهب و�ل�ساعات �لتي 

�لتغطية  �إىل  بالإ�سافة  تعر�س من خالله، 
�لإعالمية �لو��سعة �لتي يحظى بها، و�زدياد 
ح��ي��ث فر�س  �أخ����رى،  ب��ع��د  دورة  زو�ره  ع���دد 
نف�سه كاأف�سل معر�س لل�ساعات و�ملجوهر�ت 
ملتقى  و�أ�سبح  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  �لفاخرة 
دويل للعاملني و�مل�سنعني و�لتجار يف جمال 

�سناعة �لذهب و�ملجوهر�ت يف �لعامل.
و�أ�سار �لوفد �إىل �أن هذه هي �ملرة �خلام�سة 
�يطاليا  ف��ي��ه��ا  ت�����س��ارك  �ل���ت���ي  و�ل��ع�����س��ري��ن 
م����ن كربى   28 ت���ق���دم  ح���ي���ث  ب���امل���ع���ر����س، 
�لإي���ط���ال���ي���ة قطعها  و�مل�����ارك�����ات  �ل�������س���رك���ات 
بها  خا�س  جناح  يف  �لفاخرة  وجموهر�تها 

يف �ملعر�س.
ويتكون قطاع �سناعة �ملجوهر�ت يف �إيطاليا 
حو�يل  ت��وظ��ف  �سركة   9000 ح���و�يل  م��ن 
�ل�سركات  ه��ذه  ومعظم  �سخ�س،   32000
���س��رك��ات حم��رتف��ة ���س��غ��رية ومتو�سطة  ه��ي 
ومتنوعة  ك��ب��رية  جمموعة  متتلك  �حل��ج��م 
م��ن �مل��ن��ت��ج��ات �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ت�����س��دي��ره��ا �إىل 
جميع �أنحاء �لعامل. وتت�سدر دولة �لإمار�ت 

حيث  م��ن  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  �أ���س��و�ق 
وت�سعى  �لإيطالية،  �ملنتجات  ��ستري�د  ن�سبة 
�ل�سارقة �إىل �ل�ستفادة على �لنحو �لأمثل من 
�لعالقات �لقت�سادية �ملتنامية بني �لبلدين 
بني  و�لقت�سادي  �لتجاري  �لتبادل  ل��زي��ادة 
�لإمارة و�جلمهورية �لإيطالية. وكان �سعادة 
�سيف حممد �ملدفع قد قام بزيارة �إىل مدينة 
�ملا�سي  يناير  �سهر  يف  �لإيطالية  بريجامو 
حيث عقد عدد� من �لجتماعات �لهامة مع 
بع�س �ل�سركاء �ليطاليني من بينهم رئي�س 
غ��رق��ة جت����ارة ب��ريج��ام��و ورئ��ي�����س معر�س 
�لعالقات  �أو��سر  تعزيز  بهدف  بروموبريج 
�آف�����اق �ل���ت���ع���اون م���ع ه����ذه �ملدينة  وت��ط��وي��ر 
�لقت�سادية  �ملناطق  �أه��م  �إح���دى  تعد  �لتي 
متطور  �سناعي  بقطاع  وتتمتع  �إيطاليا،  يف 
و�ملن�سوجات،  �لهند�سة،  جم��الت  يف  ين�سط 
و�لكيماويات، و�لأغذية، ومو�د �لبناء، د�عيا 
للم�ساركة  �ملدينة  يف  و�ل��ت��ج��ار  �ل�سناعيني 
مركز  ينظمها  �لتي  �ملختلفة  �لفعاليات  يف 

�إك�سبو �ل�سارقة. 

�إك�صبو �ل�صارقة يحقق جناحات متميزة خالل 40 عاما وي�صعى لعاملية �أكرث �صمولية ملعار�صه وزو�ره

كهرباء دبي تعتزم �إن�صاء ثالث حمطات نقل رئي�صية جهد 400 كيلوفولت خالل ثالث �صنو�ت
•• دبي -وام:

عن  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  ك�سفت 
نقل  ث���الث حم��ط��ات  لإن�����س��اء  خططها 
خالل  كيلوفولت   400 جهد  رئي�سية 
�إىل  لت�ساف  �لقادمة  �لثالث  �ل�سنو�ت 
�حلالية  للمحطات  �لإج���م���ايل  �ل��ع��دد 
باقة  �سمن  وذل���ك  حمطة   21 �لبالغ 
�لهادفة  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �مل�����س��روع��ات  م��ن 
�لنقل  �سبكة  ك��ف��اءة  ورف���ع  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�إىل مليار درهم.  �إجمالية ت�سل  بقيمة 
�لطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  �و���س��ح  و 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����س��و 
�ملحطات  �ن  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
متثل  كيلوفولت   400 جهد  �ل��ث��الث 
�إىل  �لر�مية  �لهيئة  قوية جلهود  دفعة 
�لكهرباء  ع��ل��ى  �مل��ت��ز�ي��د  �ل��ط��ل��ب  تلبية 
��ستثمار�ت  ر���س��د  مت  و  دب��ي  يف  و�مل��ي��اه 
بقيمة 65 مليار درهم يف قطاع �لطاقة 
يف دب���ي ع��ل��ى م���دى �ل�����س��ن��و�ت �خلم�س 

منظمة ن�صاء يف �لطري�ن ملتزمة بزيادة ح�صة 
�ملر�أة يف قطاع �لطري�ن بال�صرق �لأو�صط

•• دبي -وام:

قطاع  يف  ب����ارزة  ن�سائية  ق��ي��اد�ت  تلتقي 
�لطري�ن خالل �لجتماع �لثاين للهيئة 
�ملقرر  �لطري�ن  يف  ن�ساء  ملنظمة  �لعامة 
يف 15 مايو �ملقبل بهدف �لت�سجيع على 
م�ساهمة �أكرب للمر�أة يف قطاع �لطري�ن 

�لقوي بال�سرق �لأو�سط. 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ج��ت��م��اع  ت��ن��ظ��ي��م  وي��ت��م 
للطالب  �مل���ه���ن���ي  �ل���ت���وج���ي���ه  وب���رن���ام���ج 
�ملطار�ت  معر�س  ي�ست�سيفهما  �للذين 
يف  ن�ساء  منظمة  مع  بال�سر�كة   2017
�ل���ط���ري�ن ف���رع �ل�����س��رق �لأو����س���ط حيث 
�سينطوي �لجتماع على م�ساركة خرب�ء 
�إىل  دويل  با�ستح�سان  يتمتعون  ط��ري�ن 
200 من �حل�سور  جانب ما يزيد عن 
�ل�سركات  رب��ط  على  �ملنتدى  ي�ساعد  �ذ 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���س��ة �حل��ري�����س��ة على 
توظيف �لن�ساء و�ملهنيات �لطموحات يف 

قطاع �لطري�ن.

�ملقبلة �لأمر �لذي �سيكون له دور فاعل 
وخلق  �لأخ�سر  �لقت�ساد  منو  دع��م  يف 
كفاءة  جمال  يف  للدولة  تناف�سية  ميزة 

�لطاقة وتقنيات �إنتاج �لطاقة.
تقدم  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ن  �ىل  �ل��ط��اي��ر  ل��ف��ت  و 
خدماتها لأكر من 788 �لفا و 824 
متعامال بلغت ن�سبة �سعادتهم نحو 95 

باملائة يف عام 2016.
و ��سار �ىل �ن خطط �لهيئة لزيادة �إنتاج 
توليد  حم��ط��ات  �إن�����س��اء  ت�سمل  �لطاقة 
وجممع  ح�سيان  منطقة  يف  �لكهرباء 
�ل�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د 
حمطات  يف  �لتو�سعات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

توليد �لكهرباء يف جبل علي و�لعوير.
�أم����ا حم��ط��ات �ل��ن��ق��ل �ل��رئ��ي�����س��ي��ة جهد 
11/132 كيلوفولت �لتي يبلغ عددها 
ف��ق��د مت تد�سني  224 حم��ط��ة  ح��ال��ي��اً 
16 حمطة منها يف عام 2016 فقط 
�إن�ساء  على  ح��ال��ي��اً  �لهيئة  تعمل  حيث 
�لثالث  �ل�سنو�ت  خ��الل  حمطة   113

�لقادمة بقيمة �إجمالية ت�سل �إىل �أكر 
من 10 مليار�ت درهم. 

نقل  حمطات  �إن�ساء  يف  �لهيئة  وتر�عي 
�جلودة  معايري  �أعلى  مطابقة  �لطاقة 
�لتقنيات  �أح�����دث  وت��ب��ن��ي  و�ل�����س��الم��ة 

•• ال�شارقة -وام:

�لرئي�س  �أكد �سعادة �سيف حممد �ملدفع 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز �إك�����س��ب��و �ل�����س��ارق��ة �أن 
�سنو�ته  �م����ت����د�د  ع���ل���ى  ح���ق���ق  �مل����رك����ز 
�لأرب�����ع�����ني جن���اح���ا ب����اه����ر� م����ن خالل 
��ستقطاب مئات �لفعاليات �لتي �سهدت 
و�لعار�سني  �ل�����زو�ر  م��الي��ني  ح�����س��ور 
و�ل��ع��ام��ل��ني يف ���س��ن��اع��ة �مل��ع��ار���س من 

خمتلف دول �لعامل .
و�أ�ساف �سعادته يف حديث خا�س لوكالة 
�أنباء �لإمار�ت و�م .. �أن “ مركز �إك�سبو 
رعاية  حت��ت  قدما  مي�سي   “ �ل�سارقة 
�ل�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ودع��م 
�لنجاحات  م���ن  �مل���زي���د  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
مبكانة  ت���رت���ق���ي  �ل���ت���ي  و�لإجن������������از�ت 
�ملعار�س  �سناعة  خارطة  على  �لإم���ارة 
و�لفعاليات �لثقافية و�لتجارية �إقليميا 

وعامليا.
وث��م��ن ���س��ع��ادت��ه �ل���دع���م �ل��ك��ب��ري �لذي 
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  يقدمه �ساحب 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
لقطاع  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
ي�سهد  و�ل������ذي  �لإم��������ارة  يف  �مل���ع���ار����س 
ت����ط����ور�ت لف���ت���ة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د نوعية 
�ل���ع���ار����س���ني و�ل���������زو�ر ..  �مل���ع���ار����س و 
يوليها  �لتي  �حلثيثة  باملتابعة  م�سيد� 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
ونائب  ع��ه��د  ويل  �ل��ق��ا���س��م��ي  ���س��ل��ط��ان 
حاكم �ل�سارقة لقت�ساد �لإمارة ب�سفة 
عامة وملركز �إك�سبو ب�سفة خا�سة حيث 
�أ�سحت �إمارة �ل�سارقة و�حدة من �ملدن 
�ل��ت��ي ت��ق��ود ق��ط��اع �سناعة �مل��ع��ار���س يف 

�ملنطقة.
يعمل  �ل�سارقة  �إك�سبو  مركز  �إن  وق��ال 
حاليا على و�سع خطة خم�سية لتطوير 
و�خلارجية  �لد�خلية  �لتحتية  بنيته 
ت��ت��و�ف��ق م��ع �ل��ت��ط��ور�ت �ل��ت��ي ي�سهدها 
�لعاملي  �مل�ستوى  على  �مل��ع��ار���س  ق��ط��اع 
خا�سة بعد ح�سوله على �سهادة �لنظام 

و�لبيئة  و�ل�����س��ح��ة  ل��ل��ج��ودة  �مل��ت��ك��ام��ل 
لويدز  ���س��رك��ة  م��ن  �ملهنية  و�ل�����س��الم��ة 
ريج�سرت كو�لتي ��سور�ن�س بعد جناحه 
يف تطبيق جميع �ملعايري ذ�ت �ملو��سفات 
و�أنظمة  �لد�خلية  �إجر�ء�ته  �لعاملية يف 
وثيقة  مبثابة  �ل�سهادة  تعترب  �إذ  عمله 
�لعاملية  �مل���و�����س���ف���ات  ع���ل���ى  م��ط��اب��ق��ة 
9001 ونظام  �آي��زو  باجلودة  �خلا�سة 
�إد�رة �لبيئة �آيزو 14001 ونظام �إد�رة 

. �ل�سالمة �آيزو 18001 
و�أ�سار �ملدفع �إىل �أن �إد�رة �ملركز تدر�س 
�ملعار�س  م���ن  ع���دد  ����س��ت�����س��اف��ة  ح��ال��ي��ا 
�ملتخ�س�سة و�لتي �سيتم �لإعالن عنها 

خالل �لفرتة �لقليلة �لقادمة .
م��و���س��ح��ا �أن���ه���ا م��ن��ح��ت م����وؤخ����ر� عدد 
فر�سة  �خل����ا�����س����ة  �ل���������س����رك����ات  م�����ن 
قاعات  يف  �خلا�سة  معار�سهم  لإق��ام��ة 
�مل��ع��ر���س و�ل��ت��ي ت��ن��وع��ت م��ا ب��ني قطاع 
و�لت�ساميم  و�ملفرو�سات  �لإلكرتونيات 

�لد�خلية و�لأزياء وغريها ..
�خلطة  م���الم���ح  �أب��������رز  �أن  و�أ������س�����اف 

�ملجال  �إف�ساح  هي  للمركز  �لتطويرية 
�أمام �ل�سركات �لعاملية لتنظيم �ملعار�س 
�ل�سارقة  �ك�سبو  مركز  يف  �ملتخ�س�سة 
70 يف �ملائة يف حني �ستحتفظ  بن�سبة 
�ملتبقية  بالن�سبة  �ل�سارقة  �إك�سبو  �إد�رة 
30 يف �ملائة و�سرتكز عملها على �ستة 
معار�س  وه����ي  م��ت��خ�����س�����س��ة  م��ع��ار���س 
�ملجوهر�ت و�ل�ساعات و�لتعليم �لدويل 
و�حلديد و�ل�سلب �إ�سافة �إىل معار�س 
و�لتوظيف  و�ل��ط��ب��اع��ة  �ل��ب��ال���س��ت��ي��ك 
للكتاب  �ل�����دويل  و�ل�����س��ارق��ة  �ل��وط��ن��ي 
ت��ن��ظ��ي��م��ه هيئة  ت�������س���رف ع���ل���ى  �ل������ذي 
�ل�سارقة للكتاب. و�أكد �أن �ملركز �سيعمل 
و�إ�سفاء  �أك����رب  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق جن��اح��ات 
مزيد من �لتطوير و�جل��ودة على تلك 
�ملعار�س خالل �لفرتة �ملقبلة م�ستفيد� 
�ل�����س��ارق��ة وبيئتها  �ق��ت�����س��اد  ت��ن��وع  م��ن 
�ملالية و�ل�سيا�سية �مل�ستقرة وكذلك من 
�لعاملي  �مل�ستوى  ذ�ت  �لتحتية  بنيتها 

و�لقو�نني �لتجارية �ملحفزة.
ملعر�س  �حلالية  �ل���دورة  �أن  �إىل  ولفت 

جناحات  حتقق  و�ملجوهر�ت  �ل�ساعات 
�أ�سفت  �أن  بعد  خا�سة  �لتوقعات  فاقت 
مد�خل  على  فنية  مل�سات  �إك�سبو  �إد�رة 
و�أروقة �ملعر�س �أك�سبته جاذبية تتالئم 
�لفنية  و�لقطع  �ملجوهر�ت  جمال  مع 
بيوت  �أ�سهر  تعر�سها  �ل��ت��ي  �ملعرو�سة 

�ملجوهر�ت �لعاملية .
و�أ�ساف �أنه نظر� لالأهمية �لتي تتمتع 
وجه  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  بها 
لعدد  �ل��دع��وة  �ل�����س��ارق��ة  �إك�سبو  م��رك��ز 
لزيارة  �لجتماعي  �لتو��سل  رو�د  من 
�أحدث  و�لط��الع على  �ملعر�س  �أجنحة 
و�ل�ساعات  �مل����ج����وه����ر�ت  جم���م���وع���ات 
�أن  م��ت��وق��ع��ا   .. �ل���ك���رمي���ة  و�لأح�����ج�����ار 
�ل�  حاجز  �ملعر�س  زو�ر  �أرق���ام  تتجاوز 

65 �ألف ز�ئر .
�أن �لدورة �لقادمة للمعر�س  �إىل  ونوه 
�أكتوبر  ���س��ه��ر  خ����الل  ���س��ت��ق��ام  و�ل���ت���ي 
�ملفاجاآت  �لكثري من  �ست�سهد   .. �لقادم 
خيار  �ملعر�س  يعترب  حيث  و�لإ�سافات 
�لعديد من �سناع �ل�ساعات و�ملجوهر�ت 

�أحدث  لعر�س  و�لعامليني  �لإقليميني 
جمموعاتهم يف �ل�سرق �لأو�سط.

معر�س  تنظيم  �أن  �إىل  �مل��دف��ع  و�أ���س��ار 
و�ملجوهر�ت  لل�ساعات  �لأو�سط  �ل�سرق 
يرتكز على �أعلى �أحدث �ملعايري �لعاملية 
�إطار  يف  وذل��ك  و�ل�سيافة  �لتجهيز  يف 
�إىل  �ملعر�س  لتحويل  �لر�مية  �جلهود 
�لعمالء  ف��ي��ه  ي��ل��ت��ق��ي  م��ل��ت��ق��ى جت����اري 
و�لتجار يف مكان و�حد وي�سهد �لعديد 
من �ل�سفقات �ملهمة بني �مل�ساركني من 

د�خل وخارج دولة �لإمار�ت.
�إبر�ز  يف  ي�ساهم  �ملعر�س  �أن  �إىل  ولفت 
للمحرتفني  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  �ل�����س��ارق��ة 
و�ل�ساعات  ب���امل���ج���وه���ر�ت  و�مل��ه��ت��م��ني 
�قت�ساد  على  �ل�����س��وء  ت�سليط  بجانب 
�لإم���ارة كوجهة عاملية لأح��د�ث كبرية 

ذ�ت م�ستوى عاملي.
و�أ���س��اد �مل��دف��ع ب��اجل��ه��ود �ل��ت��ي تقدمها 
على  �ل�سارقة  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 

مد�ر �لعام .
م��ع��رب��ا ع���ن ���س��ك��ره جل��م��ي��ع �ل���دو�ئ���ر 
�حل��ك��وم��ي��ة يف �لإم������ارة مل���ا ت���وف���ره من 
و�لعار�سني  �مل���ع���ار����س  ل��ك��ل  خ���دم���ات 
و �ل����زو�ر ع��ل��ى ح��د ���س��و�ء م��ا ���س��اه��م يف 

�إجناحها ومتيزها .

�عتمادية  رف��ع  يف  ي�سهم  مب��ا  �مل��ت��ط��ورة 
وك����ف����اءة �ل���ع���م���ل ل���ت���خ���دم خ���ط���ط دبي 
�لطموحة  و�لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة 
وت���ع���زز ج��ه��ود �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة يف 

�لإمارة.
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بنك دبي �لإ�صالمي ي�صتقطب �ملو�هب �لإمار�تية 
خالل معر�ض �لإمار�ت للوظائف 2017

•• دبي-الفجر:

 ي�سارك بنك دبي �لإ�سالمي، �أكرب بنك �إ�سالمي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�ملن�سة  يعد  �ل��ذي  للوظائف،  �لإم����ار�ت  معر�س  م��ن  ع�سرة  �ل�سابعة  �ل���دورة  يف 
و�لذي  �لبالد،  يف  �لعمل  وجهات  عمل  عن  �لباحثني  من  لكل  �ل��ر�ئ��دة  �لوطنية 
ينعقد بني 9 و11 �أبريل 2017. وتاأتي م�ساركة �لبنك يف هذ� �حلدث متا�سياً 
مع  �لدولة،  �أنحاء  جميع  يف  �لإمار�تيني  �ملو�طنني  بتمكني  �لر��سخ  �لتز�مه  مع 
��ستمر�ره يف �لوقت ذ�ته بدعم روؤيته �لأو�سع �لتي تقوم على تعزيز تطوير �لقطاع 

�ملايل �لإ�سالمي من خالل �جليل �لقادم من قادة هذ� �لقطاع.
�ل�سيخ حممد  �سمو  رعاية  يقام حتت  �ل��ذي  للوظائف،  �لإم���ار�ت  ويركز معر�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، على  �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  بن ر��سد 
�مل�ساركني  وج��ذب  �ملنا�سبة،  �ملهنية  �خل��ي��ار�ت  لتحديد  �لإم��ار�ت��ي  �ل�سباب  دع��م 
�لإم���ار�ت  دول��ة  يف  ر�ئ���دة  موؤ�س�سات  �إىل  لالن�سمام  يتطلعون  �ل��ذي��ن  �ملوهوبني 
قال  �لبنك يف هذ� �حل��دث،  تعليقه على م�ساركة  . ويف معر�س  �ملتحدة  �لعربية 
عبيد �ل�سام�سي، رئي�س �ملو�رد �لب�سرية و�ل�سوؤون �لإد�رية يف بنك دبي �لإ�سالمي: 
من  �أ�سا�سياً  ج��زء�ً  �لتوطني  ك��ان  لطاملا 
����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ب��ن��ك ط��وي��ل��ة �لأج����ل، 
ون���ح���ن ن���و�����س���ل ت��رك��ي��ز ج���ه���ودن���ا على 
ويعد  �ل�سابة.  �ملحلية  �مل��و�ه��ب  تطوير 
�أك��رب بنك يف  بنك دب��ي �لإ�سالمي ر�ب��ع 
وهو  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
لعب ر�ئد يف جمال �لتمويل �لإ�سالمي 
�مل��ن��ط��ل��ق، فاإننا  �مل��ن��ط��ق��ة، وم���ن ه���ذ�  يف 
نقوم د�ئماً بالبحث عن �أفر�د موهوبني 
�لتحدي  م�����س��ت��وى  ل���رف���ع  م�����س��ت��ع��دي��ن 
موؤ�س�سة  يف  ب��ال��ع��م��ل  �ن��خ��ر�ط��ه��م  ع��ن��د 
م��ت��م��ي��زة، ح��ي��ث ت��ك��ون ط��م��وح��ات �لفرد 
�ملهنية و�لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للبنك 

متناغمة متاماً مع بع�سها �لبع�س .
دولة  ب��روؤي��ة  كامل  ب�سكل  �لإ�سالمي  دب��ي  بنك  يلتزم  ق��ائ��اًل:  �ل�سام�سي  و�أ���س��اف 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة جلعل دبي مركز�ً عاملياً لل�سريفة و�لتمويل �لإ�سالمي، 
بر�مج  خالل  من  �إمار�تيني  �سباب  موظفني  وتطوير  تدريب  ب��اأن  نوؤمن  ونحن 
تدريب ر�ئدة يف �لقطاع، كرب�مج بنك دبي �لإ�سالمي، �سيلعب دور�ً حمورياً على 
�أولوية  هذ� �ل�سعيد. ومن هنا، فاإن �مل�ساركة يف معر�س �لإم��ار�ت للوظائف هي 
ق�سوى بالن�سبة لنا يف �سياق مو��سلتنا �لعمل على جذب �أف�سل �ملو�هب �ملحلية، 
�لتمويل �لإ�سالمي يف �لبالد. وجدير بالذكر  �مل�ستد�مة ل�سناعة  �لتنمية  ودعم 
�أي  �إىل 44٪،   2016 �لإ�سالمي و�سلت يف عام  �لتوطني يف بنك دبي  ن�سبة  �أن 
�لر�مية  �لبنك  تتما�سى جهود  كما  �ملوظفني.  �إجمايل عدد  ن�سف  يقرب من  ما 
 ،2021 دب��ي  خطة  مع  وتطويرها  بها  و�لحتفاظ  �إمار�تية  مو�هب  ج��ذب  �إىل 
و�لأجندة �لوطنية لالأعو�م �ل�سبعة �لقادمة، و�لتي تهدف �إىل زيادة عدد �ملو�طنني 

�لإمار�تيني �لعاملني يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س مبقد�ر ع�سرة �أ�سعاف.  

»اإمداد» ت�سارك يف معر�س الإمارات للوظائف 2017
�صركة �إد�رة �ملر�فق ت�صتهدف زيادة عدد 
موظفيها �لإمار�تيني �إىل 7 % هذ� �لعام

•• دبي-الفجر:

، �ل�سركة �لر�ئدة يف جمال توفري �حللول �ملتكاملة لإد�رة �ملر�فق  �إم��د�د  تعتزم 
�لدنيا  �لإد�ري����ة  �ملنا�سب  يف  �لإم��ار�ت��ي��ني  موظفيها  ع��دد  زي���ادة  دب���ي،  ومقرها 
و�لو�سطى و�لعليا �إىل %7 �سعود�ً من %5 حالياً، وذلك متا�سياً مع �لتز�مها 

ب�سيا�سة �لتوطني حلكومة دولة �لإمار�ت. 
�لإم���ار�ت للوظائف  �ل�سركة يف معر�س  �لإع��الن عن ذلك قبيل م�ساركة  وج��اء 
Careers UAE 2017( 2017(، �لن�سخة �لأحدث من معر�س �لتوظيف 
و�لتعليم و�لتدريب �لأبرز يف �لدولة و�ملخ�س�س للمو�طنني �لإمار�تيني و�لذي 
�لتجاري  دب��ي  �ملقبل يف مركز  ني�سان  �أب��ري��ل   11 �إىل   9 م��ن  �ل��ف��رتة  يف  �سيقام 

�لعاملي.
وتتطلع “�إمد�د” �إىل رفع عدد موظفيها �لإمار�تيني �إىل 28 موظفاً قبل نهاية 
�لعام �جلاري، حيث تعتزم تعيني ثالثة خريجني جدد و�أحد �ملو�طنني من ذوي 
�لحتياجات �خلا�سة يف منا�سب رئي�سية يف �ل�سركة. و�سيخ�سع �ملوظفون �جلدد 
�إىل فرتة تدريبية على �لعمل وذلك يف �إطار برناجمها للتدريب �لإد�ري “�إلهام”، 

�لذي مت ت�سميمه لإعد�د وتوظيف �ل�سباب �لإمار�تي يف جمال �إد�رة �ملر�فق.
ومهار�ت  �لأ�سا�سية  و�خل��رب�ت  �ملعارف  �إلهام  �لإد�ري  �لتدريب  برنامج  ويقدم 
من  للمتدربني  �مل��ت��ط��ورة  �مل��ر�ف��ق  �إد�رة 
�إعد�دهم  �أج��ل  م��ن  �لإم��ار�ت��ي  �ل�سباب 
�مل�ستقبل  يف  ق��ي��ادي��ة  م��ن��ا���س��ب  ل��ت��ويل 
�سمن �ل�سركة، وليكونو� �أي�ساً ممثلني 
وقيمها  �إم������د�د  ل�����س��رك��ة  م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ني 

�لأ�سا�سية. 
ك��م��ا ي��رك��ز ب��رن��ام��ج �إل���ه���ام ع��ل��ى توفري 
للمو�طنني  �ل���وظ���ي���ف���ي���ة  �ل����ف����ر�����س 
�لحتياجات  ذوي  م���ن  �لإم����ار�ت����ي����ني 
�لإم��ار�ت��ي��ة من  �مل���ر�أة  �خلا�سة وكذلك 
خ��الل ت��ق��دمي خ��دم��ات �ل��ت��دري��ب عايل 
ثالثة  ت��رق��ي��ة  م����وؤخ����ر�ً  ومت  �جل�������ودة. 
خريجني �إىل �ملرحلة �لتالية كموظفني 
منتظمني بعد خ�سوعهم لربنامج �إلهام 
�إمد�د:  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  لوتاه،  �هلل  وقال جمال عبد  بنجاح.  و�إكماله 
قمنا بتوظيف 14 مو�طن ومو�طنة على مدى �ل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية، وهناك 
حالياً ما ي�سل �إىل %5 من موظفينا يف �مل�ستويات �لدنيا و�ملتو�سطة و�لعليا هم 
من �ملو�طنني �لإمار�تيني. وناأمل �أن نرفع ب�سكل كبري من �لأرقام �حلالية خالل 
هذ� �لعام من خالل برناجمنا �لتدريبي �إلهام وم�ساركتنا �لن�سطة يف �لفعاليات 
�لهامة مثل معر�س �لإم��ار�ت للوظائف. و�أ�ساف لوتاه: يعد معر�س �لإمار�ت 
للوظائف 2017 من�سة مثالية لتحقيق �هد�فنا فيما يتعلق بتوظيف �ملو�طنني 
�لإمار�تيني، حيث �سن�ستفيد من �ل�سعبية �لتي يتمتع بها هذ� �حلدث من �أجل 
�إد�رة  بالعمل يف قطاع  �لر�غبني  �لإمار�تي  �ل�سباب  �لتو��سل مع �ملخت�سني من 
�ملر�فق ب�سكل عام ولدى �سركتنا على وجه �خل�سو�س. كما �سيتيح لنا معر�س 
�لإمار�تي  �ل�سباب  مو�هب  وتطوير  على  �لتعرف   2017 للوظائف  �لإم���ار�ت 
�لقطاع.  ه��ذ�  يف  �مل�ستقبل  يف  قيادية  منا�سب  ت��ويل  على  �ل��ق��درة  لديهم  مم��ن 
على  و�طالعهم  ��ستف�سار�تهم  جميع  على  للرد  جاهز�ً  �ملوؤهل  فريقنا  و�سيكون 
�لفر�س و�لأدو�ر �لتي يتيحها جمال عملنا.  ونتطلع قدماً �إىل فر�س �لتو��سل 

�ملثمرة و�حلو�ر�ت �لبناءة خالل هذ� �ملعر�س.     

عبداهلل �سلطان العوي�س ي�ستقبل وزير القت�ساد الأنغويل

غرفة جتارة و�صناعة �ل�صارقة تبحث فتح �آفاق جديدة للم�صتثمرين �لإمار�تيني يف �أنغول

�أنغول  وجمهورية  �ل�سارقة  يف  �لأعمال 
ودفعها �إىل مر�حل عمل متطورة ت�سهم 
يف رف���ع ح��ج��م �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري وفتح 
�نطالقا  م�سرتكة  ��ستثمارية  م�ساريع 

من �ملقومات �لتي يتمتع بها كل طرف.
عمق  على  �للقاء  خ��الل  �لعوي�س  و�أك���د 
�ل���ت���ي تربط  �ل���ع���الق���ات �لق���ت�������س���ادي���ة 
عموما  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�خل�سو�س  وج��ه  على  �ل�سارقة  و�إم����ارة 
مع جمهورية �أنغول، م�سري� �إىل حر�س 
�لغرفة على بناء عالقات تعاون جتاري 
�لقت�سادية  �لفعاليات  مع  و��ستثماري 
يف �أنغول �سمن جهود �لإمارة يف تطوير 

�ل����دول����ة يف كافة  ه����ذه  ع��الق��ات��ه��ا م���ع 
�آفاق  لفتح  �مل�ستمر  و�سعيها  �لقطاعات، 
�لأعمال  قطاع  �أم��ام  جديدة  ��ستثمارية 
�أرجاء  �ستى  �لإمارتيني يف  و�مل�ستثمرين 
�ملحلي،  ل��الق��ت�����س��اد  ت���ع���زي���ز�  �ل����ع����امل، 
و�لزدهار  �لرخاء  لتحقيق  منها  و�سعيا 

للمجتمع و�لدولة.
من جهته �أ�ساد وزير �لقت�ساد �لأنغويل 
بالعالقات �لوثيقة �لتي تربط بالده مع 
�ملتحدة عموما،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
�خل�سو�س،  وج��ه  على  �ل�سارقة  و�إم���ارة 
موؤكد� على �أهمية تعزيز هذه �لعالقات 
�لبلدين  م�سلحة  ف��ي��ه  مل��ا  وت��ط��وي��ره��ا 

�ل�سديقني.
و�أو�سح �لوزير خالل �للقاء ما تتمتع به 
يف  عديدة  ��ستثمارية  فر�س  من  ب��الده 
و�لتعدين  و�ل��زر�ع��ة  �ل�سياحة  جم��الت 
على  �حلر�س  مع  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات 
ت���وف���ري ك���اف���ة �ل��ت�����س��ه��ي��الت و�حل���و�ف���ز 
ل����س���ت���ق���ط���اب �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن �لأج����ان����ب 
لإقامة  خ�سو�سا  و�لإم��ار�ت��ي��ني  عموما 
�لقطاعات  ه��ذه  يف  ��ستثمارية  م�ساريع 
لدعم  م�سرية �لتنمية �لتي تتطلع �إليها 

بالده. 
و�أكد �لوزير على �أهمية تبادل �ملعلومات 
و�أنغول   �ل�سارقة  �إم���ارة  ب��ني  و�خل���رب�ت 

•• ال�شارقة-الفجر:

�لعوي�س  ���س��ل��ط��ان  ���س��ع��ادة ع��ب��د�هلل  �أك����د 
�ل�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س 
�مل�ساهمة  �ستو��سل دوره��ا يف  �لغرفة  �أن 
�لقت�سادية  �لعالقات  وتطوير  بتقوية 
�لعامل،  ب���ل���د�ن  م���ع خم��ت��ل��ف  ل����الإم����ارة 
�لتي  �لأف��ري��ق��ي��ة  �ل���ق���ارة  دول  ل���س��ي��م��ا 
�أ����س���و�ق���ا و�ع������دة وت���ق���دم فر�سا  مت��ث��ل 
�لإمار�تيني،  �لأع���م���ال  ل��رج��ال  ك��ب��رية 
�ل������دوؤوب م���ن خ���الل �لعديد  و�ل�����س��ع��ي 
�لفر�س  �ك���ت�������س���اف  يف  �ل���و����س���ائ���ل  م����ن 
�خلا�س  للقطاع  �مل��ت��اح��ة  �ل���س��ت��ث��م��اري��ة 
�مل��ح��ل��ي ورج����ال �لأع���م���ال مل��ا ل��ذل��ك من 
�أهمية يف �لنهو�س باأن�سطتهم و�أعمالهم 
�لقت�سادية  �ل��ع��الق��ات  م��ن  و�ل��ت��ط��وي��ر 
و�لتبادل �لتجاري بني �ل�سارقة و�لدول 
�أنغول  �لأف��ري��ق��ي��ة ع��م��وم��ا وج��م��ه��وري��ة 

على وجه �خل�سو�س.
جاء ذلك خالل ��ستقبال �سعادته موؤخر� 
ملعايل �لدكتور �أبر�هو بيو دو�س �سانتو�س 
جمهورية  يف  �لقت�ساد  وزي��ر  جورجيل 
�أنغول و�لوفد �ملر�فق له يف مقر �لغرفة 
بال�سارقة، بح�سور �سعادة وليد بوخاطر 
خالد  و���س��ع��ادة  للرئي�س  �ل��ث��اين  �لنائب 
�ل��ه��اج��ري م��دي��ر ع��ام �لغرفة  ب��ن بطي 
وحممد �أحمد �أمني م�ساعد �ملدير �لعام 
و�لأع��م��ال حيث بحث  �لت�����س��ال  لقطاع 
�ل��ط��رف��ان ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات ب��ني قطاع 

ل��ت��ح��ف��ي��ز رج������ال �لأع�����م�����ال ع���ل���ى بناء 
كما  بينهما.  فعالة  ��ستثمارية  عالقات 
ب��رن��ام��ج فعال  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ب��ل  ب��ح��ث  مت 
�لتجارية  �ل��وف��ود  بني  �ل��زي��ار�ت  لتبادل 
من �جلانبني، و�مل�ساركة يف �ملعار�س �لتي 
تقام لدى كل منها يف خمتلف �لقطاعات. 
وق��دم �ل��وزي��ر دع��وة ل��رج��ال �لأع��م��ال يف 
�لإم�����ارة ل��زي��ارة ب����الده، و�ل���وق���وف على 
ل�سيما  فيها،  �ملتاحة  �ل�ستثمار  فر�س 
يف جم��الت �سناعة �لأغ��ذي��ة �لتي يرى 
�لوزير �أن هناك جمالت و��سعة للتعاون 
�ل�سارقة  �إم����ارة  �لأع���م���ال يف  م��ع رج���ال 

لال�ستثمار �ملجدي فيها.
ك���م���ا ����س��ت��ع��ر���س �جل���ان���ب���ان �خل���دم���ات 
ت���ق���دم���ه���ا غرفة  �ل���ت���ي  و�ل���ت�������س���ه���ي���الت 
�ملنت�سبني  �أع�������س���ائ���ه���ا  �إىل  �ل�������س���ارق���ة 
م���ن مم��ث��ل��ي �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، ومدى 
�ل�سركات  دع��م  يف  و�ل��ت��ع��اون  �ل�ستعد�د 
و�مل��وؤ���س�����س��ات �لأن��غ��ول��ي��ة �ل��ت��ي ت��رغ��ب يف 

�ل�ستثمار يف �لإمارة.
وثائقي  فيلم  عر�س  �للقاء  خ��الل  ومت 
تتمتع  م��ا  ع��ر���س  �لإم����ارة  ع��ن  تعريفي 
�قت�سادية  م��ق��وم��ات  م���ن  �ل�����س��ارق��ة  ب���ه 
من  ب��ه  تزخر  وم��ا  و�سناعية،  وجت��اري��ة 
وما  ع��دي��دة،  وثقافية  �سياحية  م��و�ق��ع 
تقدمه من فر�س ��ستثمارية يف خمتلف 
�ل���ق���ط���اع���ات. ويف ن��ه��اي��ة �لج���ت���م���اع مت 
�ملعر�س  �لز�ئر يف  للوفد  تنظيم جولة  

�لد�ئم للمنتجات �ل�سناعية �ملحلية.

عمومية ر�أ�ض �خليمة للدو�جن تقر توزيع �أرباح نقدية بن�صبة 10باملائة 
•• راأ�س اخليمة-وام:

و�فقت �جلمعية �لعمومية ل�سركة ر�أ�س 
�خليمة للدو�جن و�لعلف يف �جتماعها 
بتوزيع  �لد�رة  جمل�س  تو�سية  ع��ل��ى 
ن�سبتها  ل��ل��م�����س��اه��م��ني  ن��ق��دي��ة  �أرب�������اح 
%10 من ر�أ�س �ملال كما �سادقت على 

تقرير جمل�س �لإد�رة وتقرير مدققي 
�حل�سابات.

وق������ال �ل�����س��ي��خ ي���ا����س���ر ب����ن �أح����م����د بن 
ر�أ������س  ����س���رك���ة  �ن  �ل���ق���ا����س���م���ي  ح���م���ي���د 
�خليمة للدو�جن و�لعلف لديها خطة 
�لنتاج  ل���زي���ادة  ط��م��وح��ة  م�ستقبلية 
�لأ�سعار  وحت�����س��ني  �ل���وح���د�ت  بجميع 

�لإ�ستثمار  ع��الوة على  �لأرب���اح  وزي���ادة 
�ملالية حتقيقا لأف�سل  �لأمثل للمو�رد 
�لعو�ئد و��ستغالل �لأر��سي �ململوكة يف 

��ستثمار�ت عقارية .. 
م�سري� �ىل �سعي �ل�سركة �لإنتقال �ىل 
تطوير  فر�سة  لها  ي��وف��ر  ج��دي��د  مقر 

ذ�تها.

�جلمعية  ��ستمعت  �لإج��ت��م��اع  وخ���الل 
�لد�رة  جمل�س  تقرير  �ىل  �لعمومية 
عبد�لعال  ���س��ي��د  �أح���م���د  ق��دم��ه  �ل����ذي 
مدير عام �ل�سركة �لذي ت�سمن حتقيق 
مليونا   11 ق���دره���ا  �أرب���اح���ا  �ل�����س��رك��ة 
 22 763 درهما مقابل  و  �ألفا   253
درهما   281 و  �أل��ف��ا   819 و  مليونا 
بينما   2015 لعام  �ل��ف��رتة  نف�س  ع��ن 
�لدو�جن  لبيع  �لي���ر�د�ت  �جمايل  بلغ 
وم�ستقاتها يف عام 2016 مبلغا قدره 
35 مليونا و 527 �ألفا و 385 درهما 
و  �ألف   610 و  6 ماليني  بانخفا�س 
216 درهما مقارنة بنف�س �لفرتة من 

. �لعام 2015 
فان  �لد�رة  جم��ل�����س  ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق���ا 
 437 م��ن  �رت��ف��ع��ت  �مل�ساهمني  ح��ق��وق 
مليونا و 905 �آلف و 300 درهم يف 
مليونا   450 �ىل  لت�سل   2015 ع��ام 
 2016 ع���ام  يف   81 و  �أل���ف���ا   365 و 
وكان ذلك نتيجة لقيام �ل�سركة باعادة 
تقييم ��ستثمار�ت بالأر��سي و�لعقار�ت 

و�لأ�سهم.

م�صروع �لز�هية بال�صارقة يطلق حي 
)�لليلك( �جلديد بتكلفة 650 مليون درهم

•• ال�شارقة-وام:

�لليلك  ح���ي  �ل���ز�ه���ي���ة  م�������س���روع  �أط���ل���ق 
�جلديد �لذي ي�سم 120 منزل و ت�سل 
تكلفته �لأن�سائية �ىل 650 مليون درهم 
و  و�لفلل  هاو�س  �ل��ت��اون  منازل  ي�سم  و 
كافة  لقاطنيه  ويوّفر  ي��ارد  �لكورت  فلل 
فيها  مب��ا  �ل��ع�����س��ري��ة  �حل��ي��اة  متطلبات 
ورعاية  و�ل��ع��ب��ادة  لال�ستجمام  مناطق 
عامة  مناطق  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لأط��ف��ال 
وحمالت للت�سوق. و تعود ملكية م�سروع 
�لز�هية ل�سركة �ل�سارقة �لقاب�سة و هي 
���س��ر�ك��ة ب��ني ح��ك��وم��ة �ل�����س��ارق��ة و�سركة 
ماجد �لفطيم �لعقارية ويتكون جمّمع 
م�ستقلة  �أح����ي����اء  ���س��ب��ع��ة  م���ن  �ل���ز�ه���ي���ة 
ت�����س��ل قيمته  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا  وم��رت��ب��ط��ة 
4 مليار�ت درهم وي�سم  �لأجمالية �ىل 
�كتماله  عند  �سكنية  نحو2270 وحدة 
يف عام 2022 ترت�وح �أحجامها ما بني 
ف��اخ��رة و���س��ق��ًق م��ت��ع��ددة �لأحجام.  ف��ل��ل 
يف  خ����ا�����س  ����س���ك���ن���ي  جم���م���ع  �أول  وه������و 
“بريام  �سهادة  على  و�حلا�سل  �ل�سارقة 
للمجمعات” لال�ستد�مة �لبيئية - �لذي 

تنفذه �سركة “�ل�سارقة �لقاب�سة« .

»كهرباء �ل�صارقة« تطالب بالتحول لأنظمة طاقة �آمنة و�صديقة للبيئة خالل موؤمتر يف نريوبي
•• نريوبي -وام: 

�أكد �سعادة �لدكتور �ملهند�س ر��سد �لليم 
�ل�سارقة  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
من  �لتحول  لعملية  �لتخطيط  �أهمية 
عاملية  �أنظمة  �إىل  �لتقليدية  �لأن��ظ��م��ة 
من  وم�����س��ت��د�م��ة  ذك��ي��ة  ط��اق��ة  ت�ستخدم 
لأنظمة  وم����ق����رتح����ات  خ���ط���ط  خ�����الل 
طاقة �آمنة و�سديقة للبيئة وذ�ت كفاءة 

�قت�سادية مرتفعة. 
خالل  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته  يف   - و�أ����س���ار 
�ملتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  �لأف���ري���ق���ي  �مل���وؤمت���ر 
�لذي �أقيم يف �لعا�سمة �لكينية نريوبي 
عامة  ب�سفة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل   -
قطعت  خا�سة  ب�سفة  �ل�سارقة  و�إم����ارة 
�سوطا كبري� يف جمال �لطاقة �ملتجددة 
يف  ثقة  وب��ك��ل  ثابتة  ب��خ��ط��و�ت  ومت�سي 
على  و�لع��ت��م��اد  �ل��ذك��ي  �لتحول  عملية 

�لطاقات �ملتجددة.
وتطرق خالل كلمته �أمام �ملوؤمتر - �لذي 
�سهده ممثلو 20 دولة وعدد من خرب�ء 
�لطاقة ووزر�ء و�سخ�سيات عديدة - �إىل 
�لطاقة من خالل  �أهمية �حلفاظ على 
تكون  طاقة  نحو  طموحة  بر�مج  و�سع 

�أنظف و�أكر ��ستد�مة جلميع �لفئات.
و�أكد �أن ��سرت�تيجية هيئة كهرباء ومياه 
�أولوياتها تنفيذ  �ل�سارقة و�سعت �سمن 
م�سروعات طموحة لرفع كفاءة �لطاقة 
�مل��ائ��ة م��ن خ��الل حتويل  50 يف  بن�سبة 

�جلديدة  �ل���غ���ازي���ة  �ل����وح����د�ت  ت�����س��غ��ي��ل 
�لغاز  �إىل  �لثقيل  �لنفط  م��ن  و�لعاملة 
حمطات  حت��وي��ل  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لطبيعي 
ملحطات  دور�ت  �إىل  �ل���غ���ازي���ة  �لإن����ت����اج 
تر�سيد  مب��و���س��وع  و�له���ت���م���ام  م��رك��ب��ة 
����س��ت��ه��الك �ل��ط��اق��ة م���ن خ���الل بر�مج 
بتنفيذها  ب��د�أت  وخطط  �لهيئة  �أعدتها 
�لطاقة  على  �لطلب  �سينخف�س  و�لتي 
مبوجبها خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة بجانب 
�لقدر�ت  وبناء  �لبحثية  �ل�سيا�سات  دعم 

�لب�سرية يف هذ� �ملجال.
ودعا رئي�س هيئة كهرباء ومياه �ل�سارقة 

�جلهود  وت��ك��ات��ف  �ل��ع��م��ل  ����س���رورة  �إىل 
�لدولية لتطوير حلول جديدة يف جمال 
�لتي  �لفقرية  للبلد�ن  �ملتجددة  �لطاقة 
لي�س لديها �خلربة و�لتكنولوجيا ور�أ�س 
�لبلد�ن  ه���ذه  �أن  �إىل  م�����س��ري�   .. �مل����ال 
�لتغري  عن  م�سوؤولية  �لبلد�ن  �أق��ل  هي 

�ملناخي ومع ذلك تعاين �آثاره.
كبرية  لديها فر�س  �أفريقيا  �أن  و�أو�سح 
يف جمال �إنتاج �لطاقات �ملتجددة وميكن 
�أن ت�سع معايري يف هذ� �ملجال حيث �أن 
بفقر  متاأثرون  �لقارة  �سكان  ثلثي  نحو 
للتطوير  ف��ر���س  ه��ن��اك  ل��ك��ن  �ل��ط��اق��ة 

 - �لليم  وطالب  منها.  �ل�ستفادة  يجب 
وتبادل  �لتو��سل  بت�سجيع   - كلمته  يف 
و�لعقبات  �لتحديات  لتجاوز  �خل���رب�ت 
و�ل�����س����ت����ف����ادة م����ن �ل���ف���ر����س و�لآف��������اق 
�ل��ت��ي حتقق  �مل��ت��ج��ددة  �ل��و�ع��دة للطاقة 
�لعديد من �ملز�يا منها �حلد من �رتفاع 
ح���ر�رة �لأر�����س وجت��ن��ب �ن��ب��ع��اث��ات ثاين 
�لطاقة  قطاع  �أن  حيث  �لكربون  �أك�سيد 
ثلثي  من  يقرب  عما  م�سوؤول  �لعامل  يف 
�ن���ب���ع���اث غ������از�ت �لح���ت���ب���ا����س �حل�����ر�ري 
�لتنمية  مل���ب���ادئ  ي�ستجيب  �أن  وي��ت��ع��ني 
�مل�����س��ت��د�م��ة و�ل��ت��ح��ول لأن��ظ��م��ة �لطاقة 

�لقدرة  م��ع  تتو�فق  من��اذج  نحو  �لذكية 
تغري  ومكافحة  �لقت�سادية  �لتناف�سية 
�ملناخ مل يعد خيار� بل �سرورة للمجتمع 

�لدويل باأكمله.
ر��سد  �ملهند�س  �لدكتور  �سعادة  و�لتقى 
�ل��ل��ي��م - ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات �ملوؤمتر 
�لوفود  �ل������وزر�ء وروؤ�����س����اء  م���ن  ع����دد�   -
�لبرتول  وزير  �لعاملية منهم  و�ل�سركات 
و�لطاقة �لكيني ومعايل �لدكتور ح�سن 
و�لثقافة  �ل�����س��ب��اب  وزي����ر  �أري�����رو  و�ري����و 
�سبل  معهم  وب��ح��ث  �لكيني  و�ل��ري��ا���س��ة 

�لتعاون لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة.
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حتتفي مبرور 35 عاما على تاأ�سي�سها

جلف كر�فت تعر�ض �أحدث  يخوتها يف معر�ض �صنغافورة �ل�صنوي لليخوت

متا�سيًا مع ا�سرتاتيجية لدعم م�سرية التوطني
بنك دبي �لتجاري يطلق برنامج »طموح « لتاأهيل وتدريب 

�ملو�طنني من خالل رعايته ملعر�ض �لإمار�ت للوظائف 2017
•• دبي – الفجر:

�لوطنية  �ل��ك��و�در  و��ستقطاب  �ل��ت��وط��ني  م�سرية  ل��دع��م  ج��ه��وده  �إط���ار  يف   
دبى  بنك  �أعلن  �مل�سريف،  بالقطاع  لاللتحاق  و�خلريجات  �خلريجني  من 
رعاية معر�س  م�ساركة يف  خ��الل  »طموح«  برنامج  �إط��الق  ع��ن   �لتجاري 
�لأمار�ت للوظائف 2017 و�لذي �سيقام يف �لفرتة من 9 �إىل 11 �أبريل 2017 

يف �ملركز �لتجاري بدبي.
�لبنك  م�ساركة  على  وتعليقا   
�ملو�رد  رئي�س  باول  قال جاريث 
بنك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف  �ل��ب�����س��ري��ة 
م�ساركتنا  تاأتي  �لتجاري:  دبي 
�إطار  يف  �لتوظيف  معار�س  يف 
ب�سكل  �لتو��سل  على  حر�سنا 
�لوطنية  �ل���ك���و�در  م��ع  م��ب��ا���س��ر 
�لدولة  ج��ام��ع��ات  خريجي  م��ن 
و�لكليات  �لأجنبية  و�جلامعات 
و�ملعاهد من �أ�سحاب تخ�س�سات 
�إد�رة  �أو  �لقت�ساد  �أو  �ملحا�سبة 
�ملالية  �ل���ع���ل���وم  �أو  �لأع�����م�����ال 
بالعمل  �ل��ر�غ��ب��ون  و�مل�سرفية 
لتعريفهم  �مل�سريف  �لقطاع  يف 
ب���ف���ر����س �ل���ع���م���ل �مل���ت���اح���ة لهم 

وبر�مج تاأهيل �ملو�طنني �لتي ينظمها مركز �لتدريب و�لتطوير يف �لبنك. 
كذلك �طالعهم على مز�يا ومنافع �لن�سمام �إىل بنك دبي �لتجاري.

و�جبه  م��ن  �نطالقا  للبنك  ��سرت�تيجيا  خ��ي��ار�  �لتوطني  يعد  و�أ���س��اف: 
وتدريب  وتاأهيل  ��ستقطاب  باأهمية  منه  و�إمي��ان��ا  ر�ئ��دة  وطنية  كموؤ�س�سة 
وقد  �ملجتمع.  خدمة  على  �لقائمة  ر�سالته  مع  ومتا�سيا  �لوطنية  �لكو�در 
�أعلى  باأحد  �ليوم  يتمتع  �ملجال حيث  هذ�  مكانة متقدمة يف  �لبنك  حقق 
معدلت �لتوطني �سمن �لقطاع �مل�سريف يف دولة �لإمار�ت و�لذي ياأتي نتاج 
جهود م�ستمرة و��سرت�تيجية حمددة �ختطها �لبنك ويعمل على تطويرها 
على نحٍو م�ستمر لتنمية وتطوير مو�رده �لب�سرية و�مل�ساهمة يف خلق جيل 
م�سريف وطني موؤهل يتمتع مب�ستوى متميز من �لتاأهيل و�لتدريب يوؤهله 

لت�سلم مر�كز قيادية بالبنك.
و�ختتم باول حديثه قائال: من خالل هذ� �حلدث نطلق برناجمنا �لتاأهيلي 
و�لتدريبي �جلديد للمو�طنني “طموح “ ، و كما �أود �أن �أنتهز هذه �لفر�سة 
�لوطني  �ملعر�س  يف  �لتجاري  دبي  بنك  جناح  لزيارة  �ل�سباب  كافة  لدعوة 

للتوظف للتعرف على فر�س �لعمل �لتي يوفرها �لبنك. 
وتقدير�ً للدور �ملتميز وجهود بنك دبي �لتجاري يف جمال توطني �لوظائف 
جمل�س  تقدير  �لبنك  ن��ال  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول  م�ستوى  على 

وزر�ء �لعمل بدول جمل�س �لتعاون. 
�لب�سرية يف  �مل��و�رد  تنمية  �لب�سرية، وجائزة  للتنمية  دبي  بجائزة  فاز  كما 

�لقطاع �مل�سريف.

�لبنك �لعربي �ملتحد يحتفي بتخريج �ملو�طنني 
�مل�صاركني يف برنامج »ريادة« �لتدريبي 

•• ال�شارقة -وام:

�حتفل “�لبنك �لعربي �ملتحد “ بتخريج ع�سرة �إمار�تيني من ذوي �ملهار�ت 
�أطلقه �لبنك  “ �لتدريبي �لذي  “ريادة  �لو�عدة بعد م�ساركتهم يف برنامج 

بهدف دعم وتطوير �لكفاء�ت �لإمار�تية �ل�سابة.
فريدة  �سهر� خطة تطوير مهني   12 مل��دة  ��ستمر  �ل��ذي  �لربنامج  ويوفر   
تغطي جمموعة متنوعة من �ملجالت و�لتي تبد�أ بتطوير �ملهار�ت �مل�سرفية 
و�سائل  با�ستخد�م  �لتدريب  ويتم  �لقيادية  �ملهار�ت  بتنمية  وتنتهي  �لتقنية 
خمتلفة ت�سمل �لف�سول �لدر��سية و�لتدريب يف �لأماكن �ملفتوحة ومفاهيم 
و�لإر�ساد  و�لتوجيه  �لعمل  �أم��اك��ن  �سمن  و�ل��ت��دري��ب  �لإل��ك��رتوين  �لتعلم 

وغريها. 
من  �لأوىل  �لدفعة  �سمت   2014 نوفمرب  يف  ري���ادة  برنامج  �إط���الق  ومت 
مر�سحيه 15 �إمار�تيا من ذوي �ملوؤهالت و�ملهار�ت �لعالية و�لذين ح�سرو� 
عدة دور�ت تدريبية �ساملة لتطوير مهار�تهم �لوظيفية بهدف تن�سئة قاعدة 

من قادة �مل�ستقبل �لذين يتمتعون بالكفاءة و�ملهار�ت �لعملية �ملتخ�س�سة.
 وقال �سامر متيمي �لرئي�س �لتنفيذي بالإنابة للبنك �لعربي �ملتحد : نحن 
ملتزمون بتعزيز قدر�ت فريقنا من �لكو�در �لإمار�تية �ملوؤهلة لتمكينهم يف 
�مل�ستقبل من تبووؤ منا�سب قيادية يف �لبنك �لعربي �ملتحد وتعزيز جناحهم 

يف �لقطاع �مل�سريف ب�سكل عام .
�ملو�رد  وتوظيف  تنمية  �إد�رة  مدير  �ملطرو�سي  �سفية  قالت  جانبها  م��ن   
�لربنامج  ه��ذ�  تطبيق  يف  ن�سرت�سد   : �ملتحد  �ل��ع��رب��ي  �لبنك  يف  �لب�سرية 
�آل مكتوم  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  �ل�سمو  �لثاقبة ل�ساحب �ساحب  بالروؤى 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بقوله: �ل�سباق 

نحو �لتميز لي�س له خط للنهاية .
 وي�سعى �لبنك �لعربي �ملتحد �إىل �جتذ�ب �ملزيد من �ملو�طنني �ل�سباب على 
خمتلف �مل�ستويات وتزويدهم بالتدريب و�لتطوير �لذي يو�كب �حتياجاتهم 
باملهار�ت  تتحلى  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  للكو�در  قيمة  فر�س  لتوفري  منه  �سعيا 

و�ملو�هب �ملتميزة.

•• �شنغافورة-الفجر:
�لقو�رب  ل�سناعة  �خلليج  �سركة  ت�سارك 
�سنغافورة  م���ع���ر����س  يف  ك����ر�ف����ت  ج���ل���ف 
لليخوت �لذي �نطلقت فعالياته 6 �إبريل، 
�لفاخرة  �أ�سهر يخوتها  عار�سة بع�ساً من 

يف �حلدث �ل�سنوي �ملهم �إقليمياً. 
“نوماد  �ليختني  ك��ر�ف��ت  جلف  وت��ع��ر���س 
ه��ذ� �حلدث  يف   ”48 و”ماج�ستي   ”65
من  �لتا�سع  حتى  فعالياته  تتو��سل  �لذي 

�ل�سهر �جلاري.
وتحُعترب �سنغافورة على نطاق و��سع و�حدة 
م��ن �ل��وج��ه��ات �ل��ع��امل��ي��ة �ل���ب���ارزة لرحالت 
و��سعة  بقاعدة  باتت حتظى  �لإبحار، فقد 
�لبنية  فيها  جتذبهم  �لذين  �لعمالء  من 
�مل�ستوى و�أ�سلوب  �لتحتية �ملالحية رفيعة 
�لطابع  ذو  �ل��ع�����س��ري  �مل��الح��ي��ة  �حل���ي���اة 

�لعاملي.
يف  �ل�سنوية  كر�فت  جلف  م�ساركة  وتوؤكد 
هذ� �حلدث عزم �ل�سانعة �لإمار�تية، �لتي 
حتتفي ه��ذ� �ل��ع��ام مب��رور 35 ع��ام��اً على 
تاأ�سي�سها، تلبية �لطلب �لإقليمي �ملتنامي 
�لرتفيهية  �مل���الح���ي���ة  �ل�����رح�����الت  ع���ل���ى 
�إقليمياً  �ل���ر�ء  م��ع��دلت  بارتفاع  �مل��دف��وع 
�لغنّي  �لبحري  ب���الإرث  �له��ت��م��ام  وزي���ادة 

�ملنا�سبة،  وبهذه  �ملنطقة.  به  تت�سم  �ل��ذي 
�لتنفيذي  �لرئي�س  بامب�س،  �إروي��ن  �أع��رب 
ل�����س��رك��ة ج��ل��ف ك���ر�ف���ت، ع���ن ����س���رور جلف 
معر�س  يف  م�ساركتها  مب��و����س��ل��ة  ك��ر�ف��ت 
�سنغافورة لليخوت بعد جناحها على مدى 
�إن ح�سور  قائاًل  �ملا�سية.  �ل�ست  �ل�سنو�ت 
�لطلب  “يعك�س  �حل��دث  يف  ك��ر�ف��ت  جلف 
�ملتز�يد على �لرحالت �ملالحية �لرتفيهية 
فيها  تعمل  �لتي  �آ�سيا”،  �سرق  جنوب  يف 

�ل�سركة منذ 15 عاماً.
و�أ�ساف بامب�س �لذي حتدث يف موؤمترين 
ين�سّب  �����س����وف  ل����ل����ح����دث:  م�������س���اح���ب���ني 
�سركائنا  بالتعاون مع  �لعام،  تركيزنا هذ� 
ب��روم��ي��ث��و���س م��اري��ن �ل�����س��ن��غ��اف��وري��ة، على 
تو�سيع قاعدة عمالئنا �لإقليمية �لكبرية 
من خالل جتديد �للتز�م بتقدمي خدمة 
�لتمّلك  مر�حل  جميع  يف  ممتازة،  عمالء 

و�سوًل �إىل ما بعد �لبيع.

ج���ل���ف كر�فت  وق��������و�رب  ي���خ���وت  ومت����ّث����ل 
�ملعرو�سة يف �سنغافورة لليخوت �أف�سل ما 
ميكن بناءه من �ليخوت ليحُنا�سب �حتياجات 
“نوماد  فاليخت  �ملنطقة؛  يف  �مل��الح��ي��ني 
و�لأد�ء  �لركوب  يجمع بني رفاهية   ”65
�لقوي بعيد �ملدى، ما ميّكن �أ�سحابه من 
�لتمتع بالرحلة يف �لبحار و�ملمر�ت �ملائية 
حول �لعامل كما لو كانو� مقيمني يف �سقة 
 48 �ل�سوبر ماج�ستي  �ليخت  �أما  فاخرة، 

ذو �ملن�سة �لعلوية �ملفتوحة �لأنيقة فيظّل 
�لبحرية  �لرحالت  ملحبي  �ملف�سل  �ليخت 

�لفاخرة يف �آ�سيا.
وك����ان����ت ج���ل���ف ك����ر�ف����ت ق����د ن���ال���ت خالل 
م�ساركتها يف �لدورة �ل�سابقة من معر�س 
باٍن  “�أف�سل  ج��ائ��زة  لليخوت  �سنغافورة 
منا�سبة  يف  �آ�سيا”،  يف  �مل��ح��رك��ات  ليخوت 
�ل�سركة  �ل����ت����ز�م  ع���ل���ى  �ل�������س���وء  ���س��ّل��ط��ت 

باجلودة و�لبتكار.

% منو الرخ�س التجارية بدبي خالل 25 عامًا  650

قطاع �لرتخي�ض و�لت�صجيل �لتجاري يف �قت�صادية دبي
 يعزز ��صــتد�مة وتناف�صـية دبي على مدى �لـ 25 عامـًا

“تحُعد �لإمار�ت �لدولة  وقال بو�سهاب: 
ت�سنيف  تتبنى  �لتي  �لعامل  يف  �لأوىل 
م��ر�ك��ز خ��دم��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني وف���ق نظام 
�ل��ن��ج��وم، وت�����س��ت��ح��وذ �إم�����ارة دب���ي على 
كبار رجال  و��سعة من  �سريحة  �هتمام 
ويتما�سى  و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن،  �لأع����م����ال 
�حلكومة  توجهات  مع  �ل��ن��ادي  �إط��الق 
�لر�سيدة نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة 
و�زده���ار  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  مثالية جل��ذب 
م�����س��اري��ع �لأع�����م�����ال، ب���الإ����س���اف���ة �إىل 
روؤية  م��ع  متا�سياً  باخلدمات  �لرت��ق��اء 
�لإمار�ت 2021، وتوفري �لوقت �أمام 
�ملتعاملني من خالل تقدمي �خلدمات 
�حل���ك���وم���ي���ة حت����ت ���س��ق��ف و�ح�������د، مبا 
و�حتياجاتهم  متطلباتهم  مع  يتالءم 

�لعتيادية«.  
و�أع��ل��ن��ت �ق��ت�����س��ادي��ة دب���ي ع���ن �إط���الق 
نوعها  م���ن  �لأوىل  �ل��ذك��ي��ة،  �ل�����س��ال��ة 
على م�ستوى دولة �لإم��ار�ت و�ملنطقة، 
ذ�تياً جلمهور  بتقدمي �خلدمات  تعنى 
�لرخ�س  �أ����س���ح���اب  م����ن  �مل���ت���ع���ام���ل���ني 
�ل��ت��ج��اري��ة و�ل��ت��ي مت��ت��د ع��ل��ى م�ساحة 
9000 قدم مربع و�ملتو�جدة يف مقر 
وتقدم  �لأعمال.  بقرية  دبي  �قت�سادية 
للمتعاملني  خدماتها  �لذكية  �ل�سالة 
ت�سعى  ���س��اع��ة، ح��ي��ث   24 م����د�ر  ع��ل��ى 
ت��ع��زي��ز �لإب�����د�ع  �ق��ت�����س��ادي��ة دب����ي �إىل 

•• دبي-الفجر: 

عام  مدير  �لقمزي،  �سامي  �سعادة  �أك��د 
�لرتخي�س  ق��ط��اع  �أن  دب���ي،  �قت�سادية 
دبي  �قت�سادية  �لتجاري يف  و�لت�سجيل 
م�����س��وؤوًل ع��ن تقدمي خ��دم��ات متنوعة 
وجتديدها  �ل���رخ�������س  �إ������س�����د�ر  م���ث���ل 
�لتجاري،  �ل���س��م  وت��ع��دي��ل  و�إل��غ��ائ��ه��ا، 
لأكر  �ل��ت��ج��اري��ة،  �لت�ساريح  و�إ���س��د�ر 
�إم�����ارة دبي  �أل���ف ���س��رك��ة يف   150 م��ن 
حيث يقوم �لقطاع باإجر�ء ما يقرب من 

430 �ألف معاملة على نحو �سنوي. 
�لرخ�س  ع�����دد  ب���ل���غ  ����س���ع���ادت���ه:  وق������ال 
�لتجارية يف �لعام 1992 منذ تاأ�سي�س 
رخ�سة  �أل��ف   28 نحو  دب��ي  �قت�سادية 
جت����اري����ة، وجت������اوز �ل���ع���دد ع��ل��ى م���د�ر 
�ألف   170 �ملا�سية   25 �ل���  �ل�����س��ن��و�ت 
زيادة  بن�سبة  متنوعة  جت��اري��ة  رخ�سة 
مع  ومت���ا����س���ي���اً   .650% �إىل  ت�����س��ل 
لالإمارة  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ن��وع  �سيا�سة 
ور�سد  �ل�سوقية  �لحتياجات  وبدر��سة 
طلبات رجال �لأعمال و�مل�ستثمرين من 
�قت�سادية  قامت  �لتجارية،  �لأن�سطة 
دب�������ي خ�������الل �ل����ع����ق����دي����ن �مل���ا����س���ي���ني 
با�ستحد�ث ما يزيد عن 2100 ن�ساط 

جتاري متنوع .
و�أ�ساف �لقمزي: تعمل �قت�سادية دبي 
من خالل قطاع �لرتخي�س و�لت�سجيل 
م�ستوى  رف��ع  على  با�ستمر�ر  �لتجاري 
خدمية  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ر  �لأد�ء  ك���ف���اءة 
�سعادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وم��ت��م��ي��زة  م��رم��وق��ة 
�حتياجاتهم  وتلبية  �لأع��م��ال  جمتمع 
�لإم�������ارة. ويجب  يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 
علينا م�ساعفة �جلهود ملو��سلة �لتميز 
�خلدمات  ب��ج��ودة  و�لرت���ق���اء  �لأد�ء  يف 
�ل�سمو  �ن�سجاما مع توجيهات �ساحب 
مكتوم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����س��ي��خ 
للمتعاملني  �خلدمات  �أف�سل  لتقدمي 
و�إ�سعادهم وت�سهيل �أمورهم، بالإ�سافة 
ر�أ�س  على  �جل��م��ه��ور  خ��دم��ة  جعل  �إىل 
�لأول��وي��ات �لأم��ر �ل��ذي يعك�س �لتطور 

�مل�ستمر يف �لدولة، حيث كر�ست حكومة 
و�لكو�در  �لتقنية  �لأدو�ت  ك��اف��ة  دب���ي 

�لب�سرية خلدمة هذ� �لهدف .
ومن جانبه، قال عمر بو�سهاب، �ملدير 
�لتنفيذي لقطاع �لرتخي�س و�لت�سجيل 
دب����ي: يلعب  �ق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ج��اري يف 
�لقطاع دور�ً رئي�سياً يف تعزيز ��ستد�مة 
�إمارة  وتناف�سية  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لهادفة  �ملبادر�ت  دبي من خالل طرح 
�أف�سل �ملمار�سات مثل �سهولة  وتطبيق 
�لقت�سادي  �ل��ن�����س��اط  ب���دء  �إج�������ر�ء�ت 
�خلدمات  وتبني  �ل�سركات،  وت�سجيل 
و�آلية مز�ولة  �مل�ستحدثة،  �لإلكرتونية 
�لأع���م���ال، وت��وف��ري خ��دم��ات ذ�ت قيمة 
و�مل�ستثمرين  �لأعمال  لرجال  م�سافة 
مما  �لتجارية،  �لرخ�س  �أ�سحاب  م��ن 
ملز�ولة  مثالية  تناف�سية  بيئة  يخلق 
�مل��ع��اي��ري على  �أرق���ى  �لأع��م��ال وتطبيق 

�مل�ستويني �لإقليمي و�لعاملي.
ع��ل��ى م�ستوى  �لأوىل  دب���ي  �إم����ارة  ت��ع��د 
مز�ولة  ���س��ه��ول��ة  يف  �ل���ع���رب���ي  �ل���وط���ن 
�لدويل  �لبنك  تقرير  ح�سب  �لأع��م��ال 
ملمار�سة �أن�سطة �لأعمال ل�سنة 2017، 
�لعربي  �لوطن  م�ستوى  على  و�لأوىل 
�ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة ح�����س��ب تقرير  �ل���ق���درة  يف 
للتناف�سية  �ل��ع��امل��ي  �لقت�ساد  منتدى 

ل�سنة 2016.
و�أط���ل���ق���ت �ق��ت�����س��ادي��ة دب����ي ن����ادي دبي 
على  حت�����س��ل  ج���ه���ة  �أول  ل����الأع����م����ال، 
دولة  م�ستوى  على  جن��وم   6 ت�سنيف 
�مل��ت��ح��دة، لتقدمي  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�ملتعاملني  ل�سعادة  ��ستثنائية  جت��رب��ة 
ع��رب ج��م��ي��ع و�ج���ه���ات وق���ن���و�ت تقدمي 
�خل����دم����ة وحت���ق���ي���ق ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة يف 
�مل�ستويات  �إىل  كفاءة �خلدمات ورفعها 
�أرقى  توفري  خ��الل  وذل��ك من  �لعاملية 
و�أ���س��رع �خل��دم��ات لأك��ر من 6 جهات 
حكومية حتت �سقف و�حد مبا ي�سمن 
على  �حل�سول  ك��ف��اءة  م�ستويات  �أع��ل��ى 
�خلدمات بطريقة ر�ئدة ومبدعة وفق 

�أرقى �ملعايري �لعاملية.

�أحدث  وتوفري  ��ستخد�م  يف  و�لبتكار 
و�لت�سالت  �مل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�مل����ت����اح����ة يف جم������ال خ����دم����ة و�����س���ع���اد 

�ملتعاملني.
�لقطاع »خارطة دبي لالأعمال«  ود�سن 
�ملن�سة �لرقمية �لأوىل من نوعها على 
م�ستوى �لوطن �لعربي و�لتي تت�سمن 
�أن�سطة  �نت�سار  يو�سح  تفاعلياً  دل��ي��اًل 
مدينة  يف  جغر�فياً  �لرئي�سة  �لأع��م��ال 
دبي، وتتميز بارتباط حي ومبا�سر مع 
لدى  �لتجارية  �لرخ�س  بيانات  قاعدة 
�أعد�د  �أي تغري�ت يف  �قت�سادية ملو�كبة 
�أو  �لرخ�س وتوزيعها، �سو�ء كان زي��ادًة 
تر�جعاً يف �ملناطق �جلغر�فية �ملحددة. 
وت���ع���ت���رب �خل�����ارط�����ة ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة يف 
�لطالع �إىل �أد�ء �ل�سوق، وخدمة رجال 
�لأع���م���ال و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن �ل��ر�غ��ب��ني يف 
�لأعمال يف خمتلف  بيئة  �لتعرف على 

مناطق دبي.
�سالت   6 دب����ي  �ق��ت�����س��ادي��ة  ومت��ت��ل��ك 
للمتعاملني  �خل��دم��ات  لتقدمي  �سعادة 
وهي  �لتجارية،  �لرخ�س  �أ�سحاب  من 
باإمارة  �ملناطق  خمتلف  على  منت�سرة 
�حلكومة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�  دب�����ي 
�لر�سيدة �لر�مية �إىل ن�سر ثقافة �إ�سعاد 
�لنتائ�����ج  �أف�����س��ل  وحتقيق  �ملتعاملني 
ودع����م منوذج �لعمل �حلكومي �ملتمحور 

حول �ل�سعادة و�لإيجابية.
و�لرتخي�س  �لت�سجيل  قطاع  ومتكن   
رف����ع ج�����ودة �خلدمات  م���ن  �ل���ت���ج���اري 
من  وذل���ك  للمتعاملني  تقدمها  �ل��ت��ي 
لتعهيد  م��رك��ز   20 م���ن  �أك����ر  خ���الل 
�خل����دم����ات م��ع��ت��م��دة وم��ن��ت�����س��رة على 
خدمات  ل���ت���ق���دمي  �لإم���������ارة  م�����س��ت��وى 
�لت�سجيل و�لرتخي�س �لتجاري، �لأمر 
�لذي �ساهم يف تخفي�س متو�سط زمن 
5 دقائق مع بد�ية  �إج��ر�ء �ملعاملة �إىل 
�لعام 2016 و�نخفا�س وقت �لنتظار 
�إىل 5 دقائق، و7 دقائق كمتو�سط زمن 
تقدمي �خلدمة مما يعني خف�س مدة 
بن�سبة   ،2016 �ملعاملة يف عام  �إج��ر�ء 

بالعام  مقارنة   64% �ل�  تفوق  �سرعة 
.2014

و�لرتخي�س  �لت�سجيل  ق��ط��اع  و�أط��ل��ق 
لتوفري  تتعنى”  “ل  مبادرة  �لتجاري 
�لعناء �أمام �أ�سحاب �لرخ�س �لتجارية، 
�لن�ساطات  وم����ز�ول����ة  ب����دء  وت�����س��ه��ي��ل 
�أعمال،  للم�ستثمرين ورجال  �لتجارية 
وبالتايل رفع م�ستوى ثقة �مل�ستثمرين 
�لتناف�سية  دبي  بقدرة  �لأعمال  ورجال 

على خمتلف �لأ�سعدة. 
�لتجديد  “خدمة  �مل�����ب�����ادرة  وت�������س���م 
عرب  �ل��ت��ج��اري��ة  ل��ل��رخ�����س  �لتلقائي” 
من  �لأوىل  وه����ي  �ل��ن�����س��ي��ة  �ل��ر���س��ائ��ل 
�لعربي.  �ل��وط��ن  م�ستوى  على  نوعها 
ن�ساط   2096 نحو  �خل��دم��ة  وتغطي 
من   99.8% ي���ع���ادل  م���ا  �أي  جت����اري 
جممل �لرخ�س �لتجارية، وهم �لذين 
خارجية  م��و�ف��ق��ات  �إىل  ي��ح��ت��اج��ون  ل 

لإمتام عملية �لتجديد.
وموؤ�س�سة  �ل��ذك��ي��ة  دب����ي  م��ك��ت��ب  وق����ام 
دبي  و�قت�سادية  �لذكية  دب��ي  حكومة 
بتفعيل �أول خدمة للحو�سبة �لإدر�كية 
�إج�������ر�ء�ت  ت��ب�����س��ي��ط  ب���ه���دف  “�سعد” 
ترخي�س وت�سجيل �ملن�ساآت �لقت�سادية 
يف دبي، بالتعاون مع �سركة “�أي بي �إم” 
�ل�سمو  �ساحب  توجيهات  م��ع  متا�سياً 
مكتوم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����س��ي��خ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي -رعاه �هلل- �ملتمثلة 
و�لعمل  �ل��ت��ع��اون  م��ّد ج�سور  ب�����س��رورة 
معا بروؤية م�سرتكة ل�سناعة م�ستقبل 
دبي و�لرتقاء بها �إىل �ملدينة �لأ�سعد يف 
�لعامل، عن طريق تبني �لتكنولوجيات 

�لذكية.
على  ل��الإج��اب��ة  “�سعد”  ت���دري���ب  ومّت 
برتخي�س  تتعلق  و��ستف�سار�ت  �أ�سئلة 
وت�سجيل من�ساآت �لأعمال، وهو مو�سوع 
و�أ�سحاب  �لأع���م���ال  رّو�د  م��ت��ن��اول  يف 
�ملحليني  و�مل�������س���ت���ث���م���ري���ن  �لأع������م������ال 
و�لأجانب، �لر�غبني يف تاأ�سي�س عمل �أو 

ن�ساط جتاري �أو �سركة يف دبي.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�سالح �لأمني للملكية �لفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم  :   22529     بتاريخ : 1997/07/07
و�مل�سجلة حتت رقم :                بتاريخ : 1998/06/27

با�س��م : �سركة �لريا لالإت�سالت �لف�سائية )�س. م�ساهمة خا�سة(
�بوظبي /  �ت�سالت  بناية برج  �ملكتوم  �سعيد  ر��سد بن  �ل�سيخ  �سارع   : وعنو�نه 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2017/07/07  وحتى تاريخ:  2027/07/07م
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�سالح �لأمني للملكية �لفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم  :   22530     بتاريخ : 1997/07/07
و�مل�سجلة حتت رقم :                بتاريخ : 1998/06/27

با�س��م : �سركة �لريا لالإت�سالت �لف�سائية )�س. م�ساهمة خا�سة(
�بوظبي /  �ت�سالت  بناية برج  �ملكتوم  �سعيد  ر��سد بن  �ل�سيخ  �سارع   : وعنو�نه 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2017/07/07  وحتى تاريخ:  2027/07/07م
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�سالح �لأمني للملكية �لفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم  :   22531     بتاريخ : 1997/07/07
و�مل�سجلة حتت رقم :                بتاريخ : 1998/06/27

با�س��م : �سركة �لريا لالإت�سالت �لف�سائية )�س. م�ساهمة خا�سة(
�بوظبي /  �ت�سالت  بناية برج  �ملكتوم  �سعيد  ر��سد بن  �ل�سيخ  �سارع   : وعنو�نه 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2017/07/07  وحتى تاريخ:  2027/07/07م
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�سالح �لأمني للملكية �لفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم  :   22532     بتاريخ : 1997/07/07
و�مل�سجلة حتت رقم :                بتاريخ : 1998/06/27

با�س��م : �سركة �لريا لالإت�سالت �لف�سائية )�س. م�ساهمة خا�سة(
�بوظبي /  �ت�سالت  بناية برج  �ملكتوم  �سعيد  ر��سد بن  �ل�سيخ  �سارع   : وعنو�نه 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2017/07/07  وحتى تاريخ:  2027/07/07م
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي وم�ساركوه
بن�سر �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ: 2000/09/23 �ملودعة حتت رقم: 38451 
بتاريخ: 2001/08/11 �مل�سجلة حتت رقم: 28173 

با�سم : ثري �م كومباين
وعنو�نه: ثري �م �سنرت2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )    ( – )                 (
وذلك لتمييز �ملنتجات / �خلدمات: �لأجهزة �لتي ت�ساعد على �ل�سمع )لل�سم ( و�أجهزة حماية �ل�سمع.

�لو�قعة بالفئة: 10
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق :

تنازل رقم : 1
��سم مالك �لعالمة : 3 �م �سفين�سكا �كتيبولج

��سم �ملتنازل له : ثري �م كومباين
مهنته : م�سنعون وجتار

جن�سيته : �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
عنو�نه وحمل �إقامته : ثري �م �سنرت2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
تاريخ �نتقال �مللكية : 2016/11/07

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2017/02/09
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 94824
ب�اإ�س��م : ��ستيكو لإد�رة �لعقار�ت )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه : �لطابق �ل�ساد�س ، �بر�ج كابريكورن ، �س.ب 1714 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة.

بتاريخ : 2008/07/15 و�مل�س�جلة حتت رقم : 90498 
�لفئة : 35

�ملنتجات : خدمات �إد�رة �لأعمال للغري.
�ل�سرت�طات : 

�نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
�حلماية يف 2017/05/20 وحتى تاريخ 2027/05/20

ق�س�م العالمات التجارية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 93676
ب�اإ�س��م : ذي لندن توباكو كومباين ليمتد

وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �سي 2 �آر 2بي جي ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ : 2008/08/26 و�مل�س�جلة حتت رقم : 91201 

�لفئة : 34
 ، نفي�سه(  معادن  من  لي�ست   ( �ملدخنني  �دو�ت   ، �لتبغ  منتجات   ، �لتبغ   ، �ل�سجائر   : �ملنتجات 

�لولعات ) لي�ست من معادن نفي�سه( ، �لثقاب.
�ل�سرت�طات:  عدم �ملطالبة بحق ح�سري عن ��ستخد�م كلمة LONDON باعتبارها ��سم 

جغر�يف.
�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 

2017/04/25 وحتى تاريخ 2027/04/25
ق�س�م العالمات التجارية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 95135
ب�اإ�س��م : يونيليفر بي �ل �سي

وعنو�نه : بورت �سناليت ، وير�ل ، مر�سي�سايد ، �إجنلرت�.
بتاريخ : 2013/02/21 و�مل�س�جلة حتت رقم : 95135 

�لفئة : 3
�لكريهة  �ل��رو�ئ��ح  مزيالت   ، عطرية  زي��وت   ، عطور   ، �لتنظيف  م�ستح�سر�ت   ، �ل�سابون   : �ملنتجات 
وم�ساد�ت �لعرق ، منتجات �لعناية بال�سعر ، ملونات �ل�سعر ، �أ�سباغ �ل�سعر ، غ�سولت )لو�سن( لل�سعر 
، م�ستح�سر�ت جتعيد �ل�سعر ، �ل�سامبو ، �لكوندي�سرنز ، رذ�ذ )�سرب�ي( لل�سعر ، بودرة �ل�سعر ، تزيني 
�ل�سعر ، طالء �ل�سعر ، مو�س �ل�سعر ، ملعة لل�سعر ، جل �ل�سعر ، مرطب �ل�سعر ، �سو�ئل لل�سعر ، مو�د 
حافظة لل�سعر ، مو�د جتفيف �ل�سعر ، زيوت �ل�سعر ، تونك �ل�سعر ، كرمي �ل�سعر ، م�ستح�سر�ت جتميلية 
م�ستح�سر�ت   ، بالب�سرة  �لعناية  م�ستح�سر�ت   ، �لطبية  غري  �لتو�ليت  م�ستح�سر�ت   ، لال�ستحمام 

�لتجميل ، لباد�ت تنظيف م�سربة ، مناديل مبللة.
�ل�سرت�طات:

�نت��هاء �حل��م��اي��ة يف  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ٌ  �أخ���رى  �س�نو�ت  مل��دة ع�س�ر  �مل��ف��ع��ول  ن��اف��ذة  و�س�تظل �حل��م��اي��ة 
2017/05/24 وحتى تاريخ 2027/05/24

ق�س�م العالمات التجارية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

EAT 105877 EAT 31626 EAT 31840 EAT 66622

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22406
ب�اإ�س��م : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد

وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �س�ي2�آر 2بي جي ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ : 1998/03/18 و�مل�س�جلة حتت رقم : 14171 

�لفئة :34
 ( و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات  �ملدخنني  م�ستلزمات   ، �لتبغ  منتجات   ، �لتبغ   ، �ل�سجائر   : �ملنتجات 

�لثقاب( 
�ل�سرت�طات :  �حلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل �حلرفني XO كل على حدة يف �لو�سع 

�لعادي ور�سمة �ل�سعار يف �لو�سع �لعادي.
�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 

2017/06/29 وحتى تاريخ 2027/06/29 
ق�س�م العالمات التجارية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22408
ب�اإ�س��م : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد

وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �س�ي2�آر 2بي جي ، �جنلرت�.
بتاريخ : 1998/03/18 و�مل�س�جلة حتت رقم : 14173 

�لفئة :34
�ملنتجات : �ل�سجائر ، �لتبغ ، منتجات �لتبغ ، م�ستلزمات �ملدخنني �لولعات ، و�لكربيت ) �لثقاب(

 LEAF لعتبارها و�سفية وكلمة GOLD ل�سرت�طات :  �حلماية للعالمة ول ت�سمل كلمة�
لعتبارها و�سفية ور�سمة �لرجل يف �لو�سع �لعادي.

�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 
2017/06/29 وحتى تاريخ 2027/06/29

ق�س�م العالمات التجارية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودع��ة بال�رقم  : 22407
ب�اإ�س��م : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد

وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �س�ي2�آر 2بي جي ، �جنلرت�.
بتاريخ : 1998/03/18 و�مل�س�جلة حتت رقم : 14170 

�لفئة :34
�ملنتجات : �ل�سجائر ، �لتبغ ، منتجات �لتبغ ، م�ستلزمات �ملدخنني �لولعات ، و�لكربيت ) �لثقاب( 
�سائعة  لعتبارها    GOLD كلمة  ت�سمل  ول  جمملها  يف  للعالمة  �حلماية    : �ل���س��رت�ط��ات 

�ل�ستخد�م وكلمة LEAF لعتبارها و�سفية ور�سمة �لرجل يف �لو�سع �لعادي.
�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 

2017/06/29 وحتى تاريخ 2027/06/29 
ق�س�م العالمات التجارية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
�كتو مارك �نرتنا�سيونال للملكية �لفكرية

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : )243586(    بتاريخ : 2015/11/15
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

��س��م:  �س. ت�سونغت�سينغ توهو- روجنيكي �إليكرتونك �أند ما�سيرني ليمتد 
وعنو�نه: 1-12-3، رقم 60، زياجن و�جن �أفينيو، جاوك�سينج زون، بيبو نيو دي�سرتيكت، 401121، ت�سونغت�سينغ، 

�ل�سني  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�أجهزة  وون�سات  ورحويات  وترو�س  م�سننة  جر�ئد  ذ�ت  ور�فعات  لل�ساحنات  ور�فعات  رفع(  )�أجهزة  ر�فعات 
�سحن لتحميل و�إفر�غ �حلمولة ور�فعات نقالة )�آلت( يف �لفئة )7(

�لو�ق�عة بالفئة: )7(  
و�سف �لعالمة: �لكلمة “TOHO”  كلمة لتينية لي�س لها معني وغري و�ردة يف �لقامو�س. “وهي جزء 

من ��سم �ل�سركة مالكة �لعالمة"
�ل�س��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

EAT 9861 EAT 9866 EAT 9867

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/

قم�سية للملكية �لفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 065512

با�س��م: �سركة نيو بوي �س.م.ح.

وعنو�نه: �ملنطقة �حلرة، جبل علي، دبي، �س ب 61177، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

و�مل�سجلة حتت رقم : )54449(  بتاريخ:  2005/07/18م

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف : 2014/12/07م وحتى تاريخ : 2024/12/07م

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�سالح �لأمني للملكية �لفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم  :   22533     بتاريخ : 1997/07/07
و�مل�سجلة حتت رقم :                بتاريخ : 1998/06/27

با�س��م : �سركة �لريا لالإت�سالت �لف�سائية )�س. م�ساهمة خا�سة(
�بوظبي /  �ت�سالت  بناية برج  �ملكتوم  �سعيد  ر��سد بن  �ل�سيخ  �سارع   : وعنو�نه 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2017/07/07  وحتى تاريخ:  2027/07/07م
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�سالح �لأمني للملكية �لفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم  :   22534     بتاريخ : 1997/07/07
و�مل�سجلة حتت رقم :                بتاريخ : 1998/06/27

با�س��م : �سركة �لريا لالإت�سالت �لف�سائية )�س. م�ساهمة خا�سة(
�بوظبي /  �ت�سالت  بناية برج  �ملكتوم  �سعيد  ر��سد بن  �ل�سيخ  �سارع   : وعنو�نه 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2017/07/07  وحتى تاريخ:  2027/07/07م
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�سالح �لأمني للملكية �لفكرية

بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم  :    93580    بتاريخ : 2007/04/24
و�مل�سجلة حتت رقم : 93597   بتاريخ : 2009/03/09 

با�س��م : �سركة. �ألي�سي برونتي ، �أ�س. �أل
وعنو�نه : كامينو دي ل�س برونتي، ��س/�ن. ل بالوما 30120 �إيل باملار. موريكا. 

��سبانيا
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار� من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :
2017/04/24  وحتى تاريخ:  2027/04/24م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  9  �إبريل 2017 �لعدد 11990

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر     

فى �لدعوى رقم  2016/28 بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ : بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع  - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - �سارع 

�ملنامه - بناية بنك �بوظبي �لتجاري رقم -1 - �لطابق �لثاين  
�ملنفذ �سده : �سيمون جون كور�ل  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - يعمل لدى �ي �سي هاري�س �نرتنا�سيونال - فرع 

دبي مبهنة مدير م�ساريع خارج �لدولة ويعلن بالن�سر. 
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �لي���ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2017/4/19 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  يف  �ن��ه 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( �للكرتوين 
من  ي��ربره  مبا  معزز�  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��س  لديه  من  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة 
�ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم 
بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار - حق منفعة على 
عقار - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لول - رقم �لر�س : 352 - رقم �ملبنى : 702 - �مل�ساحة : 1354.24 

مرت مربع - و�ملقدرة قيمتها ب���� )5.800.000.00( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

�عالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده     
فى �لدعوى رقم  2016/28 بيع عقار مرهون    

طالب �لتنفيذ : بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع  - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - �سارع 
�ملنامه - بناية بنك �بوظبي �لتجاري رقم -1 - �لطابق �لثاين  

�ملنفذ �سده : �سيمون جون كور�ل  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - يعمل لدى �ي �سي هاري�س �نرتنا�سيونال - فرع 
دبي مبهنة مدير م�ساريع خارج �لدولة ويعلن بالن�سر. 

�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �لي���ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2017/4/19 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  يف  �ن��ه 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( �للكرتوين 
من  ي��ربره  مبا  معزز�  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��س  لديه  من  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة 
�ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم 
بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار - حق منفعة على 
عقار - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لول - رقم �لر�س : 352 - رقم �ملبنى : 702 - �مل�ساحة : 1354.24 

مرت مربع - و�ملقدرة قيمتها ب���� )5.800.000.00( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

�عالن حكم بالن�ضر
   يف  �لدعوى رقم 2016/314 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليهم/1- �سركة ��سدود للتجارة �لعامة - ذ م م 2-�سنديب كومار �كرو�ل كفيل �ل�سركة 
يف  �لوىل  عليها  �ملدعي  �ل�سركة  كفيل  �ج���ارو�ل  كومار  3-ب��ر�دي��ب  �لقر�س  يف  �لوىل  عليها  �ملدعي 
�لقر�س 4-�سركة �أ�سدود جينري�ل تريدينغ جي �ل تي كفيل �ل�سركة �ملدعي عليها �لوىل يف �لقر�س 
5- �سركة �أ�سدود لتجارة خردة �ملعادن كفيل �ملدعي عليها �لوىل يف �لقر�س - جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2016/9/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/
بنك �خلليج �لول - حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان 
�ستة وع�سرين  �لف  �ملدعي مبلغ وق��دره 3770026.09 ثالثة مليون و�سبعمائة و�سبعني  ي��وؤدو� للبنك 
درهم وت�سع فل�سات ف�سال عن فائدة ب�سيطة بو�قع 9٪ �سنويا بتد�أ من تاريخ 2016/7/15 وحتى متام 
�ل�سد�د و�لزمتهم �مل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

�عالن حكم بالن�ضر
يف  �لدعوى رقم 2017/1184 جتاري جزئي

بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  لفيندر  مغ�سلة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/1/19 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/م�سبغة �لثلوج بالز�م �ملدعي عليها باأد�ء مبلغ 29.201 درهم 
�ملدعي  و�لزمت  �لتام  �ل�سد�د  وفائدة 9٪ من 2016/4/29 وحتى  للمدعية 
�مل��ح��ام��اة.   حكما مبثابة  �ت��ع��اب  �ل��دع��وى وب��ال��ف دره��م  عليها مب�ساريف 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي
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�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
 �عـــــــالن       

�ملرجع :2017/5 ك.ع.�س
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان  �ل�سيد/ ر��سد 
 : �لت�سديق علي حمرر يت�سمن  �سويد�ن �سامل ر�سيد - �جلن�سية :�لإم��ار�ت - طلب 
تنازل عن رخ�سة يف �ل�سم �لتجاري )�لربكة لعمال �لملنيوم و�لزجاج( - �ملرخ�سة 
لدى  و�مل�سجل    49109  : �مللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من 
غرفة جتارة و�سناعة عجمان برقم )41109( - �ىل �ل�سيد/ في�سل حممد علي خمي�س 
�سيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  معلوما  ليكن   - �لإم���ار�ت   : �جلن�سية   - �لكعبي 
��سبوعني من  �نق�ساء  �ملذكور بعد  �ملحرر  �ل�ساأن يف  �لتوقيعات ذوي  بالت�سديق على  

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن
�لكاتب �لعدل   

بد�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية- عجمان

  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان
�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

 �عـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�لت�سديق  - وطلبت   �لإم���ار�ت   : �جلن�سية   ، �ل�سايب  علي  �سيخه جمعه  �ل�سيد/ 
على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته �لبالغة 100٪ يف �ل�سم �لتجاري �لرهيب 
د�ئرة  من  من  و�ملرخ�س   ، �ل�سيار�ت  تلميع  �لرخ�سة  ن�ساط   - �ل�سيار�ت  لتلميع 
�لتنمية �لقت�سادية يف   خورفكان مهنية رقم 561999 �ل�سادر بتاريخ 2008/6/24 
�ل�سيده/فاطمه حممد علي مر�د   �لقت�سادية بخورفكان. �ىل  �لتنمية  د�ئرة  يف 
�لدرمكي - �جلن�سية : �لإم��ار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف 
�ملذكور  �ملحرر  �ل�ساأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  مدينة خورفكان 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�لكاتب �لعدل خورفكان
عائ�ضة حممد علي 

  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
    يف �لدعوى رقم 2017/6  جتاري كلي   

�ملعلن �ليهم : �ملدعي عليه : تريد لينك لل�سياحة و�ل�سحن - �س ذ م م - �ملدعي عليه : 
حممد كاظم عبا�سعلي جم�سيدي - �ملدعي عليه : ح�سني �سفر علي خطريان - �ملدعي 
عليه : �ملنوه للتجارة - �س ذ م م  -  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال 
 ،2017/4/16 �ملو�فق  �ع��اله فقد حددنا يوم �لح��د   �لدعوى  �ملح�سابية يف  �خل��ربة 
وذلك يف متام �لر�بعة و�لن�سف ع�سر� موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة �ملحا�سبية 
م��ن حمطة مرتو  بالقرب  ز�ي���د  �ل�سيخ  ���س��ارع   - دب��ي  ب��ر   - دب��ي  �لكائن  وذل���ك مبكتبنا 
و�ل��ع�����س��رون- هاتف رقم   �ل��ر�ب��ع  �لطابق   2403 رق��م  �لعطار مكتب  ب��رج  �مل��ايل  �مل��رك��ز 
يطلب  ل��ذ�  دب��ي   91153 ب  ���س   04-3589966 وف��اك�����س   04-3589996
�مل�ستند�ت  كافة  �ح�سار  مع  �ملذكور  �لجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم 

 i2an ملتعلقة بالدعوى - م�سعل �لزرعوين للمحا�سبة �لقانونية- ع�سو يف�
�خلبري �ملحا�سبي : د. م�سعل عبد�هلل �لزرعوين

دعوة حل�ضور 
�لجتماع �لول للخربة �ملحا�ضبية

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
يف �لدعوى رقم 2016/6115    جتاري جزئي - �ل�ضارقة

�ملدعي عليه : عايد عادل حممد علي بناء على تكليف حمكمة �ل�سارقة �لحتادية 
�لدعوى  يف  م�سرفيا  خ��ب��ري�  بندبي  �جلزئية  �لتجارية  �ل��د�ئ��رة   - �لب��ت��د�ئ��ي��ة 
�ملذكورة �عاله �ملرفوعة من �ل�سادة/ م�سرف �لهالل - �س م ع )�ملدعي( - �سدكم 
�و وكيال معتمد� ميثلكم وتقدمي ما  وعليه يرجى ح�سوركم يف جل�سة �خلربة 
�ملو�فق 2017/4/15 يف  �ل�سبت  يوم  �لدعوى وذلك  لديكم من م�ستند�ت تخ�س 
متام �ل�ساعة 12.00 ظهر� يف مقر مكتب �خلبري : عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن 
مبدينة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بناية برج �مل�سرف - �لطابق 15 - مكتب 

رقم 1504 - موبايل : 0506111421  ت - 026274177 - ف : 026274188  
   اخلبري امل�سريف  
  عبد املجيد حممد املرزوقي        

 �إعالن
 ح�ضور �إجتماع �خلربة

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
 يف �لنز�ع رقم 2016/476 نز�ع تعيني خربة جتاري  

�ملطلوب �إعالنه : �فانتجريد ��ستيت �أند كومباين ليمتد 
ن�س �لعالن : - بال�سارة �ىل �لقر�ر �ل�سادر بتاريخ 2017/3/6 يف �لنز�ع �مل�سار 
�ليه �عاله ، فقد تقرر عقد �إجتماع لبحث مو�سوع �خلربة مبكتب �خلبري معتز 
C - �سارع  �ملالح �لكائن يف �لطابق �لثاين ، رقم 226 - بناية مطلوب مدخل - 
�ل�ساعة  وذل��ك يف   ، م�ست�سفى ميد كري  ق��رب   -  1 �ل�سفا  ، منطقة  ز�ي��د  �ل�سيخ 
�لعا�سرة �سباحا بتاريخ 2017/4/16 ،  لذ� يقت�سي �حل�سور يف  �ملوعد �ملحدد ، 
كما من �ملتنازع �سدها تاأكيد �حل�سور خطيا خالل يومني من تاريخه و�لفادة 
با�سم ورقم هاتف �ملمثل �ملفو�س يف �إجتماعات �خلربة ، مع وجوب تقدمي تفوي�س 

�سادر من �لوكيل �ل�سيل يف حالة �لإنابة. 
 اخلبري الهند�سي معتز املالح               

 �إعالن بالن�ضر
�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

  �عالن للح�ضور �مام مدير �د�رة �لدعوى ن�ضر� 
 يف �لدعوى رقم 2017/463 جتاري جزئي  

بناء على طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية
�ىل �ملدعى عليها : جلوبال بوينت لل�سناعات �لبال�ستيكية - ذ م م 

�قام �ملدعية : كم�سول �ملحدودة - عنو�نه : دبي - بور�سعيد 
�لدعوى رقم : )463-2017( جتاري جزئي عجمان 

�ملو�سوع :  �ملطالبة مببلغ وقدره  334831.50 و�لفائدة �لقانونية و�تعاب �ملحاماة.  
�نت مكلف باحل�سور �مام مدير �د�رة �لدعوى مبحكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
يوم �لثنني �ملو�فق 2017/4/7  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرت 
�ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  �مل�ستند�ت وذلك  كافة  بها  �لدعوى مرفقا  جو�بية على 

رقمها �عاله بو�سفك �ملدعي عليه
حرر بتاريخ : 2016/4/5

مكتب �د�رة �لدعوى 

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

�نذ�ر عديل بالن�ضر
رقم 2017/2077   

�ملنذر : �أجميد �إياز حممد �سليم - باك�ستاين �جلن�سية 
بوكالة �مل�ست�سار : عبد�ل�ستار جودة 

�ملنذر �ليه : علي �سيف عبيد �خل�سر �آل علي - �إمار�تي �جلن�سية 
و�مل��وؤرخ 2016/9/10  رقم )244851(  �ل�سيك  قيمة  باملبلغ  �ليه  �ملنذر  وفاء  لعدم  نظر� 
 ، �عيد دون �سرف  و�ل��ذي  �لأول  مببلغ )88.000 دره��م( و�مل�سحوب على بنك �خلليج 
فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د �ملبلغ يف مهلة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ 
ن�سر هذ� �لإعالن و�ل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي ت�سمن 
حقوقه �سدكم با�ست�سد�ر �أمر �أد�ء وفق ن�س �ملادة )143(  من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 

، مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى.    
  �لكاتب �لعدل

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
  �عالن بالن�ضر

�ملرجع : 640
ون�سبتها ٪51  �إمار�تية  �جلن�سية   - �ل�سويدي  �ل�سايف  �سلطان  �ل�سيد/ حمده عبيد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
مالك  ر��سد  عمر�ن  و�ل�سيد/    ٪12 ون�سبته  �جلن�سية  باك�ستاين   - ملك  عبد�لر�سيد  ملك  �سعيب  و�ل�سيد/ 
عبد�ملالك - باك�ستاين �جلن�سية ون�سبته 13٪ و�ل�سيد/ جماهد  حممود �سلطان حممود - باك�ستاين �جلن�سية 
ون�سبته 12٪ و�ل�سيد/ عبد   عبد�لوحيد مالك حممد  رفيق مالك - باك�ستاين �جلن�سية ون�سبته 12٪ يرغبون 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستهم  �لبالغة 100٪ يف �لرخ�سة �مل�سماة / مطعم �خلرب - ذ م م ، مبوجب رخ�سة 
)601461(  وذلك لكال من �ل�سيد/ �حمد حممد �سيف حممد �ل�سويدي - �إمار�تي �جلن�سية بن�سبة 51٪  و�ل�سيد/ 
بريطاين   - ز�هد حميد  و�ل�سيد/ حممد   ٪25 بن�سبة  باك�ستاين �جلن�سية   ، �ستار ملك عبد�ل�ستار ملك  حامد 
�جلن�سية بن�سبة )24٪( - تعديالت �خرى : مت تنازل �ساحب �لرتخي�س �ل�سابق ملالكها �حلاليني.  - وعمالبن�س 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن 

لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
  �عالن بالن�ضر

�ملرجع : 588
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد عارف بن مبارك علي - باك�ستاين  �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 50٪  وذلك �ىل �ل�سيدة/ ت�سنيم جوز�ر جوز�ر 
باك�ستاين   - علي  مبارك  بن  عارف  �ل�سيد/ حممد  يرغب  �جلن�سية  - هندية  بهاي  �سالح 
علي  مكرم  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   ٪50 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  �جلن�سية 
��سغر مال -  هندي �جلن�سية يف �لرخ�سة �مل�سماة )طريق �ل�سالمه لغ�سيل وتبديل زيوت 

�ل�سيار�ت( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم : 606793 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 

�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن.
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
  �عالن بالن�ضر

�ملرجع : 635
 - ر�نديريا  فر�يوز جهانكري جهانكري هورمو�سجي  �ل�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�ىل  وذلك    ٪100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�سية  هندي  
�ل�سيد/ فيا�س �حمد ريا�س �حمد - باك�ستاين �جلن�سية يف �لرخ�سة �مل�سماة / �سالون 

�لو�ن للحالقة - تا�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم : 729045 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
  �عالن

�ملرجع : 636
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ علي عبا�س �سري �ساه ، باك�ستاين �جلن�سية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 50٪  �ىل �ل�سيد/ عقيل فريد ح�سرت خو�جه 
�ل�سيد/ حممد ��سغر ماليك حممد  باك�ستاين �جلن�سية - كما ويرغب  مظهر فريد - 
�مني - باك�ستاين �جلن�سية ، يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 50٪ �ىل �ل�سيد/ 
�ساحب ز�د� خو�جه كامر�ن فريد كوريجه - باك�ستاين �جلن�سية  يف رخ�سة )ركن �لياقوت 

لتلميع �ل�سيار�ت - ذ م م( مبوجب �لرخ�سة رقم : 746337 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 

�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن.
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
  �عالن بالن�ضر

�ملرجع : 633
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ نو�ف ريا�س ح�سن ، عر�قي �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل �حل�س�س �لبالغة 100٪  يف مطعم �ساج �لريف �لعر�قي - مبوجب 
 - �جلن�سية   �مريكي   - علي  �ل  �ساتي  رعد  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   549090  : رقم  رخ�سة 

تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة لخر. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
  �عالن بالن�ضر

�ملرجع : 639
�إمار�تي   - �ل�سام�سي  �لنابوده  عبيد  حممد  في�سل  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 51٪  وذلك �ىل �ل�سيد/ علي 
�إمار�تي �جلن�سية يرغب �ل�سيد/ ب�سام نو�ف بركات -  يو�سف عبيد �لق�ساب �ل�سرفاء - 
�ل�سيد/  �ىل  وذلك  �لبالغة )٪49(  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  �سوري �جلن�سية يف 
 ر�مز م�سطفى زريق - �سوري �جلن�سية يف �لرخ�سة �مل�سماة )نورما لتجارة �لقم�سة ذ م م( 

و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )116428( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 

�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن 
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
  �عالن بالن�ضر

�ملرجع : 637
�جلن�سية  باك�ستاين    ، بومتا  �سودري  �سموئيل  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
��سد عوي�س  �ل�سيد/  �لبالغة 100٪  �ىل  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع  يرغب يف 
، باك�ستاين �جلن�سية مبوجب رخ�سة برقم )21103( با�سم / مركز  عوي�س �سودري 

�لتربيد.  تعديالت �خرى :- 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
  �عالن بالن�ضر

�ملرجع : 638
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ عائ�سة جمعه حمد بن كلي - �إمار�تية  �جلن�سية ترغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100٪  وذلك �ىل �ل�سيد/ �سجال كانتي �سيل بن �سورجا كانتي 
�سيل - بنغالدي�سي �جلن�سية يف �لرخ�سة �مل�سماة )نور �لدجى لتجارة �ل�ساعات و�لهو�تف �ملتحركة( 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من   )556103( رقم  رخ�سة  �ل�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست 
بال�سارقة.  تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية لي�سبح موؤ�س�سة فردية 

بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

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

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
  �عالن بالن�ضر

�ملرجع : 632
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حق نو�ز فيا�س �حمد ، باك�ستاين  �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100٪  يف رخ�سة )ج�سر �لذيد ل�سيانة �ل�سيار�ت( مبوجب 
�لإمار�تي   - �ل�سويدي  بوغامن  �سامل  �سعيد  �حمد  �ل�سيد/  �ىل  وذلك   745150 رقم  رخ�سة 
�جلن�سية - تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة �ل�سابق ل�ساحب �حلايل وتغيري �سكل 

�لقانوين وكيل خدمات �ىل فردية - 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
  �عالن بالن�ضر

�ملرجع : 634
ليكن معلوما للجميع بان �سوهيل جوينال �سيخ  بنغايل �جلن�سية  يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن 
كامل ح�سته �لبالغة 50٪  يف �لرخ�سة �مل�سماة  )ور�سة قمة �لتحكم ل�سيانة �ل�سيار�ت( تاأ�س�ست 
باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )615511( وذلك �ىل حممد جمال �لدين حممد �سريفه 
�عمال  �سر�كة  �لقانوين من  �ل�سكل  تغيري  : مت  �خرى  تعديالت   - بنغايل �جلن�سية    - علي 

مهنية بوكيل خدمات �ىل �ل�سكل �لقانوين �جلديد موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�ضئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات
�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

�عالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى �لدعوى رقم 2012/96 بيع عقار مرهون

طالب �لتنفيذ : م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي 
عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع بني يا�س - مقابل موقف �لعرب�ت 

�ملنفذ �سده : �سعيد مطر �سعيد بن بليلة  - و�آخرون 
عنو�نه :  �إمارة دبي - موؤ�س�سة �لهدف �لتجارية - مركز وربه - �لدور �لول - بجو�ر مركز �سرطة �ملرقبات. 

�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2017/4/19 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
�لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�سا�سي قبل دخول  �لثمن 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة 
�ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن 
يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س 
وما عليها من �لبناء - رقم �لر�س : 1 -  �ملنطقة : �لقوز �لثالثة - �مل�ساحة : 122.877/00 قدم مربع - �لتقييم 

: 100.000.000.00 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر       

فى �لدعوى رقم  2016/27  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - �سارع 

�ملنامه - بناية بنك �بوظبي �لتجاري رقم 1 - �لطابق �لثاين  
�ملنفذ �سده : فاطمة علي حممد د�ست �ويز - ح�سني حممد م�سلح نيا - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : 

دبي - ديرة - منطقة �لرقة - �سارع بني يا�س - خارج �لدولة ويعلنو� بالن�سر 
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/4/19 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   ي��وم  �ن��ه يف 
وعلى  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
موقعها �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
�لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�سا�سي قبل دخول  �لثمن  من 
من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
�ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على 
�ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : حق 
منفعة على عقار - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لول - رقم �لر�س : 357 - رقم �ملبنى : 110 - �مل�ساحة : 

درهم.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.  )4.800.000.00( ب����  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مرت   778.57
 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

�عالن بيع  عقار بالن�ضر     
فى �لدعوى رقم  2017/28 تنفيذ مدين  

طالب �لتنفيذ: �سيفتالنا هوليت 
عنو�نه : �إمارة دبي - مر�سى دبي 1 - لوريز يدن�سيا ديل مار - مر�سى دبي - �لوحدة رقم  1 - �لطابق جي 

�ملنفذ �سده : دونالد �ستاركي 
 عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - مر�سى دبي - 1  - لوريز يدن�سيا ديل مار - مر�سى دبي �لوحدة رقم -1 - �لطابق جي 
�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل  �ل��ت��ق��دم باعرت��سه م��ع��زز� مب��ا  �لبيع  �ع��رت����س على  ل��دي��ه  �مل��ز�ي��دة ول��ك��ل م��ن  قبل دخ���ول 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن  �ن يزيد على  �ملز�يدة  �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من  �لتالية جلل�سة  �يام  �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة 
خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : ن�سيب �ملدعي �سيفتالنا هوليت من 
�لعقار - �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �لر�س : 110 - ��سم �ملبنى : لريزيدن�سيا ديل - رقم �لعقار : يف 01 - �مل�ساحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   3.850.000  : �لقيمة   - مربع  قدم   2.973.50
 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2012/96 بيع عقار مرهون
طالب �لتنفيذ : م�سرف �لإمار�ت �ل�سالمي 

عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع بني يا�س - مقابل موقف �لعرب�ت 
�ملنفذ �سده : �سركة ��سكان �لعقارية - �س م ح - و�آخرون 

 عنو�نه : �إمارة �بوظبي - فيال رقم 1234 - منطقة �مل�سرف - �سارع �خلليج �لعربي - بجانب مكتب �سندق �لزكاة
�حلال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2017/4/19 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
%20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  �للكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى 
�لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من  �لبيع  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على  �لأ�سا�سي قبل دخول  �لثمن 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة 
�ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن 
يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �ر�س 
وما عليها من �لبناء - رقم �لر�س : 1 -  �ملنطقة : �لقوز �لثالثة - �مل�ساحة : 122.877/00 قدم مربع - �لتقييم 

: 100.000.000.00 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  - �ملنفذ �ضده

فى �لدعوى رقم  2016/27  بيع عقار مرهون
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - �سارع 

�ملنامه - بناية بنك �بوظبي �لتجاري رقم 1 - �لطابق �لثاين  
�ملنفذ �سده : ح�سني حممد م�سلح نيا  - و�آخرون  - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - منطقة 

�لرقة - �سارع بني يا�س - خارج �لدولة ويعلنو� بالن�سر 
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/4/19 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
تاأمني ل  �يد�ع  �لدولة  �ل�سر�ء من مو�طني  ر�غبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( للكرتوين�
يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� 
مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف 
�ملمتلكات  :  نوع �لعقار : حق منفعة على عقار - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لول - رقم �لر�س : 357 - رقم 

�ملبنى : 110 - �مل�ساحة : 778.57 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب���� )4.800.000.00( درهم . 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   

�عالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده      
فى �لدعوى رقم  2017/28 تنفيذ مدين  

طالب �لتنفيذ: �سيفتالنا هوليت 
عنو�نه : �إمارة دبي - مر�سى دبي 1 - لوريز يدن�سيا ديل مار - مر�سى دبي - �لوحدة رقم  1 - �لطابق جي 

�ملنفذ �سده : دونالد �ستاركي 
 عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - مر�سى دبي - 1  - لوريز يدن�سيا ديل مار - مر�سى دبي �لوحدة رقم -1 - �لطابق جي 
�نه يف يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
�لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  )www.emiratesauction.ae(  وعلى 
ي���ربره م��ن م�ستند�ت قبل  �ل��ت��ق��دم باعرت��سه م��ع��زز� مب��ا  �لبيع  �ع��رت����س على  ل��دي��ه  �مل��ز�ي��دة ول��ك��ل م��ن  قبل دخ���ول 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن  �ن يزيد على  �ملز�يدة  �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من  �لتالية جلل�سة  �يام  �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة 
خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : ن�سيب �ملدعي �سيفتالنا هوليت من 
�لعقار - �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �لر�س : 110 - ��سم �ملبنى : لريزيدن�سيا ديل - رقم �لعقار : يف 01 - �مل�ساحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   3.850.000  : �لقيمة   - مربع  قدم   2.973.50
 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11990 بتاريخ 2017/4/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  - �ملنفذ �ضده    

فى �لدعوى رقم  2016/27  بيع عقار مرهون    
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - �س م ع  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة دبي للتعهد�ت - �سارع 

�ملنامه - بناية بنك �بوظبي �لتجاري رقم 1 - �لطابق �لثاين  
�ملنفذ �سده : فاطمة علي حممد د�ست �ويز - و�آخرون  - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - 

منطقة �لرقة - �سارع بني يا�س - خارج �لدولة ويعلنو� بالن�سر 
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/4/19 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
تاأمني ل  �يد�ع  �لدولة  �ل�سر�ء من مو�طني  ر�غبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( للكرتوين�
يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� 
مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف 
�ملمتلكات  :  نوع �لعقار : حق منفعة على عقار - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لول - رقم �لر�س : 357 - رقم 

�ملبنى : 110 - �مل�ساحة : 778.57 مرت مربع و�ملقدرة قيمتها ب���� )4.800.000.00( درهم . 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



ثقافة وفن�ن

30

خالل معر�س بولونيا لكتب الأطفال

 كلمات لتمكني �لأطفال تعزز جهودها 
لتوفري �لكتب لالجئني �ل�صغار

 �صكاي نيوز عربية �صريكا �إعالميا لقمة �ل�صرق �لأو�صط لالإعالم �لجتماعي 2017

يف اإطار برنامج عام التعاون الإبداعي بني اململكة املتحدة والإمارات 2017 

 دبي للثقافة ت�صت�صيف حما�صرة حول �صهولة و�صول ذوي �لإعاقات يف بيئة �ملتاحف 

 2017 �لجتماعي  لالإعالم  �لأو���س��ط  �ل�سرق  قمة  �أعلنت 
�سكاي نيوز عربية �سريكا �إعالميا �إقليميا لن�سختها �لر�بعة 
�لتي تقام يف 20 �أبريل �جلاري يف دبي وت�سلط �ل�سوء على 
�لعديد من �ملو�سوعات ذ�ت �لعالقة با�سرت�تيجيات �سبكات 
�لتو��سل �لجتماعي و�لتوجهات �حلديثة لعمليات �لت�سويق 
عرب و�سائله .و ت�ست�سيف �لقمة على من�ستها نارت بور�ن، 

�لرئي�س �لتنفيذي ل�سكاي نيوز عربية �سمن جل�سة نقا�سية 
يديرها �سليمان �لهتالن، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �لهتالن 
ميديا حتت عنو�ن �ملوجة �لتالية.. لالإعالم �لجتماعي ماذ� 
�ملتحدثني  �إىل جانب جمموعة من  �أن يحدث غ��د�؟  ميكن 
�لع�سو  �لد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�سبل  غ�سان  �لدكتور  وه��م 
وعثمان  و�لت�سويق  ل��الأب��ح��اث  �ل�سعودية  لل�سركة  �ملنتدب 

�للكرتونية  �إي���الف  ج��ري��دة  حترير  ورئي�س  نا�سر  �لعمري 
ل�����س��رك��ة دو و�أحمد  �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  ���س��ل��ط��ان  وع��ث��م��ان 
�سبكات  ع��رب  ونا�سط  �قت�سادي  وحملل  �إع��الم��ي  �خلطيب 
�لتو��سل لقطاع �لعمال.تهدف �جلل�سة �إىل ت�سليط �ل�سوء 
�لإعالم  م�ستقبل  مقدمتها  يف  �مل��ح��اور  م��ن  جمموعة  على 
�لج��ت��م��اع��ي و�لإع�����الن و�ل��ت�����س��وي��ق و�ل���س��ت��ث��م��ار �لإعالمي 

�لتقليدي  �لإع�����الم  خ��ارط��ة  �ست�سهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��ولت 
و�لرقمي خالل �لأعو�م �لقادمة.

وت�سارك �سكاي نيوز �سمن فعاليات �لقمة ب�سفتها �ل�سريك 
من  �ل��ع��دي��د  و�إد�رة  بتغطية  وت��ق��وم  �لإق��ل��ي��م��ي  �لإع���الم���ي 

�جلل�سات وور�س �لعمل و�مل�ساركة فيها.
و تعقد �لقمة حتت عنو�ن �ملوجه �لقادمة يف جمال �لت�سويق 

�إطالق  فعالياتها  وت�سهد  �لجتماعي  �لع��الم  و�سائل  عرب 
�لتو��سل  �ل�سرق �لو�سط لالإعالم �جلديد و�سبكات  جائزة 
ت��دري��ب��ي��ة متخ�س�سة  ع��م��ل  ور����س  ع��ن  �لج��ت��م��اع��ي ف�سال 
لالأفر�د و�لقطاعات �لر�غبني بالتعرف على �أبرز �لتحولت 
�ل��ت�����س��وي��ق��ي��ة �جل���دي���دة وحت��ق��ي��ق ����س��ت��خ��د�م ف��ع��ال ومربح 

للتطبيقات و�ل�سبكات بطاقتها �لكاملة.

•• دبي -الفجر:

للثقافة(،  )دب���ي  و�ل��ف��ن��ون  للثقافة  دب���ي  هيئة  ��ست�سافت 
�لهيئة �ملعنية ب�سوؤون �لثقافة و�لفنون و�لرت�ث يف �لإمارة، 
�ملجل�س  مع  بالتعاون  عقدت  متخ�س�سة  حما�سرة  م��وؤخ��ر�ً 
�إط��ار برنامج  �لثقايف �لربيطاين مبتحف �لحت��اد وذلك يف 
�لإمار�ت  ودول��ة  �ملتحدة  �ململكة  �لإب��د�ع��ي بني  �لتعاون  عام 
2017 . وكانت �ملحا�سرة �لتي حملت عنو�ن �سهولة و�سول 
باملجان،  للجمهور  مفتوحة  �ملتاحف  بيئة  يف  �لإعاقات  ذوي 
وقدمها ماركو�س ديكي هوريل، �لقّيم على �لرب�مج �لعامة 

يف متحف تيت �لربيطاين.
�لتعاون  عام  ملبادرة  ��سرت�تيجًيا  �سريًكا  للثقافة  دبي  وتعد 
حتت  �لربيطاين  �لثقايف  �ملجل�س  يقودها  �لتي   ، �لإب��د�ع��ي 
�ل�سمو  و�ساحب  وي��ل��ز،  �أم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  رع��اي��ة 
�أبوظبي ونائب  �آل نهيان، ويل عهد  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
كافة  يغطي  غني  برنامج  تنظيم  �مل��ب��ادرة  وت�سهد  �ملتحدة. 
و�لريا�سة  و�مل��ج��ت��م��ع  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  و�لأدب  �ل��ف��ن��ون  جم����الت 
�لإبد�عي  �لتعاون  عام  مبادرة  تركز  كما  و�لتجارة،  و�لعلوم 
2017 على حماور �ل�سمولية و �ملجتمع و �جليل �لقادم‘، 
�سيعمل  وعليه،   .  2021 �لإم���ار�ت  روؤي��ة  تن�سجم مع  �لتي 
جمموعة  مع  �لعام  م��د�ر  على  �لربيطاين  �لثقايف  �ملجل�س 
لتعزيز  و�لإم��ار�ت��ي��ني  �لربيطانيني  �ل�����س��رك��اء  م��ن  و����س��ع��ة 
�لعالقات �لقائمة و�إقامة عالقات تعاون جديدة. و�ست�سارك 
�أهم �ملوؤ�س�سات �لربيطانية و�ملبدعني مع نظر�ئهم يف دولة 
�مل��و�ه��ب �لربيطانية  �مل��ت��ح��دة، ل��ع��ر���س  �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
و�لإم���ار�ت���ي���ة، وت�سجيع م�����س��ارك��ة �جل��م��اه��ري و�إل��ه��ام��ه��م يف 

خمتلف �لأن�سطة �لتي يتم تنظيمها.
�لت�سهيالت  بتوفري  �للتز�م  �أهمية  على  �ملحا�سرة  ورك��زت 
�ملحا�سرة  وخالل  �ملتاحف،  بيئة  يف  �لإعاقة  لذوي  �لالزمة 
قدم ماركو�س ديكي هوريل �أمثلة عن �ملمار�سات �لر�ئدة �لتي 
نحُّظمت ملجموعة و��سعة من ذوي �لإعاقات �حل�سية و�حلركية 

و�لذين يعانون من �سعوبات يف �لتعلم. 
ب��الإن��اب��ة لهيئة دبي  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل��ن��اب��وده،  و���س��رح �سعيد 
للثقافة و�لفنون: يركز متحف �لحتاد على ��ستقبال جميع 

�لأف���ر�د ذوي �لإع��اق��ة. وم��ن هذ�  �أف���ر�د �ملجتمع وبالأخ�س 
�ملعايري  �أعلى  وفق  مر�فقنا  لتطوير  عملنا  نو��سل  �ملنطلق 
�لتي  �ملحا�سرة  �ساأن  ومن  �ملجال.  هذ�  يف  �ملعتمدة  �لدولية 
نوعية  م�ساهمة  ت��ق��دم  �أن  ه���وريل  دي��ك��ي  م��ارك��و���س  قدمها 
يكون  لكي  �ملوظفني  لتدريب  �ل�سامل  برناجمنا  لتطوير 
ه��ذه �خلطوة  �إن  ب��ال��زو�ر.  للرتحيب  مثالية  �ملتحف وجهة 
�ملهم  �جل��ان��ب  بهذ�  �ل��وع��ي  م�ستوى  لرفع  �لتز�منا  تعك�س 
�لتعاون  لعام  �مل�ستمر  ودعمنا  �حلديثة،  �ملتاحف  ثقافة  من 

وتقدمي  بتطوير  قمنا  حيث  �ملتحدة،  �ململكة  مع  �لإب��د�ع��ي 
برنامج ثقايف فريد لتعزيز �لعالقات �لقائمة، وبناء عالقات 

جديدة بني �لأفر�د و�ملوؤ�س�سات و�ل�سركات .
ومن خالل من�سبه قّيماً على �لرب�مج �لعامة يف متحف تيت 
�أرب��ع �سالت عر�س  �ل��ذي ي�سم جمموعة من  �لربيطاين، 
�أكر من ثمانية ماليني ز�ئر �سنوًيا يف ثالث مدن  جتذب 
هوريل  ديكي  ماركو�س  يتوىل  �ملتحدة،  �ململكة  يف  رئي�سية 
م�سوؤولية تنظيم وتقدمي فعاليات ل�ستقطاب ذوي �لإعاقات 

�حلركية و�ل�سمعية �إىل هذه �ملعار�س. وكان ع�سًو� يف فريق 
�لإد�رة �لأ�سلي �لذي و�سع �لإجر�ء�ت لفريق جتربة �لزو�ر 
ومنذ   .2000 �لعام  يف  �فتتاحه  عند  م��ودرن  تيت  ملعر�س 
�لإعاقة  للزو�ر من ذوي  �ملعر�س  تو�سعة  ذلك �حل��ني، متت 
من خالل �لبحوث �لتعاونية وتبادل �ملعلومات مع �ملوؤ�س�سات 

�لأخرى يف جميع �أنحاء �لعامل.
ب�سمات  يتمتع  �لحت��اد  متحف  �إن  �لنابوده:  �سعيد  و�أ�ساف 
�ل���ق���رن �حل�����ادي و�ل��ع�����س��ري��ن، وي��ع��د م��ع��ل��م��اً وط��ن��ي��اً نريد 

ي�سمه  ومب��ا  فعاليات  م��ن  ينظمه  مب��ا  �ل�ستمتاع  للجميع 
�إك�سابه �سفة  من مقتنيات نفي�سة، لذلك يركز هدفنا على 
لأهمة  �أي�ساً  �در�كنا  من  و�نطالقاً  �لإم��ك��ان.  قدر  �سمولية 
�ملحلي  �ملجتمع  بخدمة  ي�سهم  تثقيفي  كمركز  �ملتحف  دور 
ورفد �ملوؤ�س�سات �لأكادميية، �سجعنا �أكرب م�ساركة ممكنة من 

�جلمهور للتفاعل مع هذ� �ملو�سوع �ملهم .
�لثقايف  للمجل�س  �مل��ح��ل��ي  �مل��دي��ر  �أن���در����س���ون،  غ��اف��ن  وق����ال 
�أن  ي�سرنا  �ملتحدة:  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لربيطاين 
تيت  ومتحف  و�لفنون  للثقافة  دبي  هيئة  مع  �سركاء  نكون 
ل��دع��م ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�لب��ت��ك��ار يف بيئة �مل��ت��اح��ف. ونظر�ً 
ل�سموليتها، تهدف مبادرة عام �لتعاون �لإبد�عي 2017 بني 
�ململكة �ملتحدة ودولة �لإمار�ت، �إىل �إحد�ث فرق د�ئم جلميع 
�ل�سر�ئح �لتي ت�سل �إليها. �إننا نعرب عن فخرنا للتعاون مع 
�لثقافة  و�سول  ل�سمان  �جلهود  �ستطلق  �لتي  �ملبادرة  هذه 
�إىل �جلميع و�ل�ستفادة منها .وتاأتي �ملحا�سرة �لتي قدمها 
ماركو�س ديكي هوريل عقب فعاليتي ور�ستي عمل �لت�سميم 
�لتني �أقيمتا يف متحف �لحتاد يف 15 مار�س �ملن�سرم، كجزء 
من مبادرة دبي للثقافة معر�س �لأعمال �لفنية �لربيطانية 
و�لإمار�ت  �ملتحدة  �ململكة  �لإبد�عي بني  �لتعاون  لدعم عام 
�لتبادل  على  �لت�سميم  ور�ستا  و�سجعت  �ملتحدة.  �لعربية 
�أبرز  م��ن  كونهما  �ملتحدة،  و�ململكة  �لإم����ار�ت  ب��ني  �حل��ي��وي 
كوجهة  دب��ي  مكانة  تعزيز  مع  �لعاملية،  �لثقافية  �لوجهات 
ثقافية مزدهرة ت�ستقطب �ملو�هب و�ملو�رد �لعاملية و�لزو�ر. 
�ل�ساد�سة  �ل��دورة  �أح��د�ث  �أب��رز  من  �لور�ستان  هاتان  وكانت 
رئي�سًيا يف مو�سم  تعد حدًثا  �لتي   ، دبي  �لت�سميم  �أي��ام  من 
دبي �لفني �مل�ستمر ل�سهرين متتالني، وهو �حلدث �ل�سنوي 
و�لإبد�عية  �لثقافية  �لأج��ن��دة  �إط��ار  دب��ي يف  �ل��ذي يعقد يف 
�لتي ت�سلط �ل�سوء على �ل�سمات �لعاملية �لقوية �لتي تتمتع 
بها �لإمارة يف �ل�ساحة �لفنية، ويجمع �لفنانني من خمتلف 
و�لبتكار  و�لإب���د�ع  �ملو�هب  بتنوع  لالحتفال  �لعامل  �أنحاء 
�مللهمة  �لق�سة  ي���روي  �لحت���اد  متحف  �أن  و�لثقافة.يذكر 
�لآباء  عيون  خ��الل  1971 من  �لعام  �لحت��اد يف  لتفاقية 
�لتي تركز جهودها  للثقافة  �ملوؤ�س�سني، ويد�ر من قبل دبي 
�ملحورية من  �للحظة  ه��ذه  �ل���زو�ر على  �إط��الع جميع  على 

تاريخ �لإمار�ت.

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  �لأط��ف��ال  لتمكني  كلمات  موؤ�س�سة  ���س��ارك��ت 
ب���ني �لعو�مل:  �ل��ت��و����س��ل  م���وؤمت���ر م���د ج�����س��ور 
�لالجئني  لالأطفال  و�حلكايات  �لكتب  توفري 
�ل�����ذي ع��ق��د ع��ل��ى ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات معر�س   ،

ب��ول��ون��ي��ا ل��ك��ت��ب �لأط���ف���ال، ب��ه��دف دع���م �لبنى 
من  �ملت�سررين  لالأطفال  و�لإن�سانية  �لثقافية 
�حلروب و�ل�سطر�بات و�ملنكوبني من �لأزمات 

�لطبيعية.
�إىل  وجاءت م�ساركة موؤ�س�سة كلمات يف �ملوؤمتر 
�لدولية  و�ملنظمات  �ملوؤ�س�سات  نخبة من  جانب 

ب���و�ق���ع �لأط����ف����ال �لذين  �ل�����س��اع��ي��ة ل��ل��ن��ه��و���س 
لبحث  جهودها  �سمن  �سعبة،  ظروفاً  يعي�سون 
�آل���ي���ات دع���م �لأط���ف���ال �ل��الج��ئ��ني ع���رب توفري 
�لقر�ءة  دور  �ملوؤمتر  تناول  حيث  لهم،  �ملكتبات 
ومنحهم  معاناتهم،  وتخفيف  �ل�سغار  دع��م  يف 
��ستعر��س  �إىل  �إ�سافة  �أف�سل،  �لأمل مب�ستقبل 

و�ملخت�سني  �لنا�سرين  م��ن  جمموعة  خ���رب�ت 
و�لنف�سي  �لذهني  �جلانب  تدعيم  �سعيد  على 
�ملازمي،  �آم���ن���ة  و�ل��ي��اف��ع��ني.وق��ال��ت  ل��الأط��ف��ال 
مدير موؤ�س�سة كلمات لتمكني �لأطفال: ن�سعى 
و�إن�ساين  ثقايف  تغيري  �إح��د�ث  �مل�ساهمة يف  �إىل 
من  و�ملت�سررين  �لالجئني  �لأط��ف��ال  حياة  يف 
عرب  �لأ���س��ل��ي��ة،  بلد�نهم  يف  �ل�سعبة  �لأو����س���اع 
ت��ق��دمي �ل��دع��م �مل��ع��ريف و�ل��ت��وع��وي �مل��ت��م��ث��ل يف 
�لكتاب، �لذي يتيح لهم �لطالع على �لثقافات 
�لعامل  تخّيل  على  �لقدرة  ومينحهم  �لأخ��رى، 
�خلايل من �حلروب و�لكو�رث، ويبث يف نفو�سهم 
�أف�سل . وتعمل موؤ�س�سة كلمات  �لأمل مل�ستقبل 
لتمكني �لأطفال �سمن توجهها �لذي ين�س باأن 
كل طفل على هذه �لأر�س له �حلق يف �لقر�ءة، 
و�لو�سول �إىل �لكتاب، وو�سائل �ملعرفة، وتعمل 
يف  �مل�ساهمة  بهدف  ذل��ك  حتقيق  على  �ملوؤ�س�سة 
زيادة وعي �ملجتمعات ونه�ستها مل�ستقبل �أف�سل 
ل��الأط��ف��ال و�ل��ع��امل.وت�����س��ع��ى م��وؤ���س�����س��ة كلمات 
لالأطفال  �لكتب  توفري  �إىل  �لأط��ف��ال  لتمكني 
�أو �ملت�سررة من �لنز�عات  يف �ملناطق �ملحرومة 
�لقر�ءة  ب���اأن  منها  �إمي��ان��اً  و�حل����روب،  �مل�سلحة 
باملجتمعات  للنهو�س  �لأف�����س��ل  �لو�سيلة  ه��ي 

ومو��سلة �لتطور و�لتنمية. 
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طرحت الفنانة اللبنانية دوللي �ساهني يف الفرتة 
الأخرية األبومها اجلديد "�سندريال" بعد ا�ستمرار 
النور  الأل��ب��وم  ليب�سر  عامني  مل��دة  حماولتها 
باخو�س  زوجها  عن  وانف�سالها  اأحزانها  و�سط 
ال�سخ�سية  اأزماتها  جتاوز  حتاول  لكنها  علوان. 
بنجاحاتها مرة اأخرى، وظهرت اأخريًا يف فيديو 
كليب "نظراته" باأ�سلوب خمتلف وفكرة جريئة 

يف امل�سمون.

فــن عــربـــي

31

ل... بل �سيبد�أ ت�سويره قريباً! هكذ�،  )فوبيا( لن يوؤجَّ
ورد�ً على ما �أحُثري قبل �أيام قليلة عن تاأجيل �لت�سوير 
�لذي يحمل عنو�ن )فوبيا(، و�لذي يلعب  للم�سل�سل 
بطولته �ل��ف��ن��ان �مل�����س��ري خ��ال��د �ل�����س��اوي، وم���ن ثم 
خروجه من �ملو�سم �لرم�ساين �ملقبل، قال �ل�ساوي: 
)حالياً ��ستكمل ت�سوير عدد من م�ساهد �مل�سل�سل يف 

منطقة �لدقي(.
�ل�����س��اوي �أو����س���ح، يف ت�����س��ري��ح ل��ه �أن���ه م��ن �مل��ق��رر �أن 
ي�ستكمل فريق �لعمل ت�سوير بع�س �مل�ساهد يف �لدقي 
يف  �خلارجية  �مل�ساهد  ت�سوير  يبد�أ  �أن  قبل  باجليزة، 
�لإنتاجية  �لتكلفة  لتقليل  و�لإ�سكندرية،  �ل�سيخ  �سرم 
ناحية  م��ن  �مل�سرية  لل�سياحة  ول��ل��رتوي��ج  ج��ه��ة،  م��ن 

�أخرى.
�آينت  �ل�����س��اوي،  خ��ال��د  م��ن بطولة  )ف��وب��ي��ا(  م�سل�سل 

ع��ام��ر، م��ريه��ان ح�����س��ني، م��ي �ل��ق��ا���س��ي، �أح��م��د فوؤ�د 
عمر،  و�سريف  من�سور  حم�سن  �سيف،  نا�سر  �سليم، 
ومن �إخر�ج عادل �لأع�سر وتاأليف طارق بركات و�إنتاج 

�سركة طابا.
�ل�ساوي م�سى يقول �إنه ينتظر عر�س فيلمه �جلديد 
)�أخالق �لعبيد(، �لذي تدور �أحد�ثه حول عودة �أحد 
ليبد�أ  �لأعمال من �خل��ارج يف منت�سف عمره،  رج��ال 

حياته مرة �أخرى د�خل م�سر،
و�ملفارقات  و�ملو�قف  �ل�سعوبات  من  لعدد  ويتعر�س   

�لتي ترت�وح بني �لدر�مية و�لكوميدية.
�للوزي،  ي�����س��ر�  �ل�����س��اوي،  خ��ال��د  ب��ط��ول��ة  م��ن  �لفيلم 
ك��ارول��ني خليل،  ���س��الم��ة،  ���س��ارة  ع��ل��ي،  �سلوى حممد 
ر�مي غيط، لطفي لبيب وحممد �سرف، ومن تاأليف 

علي �جلندي وع�سام �ل�سماع، و�إخر�ج �أمين مكرم.

خالد �ل�صاوي ي�صتكمل 
ت�صوير )فوبيا(

احلم كثريا بتج�سيد �سخ�سية كليوباترا ونفرتيتي

دوللي �صاهني : "�صندريال" �أ�صلوب خمتلف وفكرة جريئة يف �مل�صمون
لغنية  اخ��ت��ي��ارك  �سبب  ع��ن  حدثينا  ب��داي��ة   •

�سندريال لتكون عنوان البومك اجلديد؟
�إ�سافًة  �أك����ر  �أح���ّب���ت �لأغ��ن��ي��ة ك���ث���ري�ً ووج��دت��ه��ا م��ن��ا���س��ب��ة 
�سندريال  لقب  ���س��ن��و�ت  ع��ل��ي  منذ  �أط��ل��ق  �جل��م��ه��ور  �أن  �إىل 
كانت  كذلك  �ملنا�سب.  هو  �لعنو�ن  ه��ذ�  ب��اأن  ف�سعرت  لبنان 
�لكتابة  �ه����وى  لن��ن��ي  وتلحيني  ك��ت��اب��ت��ي  م��ن  )���س��ن��دري��ال( 

و�لتلحني منذ �سغري.

الألبوم.. تفا�سيل  عن  • حدثينا 
باللهجة  منها  �ث��ن��ت��ني  �أوؤدي  �أغ�����ان،   10 �لأل���ب���وم  -ي�����س��ّم 
�أغنية  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��اجل��ز�ئ��ري��ة،  وو�ح�����دة  �خل��ل��ي��ج��ي��ة، 
لبنانية. عموماً، �مل�سروع مبنزلة توليفة مو�سيقية خمتلفة 

حر�ست على تقدميها �إر�ساء جلمهوري. 
ورغم رغبتي يف تقدمي عدد �أكرب من �لأغ��اين، فاإن �لأمور 
و�مللحنون،  �ل�سعر�ء  يقّرها  ب��ت��ن��ازلت  �خلا�سة  �لقانونية 
ت�سببت يف عدم �لنتهاء من بع�س �لأغاين، فقررت تاأجيلها 

�إىل وقت لحق.

فرعوين  ب�)لوك(  )نظراته(  كليب  يف  ظهرتي   •
حدثينا عن هذه ال�سخ�سية؟

-�حب هذه �حلقبة من تاريخ م�سر �لفرعوين و�حلم كثري� 
جعلني  م��ا  وه��ذ�  ونفرتيتي،  كليوباتر�  �سخ�سية  بتج�سيد 
�ظهر بهذ� �للوك �لفرعوين يف لوحات ��ستعر��سية عدة يف 

�لفيديو كليب.

الكليب،  يف  ال�سرقي  الرق�س  من  لوحات  قدمتي   •
هي  ما  املالكمة  متار�س  فتاة  راأيناك  الوقت  وبنف�س 

الر�سالة التي احببت توجيهها؟
- �ع�سق �لرق�س �ل�سرقي و�حب كثري� رق�س �سامية جمال 
لذلك  كثري�ً،  به  تاأّثرت  �ل��ذي  �جليل  وذ�ك  كاريوكا  وحتية 
للجمهور  لأب��ني  وخمتلفة  ج��دي��دة  جتربة  ق��دم  �ن  �حببت 
�أي�ساً  �لتي تلعب �ملالكمة وتد�فع عن نف�سها هي  �لفتاة  �أن 

�أنثى.

• ماذا عن امل�ساكل التي واجهتك موؤخرا مع الرقابة 
؟

- �لرقابة �عرت�ست على �أغنية بابا وهي �أغنية لبنانية لأنها 
و�لدها  �إىل  �لفتاة  بها  تتحدث  �ل��ت��ي  �لطريقة  �أن  وج���دت 

�سعبة وغري منا�سبة.

موؤخرا؟ عنها  اعلنت  التي  الفوازير  عن  • ماذا 
 15 �لآن  حتى  تبت  وكحُ �لتح�سري  قيد  �ل��ف��و�زي��ر  بالفعل   -
حلقة لكنها �ستحُنّفذ �لعام �ملقبل لأنها بحاجة �إىل حت�سري�ت 

قوية.

؟ خا�سة(  )حالة  اأغنية  عن  • حدثينا 
- كان يفرت�س �أن تكون �لأغنية �سمن �لألبوم �ملقبل، لكن 
نظر�ً �إىل غيابي خالل �لفرتة �ملا�سية وجدت �أن من �لأف�سل 
طرحها منفردة، وهو ر�أي تو�فقت فيه مع �ل�سركة �ملوزعة. 
لحتفالت  منا�سبة  لأنها  حت��دي��د�ً  خا�سة(  )حالة  �خ��رتت 
عيد �حلب، وهي �إحدى �لأغاين �لقريبة �إىل قلبي وت�سبهني 
جد�ً. �حلمد�هلل، �سعيدة برد فعل �جلمهور �لإيجابي عليها، 
�لأيام  خالل  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  عرب  مل�سته  �ل��ذي 

�ملا�سية، ولدى كل من �لتقيتهم م�سادفة.

يف  املختلفة  العربية  الأل����وان  م��ن  تقلقي  اأمل   •

الألبوم؟
تقدمي  �إىل  و�أ�سعى  عربية  مطربة  لأنني  للقلق  د�ع��ي  ل   -
�إحدى  بلهجة  �ساأغني  مرة  كل  بلهجات خمتلفة. ويف  �أغ��ان 
�بنة  باأنني  �مل�ستمع  ي�سعر  ك��ي  �إتقانها  �إىل  �ساأ�سعى  �ل���دول 
�أج��د يف  فاإنني  يتعلم من خطو�ته،  �لإن�سان  كان  وملا  �لبلد. 
�إتقان كل لهجة فر�سة كي �أقرتب �أكر من جمهوري يف هذ� 

�لبلد �أو ذ�ك.

الألبوم؟ �سدور  بعد  حفالت  �ستحيني  • هل 
ويتفاعل  �أم��ام �جلمهور  �لأل��ب��وم  �أغ��اين  �أق��ّدم  �أن  بالتاأكيد. 
معها فهذ� دليل جناح، ف�ساًل عن �ل�سعور �لر�ئع �لذي يبثه 
ينا�سب  �لأغ���اين كافة جن��اح��اً  �أن حت�سد  �أمت��ن��ى  �ل���روح.  يف 

�ملجهود �ملبذول فيها.

بزوجك  عالقتك  حول  كثرية  اأحاديث  ت��رددت   •
املخرج باخو�س علوان. ماذا عنها؟

نتابع �إجر�ء�ت �لطالق، وهذ� �لأمر ح�سم بالن�سبة �إيّل لأنني 
ثنينا عن  �ملقربني  بع�س  ذلك رغم حم��اولت  به،  متم�سكة 
ذلك. يف �حلياة، ثمة �أ�سياء عندما تك�سر ل ميكن �إ�سالحها 
منا يف منزل، ونحن منف�سالن  كل  يعي�س  ر�ه��ن��اً،  جم���دد�ً. 
منذ فرتة. لكن �لإجر�ء�ت ت�ستغرق بع�س �لوقت، وهو �أمر 

طبيعي ل يقلقني.

نور؟ ابنتكما  عن  • ماذا 
بيننا  �ت��ف��اق  وثمة  ج��ي��دة،  بو�لدها  ن��ور  - عالقة 

تبقى  و�أن  فيها  �نف�سالنا  ي��وؤث��ر  ل  �أن  على 
عمرها  �أن  ورغ���م  ���س��وي��اً،  ج��و�رن��ا  �إىل 

�ست �سنو�ت فقط فاإنها فهمت 
�لأمر لأنها فتاة ذكية، 

ف�ساًل عن �أن 
خرب 

�نف�سالنا تد�ولته مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لتي تتفاعل 
معها �بنتي.

اأعلن باخو�س عودتكما  التوا�سل،  • مبنا�سبة مواقع 
اإىل بع�سكما بع�سًا عرب ح�سابه؟

بنور،  ي�سّر  لأن��ه  �ل�ساأن  ه��ذ�  �بنتي يف  ج��دة  مع  تو��سلت   -
ويظهر للم�ستخدمني كاأنني كاذبة. بناء عليه، �تفقنا على �أل 
يكتب باخو�س �أي �أمر عن عالقتنا جمدد�ً عرب )في�سبوك(، 
لأن ما ي�سّرح به عن ��ستمر�ر عالقتنا غري �سحيح فنحن 

�نف�سلنا فعاًل.

• األ ترين اأن مت�سكك بالطالق رغم ق�سة احلب التي 
جمعت بينكما يعر�سك لنتقادات؟

�ساأن  �لطالق  ق��ر�ر  �أع��م��ايل.  باخو�س زوج��ي ومدير  ك��ان   -
خا�س بي، وعندما �أظهر �أمام �لكامري�ت ل بد من �أن �أكون 

�سعيدة. 
�أ�سري هنا �إىل �أن باخو�س لن يكون م�سوؤوًل عن �إد�رة �أعمايل 

كما كان خالل فرتة �لزو�ج، وهذ� قر�ري 
�ل�سخ�سي.

 •

تعر�ست لهجوم بعد اإعالن اعتزالك.
- �أكر ما �سايقني خرب يقول �إنني جلاأت �إىل هذ� �لأمر 

�أم��ّر بظروف �سعبة  كنت  للحقيقة،  �ل�سهرة.  لأج��ل 
�ل�ساحة  ع��ن  ك��ام��ل  ب�سكل  �أب��ت��ع��د  �أن  ��ل��ت  وف�����سّ

�آنذ�ك  منا�سباً  يكن  مل  �إذ  لفرتة،  �لفنية 
و�ألتقط  ل���ل���ك���ام���ري�ت  �ب��ت�����س��م  �أن 

�ملعجبني. �حلمد هلل،  �ل�سور مع 
�ل��ف��رتة �ل�سعبة،  جت���اوزت ه��ذه 

�لتي �سعرت خاللها بالوحدة.

• ماذا عن امل�ساريع الدرامية 
اجلديدة .

- ل م�ساريع جديدة حتى �لآن، لكني 
حم�سوبة  خطو�تي  تكون  �أن  �إىل  �أ�سعى 

�لدر�ما  �أو  �ل�سينما  يف  �سو�ء  ودقيقة 
م�ستفيدة  م��وف��ق��ة،  ل��ت��اأت��ي 

�أعمال  �مل�ساركة يف  )�أرغب فيه  �ل�سابقة.تتابع:  من جتاربي 
�أجدها  �إىل م�سريتي، وعندما  ت�سيف 
ومناف�سة  ح���ا����س���رة  ����س���اأك���ون 

بقوة(.

مالب�سها  ب�سبب  حولها  �جل��دل  �ساهني  دوللي  �لفنانة  تثري  ما  كثرًي� 
�ملثرية وت�سريحاتها �جلريئة، وكليباتها �لتي غالباً ما يعرت�س عليها 
�أبرز  �لتايل  �لتقرير  يف  ونر�سد  �لفنية،  �مل�سنفات  على  �لرقابة  جهاز 

�أزمات "دوللي" مع �لرقابة.

اأغنية بابا
منعت �لرقابة على �مل�سنفات �لفنية �أغنيى دوللي �ساهني "بابا"، وهي 
من �سمن �ألبوم "�سندريال" �جلديد، �ملفرت�س طرحه بالأ�سو�ق قريباً، 
وجاء ذلك ملا حتتويه من كلمات �عتربتها �لرقابة حتري�ساً لالأطفال 

على �لو�لدين.

اأ�سدقاء زوجتي
زوجتي"،  "�أ�سدقاء  �ل�سينمائي  �لفيلم  على  �ملو�فقة  �لرقابة  رف�ست 
و�عترب تقريرها �أن "مو�سوع �لفيلم ينايف �لأخالق و�لقيم �لتي تنتهجها 
�ملجتمعات �لعربية و�لإ�سالمية"، حيث يدور �لفيلم حول �مر�أة متزوجة 
ين�سغل عنها زوجها بالعمل كثري�ً، لتعاين من فر�غ عاطفي مما يدفعها 
لق�ساء معظم �لوقت على �سبكة �لإنرتنت، لتتعرف على بع�س �لرجال 
من خمتلف �لدول �لعربية، ويتطور ذلك �إىل لقاء�ت �سريحة بينهم.
�إل �أن موؤلف �لفيلم خالد حميي �لدين و�ل�سركة �ملنتجة ��ستنكر� قر�ر 
لأن  �لتظلمات  للجنة  �للجوء  وق��ررو�  ب��ال���)ظ��امل(،  وو�سفوه  �لرقابة، 
تلم�س  بينما  قولهم،  ح��د  على  �خل��ي��ال،  وح��ي  م��ن  لي�ست  �لفيلم  فكرة 

�لو�قع ولها ق�س�س �سبيهة يف �سفحات �حلو�دث.وي�سارك دوللي بطولة 
�لفيلم �لفنانون )خالد �أبو �لنجا، مي�سرة، حممد لطفي، �ساندي، وحيد 

�سيف، ميمي جمال(.

اإلغاء الرقابة
طالبت دوللي باإلغاء �لرقابة على �مل�سنفات �لفنية يف لبنان، وبررت ذلك 
باأن �ل�سينما متر بظروف �سعبة، ب�سبب تدخل �لرقابة يف طريقة طرح 
�لإبد�ع،  رقيب على حرية  وج��ود  ي�سح  �أن��ه ل  �إىل  �ملو�سوعات، م�سريًة 
موؤكدًة �أن "�لرقابة لبد �أن تكون من فريق �لعمل �سو�ًء من �ملخرج �أو 
�أفالمها،  م�ساهدي  �أعمار  حتدد  �لأمريكية  و�ل�سينما  �ملوؤلف،  �أو  �ملنتج 
�إن�ساء جهاز  �لأق��ل  على  �أو  بذلك،  �للبنانية  �ل�سينما  تقتدي  �أن  ويجب 
�لفن  على  �لرقيب  يكون  بحيث  وفنانني،  خمرجني  من  مكون  رقابة 

فناًنا".

اأغنية ممنوعة من العر�س
)كولدج  لبنانية  م�سيحية  خا�سة  مبدر�سة  حفلها  خ��الل  دوللي  تغنت 
ملا  �لف�سائات،  على  �لعر�س  م��ن  �لرقابة  منعتها  باأغنية  ديلي�سيال(، 
ا ب�سبب  حتمل من )كلمات مثرية ومنافية للقيم(، وفًقا للرقابة، و�أي�سً
�سفت ب�)�ملثرية( خالل �حلفل �لذي �سهد حتر�س  مالب�س دوللي �لتي وحُ
�لعام  للنائب  ببالغ  �لوح�س  نبيه  �ملحامي  وتقدم  بها،  �لطالب  بع�س 

للتحقيق يف هذه �لو�قعة.

اأزمــــات دوللي �شـــاهني مع الــرقابة
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

مار �سِ

واأن���ع���ام  خ���ري  ع��ط��ان��ا  اهلل 

ي��ال��ل��ي ع��ط��ان��ا امي����ان واإل��ه��ام 

وال���ي���وم ���ش��ارت ج��ن��ْة اأح���ام 

وان��ظ��ام  تخطيط  ال��وط��ن  ودام 

دول������ْة ت���ط���ور ع���ز وا����ش���ام 

علينا  واج�����ب  ل���ه  واحل���م���د 

عطينا ال��ظ��ايف  ف�شله  وم���ن 

ت���زخ���ر ب���ف���ل وي��ا���ش��م��ي��ن��ا

بهينا  وب����ه  وت����زخ����رف  زان 

ب��ن��ي��ن��ا دول�������ة  الأمم  ب����ني 

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

ناديتهم .. ب�س اخذلوا قلبي كثيييري :

                        هذا و انا "مديت" خال�س ... ُحبي !!

ب�س الوحيد .. اللي �شمعني لاخري !! 

                              على كرث ماين مق�رص .... "ربي" 

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

عبداهلل عوجان

) نابغة ال�شعر (
��ر ال�����س��ع��ر يف ح���ف���ل ت���ك���رمي���ك ي���ا����س���امل ب�����سّ

وال���ع���رب ك��ان��ت ت��ه��ّن��ي ب��ع�����س واأي�������س���ًا تفخر

ْوت���وق���د ال���ن���ريان م���ن ف����وق اجل���ب���ال ْوت�����س��ه��ر

واأن�����ت ن��اب��ْغ��ة ال�����س��ع��ر وال�����س��اع��ر ال��ل��ي يزخر

ب����امل����ع����اين ك����ّن����ك حل����ال����ك ب���������وادي ع��ب��ق��ر

اأن�������ت ����س���ي���ٍف ذاخ����ري����ن����ه ل���ل���ن���ه���ار الأغ������رب

واأن������ت لم���ّن���ك ���س��ه��رت ال�����س��ي��ف ك���ّن���ك عنرت

ي�������وٍم يكرب ل����ك ك�����ّل  ����س���وق���ه���ا  والأم�����ا������س�����ي 

امل��ن��رب ي���ان���ب�������س  ْب����ه����ا  وامل����ن����اب����ر ل ���س��ه��ل��ت 

مات�سرب ال��ول��ه  م��ن  عنها  غ��ب��ت  ان  وال�����س��ف��وف 

القي�سر واأن�����ت  م��ن��ك  غ��ن��ّي��ة  دول����ة  وال�����س��ع��ر 

اف�����رح اح��ب��اب��ك ووا����س���ل يف ط��ري��ق��ك واع���رب

وان����رث اب���داع���ك ه��ن��ا وه���ن���اك واب�����دع وام��ط��ر

��ر ب�����سّ ه�����ذا  ب���احل���ف���ل  ال�������س���ع���ر  اّن  ال�����وك�����اد 

���ره���ا ن���ف�������س���ه ب���ت���ك���رمي���ه ْوك���������ّل ال�����ع�����رب ب�������سّ

�ساعرها ن��ب��غ  اأو  ط��ف��ل  وِل����د  اأو  خ��ي��ل  ان��ت��ج��ت  ل 

اح����ت����ف����ال مب�����ن ل���ف���اه���ا ب����اأر�����س����ه����ا ْون�����ّوره�����ا

ب����امل����ع����اين وال�����ب�����ي�����وت ال������ن������ّدر ت�������س���ّخ���ره���ا

ب��ع��ب��ق��ره��ا ت����ت����وّغ����ل  ب���ع���م���ق���ه���ا  دخ����ل����ت  ْول 

���س��ي��ف ع��ب�����س ال���ق���اط���ع ال���ل���ي ���س��ريت��ه ع��ّط��ره��ا

وامل�������ع�������ارك م����ات����ب����ي غ�����ري اأن��������ت ي���اع���ن���رته���ا

ْولي�����خ�����ف ال���������س����وق ل���ي���ن���ك ت��ع��ت��ل��ي م��ن��ربه��ا

ت���ق���ل ت��ل��ب�����س��ه��ا ث����ي����اب ال���ع���ي���د وت���ب���ّخ���ره���ا

واأن��������ت ح���ت���ى ب��غ��ي��ب��ت��ك ت�������س���ت���اق وت�����ّدّوره�����ا

م����ن ل���ه���ا ب���ع���دك خ��ل��ي��ف��ة ع���ر����س ي��اق��ي�����س��ره��ا

ال���ب���ح���ور ال�����س��ب��ع وام��������واج ال���ب���ح���ور اع���ربه���ا

ي���ام���زه���ره���ا ال�����ع�����ذب  حل����ن����ك  يف  امل���������س����ام����ع 

���ره���ا ن���ف�������س���ه ب���ت���ك���رمي���ه ْوك���������ّل ال�����ع�����رب ب�������سّ

 ريــتـ�يــت

يف �سجل املجد من نور اأنحفر

ذكرهم عاطر اإىل يوم القيام

يف �سهاده .. من بها فاز وظفر

قلد اأهله والوطن اأغلى و�سام

***

اأبوه يفخربه..واأخوه..واأمه..

وعياله..وحليلته..وْجواره..

اأ�سمه على مر الزمان خمّلد..

وفعله موّلع يف الأعادي ناره..

البيت مت�حد
ك���ل ع����ام وان�����ت اخل����ري ي���ا م��ن��ب��ع اخل��ري 

ق�������درك ك���ب���ري وَل�������ك غ����ال ف�������ارق وغ���ري

العظيمة ال���ف���ري���دة  ال���وق���ف���ة  راع�����ي  ي���ا 

ي����ا ����س���ي���خ م����ا ي���ر����س���ى اأب�������د ب��ال��ه��زمي��ة

�سيف بن طمي�سان الكعبي

كلنا خليفة
ثّبتنا  ، الأر�س  ثَبّت جذور  ما  خليفة كل 

. لّبينا   ، الطولت  ن��دا  لّبى  ما  كل  خليفة 

زينب البلو�سي

اإهداء اإىل ال�ساعر �سامل معزي مبنا�سبة تكرميه


