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درا�سة: ال�سكر له مفعول مثل املخدرات
ك�صفت درا�صة حديثة اأن تناول ال�صكر ينجم عنه "�صدمة" مثل تلك 
اأن جرعة  باحثون  وج��د  فقد  ق��وي��ة.  ج��رع��ة خم���درات  ع��ن  الناجمة 
يف  الأف��ي��ون  اأ���ص��ب��اه  م�صتقبل  ن��ظ��ام  تن�صط  ال�صكر  م��ن  فقط  واح���دة 
ي�صبب تغيريات كبرية يف  لل�صكر  املطول  ال�صتهالك  اأن  الدماغ، كما 
اآرهو�س يف الدمنارك  اإطالق الدوبامني. واأجرى باحثون يف جامعة 
ثم  امل����ذاب،  بال�صكر  بتغذيتها  ق��ام��وا  ح��ي��ث  اخل��ن��ازي��ر،  ع��ل��ى  جت��رب��ة 
ت�صبب يف  ال�صكر  اأن  12 يوما. ووج��دوا  م��دار  اأدمغتها على  فح�صوا 
يف  الأف��ي��ون  اأ�صباه  وم�صتقبالت  الدوبامني  نظام  يف  جذرية  تغريات 
اآثار تعاطي املخدرات التي ت�صبب الإدم��ان، وفقا  الدماغ، متاما مثل 
ال��ري��ط��ان��ي��ة. وق���ال الأ���ص��ت��اذ يف جامعة  مل��ا ذك��رت��ه �صحيفة م��ي��رو 
العديد  له  ال�صكر  اأن  �صك  "ل  وينردال  مايكل  الدمناركية  اآرهو�س 
جتعله  التي  الأ�صباب  من  العديد  وهناك  الف�صيولوجية،  الآث��ار  من 
غري �صحي، وال�صتنتاج وا�صح، فهو يوؤثر على اجلزء اخلا�س باملكافاأة 
التي لوحظت عند تعاطي املخدرات  الدماغ بطرق م�صابهة لتلك  يف 
من  فقط  يوما   12 بعد  اأن��ه  وي��ن��ردال  واأو���ص��ح  لالإدمان".  امل�صببة 
م�صتقبل  الدوبامني  نظام  يف  كبرية  تغيريات  ظهرت  ال�صكر،  تناول 
نظام  تن�صيط  مت  الواقع،  "يف  اأن��ه  م�صيفا  الدماغ،  يف  الأفيون  اأ�صباه 
م�صتقبل اأ�صباه الأفيون، وهي ذلك اجلزء من كيمياء الدماغ املرتبط 
بالرفاهية وال�صرور". ول �صك اأن تاأثري ال�صكر على نظام الدوبامني 
اأ�صباه الأفيون اأمر مثري للقلق، من الناحية الطبية، لأن  وم�صتقبل 
ال��دم��اغ، الذي  اأن��ه يخرب اجل��زء اخل��ا���س باملكافاأة يف  ه��ذا ق��د يعني 
�صيئا  املرء  يواجه  الأفيون عندما  اأ�صباه  وم�صتقبل  الدوبامني  يطلق 

مثريا للبهجة اأو مثريا لل�صرور واملرح.

اأ�سجار الفالنتاين.. توجه جديد هذا العام
خ���الل الأ���ص��ب��وع��ني الأول�����ني م��ن ال��ع��ام اجل��دي��د ب����داأت ال��ع��دي��د من 
التوا�صل  و����ص���ائ���ل  ع��ل��ى  ال���ظ���ه���ور  ال��غ��ري��ب��ة  الجت����اه����ات اجل����دي����دة 
ي�صع  وه��و  الأ�صخا�س  اأح��د  ظهر  املا�صي  الأ�صبوع  ففي  الجتماعي، 

مكعبات الثلج يف حبوب الإفطار. 
اأما هذا الأ�صبوع، فقد بداأ توجه جديد يتمثل يف اإعادة تاأهيل اأ�صجار 
تزيينها  بعد  الفالنتاين،  بعيد  الح��ت��ف��ال  يف  ل�صتخدامها  امل��ي��الد، 
بالورود واحللي والهدايا التي يغلب عليها اللونان الوردي والأحمر. 
اأ�صجار  تظهر  ال��ت��ي  ال�����ص��ور  م��ن  بالكثري  اإن�صتغرام  م��وق��ع  ع��ج  وق��د 
الفالنتاين اجلديدة، وهي مزينة بالقلوب والري�س والورود ور�صائل 
على  م�صتخدمة  ن�صرتها  التي  ال�صور  وتعتر  الدببة.   ودم��ى  احلب 
لهذا  متيزاً  ال�صور  اأك��ر  بني  من  هوتون،  جينيفر  تدعى  اإن�صتغرام 
التوجه اجلديد، وذلك بعد اأن عقدت العزم على اإن�صاء ديكور ذو طابع 
تزهو  �صجرة  اإىل  وحتويلها  القدمية  امليالد  �صجرة  با�صتخدام  مميز 
اأن يلقى هذا التوجه  باألوان احلب احلمراء والوردية.  ومن املتوقع 
العام،  الفالنتاين لهذا  بعيد  املحتفلني  الكثري من  بني  كبرياً  رواج��اً 

وفق ما نقلت �صحيفة مريور اأونالين الريطانية. 

ت�سنع كعكات مده�سة على هيئة حيوانات
اأتقنت فنانة مكياج بريطانية �صابقة �صنع كعكات على �صكل حيوانات 

ثالثية الأبعاد وهي تكاد تبدو حقيقية ب�صكل ل ي�صدق. 
اإىل  ي�صل  ما  ق�صاء  لنك�صاير،  من  عاماً(   28( روبنز  ملويل  وميكن 
الأ�صل  طبق  ن�صخ  من  اأعمالها  وت���راوح  فني،  عمل  كل  على  اأ�صبوع 
مثل  الرية  احليوانات  من  من��اذج  اإىل  املحبوبة،  الأليفة  للحيوانات 
مكياج  كفنانة  البداية  يف  مويل  وتدربت  والفيلة.  والقردة  الزرافات 
حت�صري  كيفية  الآخرين  تعليم  على  وتعمل  خا�صة،  مبوؤثرات  تعمل 
يرددون  ما  غالباً  عمالءها  ب��اأن  اعرفت  لكنها  اخلا�صة،  روائعهم 
وقالت  للغاية.  واقعية  تبدو  لأنها  حت�صرها  التي  الكعكات  تناول  يف 
مويل ل�صحيفة ديلي ميل الريطانية 'لقد �صنعت كعكات ملعظم اأنواع 
الكعك  من  ن�صخ  على  احل�صول  الزبائن  معظم  ويطلب  احليوانات، 
تناولها،  ع��دم  اإىل  اأن��ه��م مييلون  م��ن  ال��رغ��م  الأل��ي��ف��ة، على  لكالبهم 

لأنهم يعتقدون اأن ذلك يعد اأمراً قا�صياً على احليوانات".
واأ���ص��اف��ت " اأن��ا اأح��ب احل��ي��وان��ات اأك��ر م��ن اأي �صيء اآخ���ر، لقد كنت 
اأن اأحت��دى نف�صي يف احل�صول على مظهر  مفتونة بها دائماً، واأح��ب 
ميكنني  حني  وم�صحكة  لطيفة  تبدو  الأ�صياء  جعل  وكذلك  واقعي، 
مويل  تقوم  الرائعة،  الفنية  التحف  ه��ذه  �صنع  جانب  واإىل  ذلك". 

بتدري�س جمموعة من الطالب وتعليمهم �صر حرفتها املده�صة.

األحد   19   يناير   2020  م  -   العـدد  12835  
Sunday   19   January   2020  -  Issue No   12835

في�س بوك ترتاجع عن و�سع الإعالنات يف وات�س اآب 
تطبيق  عر  اإع��الن��ات  بو�صع  للجدل  املثرية  اخلطة  على  �صهراً   18 بعد 
وات�س اب، اأكدت م�صادر مطلعة على امللف اأن �صركة في�س بوك تراجعت عن 

ا�صتغالل م�صتخدمي اأحد اأ�صهر تطبيقات التوا�صل الجتماعي.
وبح�صب ما اأفادت به امل�صادر ل�صحيفة "وال �صريت جورنال" فاإن العاملني 
لدى وات�س اب انكبوا يف الفرة املا�صية يف حماولة درا�صة الطريقة الأمثل 
يدر  التطبيق  التطبيق، يف حماولة منهم جلعل  داخ��ل  الإع��الن��ات  لو�صع 

اأرباحاً ب�صكل مبا�صر.
الرجميات اخلا�صة  املرجمون  األغى  اأنه يف وقت لحق،  امل�صادر  وتابعت 

بالإعالنات ب�صكل كامل من م�صروعهم. 
وميثل هذا اخلر انعطافاً كاماًل يف ال�صراتيجية التي كان ال�صركة املالكة 

لوات�س اب قد اأعلنتها لتحويل التطبيق اإىل م�صدراً جديداً للدخل.
لقاء �صفقة  ب�صكل كامل  اب  وات�س  ا�صرت  بوك  �صركة في�س  اأن  اإىل  ي�صار 
بدر  يبداأ  مل  التطبيق  اأن  العلم  مع   ،2014 عام  دولر  مليار   22 بقيمة 
الأموال ب�صكل مبا�صر على الرغم من ا�صتخدامه من قبل اأكر من 1.5 

�صخ�س حول العامل. 
ا�صتغالل  مب��ح��اول��ة  خططها  ع��ن   2018 يف  ك�صفت  ب���وك  في�س  وك��ان��ت 
بيع  بينها  وم��ن  ط��رق خمتلفة،  ع��ر  الأرب����اح  م��ن  امل��زي��د  التطبيق جلني 
اإدخ��ال الإعالنات  اأن��ه يف حني باتت فكرة  الإع��الن��ات.  ولفت التقرير اإىل 
على التطبيق م�صاألة ملغية، على الأقل حتى الآن، اإل اأن جهوداً قد تظهر 
يف مرحلة مقبلة لتحويل تطبيق وات�س اب بيزني�س، املخ�ص�س لل�صركات، 
اأعلنوا  ال�صهري  التطبيق  موؤ�ص�صي  اأن  يذكر  ل��الأم��وال.   اإىل م�صدر جديد 
ا�صتقالتهم من في�س بوك لأ�صباب عديدة، وقد و�صفها البع�س اأنها رداً على 
خطط في�س بوك بو�صع اإعالنات داخل التطبيق، ما يخالف مع قوانينهم 
2016 باأنه من امل�صتحيل بتاتاً ن�صر الإعالنات  التي و�صعها الثنان عام 

داخل التطبيق. 

حيلة ذكية لإزالة 
الكل�س من ال�سنابري 

ك�صفت �صفحة متخ�ص�صة بحيل التنظيف 
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي في�س 
التكل�س  لإزال���ة  ب�صيطة  طريقة  عن  ب��وك 
م��ن �صنابري احل��م��ام وامل��ط��ب��خ.  وتراكم 
ال���ر����ص���ب���ات ع��ل��ى ف���وه���ة ال�����ص��ن��اب��ري مع 
ان�صدادها،  اإىل  ي���وؤدي  ال��وق��ت، مم��ا  م��رور 
لكن الطريقة اجلديدة التي ك�صفت عنها 
�صفحة "م�صنز هين�س كليننغ تيب�س" على 
اإىل قطعة  ���ص��وى  ب����وك، ل حت��ت��اج  ف��ي�����س 
الر�صبات.  ه��ذه  لإزال����ة  معدنية  نقدية 
العملة  ا���ص��ت��خ��دام  على  احليلة  وت��ن��ط��وي 
املعدنية ال�صغرية، لفرك الكل�س من على 
هذه  معظم  و���ص��ت��زول  ال��ق��دمي،  ال�صنبور 
الكتلة  م��ن  التخل�س  وب��ع��د  ال��ر���ص��ب��ات. 
الأكر من الكل�س املراكم على ال�صنبور 
املنزل  رب��ة  �صتحتاج  املطبخ،  اأو  احلّمام  يف 
ما  لإزال���ة  منا�صب  منظف  ا�صتخدام  اإىل 
تبقى من الر�صبات، ويعود ال�صنبور كما 
مريور  �صحيفة  بح�صب  ج��دي��دا،  ك��ان  ل��و 
الريطانية. وحظيت هذه الطريقة على 
في�س  م�صتخدمي  كبري من  ع��دد  اإع��ج��اب 
ب����وك، واأب�����دت ال��ع��دي��د م���ن رب����ات املنازل 
رغبتهن بتجربتها، كونها طريقة ب�صيطة 
وفعالة، ول تكلف الكثري، وميكن اأن حتل 

م�صكلة تعاين منها العديد من املنازل.

كارثة.. ال�سكر قد يكون 
ن�سف طعام اأطفالنا �ص 23

ت�سريحة ال�سعر قد 
تكون �سبب ال�سداع

على  تدليه  ملنع  اإىل اخللف،  و�صده  �صعرها  لرفع  ع��ادة  امل��راأة  تلجاأ 
وجهها اأثناء العمل. 

اأن  الت�صريحة ميكن  اأن هذه  يعلمن  الن�صاء ل  الكثري من  اأن  غري 
ت�صبب اآلماً يف الراأ�س قد تتزايد �صدتها كلما ربطت املراأة �صعرها 

باإحكام.  
ال�صغط  مطاطي،  برباط  وربطه  اخللف  اإىل  ال�صعر  �صد  وي�صلط 
الكثري  التي حتتوي على  ال�صعر  الراأ�س، و�صد ب�صيالت  على فروة 

من الأع�صاب احل�صا�صة، الأمر الذي يت�صبب يف اآلم الراأ�س. 
هن  الن�صفي،  ال�����ص��داع  م��ن  يعانني  ال��ل��وات��ي  ف��اإن  العلماء  وح�صب 
اأكر عر�صة لل�صداع الناجم عن ت�صريحة ال�صعر، ب�صبب ح�صا�صية 

اأع�صاب فروة الراأ�س. 
وميكن اأي�صاً حتفيز اآلم الراأ�س والوجه بت�صريح ال�صعر اأو ربطه، اأو 

ق�صه، اإ�صافًة اإىل ال�صتحمام وارتداء النظارات، اأو الأقراط.
ت�صغط  التي  ال�صعر  ت�صريحات  بتفادي  ُين�صح  ال�صداع،  ولتجنب 
على فروة الراأ�س، مثل ت�صريحة ذيل احل�صان، اأو ت�صريحة الكعكة، 

وفق "تاميز اأوف اإنديا اأونالين". 

لكن ما هو بروتني تاو؟
هو بروتني موجود يف اخلاليا الع�صبية، ميكن اأن يراكم 
اأدمغة  ال��ك��ت��ل يف  ه���ذه  وت��راك��م  ���ص��غ��رية،  ك��ت��ال  وي�صكل 
الأ�صخا�س، الذين يعانون من الزهامير، وميكن اأن يبداأ 
هذا الراكم قبل عقود من ظهور اأعرا�س املر�س، بح�صب 

ما نقل موقع "هايل براك�صي�س".
على  الدرا�صة  ب��اإج��راء  اأوب�صال  جامعة  يف  الباحثون  ق��ام 
اإحدى  اأ���ص��ح��اء يف  ل��ي��ال على ذك���ور  اأرب���ع  مل��دة  مرحلتني 
امل�صت�صفيات. يف املرحلة الأوىل من الدرا�صة �صمح لهوؤلء 

بالنوم ب�صكل طبيعي وبال انقطاع يف اأول ليلتني.
اأي�صا،  ب�صكل طبيعي  ليلة  اأول  ناموا  الثانية  املرحلة  ويف 
وبقيت  النوم،  من  حرمان  هناك  كان  التالية  الليلة  ويف 
يلعبون  الأ���ص��رة  يف  جال�صني  وامل�صاركون  م�صاءة  الأن���وار 
اأطراف  يتناولون  اأو  اأفالما  ي�صاهدون  اأو  األعابا خمتلفة 

احلديث.
لليلة  ال��ن��وم  م��ن  ه���وؤلء  ح��رم��ان  اأن  الباحثون  واأكت�صف 
17 يف  ال��دم بن�صبة  ت��او يف  واح��دة زاد من كمية بروتني 
املئة، بينما كانت ن�صبة الزيادة بعد ليلة من النوم ب�صكل 

طبيعي وكاٍف هي اثنان يف املئة فقط.

ال تتجاهل قلة النوم 
ل تقت�صر اأهمية النوم على تاأثريه على ال�صعور بالتعب 
اأو القدرة على الركيز فح�صب، بل قد تكون اأخطر من 
اأظهرت الدرا�صات وجود عالقة وثيقة بني قلة  اإذ  ذلك. 
اأهمية  على  الأط��ب��اء  اأك��د  كما  ال�صرايني،  وت�صلب  النوم 

النوم للحفاظ على �صحة جيدة.
من ال�صروري جداً احل�صول على ق�صط كاف من النوم 
يومياً، لتزويد اجل�صم بالطاقة والن�صاط وحت�صني قدرة 

ال���ص��ت��ي��ع��اب، وب��ال��ت��ايل اإجن����از الأع���م���ال ال��ي��وم��ي��ة ب�صكل 
والتقليل  ال�صرخاء،  على  اأي�صاً  النوم  ي�صاعد  اإذ  جيد. 
كما  ال��ذاك��رة.  وحت�صني  وال��ت��وت��ر،  النف�صي  ال�صغط  م��ن 
القلب  باأمرا�س  النوم  نوعية  كثرية  درا���ص��ات  ربطت  قد 
وت�صلب ال�����ص��راي��ني. ف��ه��ل ت��وؤث��ر ق��ل��ة ال��ن��وم ع��ل��ى �صحة 

القلب؟
ل يعاين اأولئك الذين ينامون اأقل من 6 �صاعات يومياً 
اأو ي�صتيقظون كثرياً اأثناء الليل من التعب وقلة الركيز 
ف��ح�����ص��ب، ب���ل ي�����ص��ب��ح��ون اأك�����ر ع��ر���ص��ة خل��ط��ر ت�صلب 
امل�صارك  دومينغيز،  فرناندو  الدكتور  وق��ال  ال�صرايني. 
يف درا�صة )PESA( وعنوانها "تطور ت�صلب ال�صرايني 
النوم  قلة  ت��وؤخ��ذ  اأن  "يجب  املبكر":  الإكلينيكي  حت��ت 
لت�صلب  خطر  كعوامل  العتبار  ع��ني  يف  الليلي  والأرق 
)ميديكال  موقع  ن�صره  ما  بح�صب  ال�صرايني".  �صيق  اأو 

بر�س(.
�صملت الدرا�صة 3.974 �صخ�صا من البالغني الأ�صحاء، 
نومهم  وُف��ح�����س  ع��ام��ا،   )46( اأع��م��اره��م  متو�صط  يبلغ 
جمموعات  اإىل  تق�صيمهم  مت  حيث  اأ���ص��ب��وع،  م���دار  على 
ا�صتخدمت املوجات فوق ال�صوتية ثالثية  فرعية، بينما 
الأبعاد لقيا�س ت�صلب ال�صرايني يف العنق وال�صاق. وبعد 
اأن اأخذت كافة عوامل اخلطر املهمة بعني العتبار، تبني 
اأن لدى الأ�صخا�س، الذين ينامون فرات ق�صرية جداً، 
ت�صلب �صرايني اأكر بكثري من اأولئك، الذين يح�صلون 

على 7 اإىل 8 �صاعات من النوم يومياً.
 وقال د. دومينغيز، من املركز الوطني الإ�صباين لأبحاث 
القلب والأوعية الدموية يف مدريد، اإن الأ�صخا�س الذين 
يعانون من قلة النوم اأو النوم املتقطع كانوا اأكر عر�صة 
الغذائي"،  "التمثيل  الأي�س  مبتالزمة  لالإ�صابة  اأي�صاً 

وهي جمموعة حالت مر�صية: مر�س ال�صكري، وارتفاع 
"تي  م��وق��ع  ن�صره  م��ا  بح�صب  وال�صمنة".  ال���دم،  �صغط 

اأونالين" الأملاين.

احذر! كرثة النوم قد تعر�ضك للنوبات القلبية
ل خالف على اأهمية النوم ل�صحتنا، لكن بقدر معتدل، 
فالنوم لوقت طويل يزيد على ت�صع �صاعات يومياً يرك 
اآث����اره اخل��ط��رية ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة، اإذ ي��زي��د خ��ط��ر تعر�س 
قلة  باملئة.  الإن�صان لالإ�صابة بالنوبة القلبية بن�صبة 34 

النوم اأي�صا ل تخلو من خماطر.
للنوم فوائد ل حُت�صى ل�صحة اجل�صم ون�صاطه، اإذ ي�صهم 
الأمرا�س وتعزيز  والوقاية من  الوزن  املحافظة على  يف 
مناعة  وحت�صن  الكتئاب  من  والوقاية  ال��دم��اغ  وظائف 
اجل�����ص��م. ل��ك��ن ك���رة ���ص��اع��ات��ه ق��د ي��اأت��ي ب��ن��ت��ائ��ج عك�صية 
واأظهرت  حديثة.  اأمريكية  درا�صة  تو�صلت  كما  خطرية، 
الأمريكية  الكلية  "جملة  يف  م��وؤخ��راً  املن�صورة  الدرا�صة 
لل�صحة  جيداً  لي�س  الطويل  النوم  القلب" اأن  لأمرا�س 
كما كان يعتقد �صابقاً. ووجد الباحثون �صلة بني مقدار 
النوم "اخلاطئ" وبني زيادة خطر الإ�صابة بنوبة قلبية.

���ص��م��ل��ت ال���درا����ص���ة ح����وايل 461 األ����ف ���ص��خ�����س ت���راوح 
بنوبة  اأب��داً  ي�صابوا  عاماً، ومل   69 و   40 بني  اأعمارهم 
قلبية من قبل. وعلى مدى �صبع �صنوات تتبع الباحثون 
النوم  وع��ادات  الوراثية  معلوماتهم  والتقييم  بالتحليل 

لديهم وال�صجالت الطبية.
وك��ان��ت ال��ن��ت��ائ��ج م��ث��رية للده�صة ح��ق��اً: ف��ق��د وج����دوا اأن 
امل�صاركني الذين ينامون خالل فرة التجربة لفرة اأقل 
من �صت �صاعات يف الليلة معر�صون اأكر بن�صبة 20 باملئة 

لالإ�صابة بنوبة قلبية.

علماء يجعلون الأبنية 
ترمم نف�سها تلقائيًا 

كولورادو  ج��ام��ع��ة  يف  ع��ل��م��اء  ط���ور 
خا�صاً  ن���وع���اً  الأم���ري���ك���ي���ة،  ب���ول���در 
ال�صديق  احل�����ي  الإ����ص���م���ن���ت  م����ن 
للبيئة، عر خلط الرمال والهالم 
يف  ل�صتخدامه  وذل���ك  وال��ب��ك��ري��ا، 
نف�صها  ترميم  ميكنها  اأبنية  ت�صيد 
ب�����ص��ك��ل ت���ل���ق���ائ���ي.  وحت���ت���وي امل����ادة 
امت�صا�س  ميكنها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
اأ����ص���ع���ة ال�����ص��م�����س، ع��ل��ى ���ص��ك��ل من 
تطورت  ال��ت��ي  البدائية  الطحالب 
لأول مرة على الأر�س قبل 3 مليار 
���ص��ن��ة.  وي��ق��ول ال��روف��ي�����ص��ور ويلر 
�صوروبار الذي يراأ�س خمتر املواد 
هذا  اإن  ك��ل��ورادو،  جامعة  يف  احلية 
البتكار يفتح الباب على م�صراعيه، 
للرميم  قابلة  اأبنية  ت�صييد  اأم��ام 
الذاتي يف امل�صتقبل.  واأ�صاف: "على 
الزرقاء  ال��ب��ك��ري��ا  اأن  م��ن  ال��رغ��م 
الإ�صمنت  �صناعة  يف  امل�صتخدمة 
اجل��دي��د، �صغرية ج��ي��داً وع���ادة ما 
اأنها تنمو  اإل  تكون اأحادية اخللية، 
ت�صبح  حتى  كبرية  م�صتعمرات  يف 
مرئية. هذه البكريا متت�س ثاين 
اأك�صيد الكربون من الهواء وت�صنع 
املكون  وه��و  الكال�صيوم،  ك��رب��ون��ات 
وبح�صب  الإ�صمنت".  يف  الرئي�صي 
العلماء، فاإن هذه الطريقة يف اإنتاج 
الإ�صمنت توفر بدياًل �صديقاً للبيئة 
البناء احلديثة، وت�صاعد على  ملواد 
الكربون  ان��ب��ع��اث  ن�صبة  ان��خ��ف��ا���س 
التقليدي.   الإ�صمنت  عن  الناجمة 
على  والتجارب  الأبحاث  باأن  يذكر 
ت��زال يف مراحلها  الإ�صمنت ل  هذا 
القيام  ال��ع��ل��م��اء  وي���ن���وي  امل���ب���ك���رة، 
والدرا�صات  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ب��امل��زي��د 
نهائية  ����ص���ي���غ���ة  اإىل  ل���ل���و����ص���ول 
لإنتاجه، بح�صب ما نقلت �صحيفة 

ديلي ميل الريطانية. 

اإن�ستغرام يحارب ال�سور املعدلة عرب فوتو�سوب
ال�صور  ب��اإخ��ف��اء  اإن�����ص��ت��غ��رام  ب����داأت 
املعدلة حا�صوبيا من قبل الفنانني 
عالمة  من  الرقميني  وامل�صورين 
تبويب ا�صتك�صف و�صفحات الو�صوم، 
العربية  ال���ب���واب���ة  ذك����رت  م���ا  وف����ق 
لالأخبار التقنية. ياأتي ذلك بعد اأن 
املا�صي  دي�صمر  يف  املن�صة  اأعلنت 
ع���ن ط��رح��ه��ا م��ي��زة ال��ت��ح��ذي��ر من 
ت�صتخدم  ال��ت��ي  ال��ك��اذب��ة  املعلومات 
م����دق����ق����ي احل����ق����ائ����ق م�����ن ط����رف 
املعلومات  انت�صار  من  للحد  ثالث 
اخلاطئة. وحتدد امليزة الآن بع�س 
الأعمال الفنية التي يتم معاجلتها 
خاطئة  معلومات  اأنها  على  رقميا 
اأن  ال�����ص��ور، وب��ال��رغ��م م��ن  وتخفي 
فيما  اجلديدة  اإن�صتغرام  �صيا�صات 
ت�صاعد  قد  املزيفة  بال�صور  يتعلق 
يف وقف موجة الدعاية الكاذبة، اإل 
اأنها ت�صبب ال�صرر لبع�س الفنانني 
املن�صة  ع���ل���ى  ي���ع���ت���م���دون  ال����ذي����ن 

للرويج لأعمالهم.

ليلة واحدة من النوم امل�سطرب قد تزيد خطر الزهامير

ليلة واحدة من النوم امل�ضطرب عند الذكور االأ�ضحاء 
موؤ�ضر  وه��و  ت��او،  لربوتني  اأعلى  م�ضتوى  اإىل  ت��وؤدي 
جديدة  درا�ضة  ح�ضب  الزهامير،  ملر�ض  بيولوجي 
وما  الدرا�ضة؟  تلك  متت  فكيف  �ضويدية.  جلامعة 

اأهميتها ملكافحة الزهامير؟
مت  ال�ضويدية،  اأوب�ضاال  جلامعة  حديثة  درا�ضة  يف 
"نريولوغي" "علم االأع�ضاب"  ن�ضر نتائجها يف جملة 
اأن قلة النوم لليلة واحدة قد  تو�ضل الباحثون اإىل 
يكون له تاأثري خطري يف االإ�ضابة بالزهامير، ح�ضبما 

كتب موقع �ضبكة "هايل براك�ضي�ض" االأملانية.
اأن  للدرا�ضة  االأولية  النتائج  تظهر  للباحثني،  ووفقا 
ب�ضكل  النوم  من  يتمكنوا  مل  اإذا  االأ�ضحاء،  الرجال 
م�ضتوى  لديهم  ي�ضبح  فقط،  واح��دة  ليلة  يف  �ضحيح 
بنظرائهم  مقارنة  ال��دم،  يف  "تاو"  بروتني  من  اأعلى 

الذين ينامون ملدة ليلة كاملة دون انقطاع.
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�ش�ؤون حملية

اأكدت اأنها جتربة متميزة تدعم تنمية دخل املزارعني وحتفزهم على موا�ضلة الزراعة امل�ضتدامة

وزيرة الدولة لالأمن الغذائي تزور �سوق املزارعني بـ »ديرفيلد مول« وت�سيد بجودة املنتجات املعرو�سة
مرمي املهريي : يجب اأن ي�ضعر املزارعون بالثقة والفخر مل�ضاهمتهم يف تدعيم منظومة االأمن الغذائي

البحري : دعم املزارعني لت�ضويق منتجاتهم، ا�ضتثمار يف االكتفاء الذاتي 

اأكادميية بريل حتقق درجة التفوق املقدمة من قبل دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي 

 اللتزام الكامل مبعايري التعليم ال�ستة والتقييم ال�سامل للدائرة وراء حتقيق الأكادميية لهذا الإجناز 

لعالج ا�ضطراب نادر يف البلع

ع�سو يف هيئة التدري�س يف جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية يجري جراحة مبتكرة هي الأوىل من نوعها 

•• اأبوظبي - الفجر

دولة  وزي��رة  املهريي  م��رمي بنت حممد  زارت معايل   
املزارعني  �صوق  اأم�����س  اجلمعة  اأول  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن 
باأبوظبي، وذلك  ال�صهامة  "بديرفيلد مول" مبنطقة 
مبادرة  على  الط���الع  على  معاليها  ح��ر���س  اإط���ار  يف 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  تقيمها  التي  املزارعني  اأ�صواق 
وال�صالمة الغذائية خالل عطلة نهاية الأ�صبوع دعماً 
يف  املحلي  املنتج  لتناف�صية  وتعزيزاً  امل���زارع  لأ�صحاب 
ال�����ص��وق. راف���ق م��ع��ايل م���رمي امل��ه��ريي خ���الل الزيارة 
�صعادة �صعيد البحري �صامل العامري مدير عام هيئة 
نا�صر  و�صعادة  الغذائية،  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي 
ال�صتثمار  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اجلنيبي  حممد 

بالهيئة بالإ�صافة اإىل عدد من امل�صوؤولني.
وقامت معايل مرمي املهريي بجولة تفقدية يف ال�صوق 
اأ�صادت خاللها مببادرة اأ�صواق املزارعني ودقة التنظيم 
املعرو�صة والواردة مبا�صرة  الزراعية  املنتجات  وجودة 
باحل�صور  �صعادتها  ع��ن  معربة  اأب��وظ��ب��ي،  م���زارع  م��ن 
ال�صوق  يق�صدون  ال��ذي  امل�صتهلكني  جلمهور  الكبري 
اأ�صبوعياً ل�صراء احتياجاتهم من اخل�صروات والفواكه 
املحلية الطازجة والتي تباع باأ�صعار تناف�صية، ما يعك�س 
امل�صتهلكني  جمهور  وثقة  وع��ي  ودرج��ة  ال�صوق  اأهمية 

جتاه جودة املنتجات املعرو�صة.
الغذائية  وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وحتر�س 
حيث  للمزارعني  متنوعة  ت�صويقية  قنوات  فتح  على 
ترتبط بعقود �صراكة مع مراكز بيع التجزئة الكرى 
اإليها  امل��زارع��ني  ب��ت��وري��د منتجات  وت��ق��وم  ال��دول��ة،  يف 
وت�صنيف  فرز  بعمليات  بعد مرورها  ب�صورة منتظمة 
حني  يف  العاملية،  املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  وتغليف  وتعبئة 
متثل اأ�صواق املزارعني نافذة ت�صويقية اأخرى ملزارعي 
ل��ب��ي��ع م��ن��ت��ج��ات م��زارع��ه��م مبا�صرة  اأب��وظ��ب��ي  اإم������ارة 
املحلي وتعزيز مكانته يف  للمنتج  للجمهور والرويج 

ال�صوق.
منها  اأ���ص��وق   4 للمزارعني،  اأ���ص��واق   5 الهيئة  وتنظم 
مول"  فيلد  و"دير  ال�صهامة  منطقة  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ال�صيخ  ومهرجان  ال�صاخمة  و"مكاين مول" مبنطقة 
ال��راب��ع يف مدينة  ال�صوق  يقام  بالوثبة، يف حني  زاي��د 
املزارعني  �صوق  عمل  ويقت�صر  الظفرة،  مبنطقة  ليوا 

املهرجان،  ف��رة  على  بالوثبة  زاي��د  ال�صيخ  مبهرجان 
ب��ي��ن��م��ا ت��ف��ت��ح ب��ق��ي��ة الأ�����ص����واق اأب���واب���ه���ا اأي�����ام اخلمي�س 
اإبريل  نهاية  حتى  اأ�صبوع  ك��ل  م��ن  وال�صبت  واجلمعة 
"ت�صعى دولة  امل��ه��ريي:  ال��ق��ادم. وق��ال��ت معايل م��رمي 
الإم�������ارات اإىل ب��ن��اء م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ه��دف اإىل 
قائمة  م�صتقبلية  روؤي���ة  وف��ق  الغذائي  الأم���ن  حتقيق 
التكنولوجيا  با�صتخدام  الغذاء  واإدارة  اإنتاج  دعم  على 
احل��دي��ث��ة وت��ن��وي��ع م�����ص��ادر ال���غ���ذاء وت��ع��زي��ز  �صل�صلة 
متثل  املزارعني  اأ�صواق  اإن  �صك  ول  الغذائية.  القيمة 
منوذج رائد يعك�س توجهات الدولة مبا يحقق التوازن 
مل�صاهمتها  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  ب��ني 
املجتمع  اأف����راد  لكل  ال��غ��ذائ��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف 
بالإ�صافة اإىل اإنعا�س حركة التجارة الداخلية، ف�صاًل 
دولة  يف  الغذائية  امل�صاريع  يف  ال�صتثمار  ت�صجيع  عن 
الإمارات وحتفيز رواد الأعمال على موا�صلة جهودهم 
يف جمالت الزراعة وال�صتمرار يف اإنتاج الغذاء ودعم 

منظومة الأمن الغذائي".
املزارعني  اأ���ص��واق  جت��رب��ة  "توفر  معاليها:  واأ���ص��اف��ت 
على  للح�صول  وامل�صتهلكني  امل��زارع   لأ�صحاب  فر�صة 
لنا  تتيح  الأ�صواق  تلك  اأن  اإىل  بالإ�صافة  ع��دة.  فوائد 
ومن  للمجتمع،  الغذائية  بالحتياجات  اأك��ر  معرفة 
ث��م ال��ع��م��ل م��ع ك��اف��ة ���ص��رك��ائ��ن��ا امل��ح��ل��ي��ني والدوليني 
تلك  ت��وف��ري  ت�صمن  مبتكرة  اآل��ي��ة  وف��ق  تلبيتها  على 

الحتياجات يف امل�صتقبل".
تتبناها  التي  بالروؤية  اعتزازها  عن  معاليها  واأعربت 
حكومة اأبوظبي لتحقيق التنمية الزراعية امل�صتدامة، 
موؤكدة اإن الزراعة يف اأبوظبي �صهدت قفزات مت�صارعة 
تبني  اإىل  بالإ�صافة  ون��وع��اً،  كماً  الإن��ت��اج  �صعيد  على 
اإىل  وت�صتند  الإم����ارة  م���زارع  زراع��ي��ة تطبقها  اأمن���اط 
اأ�صادت  كما  ال���ص��ت��دام��ة،  يف  العاملية  املفاهيم  اأح���دث 
للزراعة  اأبوظبي  تبذلها هيئة  التي  معاليها باجلهود 
لتطوير  احلكومة  روؤي��ة  لتحقيق  الغذائية  وال�صالمة 
قطاع زراعي م�صتدام وتعزيز منظومة الأمن الغذائي 

يف دولة الإمارات.  
ال��غ��ذائ��ي امل�صتهلكني اإىل  ودع���ت وزي���رة دول���ة ل��الأم��ن 
حيث  املحلية،  املنتجات  و�صراء  املزارعني  اأ�صواق  زيارة 
اأن ذلك ي�صب يف �صالح تنمية منظومة الإنتاج املحلية 
وتقلي�س فجوة ال�صترياد، حيث ت�صتورد الإمارات نحو 

حان  قد  اأنه  موؤكدة  اخلارج،  من  غذائها  من   90%
الوقت لالعتماد على مواردنا املحلية وقدراتنا لتلبية 

احتياجاتنا الغذائية بن�صبة اأكر
واأ����ص���ارت م��ع��ايل م��رمي امل��ه��ريي يف ه��ذا ال�����ص��دد، اإىل 
قدراتها  تعزيز  على  ع��زم  بكل  ما�صية  الإم�����ارات  اأن 
حلول  لإي��ج��اد  توؤهلها  ال��ت��ي  والعلمية  التكنولوجية 
وذل��ك يف عدة  ال��غ��ذاء حملياً،  اإن��ت��اج  لتحديات  عملية 
وال�صتزراع  امل��غ��ل��ق��ة  ال���زراع���ة  ن��ظ��م  اأه��م��ه��ا  جم����الت 
عاملياً  الإم��ارات مركزاً  اإىل حتويل  ال�صمكي ما يهدف 
ل��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي ال��ق��ائ��م على الب��ت��ك��ار، م�����ص��ددة على 
الإم���ارات ع�صر مراكز  تقدم  اإىل  اأدت  تلك اجلهود  اأن 
العاملي  الغذائي  الأمن  21 يف موؤ�صر  ال�  املركز  لتتبواأ 

عام 2019 مقارنة باملركز ال� 31 عام 2018. 
واختتمت معاليها حديثها قائلة: "اإن هدف منظومة 
الأمن الغذائي الأ�صمى هو توفري غذاء �صحي واآمن 
ذو قيمة غذائية عالية باأ�صعار مقبولة يف كل الأوقات 
والظروف مبا يف ذلك اأوقات الطوارئ والأزم��ات لكل 
ت�صعى  املزارعني  اأ�صواق  فاإن  وبالتاأكيد  املجتمع،  اأفراد 
ن��دع��م��ه��ا ون�����ص��ج��ع على  ال���ه���دف، ون��ح��ن  لتنفيذ ه���ذا 
يلبي  مب��ا  الأم��ث��ل  النحو  على  وتنميتها  ا���ص��ت��م��راره��ا 

تطلعاتنا يف امل�صتقبل".
ومن جانبه قال �صعادة �صعيد البحري �صامل العامري 
اأبوظبي للزراعة وال�صالمة الغذائية  مدير عام هيئة 
مهمة  و�صيلة  اأ�صبحت  امل��زارع��ني  اأ���ص��واق  جت��رب��ة  اإن 
للم�صتهلكني  و���ص��ول��ه  ودع���م  امل��ح��ل��ي  امل��ن��ت��ج  لت�صويق 
وكثافة  الزراعي  املو�صم  ذروة  خالل  تناف�صية  باأ�صعار 
الإنتاج. كما اأنها فر�صة للتعريف بحجم التطور الذي 
اأبوظبي وقدرته على  اإم��ارة  الزراعة يف  يحققه قطاع 
امل�صاهمة يف م�صرية التنمية امل�صتدامة التي نن�صدها.  

اأ�صبوعياً  تقام  موؤقتة  اأ���ص��واق  خم�صة  "لدينا  واأ���ص��اف 
طوال املو�صم الزراعي يف عدة مناطق من اإمارة اأبوظبي 
وهي خم�ص�صة فقط للمزارعني لبيع منتجاتهم من 
الهيئة �صمان  ت�صرط  وال��ف��واك��ه  حيث  اخل�����ص��روات 
مماثلة  اأ�صواقاً  ننظم  كما  املعرو�صة،  املنتجات  ج��ودة 
ملربي الروة احليوانية يف الأعياد واملهرجانات املخت�صة 
احلالل  اأ�صحاب  م�صاعدة  بهدف  احليوانية  بالروة 
على ت�صويق منتجاتهم مبا�صرة للجمهور، م�صرياً اإىل 
اأن الهيئة حتر�س على تطوير وتو�صيع هذه الأ�صواق 

بني  للتناف�س  فر�صة  باعتبارها  اأخ��رى  اأ���ص��واق  وفتح 
والعناية  بالزراعة  واملربني وزيادة الهتمام  املزارعني 

بالإنتاج املحلي الزراعي واحليواين.
وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  واأ���ص��ار 
الغذائية اإىل اأن النظرة للمنتج املحلي من اخل�صروات 
اللحوم والدواجن حت�صنت كثرياً  والفواكه ومنتجات 
خالل ال�صنوات الأخرية نظراً لتح�صن جودتها وتنوع 
مع  املناف�صة  على  ق��درت��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اأ���ص��ن��اف��ه��ا، 
وت�صل  طازجة  كونها  اخل��ارج  من  امل�صتوردة  املنتجات 
اأن الإقبال  امل�صتهلك مبا�صرة، موؤكداً  اإىل  املزرعة  من 
ال��الف��ت على اأ���ص��واق امل��زارع��ني ي��رج��م ه��ذا التحول 
الطازجة  املحلية  املنتجات  مبزايا  الوعي  م�صتوى  يف 
ال�صوقية  احل�صة  زي���ادة  اأم���ام  وا���ص��ع��ة  الآف����اق  ويفتح 
للمنتج املحلي، ل�صيما واأن الهيئة كانت قد جنحت يف 
اطالق العالمة التجارية "ح�صاد مزارعنا" للرويج 
للمنتجات املحلية الطازجة والآمنة التي يتم توريدها 

ب�صكل خا�س من مزارع اأبوظبي.
وتعظيم  امل���زارع���ني  ح��ي��ال  ب��ال��ت��زام��ن��ا  "نعتز  واأو����ص���ح 
اأدواره��م يف منظومة الأم��ن الغذائي واحليوي، حيث 
املزارعني على ت�صويق منتجات مزارعهم  اأن م�صاعدة 
وج��ن��ي امل��زي��د م��ن الأرب�����اح ه��و ا���ص��ت��ث��م��ار يف الكتفاء 
الذاتي لأنه ي�صجع على بذل مزيد من اجلهد وحت�صني 
ا�صراتيجية  يحقق  مبا  وا�صتدامتها  الزراعة  اأمن��اط 
البحري  ول��ف��ت  الق��ت�����ص��ادي.  النمو  وي��دع��م  الإم����ارة 
الفنية  واخل��رة  التقنية  املعارف  توفر  الهيئة  اأن  اإىل 
للمزارعني من خالل برامج الر�صاد الزراعي وتدريب 
ال��ع��م��ال ع��ل��ى امل��م��ار���ص��ات ال��زراع��ي��ة اجل��ي��دة يف اإنتاج 
الآفات  وال��وق��اي��ة م��ن  ال��رب��ة  اإدارة  اخل�����ص��روات مثل 
باملح�صول  العناية  وط���رق  امل��ي��اه  ا�صتهالك  وتر�صيد 
خالل احل�صاد وما بعد احل�صاد، ف�صال عن ممار�صات 
التخزين والت�صويق مما ي�صاعد املزارعني على حتقيق 
الهيئة  اأن  اإىل  م�صرياً  مزارعهم،  من  ا�صتفادة  اأق�صى 
الدعم  يوفر خدمات  زراع��ي  اإر���ص��اد  27 مركز  لديها 
 16 اإىل  بالإ�صافة  للمزارعني،  املعرفة  ونقل  الفني 
يتم  التي  املنتجات  وا�صتالم  والتغليف  للتعبئة  مركز 
ت�صويقها نيابة عن املزارعني، حيث ت�صاهم يف حت�صني 
كفاءة �صل�صلة الإنتاج من املزرعة اإىل املائدة، وتطوير 

�صل�صلة القيمة التناف�صية للمنتج املحلي.

••  اأبوظبي  - الفجر

الدار  ملوؤ�ص�صة  اأكادميية بريل"اللوؤلوؤة" التابعة  حققت 
واملعرفة  التعليم  دائ��رة  قبل  من  �صاماًل  ثناًء  للتعليم 
 " ت�����ص��ن��ي��ف  ن���ال���ت  ح��ي��ث   ،)ADEK( اأب���وظ���ب���ي  يف 
التفوق يف جميع جم��الت توفري  " اأي  �صتاندينج  اوت 

التعليم، وذلك بعد اآخر تقييم مت اإجراوؤه لها.
وا�صحاً  تقريراً  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مفت�صو  وق��دم 
وم�صتوى  للمدر�صة  ال��ع��ام  الأداء  اأن  اإىل  فيه  اأ����ص���اروا 
التح�صن امل�صتمر فيها جاء �صمن معيار" اوت �صتاندينج 
" والذي اأظهر تقدماً ملحوًظا ب�صبب اأ�صلوب التدري�س 
اإدارة  من  للغاية  الوا�صح  والجت��اه  املدر�صة،  يف  املتميز 
ف��ري��ق الأك��ادمي��ي��ة ون��ظ��ام امل��راق��ب��ة ال��ف��ع��ال��ة والدقيق 
التح�صيل  على  الإي��ج��اب��ي  وت��اأث��ريه  والتعلم  للتعليم 

العلمي للطالب.
يف ال�صاأن ذاته، لحظ املفت�صون اأن املدر�صة قد �صعت اإىل 
تلبية جميع التو�صيات املقرحة يف اأخر عملية تفتي�س 
يف  ملمو�صاً  تقدماً  وحققت  واملعرفة،  التعليم  ل��دائ��رة 

جميع املجالت املو�صى بها.
اأنه يف كل معيار من معايري  واأ�صار تقرير الدائرة اإىل 
التنمية  الطالب،  اإجن��ازات  ت�صمل،  التي  ال�صتة  تقيمها 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ط��الب وم���ه���ارات���ه���م يف 
الدرا�صية، حماية  املناهج  التدري�س والتقييم،  البتكار، 
ال��ط��الب وال��ق��ي��ادة والإدارة،  ورع���اي���ة وت��وج��ي��ه ودع���م 
التفوق،  مرتبة  )اللوؤلوؤة(على  بريل  اأكادميية  ح�صلت 
اأبوظبي والعني  اأكادمييات الدار يف  التي ت�صرف عليها 

الرائدة بجدارة يف جمال التعليم اخلا�س.
ويعد هذا الت�صنيف هو الأح��دث يف �صل�صلة الإجنازات 

التي حققتها موؤ�ص�صة الدار للتعليم؛ يف الأ�صبوع املا�صي 
فقط، مت منح اأكادميية اليا�صمني درجة المتياز يف كافة 
املجالت الرئي�صية من جوانب التزويد التعليمي، بينما 
اأغ�صط�س  �صهر  يف  ال��دار  اأكادمييات  جمموعة  احتفلت 
العامة  الدولية  ال�صهادة  لنتائج  ا�صتثنائي  بعام  املا�صي 
للتعليم الثانوي )IGCSE(، حيث احتفل التالميذ 

بدرجات التميز. 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ���ص��ح��ر ك��وب��ر، ال��رئ��ي�����س التنفيذي 
ملوؤ�ص�صة الدار للتعليم: " اإننا يف غاية ال�صعادة بعد اإمتام 

واملعرفة  التعليم  ل��دائ��رة  الأخ���ري  التفتي�س  اإج����راءات 
اأك��ادمي��ي��ة ب��ريل)ال��ل��وؤل��وؤة( ال��ت��ي جاءت  ون��ت��ائ��ج تقييم 
النواحي. واأعربت كوبر  التفوق يف جميع  �صمن درجة 
واملوظفني  املجتهدين  للطلبة  العميق  امتنانها  ع��ن 
املتفانني واملهنيني، ف�صاًل عن فخرها بالإجناز الآخر 
الأ�صبوع  اليا�صمني  اأكادميية  به  حظيت  ال��ذي  املرموق 
املا�صي. وقال �صتيفن �صاربلز، مدير التعليم يف موؤ�ص�صة 
التقرير هو برهان وا�صح  اأب��رزه  اأن ما  ال��دار للتعليم: 
رعايتنا  يف  تلميذ  كل  يحقق  اأن  ب�صمان  التزامنا  ملدى 

كامل اإمكاناته، بغ�س النظر عن نقطة انطالقه، موؤكداً 
يف  روؤيتنا.  اأ�صا�س  املتوالية  النجاحات  هذه  �صتبقى  اإن��ه 
يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  مفت�صي  ق��ام  مت�صل،  ���ص��اأن 
اأبوظبي بتقييمات �صاملة يف نوفمر 2018، ت�صمنت 
من   49 بقيادة  درا�صياً  ف�صاًل   90 من  اأك��ر  مراقبة 
اأع�صاء هيئة التدري�س باملدر�صة اإىل جانب 32 م�صاعد 
تدري�س. واأبرز تقرير مفت�صي دائرة التعليم واملعرفة باأن 
نقاط القوة الرئي�صية يف اأكادميية بريل هو التح�صيل 
املتميز  التقدم  اإىل  بالإ�صارة  �صيما  ول  للطالب،  العام 
للطالب الإماراتيني والعالقات الإيجابية املرابطة يف 
عموم املدر�صة مما ولد �صلوك منوذجي وطالب �صعداء، 
اإىل ا�صراتيجيات التدري�س املبتكرة التي تلبي  اإ�صافة 

احتياجات الأفراد واجلماعات على حٍد �صواء.
الذي  التو�صعي  الأكادميي  املنهج  على  املفت�صني  واأثنى 
ويعزز  واحتياجاتهم  الطالب  اهتمامات  مع  يتما�صى 
الرعاية  م���ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً  الإب���داع���ي���ة  م��ه��ارات��ه��م 
الطالب  فيهم  مبن  الطالب  جلميع  املثاليني  والدعم 

ذوي الحتياجات التعليمية اخلا�صة.
واأك���ادمي���ي���ة ب���ريل )ال���ل���وؤل���وؤة(، ال��ت��ي اف��ت��ت��ح��ت يف عام 
2007، هي مدر�صة خا�صة بنظام املناهج الريطانية 
التي تقدم خدمات اإىل 645 طالباً، من بينهم 22 يف 

املئة من التالميذ الإماراتيني.
قيادة  ف��ري��ق  متتلك  امل��در���ص��ة  اأن  اإىل  املفت�صني  واأ���ص��ار 
ومدير  للمعلمني  منخف�س  دوران  معدل  مع  م�صتقر 

يعمل يف هذا املن�صب لأكر من خم�س �صنوات.
بريل  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��رة  في�صبورن،  اأبيجيل  وحت��دث��ت، 
بالتقرير وبكل  )اللوؤلوؤة( قائلة: نحن م�صرورون جداً 

كلمة كتبها املفت�صون عن مدر�صتنا.

•• دبي – الفجر 

عن  ال�صحية  والعلوم  للطب  را�صد  بن  حممد  جامعة  اأعلنت   
جن���اح الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور ه��وم��ريو ري��ف��ا���س، ال��ع��م��ي��د امل�صارك 
يف  طبية  �صابقة  ت�صجيل  يف  اجلامعة،  يف  وامل�صتقبل  لالبتكار 
’ميديكلينيك م�صت�صفى املدينة‘ يف دبي، وذلك باإجرائه جراحة 
عن  الداخلي  بالتنظري  امل��ريء  ع�صلة  واإرخ���اء  لقطع  مبتكرة 
طريق الفم )POEM( لعالج مري�س ُيعاين من ا�صطراب 
نادر يف البلع. وقد عانى املري�س، يف الثالثينيات من عمره، من 
تعذر الرتخاء املريئي والذي ُيعتر حالة نادرة ُت�صيب ثالثة 
األف �صخ�س، ويف�صل فيها املريء بتحريك   100 من بني كل 
الطعام باجتاه املعدة، ما جعل املري�س عاجزاً عن ابتالع الطعام 
للتغذية.  وحيدة  كو�صيلة  ال�صوائل  على  لالعتماد  َدفعه  الذي 

ويعتر الأ�صتاذ الدكتور ريفا�س، واحداً من قلة من اجلراحني 
ال��ذي��ن جن��ح��وا يف اإج����راء ه��ذه اجل��راح��ة يف ال��ع��امل، واجل���ّراح 
م�صت�صفى  ’ميديكلينيك  يف  اجل��راح��ة  طاقم  �صمن  الرئي�صي 
التنظري.  جم��ال  يف  التقنيات  ب��اأح��دث  ي�صتعني  املدينة‘ ال��ذي 
ويعد هذا البتكار الأحدث يف جمال التنظري اجلراحي، حيث 
ل يتطلب �صق �صدر اأو بطن املري�س، بل ا�صتخدام منظار يتم 
اإدخاله عن طريق الفم. ويف هذا ال�صياق، اأو�صح الدكتور ريفا�س 
ول  للغاية،  ن��ادراً  ال�صطرابات  من  النوع  هذا  "ُيعتر  قائاًل: 
يوجد �صبب معروف حلدوثه حتى الآن. وُيعتر قطع واإرخاء 
الع�صل من الإجراءات غري اجلراحية، والذي نقوم من خالله 
باإحداث جرح �صغري يف الألياف الع�صلية الدائرية حول املريء 
املعدة.  اإىل  الطعام  و���ص��ول  الرت��خ��اء ومت��ن��ع  ع��ن  ال��ت��ي تعجز 
ومن خالل قطع هذه الألياف الع�صلية، نتخل�س من ال�صغط 

بالراحة  املر�صى  ي�صعر  م��ا  وع���ادة  امل���ريء  ع�صلة  على  ال��واق��ع 
ل�صرف  "اإنه  ريفا�س:  الدكتور  واأ���ص��اف  البلع."  عند  الفورية 
عظيم يل اأن اأكون جزءاً من منظومة البتكار ال�صحي يف دولة 
الإمارات والرتقاء بجودة حياة املر�صى. وكون عدداً قلياًل من 
الأمر  العملية،  ه��ذه  ب��اإج��راء  يقومون  الأخ�صائيني  الأط��ب��اء 
الذي يجعل اجلراحة مميزة وُيعزز من طموح مدينة دبي يف 

اأن ت�صبح مدينة رائدة يف جمال الرعاية ال�صحية."
من جانبه، قال ماثيو درون�صفيلد، مدير ميديكلينيك م�صت�صفى 
التي ت�صجع  "نحن فخورون بتوفرينا للبيئة الطبية  املدينة: 
�صالح مر�صانا ومتكننا  ت�صب يف  التي  البتكار  خمتلف طرق 
من تقدمي رعاية �صحية على م�صتوى اأف�صل املعايري العاملية 
بالتعاون مع �صركائنا يف جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم 

ال�صحية"

قيمتها اأكرث من 40 مليون درهم 
التعليم واملعرفة تعلن عن متويل م�ساريع 

البحث العلمي من خالل ِمنح بحثية
•• اأبوظبي - الفجر 

واملعرفة لإن�صاء ورعاية منظومة بحث علمي  التعليم  دائ��رة  �صمن جهود 
بحثية  منحة   54 اأنها قدمت  الدائرة  اأعلنت  للعاملية،  اأبوظبي ترتقي  يف 
�صمن  بحثية  مل�����ص��اري��ع  دره����م،  م��ل��ي��ون   40 ع��ن  قيمتها  ت��زي��د  تناف�صية 
منح  وبرنامج  البحثي  للتميز  اأبوظبي  منح  برنامج  رئي�صيني،  برناجمني 
اأبوظبي للباحثني ال�صباب. وتركز الدائرة هذا العام على 7 قطاعات ذات 
اأولوية واأهمية ا�صراتيجية لإمارة اأبوظبي يف جمال البحث العلمي، وهي: 
التعليم  الف�صائية،  ال�صناعات  وال��زراع��ة(،  الغذاء  )ال�صحة،  احلياة  علوم 
والعلوم الجتماعية، تكنولوجيا املعلومات والت�صال، الت�صنيع وِعلم املواد، 

الطاقة والبيئة.
 320 �صمن  م��ن  باملنح  الفائزة   54 ال���  البحثية  امل�صاريع  متويل  وي��اأت��ي 
مقرح بحثي مت تقييمهم من قبل الدائرة ومقّيمني دوليني من املوؤ�ص�صات 
املعايري،  من  جمموعة  على  بناًء  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الرائدة  البحثية 
�صملت جودة البحث واأ�صالته ومدى جدواه وتاأثريه، وارتباطه بالقطاعات 
ال�صراتيجية يف اأبوظبي، اإ�صافة اإىل املوؤهالت العلمية للمتقدمني، ومدى 
م�صاهمة امل�صروع يف تنمية الكوادر الب�صرية. كما مّت الأخذ بعني العتبار 
مدى  وك��ذل��ك  ال�صناعي  القطاع  م��ع  التعاون  م��دى  امل�صاريع  تقييم  عند 
التعاون فيما بني موؤ�ص�صات التعليم العايل املختلفة لتنفيذ املقرح، اإ�صافة 
والتكنولوجيا  العلوم  مب��واد  البحثية  املقرحات  ه��ذه  ارت��ب��اط  م��دى  اإىل 

.)STEM( والهند�صة والريا�صيات
 وجتدر الإ�صارة اإىل اأن املقّيمني الذين �صاركوا يف تقييم املقرحات البحثية 
املتناف�صة قد اأخ�صعوها لعمليات مراجعة وتقييم �صارمة جرى على اأثرها 
متويل 12 م�صروع يف قطاع علوم احلياة، 7 يف قطاع ال�صناعات الف�صائية، 
10 يف قطاع التعليم والعلوم الجتماعية، 7 يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 
يف  و8  الطاقة،  قطاع  يف   6 امل��واد،  وِعلم  الت�صنيع  قطاع  يف   4 والت�صال، 
قطاع البيئة. ويعك�س هذا العدد الكبري من املنح البحثية اجلهود امل�صتمرة 
العلمي مبا  البحث  التوا�صل مع جمتمع  التعليم واملعرفة لتعزيز  لدائرة 
ي�صهم بت�صريع عجلة النمو ملنظومة البحث والتطوير يف اأبوظبي وتعزيز 

مكانة الإمارة كمركز لالبتكار.
دماغ  ع�����ص��و  ت�صميم  م��ق��رح  ب��امل��ن��ح  ال��ف��ائ��زة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل�����ص��اري��ع  ت�صمل 
ا�صطناعي على رقاقة اإلكرونية، قدمه ال�صيد ’رفايل �صونغ‘ من جامعة 
نيويورك اأبوظبي،  والذي �صي�صمح للباحثني التعمق يف درا�صة ا�صطرابات 
اخلا�صة  العالجات  تطوير  من  الأطباء  لتمكني  بالإ�صافة  التوحد  طيف 
’ب�صام  ال�صيد  يعمل  كما  الدولة.  احتياجات  مع  يتما�صى  مبا  املر�س  بهذا 
علي‘ من جامعة الإمارات، الفائز بجائزة منحة اأبوظبي للتميز البحثي، 
الدولة  يف  النت�صار  وا�صعة  املزمنة  لالأمرا�س  جديد  ع��الٍج  تطوير  على 
هة. اأما ال�صيد ’معاذ احل�صن‘ من جامعة العني فاز  عر الروتينات املوجَّ
ال�صناعات  قطاع  �صتدعم  للف�صاء  جديدة  ات�صال  و�صائل  لتطوير  مبنحة 
بوليتكنيك،  اأبوظبي  معهد  اأفتاب‘ من  ’�صيد  ال�صيد  و�صيعمل  الف�صائية. 
ذكي  نظام طريان  تطوير  على  ال�صباب،  للباحثني  اأبوظبي  الفائز مبنحة 
يحاكي الت�صميم الطبيعي للحوت الأحدب لرفع كفاءة املناورات اجلوية يف 
تطبيقات الطريان التي تدعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة يف حالت 
مبنحة  خليفة  جامعة  املرزوقي‘ من  ’في�صل  ال�صيد  وف��از  ه��ذا  ال��ك��وارث. 
لتطوير اآليات جديدة ت�صتخدم احلرارة ال�صوئية لإزالة املخلفات ال�صامة 
للمعادن الثقيلة من املاء، والتي تر�صب عادة يف املنتجات الثانوية لعملية 

حتلية املياه.  
امل�صاريع  متويل  برامج  اأح��د  البحثي  للتميز  اأبوظبي  منح  برنامج  ويعد 
اأبوظبي  ال�صراتيجية لإمارة  الأولوية  ذات  املجالت  املتميزة يف  البحثية 
واإقامة  الإم���ارة  يف  والتكنولوجية  العلمية  امل��ج��الت  تطوير  تدعم  والتي 
�صراكات حملية وعاملية تربط الباحثني يف اأبوظبي بنظرائهم من الباحثني 
امل�صتويني  على  ال��رائ��دة  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�ص�صات  ال�صناعية  القطاعات  يف 
املحلي والعاملي. وي�صتهدف هذا الرنامج الباحثني الذين يعملون بنظام 
الدوام الكامل يف موؤ�ص�صات التعليم العايل �صمن اإمارة اأبوظبي بالإ�صافة 

اإىل �صركائهم يف قطاعات ال�صناعة ذات ال�صلة.
منح  لرنامج  مماثل  فهو  ال�صباب،  للباحثني  اأبوظبي  منح  برنامج  اأم��ا 
لإمارة  ال�صراتيجية  الأول��وي��ة  ذات  املجالت  يف  البحثي  للتميز  اأبوظبي 
اأنهوا درجة الدكتوراه  اأنه ي�صتهدف الباحثني ال�صباب الذين  اإل  اأبوظبي، 

�صنوات. اأو ما يعادلها خالل فرة ل تزيد عن 6 
واملعرفة:  التعليم  دائ��رة  رئي�س  م�صلم،  �صارة  قالت معايل  املنا�صبة،  وبهذه 
"ياأتي متويل هذه امل�صاريع البحثية �صمن حمور تطوير منظومة املعرفة 
والذي   ‘21 ’غداً  التنموية  للم�صرعات  اأب��وظ��ب��ي  ب��رن��ام��ج  يف  والب��ت��ك��ار 
ل�صتقطاب  والتكنولوجيا  لالبتكار  منارة  اأبوظبي  اإم��ارة  جعل  ي�صتهدف 
ونحن  املعرفة،  على  قائم  اقت�صاد  وبناء  العامل  اأنحاء  جميع  من  املواهب 
اليوم نوؤكد التزامنا بتحقيق اأهدافنا ال�صراتيجية من خالل توفري هذه 
امل�صتمر  التح�صن  لدينا  املتخ�ص�صون  املقّيمون  لحظ  وقد  البحثية.  املنح 
ال��ذي يعك�س  الأم��ر  الباحثون،  التي يقدمها  البحثية  املقرحات  يف ج��ودة 
خالل  م��ن  نقوم  اأن��ن��ا  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  يف  العلمي  البحث  منظومة  ن�صوج 
املتميزين لتحويل  الباحثني  با�صتقطاب  العلمي  املتنوعة للبحث  براجمنا 
الإمارة اإىل مركز جذب للباحثني املتخ�ص�صني يف القطاعات ذات الأهمية 
ال�صراتيجية، مبا ميّكن موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اأبوظبي من حتقيق 

الريادة يف البحث العلمي."
الطب  كلية  عميد  م�صاعد  ال�صفار،  حبيبة  الدكتورة  قالت  ناحيتها،  ومن 
كلية  واأ�صتاذ  احليوية  التقنية  الأب��ح��اث  مركز  مديرة  ال�صحية،  والعلوم 
العلماء  نحن  "نتناف�س  خليفة:  جامعة  يف  احل��ي��وي��ة  الطبية  الهند�صة 
والباحثني ب�صكل دائم للح�صول على التمويل الذي نحتاجه لدفع عجلة 
التعليم  دائ��رة  مع  العلمي  البحث  يف  م�صريتنا  اأن  التنويه  واأود  البتكار. 
نكت�صب خ���رات جديدة  امل��ج��ال، فنحن  ه���ذا  ت���ري خ��رت��ن��ا يف  وامل��ع��رف��ة 
بح�صويل  اأفتخر  وبينما  املتنوعة.  البحثية  للمقرحات  تقدمينا  اأث��ن��اء 
عدم  اأن  للباحثني  ر�صالة  اأوج��ه  العام،  ه��ذا  البحثي  ملقرحي  متويل  على 
اأنها غري منا�صبة، بل  اختيار مقرحاتهم �صمن امل�صاريع الفائزة ل يعني 
يتم النظر اإليها كفر�س قابلة للتطوير، واأنا اأتقدم بال�صكر لدائرة التعليم 

واملعرفة للدعم امل�صتمر الذي توفره لنا."
البحث  منظومة  وتطوير  لرعاية  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  وت�صعى  ه��ذا 
العلمي من خالل البحث امل�صتمر عن فر�س التح�صني وتوفري ال�صيا�صات 
والإجراءات والتمويل الالزم لتطوير احللول التي �صت�صاعدنا على مواجهة 

التحديات امل�صتقبلية �صمن القطاعات ذات الأهمية.
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تو�ضي منظمة ال�ضحة العاملية بخف�ض 
ا�ضتهالك ال�ضكر يف كل مراحل احلياة، 
ال�ضكريات من جمموع  ن�ضبة  اإن  حيث 
يوميا  امل�ضتهلكة  احلرارية  ال�ضعرات 
الكمية  م��ن   %10 ع��ن  تقل  اأن  يجب 
املتناولة يوميا، وي�ضتح�ضن اأال تتجاوز 

5% حتى نتمتع ب�ضحة جيدة.

ن�صرته جملة  تقرير  تقول يف  م��ورا  كايخو  اآن��ا  الكاتبة  لكن 
)كويداتي بلو�س( الإ�صبانية اإن ن�صبة ا�صتهالك ال�صكر لدى 
الأطفال ت�صل غالبا اإىل %52، وترتفع حتى %56 لدى 
مثل  اأطعمة  ت��ن��اول  على  اإقبالهم  ب�صبب  وذل���ك  امل��راه��ق��ني، 
واحللويات  وامل��خ��ب��وزات  ال�صناعية  والع�صائر  ال�صوكولتة 

وحبوب الإفطار.
وتنبه الكاتبة اإىل اأن نف�س هذا التحذير ينطبق على ا�صتهالك 
الدهون امل�صنعة التي بات الأطفال يتناولونها بكميات تفوق 
امل�صموح به حتى باتت الأطعمة املليئة بالدهون ال�صارة نوعا 
اإىل  التي يح�صل عليها الطفل، مثل ا�صطحابه  املكافاأة  من 
املطعم لتناول الهامرغر عندما يح�صل على درجات جيدة.

هل يدرك االآباء هذا اخلطر؟
ب���اأن اأطفالهم  اأن الآب�����اء ل��ي�����ص��وا ع��ل��ى ع��ل��م  ت��و���ص��ح ال��ك��ات��ب��ة 
وال�صبب  والدهون،  ال�صكريات  من  عالية  كميات  ي�صتهلكون 
الدعائية  الإع��الن��ات  يف  املغالطات  ه��و  ذل��ك  وراء  الرئي�صي 
باأنها  امل�صري  توهم  التي  الأطعمة  ه��ذه  واأغلفة  الق�صرية 

مثالية للطفل.
وال�صبب الثاين اأي�صا وراء الإقبال على هذه الأطعمة ال�صارة 
بال�صرعة، وهو ما يفر�س  ال��ذي بات يت�صم  هو منط احلياة 

تناول الوجبات ال�صريعة واملعلبة.
ال�����ص��ك��ري��ات والدهون  ت��ن��اول ه���ذه  اأن  ال��ك��ات��ب��ة م��ن  وحت����ذر 
�صحة  على  وخيمة  عواقب  له  تكون  قد  با�صتمرار  امل�صنعة 
ال�صمنة  بينها  والطويل، من  املتو�صط  املديني  الأطفال على 
الكول�صرول  وارتفاع  الإن�صولني يف اجل�صم،  اإفراز  واختالل 

و�صغط الدم، وحتى مر�س ال�صكري من النوع الثاين.

ن�ضائح حلماية االأطفال من هذه االأطعمة
ومن اأجل اإ�صالح هذا ال�صلوك الغذائي واحلفاظ على �صحة 
والع�صائر  ال�صناعية  املعجنات  بتجنب  الكاتبة  تن�صح  جيدة 

امل�صنعة،  والأط��ع��م��ة  احلليب  وخم��ف��وق 
وال�صكر  امل�صبعة  بالدهون  مليئة  لأنها 

امل�صنع.
ب��ت��ن��اول اخل�������ص���روات والغالل  ت��ن�����ص��ح  ك��م��ا 

وزيادة  يوميا،  م��رات  اأو خم�س  الكاملة ثالث 
واللحوم  والأ���ص��م��اك  امل��ك�����ص��رات  ا���ص��ت��ه��الك 

تناول  على  الإق��ب��ال  جانب  اإىل  البي�صاء، 

اخلبز والأرز واملعكرونة امل�صنوعة من احلبوب الكاملة.
الطبخ  على  التعود  ه��و  اإيجابي  غ��ذائ��ي  �صلوك  اأه��م  ويبقى 
العنا�صر  وعلى  نكهته  على  الطعام  يحافظ  حتى  البيت،  يف 

الغذائية املوجودة فيه.

دور املدار�ض
اإىل  الكاتبة  وت�صري 

امل����دار�����س  اأن 
اأي�صا يجب 

اأن تتخذ 

اإجراءات من اأجل ن�صر الوعي وت�صجيع الأطفال على البتعاد 
الدرو�س  بع�س  تخ�صي�س  عر  وذلك  ال�صارة،  الأغذية  عن 

ل�صرح اأنواع الأطعمة التي ين�صح بها.
غذائي  ن��ظ��ام  فيه  ي��ك��ون  اأن  يجب  امل��در���ص��ي  املطعم  اأن  كما 
بح�صب  الأطعمة  يختارون  التغذية  يف  خ��راء  عليه  ي�صرف 
عمر الأطفال واحتياجاتهم اليومية، واملدار�س مطالبة اأي�صا 
بالتخل�س من ماكينات بيع املعلبات التي ت�صهل على الأطفال 
�صراء م�صروب اأو قطعة حلويات مبجرد و�صع قطعة نقدية.

املوؤ�ص�صات  يف  تنعقد  اأن  اأي�صا  املهم  م��ن  اأن��ه  الكاتبة  وت��رى 
التعليمية ور�صات عمل وفعاليات عن التغذية ال�صحية، لأنه 
من املهم اأن يقتنع الأطفال منذ نعومة اأظافرهم باأن الغذاء 
من  يتكون  يتناولوه  اأن  يفر�س  ال��ذي  وال�صحي  الطبيعي 
والقليل  واللحم  وال�صمك  واملك�صرات  والفواكه  اخل�صروات 

من املعجنات، 
عو�صا عن الوجبات اخلفيفة املليئة بال�صكر اأو امللح والوجبات 

ال�صريعة املليئة بالدهون.
الأطفال  عدد  انخفا�س  اإىل  ت��وؤدي  قد  الإ�صراتيجية  هذه 
امل�صاكل  وخم��ت��ل��ف  ال�صمنة  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  وال��ك��ه��ول 

ال�صحية املرتبطة بكرة ا�صتهالك الأطعمة ال�صارة.

الثقافة الغذائية
تقول الكاتبة اإن هناك العديد من الآباء الذين 
ت�صببها  التي  بامل�صاكل  الكايف  الوعي  لديهم 
الالمبالة يف اإعطاء الأطعمة لالأطفال، ويف 
املقابل هناك كثريون ل ينتبهون خلطورة 
يزالون  ل  بع�صهم  اأن  ح��ت��ى  الأم����ر،  ه���ذا 
اأن  ي���ع���ت���ق���دون 

عندما  ال�����ص��غ��ري  ال��ط��ف��ل 
يكون وزنه زائدا فاإن هذا دليل على ح�صن تغذيته، اأما الطفل 

النحيف فهو يعاين من �صوء تغذية.
وت��و���ص��ح ال��ك��ات��ب��ة اأن���ه م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع�����ص��ر ال�����ص��ن��اع��ي باتت 
املجتمعات تت�صم بال�صرعة وتعاين من �صغط الوقت، ولذلك 
فاإن الكثري من العائالت ل تطبخ الطعام يف املنزل ول جتل�س 

على طاولة الأكل، 
خا�صة اأنه اأ�صبح من املمكن احل�صول على وجبة غذائية يف 
اأي وقت من النهار اأو الليل مبجرد التوجه نحو املحالت اأو 

اإجراء ات�صال هاتفي لطلب التو�صيل للمنزل.
ال�صنوات  يف  �صائعة  ب��ات��ت  اأخ����رى  ع���ادة  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  وت��ن��ب��ه 
الأخرية تتمثل يف الحتفال باأعياد امليالد يف مطاعم الوجبات 
ال�صريعة ومراكز الرفيه حيث يتم طلب كميات كبرية من 

املاأكولت امل�صرة بال�صحة، 

وبع�س املطاعم لديها قوائم طعام خا�صة بالأطفال تت�صمن 
الأطعمة املجمدة واملقلية واملليئة بالدهون والكربوهيدرات.

تاأثري  اأي�صا  لها  ك��ان  الرقمية  الثقافة  اأن  الكاتبة  وت�صيف 
طويل  ل��وق��ت  يجل�صون  ب��ات��وا  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  �صلوك  على 
اأمام ال�صا�صات وهم ي�صاهدون الإعالنات الدعائية الق�صرية 
ال�صارة، وهو  الأغذية  اأن��واع  ت��روج ل�صتهالك خمتلف  التي 
ما يدفع هوؤلء الأطفال للتم�صك ب�صراء هذه املنتجات حاملا 

يذهبون مع ذويهم اإىل مراكز الت�صوق.
وختاما، اأ�صارت الكاتبة اإىل اأن بع�س الآباء والأمهات عندما 
يواجههم الطبيب بهذه الن�صائح ب�صاأن تغيري النظام الغذائي 
باأنهم يواجهون �صعوبة يف هذا الأمر، لأن  لأبنائهم يقرون 
اأو  ك��ل الأط��ف��ال الآخ��ري��ن ي�صتهلكون نف�س ه��ذه الأط��ع��م��ة، 
تكلفة  يتحملون  ل  جتعلهم  التي  املالية  ال�صعوبات  ب�صبب 

الأغذية الطازجة.

له عواقب وخيمة على �ضحتهم

كارثة.. ال�سكر قد يكون ن�سف طعام اأطفالنا

اأو���ص��ح��ت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأط��ب��اء الأطفال 
القيام  ال��وال��دي��ن  على  يتعني  اأن���ه  وامل��راه��ق��ني 
م�صروبات  تن�صكب  عندما  التالية  باخلطوات 

�صاخنة على جلد الطفل:

- خلع مالب�ض الطفل:
دائما  يجب  العادية  احل��روق  من  العك�س  على 
ال�صائل  ع��ل��ي��ه��ا  ان�����ص��ك��ب  ال���ت���ي  امل��الب�����س  خ��ل��ع 
مو�صع  على  املالب�س  الت�صقت  واإذا  ال�صاخن، 

اجللد امل�صاب فيمكن ال�صتعانة بحمام ماء.

- تربيد مو�ضع االإ�ضابة:
بوا�صطة  امل�صابة  اجللد  موا�صع  تريد  يجب 
اأو ع�صرين  مل���دة ع�صر  ب����اردا  ول��ي�����س  ف��ات��ر  م���اء 

دقيقة با�صتثناء حديثي الولدة،
نط������اقات  تغط����ي  احل�����روق  ك��������������ان��ت  اإذا  اأو   
تتج�����اوز  بن�صبة  اجل�ص������م  �صط�������ح  من  ك�����برية 
%15 تف������اديا خلط����ر انخفا�س درجة حرارة 

اجل�صم.

- تغطية املنطقة امل�ضابة:
امل�������ص���اب جت���ب تغطيته  امل���و����ص���ع  ت���ري���د  ب��ع��د 
�صمادة  اأو  نظيفة  ق��م��ا���س  قطع����ة  بوا�صط����ة 
الرعاية  وت��ل��ق��ي  ال��ط��ب��ي��ب  زي�����ارة  ث���م  ج�����روح، 

املنا�صبة.
وتعد احل��روق مبوا�صع كبرية من اجل�صم من 
الإ�صعاف لأنها  ا�صتدعاء  ت�صتلزم  التي  احلالت 

ت�صكل خطرا على احلياة، 
وينطبق هذا على اإ�صابة %8من �صطح اجل�صم 
اأو ن�صف  لدى طفل �صغري ميثل ذراعا واحدة 
ال�صاق اأو ن�صف اجلزء العلوي من اجل�صد من 

اجلهة الأمامية.

كيف تعالج طفلك حني تن�سكب 
م�سروبات �ساخنة على جلده؟

ال�ضوائل �ضرب   1-
تفيد ال�صوائل يف املحافظة على رطوبة الأغ�صية 
املخاطية، ويعتر املاء  اأف�صل هذه ال�صوائل، يليه 

�صاخنا جدا، حتى   ُي�صرب  األ  ينبغي  لكن  ال�صاي، 
ملجلة  وفقا  وذل��ك  املخاطية،  بالأغ�صية  ي�صر  ل 

)اأبوتيكن اأوم�صاو(.

العلكة  2-
العلكة  ت��ن��اول  اأن  اإىل  الأمل��ان��ي��ة  امل��ج��ل��ة  ت�صري 
اللعاب، وهو ما يعزز من  اإف��راز  وال�صكاكر حُتفز 

رطوبة احللق.

النقي الهواء  ا�ضتن�ضاق   3-
على  احل��ر���س  امل��ن��زل  يبقى يف  َم���ن  ع��ل��ى  يتعني 
مع  النقي،  الهواء  على   للح�صول  جيدا  تهويته 
ع��ل��ى جتفيف  يعمل  ال�����ص��اخ��ن  ال���ه���واء  اأن  ال��ع��ل��م 

الأغ�صية  املخاطية،
وهو ما يقلل من مقاومة الفريو�صات، كما يتعني 
على امل�صاب جتنب  اجلري والريا�صات الأخرى 

وا�صتبدالهما بامل�صي.

اال�ضتحالب اأقرا�ض   4-
اإذا كان الأمل قويا للغاية فاإن اأقرا�س ال�صتحالب 
قد تهدئ من الأمل  بتاأثريها يف مو�صع اللتهاب، 
ك��م��ا مي��ك��ن ت���ن���اول م�����ص��ك��ن��ات الأمل ال���ع���ادي���ة  يف 

احلالت ال�صديدة.

متى تطلب امل�ضاعدة الطبية؟
ا�صتمر   اإذا  الطبيب  ا�صت�صارة  امل�صاب  على  يتعني 
اللتهاب  �صاحب  اأو  اأي���ام  �صتة  م��ن  لأك��ر  الأمل 

حمى اأو م�صكلة يف التنف�س.

املنزل يف  احللق  التهاب  لعالج  طرق   4
ت�ضبب الفريو�ضات التهاب احللق يف اأغلب االأحيان، ولكن هناك 

عالجات منزلية ب�ضيطة للتعامل معها، وهي:
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  13 يناير 2020 املودعة حتت رقم: 323856 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ص��م: باون�س اي بي بي تي واي ال تي دي
وعنوانه:15 باران بلي�س، جلني ايري�س، فيكتوريا، 3146، اأ�صراليا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
حتديدا  الط��ف��ال،  ت�صلية  خ��دم��ات  والثقافية،  الريا�صية  الأن�صطة  ال��رف��ي��ه،  ال��ت��دري��ب،  ت��وف��ري  التعليم، 
البهلوان(،  )منطقة  الرامبولين  على  ت�صتمل  الأط��ف��ال  لعب  مناطق  �صكل  يف  ترفيهية  مناطق  توفري 
مرافق  البهلوان(؛  )منطقة  الرامبولين  على  ت�صتمل  ترفيهية  مناطق  توفري  حتديدا  الرفيه،  مرافق 
البهلوان( اخلارجية؛ مرافق  الرامبولين )منطقة  الداخلية؛ مرافق  البهلوان(  الرامبولين )منطقة 
الألعاب البهلوانية والأكروبات؛ املرافق الريا�صية؛ مرافق النزلق باحلبل؛ الأكادمييات الريا�صية؛ توفري 

مع�صكرات العطالت؛ توفري املع�صكرات الريا�صية؛ حدائق التزلق على اجلليد؛ حدائق املغامرات.
الواق�عة بالفئة:  41

لتينيه.  و�صف العالمة:  كتبت كلمة" BOUNCE-X "  باأحرف 
ال�ص��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   17 دي�صمر 2019 املودعة حتت رقم: 322470 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ص��م:  ويل برو�س ال ال �صي 
وعنوانه: 5347 اإ�س. فاٍلنتيا واي، �صويت 200، جرينوود فيليدج، �صي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
اإطارات وعجالت للمركبات الرية؛ عجالت للمركبات؛ عجالت لل�صيارات؛ العجالت امل�صنوعة من �صبائك 
معدنية؛ اإطارات لعجالت املركبة؛ اأثقال ملوازنة عجالت واإطارات املركبات؛ اأنابيب داخلية لإطارات وعجالت 
املركبات؛ مدا�صات للمركبات؛ اأدوات مانعة لنزلق اإطارات وعجالت املركبات؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات 

املذكورة اأعاله. 
الواق�عة بالفئة:  12

 "DUB" و�صف العالمة:  تتكون العالمة من �صكل لدرع مع خطني عمودين متجهني ا�صفل يف �صطي كلمة
املكتوبة باأحرف لتينية ب�صكل مميز يف و�صط الدرع.

ال�ص��راطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   30 دي�صمر 2019 املودعة حتت رقم:  323216 
  تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ص��م:  ويل برو�س ال ال �صي 
وعنوانه: 5347 اإ�س. فاٍلنتيا واي، �صويت 200، جرينوود فيليدج، �صي او 80111، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اإطارات وعجالت للمركبات الرية؛ عجالت للمركبات؛ عجالت لل�صيارات؛ العجالت امل�صنوعة من �صبائك 
لالإطارات  داخلية  اأنابيب  املركبات؛  واإط���ارات  عجالت  مل��وازن��ة  اأث��ق��ال  املركبة؛  لعجالت  اإط���ارات  معدنية؛ 
وعجالت املركبات؛ مدا�صات للمركبات؛ اأدوات مانعة لنزلق اإطارات وعجالت املركبات؛ قطع غيار ولوازم 

للمنتجات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  12

" KMC" املكتوبة بخط كبريغامق و حتتها  الالتينية   الح��رف   العالمة من  و�صف العالمة:  تتكون 
كلمة   " WHEELS " املكتوبة باللغة الإجنليزية بخط اأ�صغر.

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323529 
  تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   

با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 
وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
التطبيقات  يف  اجل�صيمات  لإزال��ة  ال�صطناعية  اللباد  وو�صائط  والبولي�صر  املجهرية  الزجاجية  الألياف 
خلط  الهيدروليكية  والأنظمة  الت�صحيم  واأنظمة  امل�صنع  داخ��ل  املعدات  ذلك  يف  مبا  وال�صناعية،  التجارية 

العودة؛ املواد الكيميائية امل�صتخدمة يف ال�صناعة.
الواق�عة بالفئة:  1

 MAKING THE WORLD SAFER، HEALTHIER " و�صف العالمة:  كتبت عبارة
" باللغة الإجنليزية   & MORE    PRODUCTIVE

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323556 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   
با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 

وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

 خدمات توزيع منتجات الر�صيح 
الواق�عة بالفئة:  35

 MAKING THE WORLD SAFER،  " ع����ب����ارة  ك���ت���ب���ت  ال����ع����الم����ة:   و�����ص����ف 
الإجنليزية  " باللغة   HEALTHIER & MORE    PRODUCTIVE

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 

اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323557 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   
با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 

وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

 تركيب و�صيانة منتجات الر�صيح 
الواق�عة بالفئة:  37

 MAKING THE WORLD SAFER،  " ع����ب����ارة  ك���ت���ب���ت  ال����ع����الم����ة:   و�����ص����ف 
الإجنليزية  " باللغة   HEALTHIER & MORE    PRODUCTIVE

ال�ص��راطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 

اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323558 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   

با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 
وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
�صحذ  احل���ادة،  احل��واف  اإزال���ة  تنعيم،  �صقل،  املعدنية؛  للمواد  ال�صطحي  ال�صقل  طريق  عن  امل��واد  معاجلة 

 واملعاجلة الكاملة للمعادن واملواد املعدنية عن طريق الآلت الكهروكيميائية. 
الواق�عة بالفئة:  40

 MAKING THE WORLD SAFER، HEALTHIER " و�صف العالمة:  كتبت عبارة
الإجنليزية  " باللغة   & MORE    PRODUCTIVE

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323559 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   

با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 
وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اختبار املر�صحات؛ توفري قواعد بيانات الكمبيوتر على الإنرنت ل�صتخدامها يف �صناعات التنقيب عن املواد الهيدروكربونية 
وا�صتخراجها وا�صتغاللها؛ توفري برامج كمبيوتر على الإنرنت غري قابلة للتنزيل لإدارة املعرفة من قواعد البيانات ومن املرافق 
وا�صتغاللها؛ توفري قواعد  وا�صتخراجها  الهيدروكربونية  املواد  التنقيب عن  الإنرنت، ل�صتخدامها يف �صناعات  املتوفرة على 
بيانات على الإنرنت ت�صم جمموعات من البيانات واملواد التعليمية اأو ا�صتخدامها يف �صناعات التنقيب عن املواد الهيدروكربونية 
وا�صتخراجها وا�صتغاللها؛ توفري موقع على �صبكة الإنرنت ي�صتمل على معلومات وبيانات وجمموعات من البيانات والرامج 
ال�صناعة  وخ��دم��ات  وا�صتخراجها  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة  امل���واد  ع��ن  التنقيب  والإر����ص���ادات يف جم���الت  والأدل����ة  ال��ب��ي��ان��ات  وق��واع��د 
اجليولوجية  اخلدمات  الهيدروكربونية؛  امل��واد  بخزانات  يتعلق  فيما  واملخترات  البحوث  خدمات  وحتديداً  البروفيزيائية، 
والتحليلية، وحتديداً البحوث اجليولوجية وخدمات املخترات اجليولوجية؛ خدمات ت�صجيل بيانات الطني؛ خدمات البحوث 
وقطع  لل�صخور،  امليكانيكية  اخلوا�س  حتليل  وحتديداً  والتحليل،  العلمية  املخترات  خدمات  احلفر؛  طني  حتليل  يف  املتمثلة 
النواة، والتحليل املختري للنواة، وحركة النواة؛ خدمات احلفاظ الأ�صا�صية، وحتديداً لف النواة يف الغ�صاء البال�صتيكي والرقائق 
املعدنية، غم�س النواة يف حمام ال�صمع لعزل النواة يف ال�صمع؛ خدمات جتميد النواة وتريد النواة؛ تثبيت روا�صب النواة، وحتديداً 
حتديد مو�صع اللب داخل بطانة وو�صع رغوة خلية مغلقة بني البطانة والنواة؛ خدمات حتليل اأ�صعة جاما العلمية وت�صجيلها 
فيما يتعلق بالنوى وعينات النوى؛ خدمات الأ�صعة ال�صينية حتليل وت�صجيل الأ�صعة ال�صينية فيما يتعلق بالنوى وعينات النوى؛ 
امليكانيكية  اخلوا�س  وحتليل  توفري  النوى؛  وعينات  بالنوى  يتعلق  فيما  احلمراء  حتت  بالأ�صعة  والت�صجيل  التحليل  خدمات 

 لل�صخور؛ خدمات اإدارة البيانات؛ الن�صخ الحتياطي للبيانات وخدمات ا�صتعادة بيانات الكمبيوتر. 
الواق�عة بالفئة:  42

    MAKING THE WORLD SAFER، HEALTHIER & MORE " كتبت عبارة و�صف العالمة:  
الإجنليزية " باللغة   PRODUCTIVE

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم 

امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323550 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   

با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي.
وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
لغرف  معقمة  بيئات  على  للحفاظ  وحت��دي��داً  طبية،  لغايات  ومر�صحات  الطبية  ل���الآلت  ه��واء  مر�صحات 
العمليات اأو مرافق امل�صت�صفيات؛ اأجهزة العالج ال�صوئي للعالج الحرايف واملنزيل ملر�س ال�صدفية واأمرا�س 
مر�صحات  ال��دم؛  ومكونات  للدم  مر�صحات  اجللدية؛  الأم��را���س  لعالج  مف�صلية  اإ�صعاعية  خزائن  اأخ��رى؛ 
لالأغرا�س الطبية، وحتديداً لال�صتخدام يف اأجهزة ال�صتن�صاق والبخاخات، واأطراف لأنابيب امل�س، واألواح 
الطبية  لالإبر  فتحات  الكلى؛  وغ�صيل  ال�صفط  ونظام  امل��رك��زي،  الطرد  واأع��م��دة  ال���دوران،  واأع��م��دة  العينات 

واحلاويات الطبية للنفايات الطبية والدم وال�صوائل اجل�صدية.
الواق�عة بالفئة:  10

 MAKING THE WORLD SAFER، HEALTHIER " و�صف العالمة:  كتبت عبارة
الإجنليزية  " باللغة   & MORE    PRODUCTIVE

ال�ص��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323553 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   

با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 
وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
فيما  ال�صناعية  للمن�صاآت  الهواء  مر�صحات  احليوية؛  الأدوي��ة  اإنتاج  يف  احليوية  اجلزيئات  لف�صل  غ�صائية  مر�صحات  خراطي�س 
يتعلق بالت�صالت ال�صلكية والال�صلكية و�صبكات الكمبيوتر وتوليد الطاقة واملعدات الطبية والنقل والإلكرونيات الع�صكرية؛ 
مر�صحات الغبار، وحتديداً خراطي�س املر�صحات لآلت فلرة الهواء ال�صناعية؛ املر�صحات، خراطي�س الر�صيح وحاويات املر�صحات 
لال�صتخدام يف اإزالة ال�صوائب من ال�صوائل، وحتديداً مر�صحات املياه للركيبات ال�صناعية؛ مر�صحات هواء للمن�صاآت ال�صناعية؛ 
�صيور تر�صيح للمن�صاآت ال�صناعية؛ مر�صحات اإت�س اإي بي اإيه لال�صتخدام التجاري وال�صناعي؛ مر�صحات هواء ذات النفاذ املنخف�س 
للغاية )يو اإل بي اإيه( لال�صتخدام التجاري وال�صناعي؛ مر�صحات هواء للمن�صاآت ال�صناعية فيما يتعلق بحماية معدات الت�صالت 
الر�صيب  جلهاز  مر�صحات  والع�صكرية؛  الطبية  ال�صناعة  ومعدات  الطاقة،  وتوليد  الكمبيوتر،  و�صبكات  والال�صلكية،  ال�صلكية 
والر�صيح لتنقية، وتكثيف وتر�صيح املياه، مياه ال�صرف ال�صحي ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صناعي؛ مر�صحات الغاز للتطبيقات 
التطبيقات  امل�صتخدمة يف  والغازات  امل�صغوط  الهواء  املاء من  بخار  لإزال��ة  املجففات  مر�صحات  وال�صناعية، وحتديداً  التجارية 
التجارية وال�صناعية؛ مر�صحات الغاز للتطبيقات التجارية وال�صناعية، وحتديداً مر�صحات املجففات امل�صتخدمة لإزالة امللوثات 
ال�صمع؛  حمامات  وال�صناعية؛  التجارية  التطبيقات  يف  امل�صتخدمة  والغازات  امل�صغوط  الهواء  من  والبخارية  وال�صائلة  ال�صلبة 
حمامات التغطي�س بال�صمع؛ جممدات؛ ثالجات؛ اأفران التجفيف؛ مقطر غاز امليكروويف؛ الأجزاء واللوازم الهيكلية اأو البديلة 
للب�صائع املذكورة اأعاله؛ مزيالت الرطوبة؛ مراوح تهوية لال�صتخدام التجاري وال�صناعي؛ مراوح حمورية كهربائية؛ ملحقات 
الهواء  جم��اري  وجمموعات  التحكم  ول��وح��ات  وامل�صخات  واحل��ام��الت  واملر�صحات  الدوليب  وحت��دي��داً  ال��رط��وب��ة،  اإزال���ة  اأج��ه��زة 

 ومرطبات الهواء؛ وحدات تنظيف الهواء؛ وحدات تنظيف الهواء املحمولة؛ اأجهزة تنقية الهواء. 
الواق�عة بالفئة:  11

    MAKING THE WORLD SAFER، HEALTHIER & MORE " كتبت عبارة و�صف العالمة:  
الإجنليزية " باللغة   PRODUCTIVE

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم 

امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323554 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   
با�ص��م: مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 

وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اأجزاء ناقل احلركة للمركبات، وحتديداً حلقات الحتفاظ املعدنية واملر�صحات 

 

الواق�عة بالفئة:  12
 MAKING THE WORLD SAFER،  " ع����ب����ارة  ك���ت���ب���ت  ال����ع����الم����ة:   و�����ص����ف 

الإجنليزية  " باللغة   HEALTHIER & MORE    PRODUCTIVE
ال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 
اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323555 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   

با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 
وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اأو م�صكلة لال�صتخدام يف  اأخرى مقولبة  واأ�صكال  واأنابيب  �صكل �صفائح وق�صبان  امل�صامي على  البال�صتيك 

عمليات ت�صنيع اإ�صافية
الواق�عة بالفئة:  17

 MAKING THE WORLD SAFER، HEALTHIER " و�صف العالمة:  كتبت عبارة
الإجنليزية  " باللغة   & MORE    PRODUCTIVE

ال�ص��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323540 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   

با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 
وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
�صمامات معدنية ُتدار يدوياً ملعدات مكافحة احلرائق وم�صاند ملفاتيح الربط املعدنية وو�صالت معدنية خلراطيم احلريق؛ 
معدات �صناعية للت�صنني والإغالق؛ �صمامات معدنية ُتدار يدوياً؛ �صمامات معدنية بخالف اأجزاء الآلت؛ �صمامات معدنية 
لأنابيب املياه؛ �صبائك معدنية معدة ملزيد من الت�صنيع؛ املعادن وال�صبائك املعدنية؛ ق�صبان اللحام املعدنية، واأ�صالك اللحام 
النيكل؛  �صبائك  نحا�صية؛  �صبائك  فولذية؛  �صبائك  املعدنية،  ال�صبائك  وم�صبوكات  املعدنية،  ال�صبائك  وم�صاحيق  املعدنية، 
واأ�صالك  ق�صبان  النيكل،  �صبائك  م�صبوكات  البالزما؛  بقو�س  للحام  معدنية  م�صاحيق  معدنية؛  حرارية  رذاذ  م�صاحيق 
واأنابيب  و�صبائك  األواح  ال�صلبة؛ فولذ خملوط؛  ال�صطحية  املعادن  وامل�صاحيق لر�صيب  اللحام  اأ�صالك  الثابت،  الت�صطيح 
مك�صوة باملعدن؛ واقيات مثقب واأنابيب واأغلفة معدنية لال�صتخدام يف حفر الآبار ولو�صع الأنابيب يف مكانها بعد ذلك؛ 
واقيات خط التحكم وق�صبان ال�صفط املعدنية ل�صتخدامها يف حفر الآبار ولو�صع الأنابيب يف مكانها بعد ذلك؛ منتجات 
اأنابيب معدنية قابلة للطي؛ حمالت نقل العينات الباطنية من املعدن؛ حمالت  اأنابيب معدنية قابلة لل�صغط، وحتديداً 

 من املعدن؛ حاويات نقل النواة املعدنية؛ الأجزاء واللوازم الهيكلية اأو البديلة للب�صائع املذكورة اأعاله 
6 الواق�عة بالفئة:  

 MAKING THE WORLD SAFER، HEALTHIER &  " ع���ب���ارة  ك��ت��ب��ت  و�صف العالمة:  
الإجنليزية  " باللغة   MORE    PRODUCTIVE

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323542 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   

با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 
وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
عدد يدوية، وحتديداً مفاتيح احلنفيات الرئي�صية للمطافئ ومفاتيح الربط، مفاتيح ربط، وبكرات لإزالة 
امليكانيكية،  اللولبة  األ��واح ق�س  التي تدار يدوياً؛  للمثاقب  املاء من خراطيم احلريق؛ لقم حفر  اأو  الهواء 

الأجزاء واللوازم الهيكلية اأو البديلة للب�صائع املذكورة اأعاله
الواق�عة بالفئة:  8

 MAKING THE WORLD SAFER، HEALTHIER " و�صف العالمة:  كتبت عبارة
الإجنليزية  " باللغة   & MORE    PRODUCTIVE

ال�ص��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   19 دي�صمر 2019 املودعة حتت رقم:  322714 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ص��م:  فلري�صن جروب برو�صي�س انك.
وعنوانه: 428 نورث اإمل �صريت،  نوواتا، اأوكالهوما، 74048،  الوليات املتحدة المريكية  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
 اأوعية معدنية للغاز امل�صغوط اأو الغاز امل�صال. 

الواق�عة بالفئة:  6
و�صف العالمة:  كتبت كلمة " SENTINELTL " باأحرف لتينيه.

ال�ص��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو 

اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   18 �صبتمر 2019  املودعة حتت رقم:  317318 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ص��م:  الحتاد للطريان
وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
والإعالن؛  الدعاية  خدمات  املكتبي؛  الن�صاط  تفعيل  الأعمال؛  توجيه  الأعمال؛  اإدارة  والإع��الن؛  الدعاية 
توزيع  والإع���الن؛  الدعاية  م��واد  توزيع  املبا�صر؛  بالريد  الإع��الن  ال��ري��دي؛  بالطلب  والإع���الن  الدعاية 
توزيع  املنتظمة؛  بالطبعات  املرفقة  الدعائية  واملالحق  الدعائي  الريد  توزيع  دعائية؛  لغايات  املنتجات 
ال��ن�����ص��رات وال��ك��ت��ي��ب��ات وامل��ط��ب��وع��ات وال��ع��ي��ن��ات ل��غ��اي��ات دع��ائ��ي��ة؛ ال��دع��اي��ة والإع�����الن يف امل��ج��الت؛ الدعاية 
ال�صلع من خالل مقالت ترويجية يف  اأثناء رحالت الطريان؛ توفري بيع  التي تقراأ  والإع��الن يف املجالت 

 املجالت؛ خدمات التجزئة فيما يتعلق باملن�صورات الإلكرونية القابلة للتنزيل. 
الواق�عة بالفئة:  35

و�صف العالمة:  كلمة  " VIBE " مكتوبة باللغة الجنليزية.
ال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   19 دي�صمر 2019 املودعة حتت رقم:  322727 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ص��م:  زد تي ئي كوربوري�صن 
نان�صان دي�صريكت، �صينزهني،  اإند�صترييال بارك،  اإي بالزا، كيجي رود �صاوث، هاي-تيك  وعنوانه: زد تي 

ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

الذكية؛  الهواتف  النقالة؛  للهواتف  اأط��واق  اإ���س(؛  بي  )ج��ي  العاملي  املو�صع  حتديد  نظام  الهاتف؛  اأجهزة 
الهواتف النقالة؛ الهواتف اخلليوية؛ اأجهزة تعقب ن�صاط القابلة لالرتداء؛ اأغطية للهواتف الذكية؛ علب 

للهواتف الذكية؛ اأغ�صية واقية للهواتف الذكية؛ تطبيقات الرجميات القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة.
الواق�عة بالفئة:  9

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "ZTE BLADE V" املكتوبة ب�صكب مميز.
ال�ص��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   19 دي�صمر 2019  املودعة حتت رقم:  322735 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ص��م:  زد تي ئي كوربوري�صن
نان�صان دي�صريكت، �صينزهني،  اإند�صترييال بارك،  اإي بالزا، كيجي رود �صاوث، هاي-تيك  وعنوانه: زد تي 

ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

الذكية؛  الهواتف  النقالة؛  للهواتف  اأط��واق  اإ���س(؛  بي  )ج��ي  العاملي  املو�صع  حتديد  نظام  الهاتف؛  اأجهزة 
الهواتف النقالة؛ الهواتف اخلليوية؛ اأجهزة تعقب ن�صاط القابلة لالرتداء؛ اأغطية للهواتف الذكية؛ علب 

للهواتف الذكية؛ اأغ�صية واقية للهواتف الذكية؛ تطبيقات الرجميات القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة.
الواق�عة بالفئة:  9

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "ZTE BLADE V PRO" املكتوبة ب�صكل مميز.
ال�ص��راطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   19 دي�صمر 2019 املودعة حتت رقم:  322728 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ص��م:  زد تي ئي كوربوري�صن 
نان�صان دي�صريكت، �صينزهني،  اإند�صترييال بارك،  اإي بالزا، كيجي رود �صاوث، هاي-تيك  وعنوانه: زد تي 

ال�صني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

الذكية؛  الهواتف  النقالة؛  للهواتف  اأط��واق  اإ���س(؛  بي  )ج��ي  العاملي  املو�صع  حتديد  نظام  الهاتف؛  اأجهزة 
الهواتف النقالة؛ الهواتف اخلليوية؛ اأجهزة تعقب ن�صاط القابلة لالرتداء؛ اأغطية للهواتف الذكية؛ علب 

للهواتف الذكية؛ اأغ�صية واقية للهواتف الذكية؛ تطبيقات الرجميات القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة.
الواق�عة بالفئة:  9

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "ZTE BLADE V SMART" املكتوبة ب�صكب مميز.
ال�ص��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   19 دي�صمر 2019 املودعة حتت رقم:  322733 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�ص��م:  زد تي ئي كوربوري�صن 
نان�صان دي�صريكت، �صينزهني،  اإند�صترييال بارك،  اإي بالزا، كيجي رود �صاوث، هاي-تيك  وعنوانه: زد تي 

ال�صني
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأجهزة الهاتف؛ نظام حتديد املو�صع العاملي )جي بي اإ�س(؛ اأطواق للهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ الهواتف 
النقالة؛ الهواتف اخلليوية؛ اأجهزة تعقب ن�صاط القابلة لالرتداء؛ اأغطية للهواتف الذكية؛ علب للهواتف الذكية؛ 

 اأغ�صية واقية للهواتف الذكية؛ تطبيقات الرجميات القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة. 
الواق�عة بالفئة:  9

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "ZTE BLADE V VITA" املكتوبة ب�صكل مميز.
ال�ص��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

SENTINELTL
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املال والأعمال
األحد   19   يناير   2020  م  -   العـدد  12835  

Sunday   19   January   2020  -  Issue No   12835

مبادرة تنمية ال�سادرات ت�ستعر�س املوؤ�سرات غري النفطية خالل الن�سف الأول من 2019

حاكمة ولية رود ايالند الأمريكية تهدف لتوليد كل الكهرباء من امل�سادر املتجددة بحلول 2030 
•• ايالند -رويرتز:

ايالند  رود  حاكمة  رمي��ون��دو  جينا  وقعت 
ي��ه��دف اىل ج��ع��ل م�صادر  ت��ن��ف��ي��ذي��ا  اأم����را 
الطاقة املتجددة تقدم كل الكهرباء يف تلك 

الولية الأمريكية بحلول 2030 .
ب�صع  اإىل  ايالند  رود  تن�صم  الأم��ر  وبهذا 
ولي������ات اأم���ري���ك���ي���ة اأخ������رى ح�����ددت هدفا 
للطاقة النظيفة عند مئة يف املئة، مبا يف 
مك�صيكو  ون��ي��و  وكاليفورنيا  ه���اواي  ذل��ك 
وفرجينيا،  ووا���ص��ن��ط��ن  ون��ي��وي��ورك  وم��ني 
وهى  اأم��ري��ك��ا(  )انفريومنت  ملنظمة  وفقا 

جماعة بيئية حتث البالد على انتاج كل الكهرباء من م�صادر للطاقة النظيفة 
واملتجددة. ومن املتوقع اأن يتخطى طلب امل�صتهلكني الأمريكيني على الطاقة 

والطاقة  الرياح  مثل  واملتجددة،  النظيفة 
امل�صاقط  من  املولدة  والكهرباء  ال�صم�صية 
لت�صبح  النووية  والطاقة  الفحم  املائية، 
ث���اين اأك���ر م�����ص��در ل��ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء يف 
ومن   .  2021 يف  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
الوقود  الطبيعي  ال��غ��از  يبقى  اأن  املتوقع 
اأمريكا  يف  ال��ك��ه��رب��اء  مل��ح��ط��ات  ال��رئ��ي�����ص��ي 
يف  الفحم  تخطى  اأن  بعد  كثرية  ل�صنوات 
تراجع  اأن  املنتظر  م��ن  ل��ك��ن   .  2016
ح�صة الغاز من 38 باملئة يف مزيج توليد 
يف  ب��امل��ئ��ة   37 اإىل   2020 يف  ال��ك��ه��رب��اء 
2021 مع تزايد ح�صة امل�صادر املتجددة. 
ووفقا لتوقعات من اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فاإن امل�صادر املتجددة 

. �صرتفع من 19 باملئة يف 2020 اىل 22 باملئة يف 2021 

•• اأبوظبي -وام: 

الوطنية  امل���ب���ادرة  جل��ن��ة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
املوؤ�صرات  اأه�����م  ال���������ص����ادرات  ل��ت��ن��م��ي��ة 
والأرق�������ام امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال�������ص���ادرات غري 
من  الأول  ال��ن�����ص��ف  خ���الل  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
ملوؤ�صرات  الأول��ي��ة  والتوقعات   2019
التجارة اخلارجية غري النفطية للعام 
اللجنة  اج��ت��م��اع  ذل����ك  امل���ا����ص���ي. ج����اء 
ال�صابع الذي عقد باإمارة دبي وتراأ�صه 
وزارة  وكيل  �صالح  اآل  ع��ب��داهلل  �صعادة 
اخلارجية  التجارة  ل�صوؤون  القت�صاد 
الوكيل  الكيت  جمعة  �صعادة  بح�صور 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ل��ق��ط��اع  امل�����ص��اع��د 
بالوزارة نائب رئي�س اللجنة والدكتور 
حتليل  اإدارة  م���دي���ر  ع��ل��ي  اآل  م��ط��ر 
ونخبة  ب��ال��وزارة،  التجارية  املعلومات 
من ممثلي اجلهات الحتادية واملحلية 

من اأع�صاء اللجنة.
خمرجات  مناق�صة  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 
عقدت  التي  التجاري  الرويج  جل�صة 
ال�صنوية  الج��ت��م��اع��ات  اأع��م��ال  �صمن 
2019، مع  الإم����ارات  دول��ة  حلكومة 
ا�صتعرا�س عدد من الأن�صطة واملبادرات 
على  الق���ت�������ص���اد  وزارة  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
الثاين  الإ����ص���دار  بينها  م��ن  اإط��الق��ه��ا 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  “دليل  م��ن 
والت�صدير”  ل���ال����ص���ت���رياد  امل���ت���ح���دة 
للوزارة  اخلارجية  امل�صاركات  واج��ن��دة 
خ��الل ال��ع��ام اجل���اري امل��ق��رح��ة، فيما 
ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت اجل���ه���ات امل�����ص��ارك��ة اأب����رز 
وتنمية  ل��ت��ع��زي��ز  امل���ن���ف���ذة  امل�����ب�����ادرات 
بالأ�صواق  للدولة  الوطنية  ال�صادرات 

اخلارجية.
اإن  اآل ���ص��ال��ح  ع���ب���داهلل  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
اخلارجية  للتجارة  الأول��ي��ة  امل��وؤ���ص��رات 
الن�صف  خ��الل  للدولة  النفطية  غ��ري 
اأظ��ه��رت منواً   2019 ع��ام  م��ن  الأول 
ال�صادرات  حجم  يف  ل�صيما  ملمو�صاً 
الت�صدير،  اإع��ادة  واأي�صا  النفطية  غري 
يعك�س  اإيجابيا  موؤ�صرا  ي�صكل  ما  وه��و 
ظل  يف  للدولة  التجاري  الأداء  كفاءة 
التحديات الراهنة التي تواجه التجارة 

الدولية عاملياً.
�صعيد  على  تف�صيلي  ب�صكل  واأو���ص��ح 
الرقام  بح�صب  ال�صلعية،  ال�����ص��ادرات 
الأولية للن�صف الأول 2019 مقارنة 
بنف�س الفرة من 2018، فقد �صجلت 
بن�صبة  من��واً  النفطية  غري  ال�صادرات 
اىل  ت�����ص��ل  ان  ي��ت��وق��ع  وال���ت���ي   14%
240 مليار درهم خالل عام 2019.

امل�صتوردة  الأ���ص��واق  تنويع  اأن  واأ���ص��اف 

على  اأول��وي��ة  ي�صكل  الإم��ارات��ي��ة  لل�صلع 
اأج���ن���دة ال�����وزارة وت��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذه 
�صركائها  خم���ت���ل���ف  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
وتعزيز  بتنمية  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ن 
ال�������ص���ادرات ال��وط��ن��ي��ة ب���ال���دول���ة على 

امل�صتويني الحتادي واملحلي.
جمعة  �صعادة  ا�صتعر�س  جانبه،  وم��ن 
ال�صلعي  الركز  موؤ�صرات  اأه��م  الكيت 
 2019 الأول  ل��ل��ن�����ص��ف  واجل����غ����رايف 
حققت  التي  ال�صلع  اأه��م  اأن  ..مو�صحا 
منواً هي �صلعة الذهب بن�صبة 11%، 
والزيوت النفطية والأملنيوم وال�صجائر 
واحل���ل���ي وامل���ج���وه���رات وا����ص���الك من 
النحا�س حيث ان النمو يف هذه البنود 
خالل   22% اىل  و����ص���ل  ج��م��ي��ع��ه��ا 
مع  م��ق��ارن��ة   2019 الأول  ال��ن�����ص��ف 
بان  ..ع��ل��م��اً   2018 الأول  ال��ن�����ص��ف 
ن�صبة النمو يف اإجمايل ال�صادرات غري 
النفطية بلغ %14 وو�صلت اىل 120 
م��ل��ي��ار دره�����������م خ���الل ال��ن�����ص��ف الأول 
مليارات   105 م��ع  م��ق��ارن��ة   2019

درهم خالل الن�صف الأول 2018.
اإ�صدار  اأهمية  نبذة عن  �صعادته  وق��دم 
ال�صترياد  ل��دل��ي��ل  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ع��ة 
للقطاع  ���ص��ي��ق��دم  وال�����ذي  وال��ت�����ص��دي��ر 
بخ�صو�س  وا�����ص����ح  م�������ص���ار  اخل����ا�����س 
الت�صدير  وم���ت���ط���ل���ب���ات  اإج�������������راءات 

وال�صترياد.
الجتماع  ���ص��ه��د  ذل�����ك،  ج���ان���ب  واإىل 
ا�صتعرا�س اجلهود الحتادية واملحلية 
الوطنية  ال�����ص��ادرات  وت��ع��زي��ز  لتنمية 

قدم  ح��ي��ث   ،2019 خ����الل  امل���ن���ج���زة 
الرئي�س  فال�صيوين،  ما�صيمو  ال�صيد 
الحت�����اد لئتمان  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ا����ص���ت���م���ل على  ع����ر�����ص����اً  ال�����������ص�����ادرات 
الإجنازات التي حققتها ال�صركة خالل 
2019 مدعمة بالإح�صاءات والأرقام 
حركة  دع�����م  يف  دور  ل���ه���ا  ك�����ان  ال���ت���ي 
ال��ت�����ص��دي��ر ل��ل��دول��ة م���ن خ���الل اب���رام 
امل�صتوى  على  وال�صراكات  التفاقيات 
وت���ق���دمي اخلدمات  وال�����دويل  امل��ح��ل��ي 
يف  الت�صديرية  للقطاعات  التاأمينية 

الدولة.
اإدارة  مدير  العقروبي  �صعود  واأو���ص��ح 
الحتادية  بالهيئة  الدولية  العالقات 
“امل�صغل  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ل��ل��ج��م��ارك، 
اإح����دى  ه���و  املعتمد”،  الق���ت�������ص���ادي 
للجمارك  الحت��ادي��ة  الهيئة  م��ب��ادرات 
لت�صهيل  املزايا  العديد من  توفر  التي 
التجاريني،  ل��ل�����ص��رك��اء  م���ع  ال���ت���ج���ارة 
ملمو�صاً  ت��ط��وراً  ال��رن��ام��ج  �صهد  وق��د 
يف ا���ص��ت��ق��ط��اب اأع�����ص��اء ج����دد، ف��ق��د مت 
م���وؤخ���راً ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات الع����راف 
الرنامج  يف  اأع�صاء  دول  مع  املتبادل 
الهند،  جمهورية  مع  واآخرها  العاملي، 
التجاري  التبادل  تعزيز  بهدف  وذل��ك 

والتعاون اجلمركي بني البلدين، ..
ل����  الإم������ارات  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  اإىل  م�����ص��ريا 
لرنامج  اخل��ام�����س  ال��ع��امل��ي  “املوؤمتر 
بالتزامن  وذل���ك  الق��ت�����ص��ادي  امل�صغل 
وه���ذا   ،2020 اك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س  م���ع 
�صلطات  ����ص���ي���ج���م���ع  ال��������ذي  احل��������دث 

اجل��م��ارك ومم��ث��ل��ي احل��ك��وم��ات وقادة 
الأع��م��ال واخل���راء والأك��ادمي��ي��ني من 
اأجل تب������ادل اخلرات رفيع����ة امل�صتوى 
لرنامج  ال��ف��ع��ال  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ل��ت��ع��زي��ز 
املعتمدة،  الق��ت�����ص��������������ادي  امل�����ص��������������������������غ��ل 
ودرا�صة الفر�س املتاحة لهذا الرنامج 
والإقليمي  الوطن���ي  امل�ص������توى  على 

والعاملي.
وتطرق ال�صيد عبدالرحمن احلو�صني 
بدائرة  امل�صدرين  خدمات  اإدارة  مدير 
اأهم  اإىل  ب��دب��ي،  القت�صادية  التنمية 
اإجن���ازات ال��دائ��رة خ��الل ع��ام 2019، 
واملتمثلة يف “اإطالق بوابة امل�صدرين”، 
اإىل  الدائرة  خاللها  من  ت�صعى  والتي 
دفع عجلة التنمية القت�صادية وحجم 
التجارة اخلارجية للدولة، كونها تعد 
من�صة معلوماتية توفر كل الإح�صاءات 
للقطاعات  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
من  وال��ع��دي��د  الإم����ارات،  يف  الرئي�صية 
اخلدمات املتنوعة، التي �صت�صهم ب�صكل 
كبري يف تعزيز فر�س الرويج التجاري 
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات واخل����دم����ات ال��وط��ن��ي��ة يف 

الأ�صواق امل�صتهدفة.
العام  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  �صعيد  وق����دم 
لل�صادرات  اأب��وظ��ب��ي  مل��ك��ت��ب  ب���الإن���اب���ة 
موجزاً حول اأهداف املكتب،  “اأدك�س”، 
 2019 �صبتمر  ال��ذي مت اطالقه يف 
حتت مظلة �صندوق اأبوظبي للتنمية، 
ت�صهيالت  تقدمي  اإىل  املكتب  وي��ه��دف 
التمويل وال�صمان للم�صري/امل�صتورد 
ل�����ص��راء �صلع وخ��دم��ات من  اخل��ارج��ي 

امل�����ص��دري��ن الإم��ارات��ي��ني ب��ه��دف زيادة 
وتعزيز  الوطنية  ال�����ص��ادرات  م��ع��دلت 
قدرتها التناف�صية يف الأ�صواق العاملية، 
دولة  ا�صراتيجيات  مع  متا�صياً  وذلك 
التنوع  حتقيق  اإىل  الهادفة  الإم����ارات 
ال�صلع  ق���اع���دة  وت��و���ص��ي��ع  الق��ت�����ص��ادي 
التنمية  لتحقيق  امل�صَدرة  واخل��دم��ات 

امل�صتدامة.
واأ���ص��ارال�����ص��ي��د م��اج��د ال��ع��وي�����س خبري 
الطاقة  ب�������وزارة  اق��ت�����ص��ادي  م�����ص��اع��د 
الطاقة  وزارة  اأن  اإىل  وال�����ص��ن��اع��ة، 
باإطالق  م��وؤخ��راً  قامت  قد  وال�صناعة 
“ من�صة  ع��امل��ي��ة  رق��م��ي��ة  م��ن�����ص��ة  اأول 
هذه  وحت����ت����وي  ت�صنع”،  الإم����������ارات 
ت�صم  تفاعلية  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  امل��ن�����ص��ة 
مناطق  ك�����ل  م�����ن  م�������ص���ن���ع   8000
الدولة، بحيث يتم من خاللها توفري 
القطاع  عن  املطلوبة  املعلومات  جميع 
ال�صناعي يف الدولة، م�صيفا اأنه جاري 
العمل على تطويرها لتقدمي خدمات 
ال�صراكة  خالل  من  للم�صدرين  اأك��ر 
مع الدوائر القت�صادية املحلية يف كل 
الراخي�س  منح  عن  وامل�صوؤولة  اإم��ارة 
�صتتيح  ب���دوره���ا  وال���ت���ي  ال�����ص��ن��اع��ي��ة، 
للم�صتثمرين من اخلارج الطالع على 

املعلومات الأ�صا�صية.
مدير  ال�صعدي  يو�صف  الدكتور  وذك��ر 
الإمارات  بهيئة  املطابقة  �صوؤون  اإدارة 
ل��ل��م��وا���ص��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س ع������دداً من 
تنمية  جم�����ال  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  اإجن���������ازات 
ومنها   ،2019 ع��ام  خ��الل  ال�صادرات 
ال��دويل من  احل�صول على الع��راف 
لل�صهادات  الكهروتقنية  املنظمة  قبل 
ال��ه��ي��ئ��ة لالأجهزة  ق��ب��ل  ال�����ص��ادرة م��ن 
وتوقيع  اجلهد،  الكهربائية منخف�صة 
ال�صعودية  الهيئة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة، بحيث 
ال�صادرة  املطابقة  �صهادات  قبول  يتم 
عن الهيئة من قبل اجلانب ال�صعودي، 
“برنامج  م����ب����ادرة  اإط�������الق  وك����ذل����ك 
الفنية”،  ل���ل���م�������ص���اع���دات  الإم�����������ارات 
التي  الناعمة،  القوة  مبادرات  كاإحدى 
املجال لأ�صواق  �صيتم من خاللها فتح 
عاملية اأخرى، هذا بالإ�صافة اإىل طرح 
للهيئة  امل�صتقبلية  امل�صاريع  م��ن  ع��دد 
اجلاري العمل على اإجنازها يف جمال 

تنمية ال�صادرات.
والهيئات  ال������وزارات  ا�صتعر�صت  ك��م��ا 
وال����دوائ����ر الق��ت�����ص��ادي��ة امل�����ص��ارك��ة يف 
الج��ت��م��اع ع��دد م��ن امل���ب���ادرات املنجزة 
امل�صدرين  لتمكني  واجلاري تطويرها 

من املناف�صة بالأ�صواق العاملية.

اإك�سبو 2020 .. ال�ستدامة 
ركيزة اأ�سا�سية يف جمتمع الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

بالتزامن مع بداية عقد جديد تقود  2020 دبي  اإك�صبو  ينطلق معر�س 
خالله دولة الإمارات اجلهود العاملية لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة ليكتب 
لالأجيال  ال�صتدامة  عنوانها  الإماراتية  الإجن��ازات  ف�صول  من  جديدا  ف�صال 
اأكر رخاء ل�صعوب  املقبلة وتقدمي جتربة رائدة يف ال�صتدامة ت�صنع م�صتقبل 

العامل.
نع  و�صُ العقول  “توا�صل  �صعار  حتت  ينطلق  ال��ذي  دبي   2020 اإك�صبو  ويلتزم 
امل�صتقبل” مبعاجلة اأهداف التنمية امل�صتدامة يف ظل التحديات املتنوعة التي 
تواجه العامل بهدف حتويل هذه التحديات اإىل فر�س واأن ت�صبح واقعا ناجحا 

جتني ثماره �صعوب العامل اأجمع.
وميثل هذا احلدث الدويل فر�صة غري م�صبوقة للعامل من اأجل �صمان م�صتقبل 
م�صتدام وا�صت�صراف اآفاق جديدة لعامل يحافظ على موارده الطبيعية لالأجيال 
املقبلة من خالل م�صاركة دول العامل يف هذا اجلهد التعاوين ال�صخم وتوحيد 

الإن�صانية حول الفر�س امل�صركة وحتقيق التغيري الإيجابي املن�صود.
وا�صتعر�س اإك�صبو2020 دبي خالل م�صاركته بجناح م�صتدام يف اأ�صبوع اأبوظبي 
لال�صتدامة الذي يختتم اأعماله اليوم دوره يف اإحداث تغيري اإيجابي يف جمال 

ال�صتدامة على م�صتوى الإمارات والعامل.
اأبرز  اإحدى  �صيكون  الذي  ال�صوء على جناح ال�صتدامة   2020 اإك�صبو  و�صلط 
الوجهات �صمن احلدث الدويل كونه �صيكون اأحد اأف�صل املباين ا�صتدامة على 
م�صتوى املنطقة حيث يتم اإنتاج ن�صبة كبرية من احتياجاته من الطاقة واملياه 

با�صتخدام الألواح ال�صم�صية واإعادة تدوير املياه.
ويطبق اإك�صبو2020 دبي معيار “لييد” الذهبي لال�صتدامة كحد اأدنى لكل 
%50 الطاقة الكهربائية  مبانيه الدائمة يف موقع احلدث بحيث يتم توليد 

من م�صادر متجددة.
يف   2020 اإك�صبو  ل��دى  ال���ص��ت��دام��ة  م�صاعد  م��دي��ر  امل��رزوق��ي  عائ�صة  وق��ال��ت 
املوا�صيع  اأح��د  تعد  ال�صتدامة  اإن  “وام”..  الإم���ارات  اأنباء  لوكالة  ت�صريحات 
الركيز  يتم  حيث  والفر�س  التنقل  جانب  اإىل  دب��ي  لإك�صبو2020  الفرعية 
اإك�صبو2020  على حتقيق ال�صتدامة والرفق بالبيئة يف موقع احلدث جلعل 
الن�صخة الأكر ا�صتدامة يف تاريخ احلدث الدويل الذي ميتد لأكر من 160 
بداأ من مرحلة  اإك�صبو2020  ال�صتدامة يف موقع  اأن حتقيق  واأ�صافت  عاما. 
تنفيذ عمليات البناء والإن�صاء و�صي�صتمر خالل فرة احلدث ومرحلة ما بعد 
 2020 د�صركت  اإىل  �صيتحول  ال��ذي  اإك�صبو2020”  “اإرث  املعر�س  انتهاء 

و�صتكون اإحدى اأكر امل�صاريع ا�صتدامة يف املنطقة والعامل.
ف��ئ��ة �صمن   11 ل���  رئي�صيا  اأداء  م��وؤ���ص��ر   40 ي��وج��د  اأن���ه  امل���رزوق���ي  واأو���ص��ح��ت 
يومي حيث  ب�صكل  متابعتها  يتم  دبي  2020 لال�صتدامة  اإك�صبو  ا�صراتيجية 
يتم حت��وي��ل اأك���ر م��ن %85 م��ن ال��ن��ف��اي��ات بعيدا ع��ن امل��ك��ب��ات ب��ه��دف اإع���ادة 
تدويرها وا�صتخدامها ون�صتهدف ن�صر الوعي باأهمية ال�صتدامة واحلفاظ على 
2020 دبي  اإك�صبو  بكافة مكوناته جزءا من رحلة  املجتمع  واأن ي�صبح  البيئة 

لال�صتدامة.
 2020 اأبوظبي لال�صتدامة  اأ�صبوع  اإطالق مبادرة جديدة �صمن  اإىل  واأ�صارت 
التي ت�صتهدف الو�صول اإىل املدار�س واملجمعات  اإع��ادة التدوير”  “ حافلة  هي 
النفايات  ف��رز  يف  الوعي  ن�صر  يف  للم�صاهمة  كافة  ال��دول��ة  مناطق  يف  ال�صكنية 

بطريقة �صحيحة واإعادة تدويرها.
اإك�صبو  م�صاركة  اإن   ..  2020 اإك�صبو  ل��دى  ال�صتدامة  م�صاعد  مدير  وقالت 
ت��اأت��ي م��ن خ��الل ج��ن��اح م�صتدام  اأب��وظ��ب��ي لال�صتدامة  اأ���ص��ب��وع  دب��ي يف   2020
�صديقة للبيئة �صيتم اإعادة ا�صتخدام اأجزائه التي تت�صمن الركيز على احلدث 

العاملي من خالل ال�صتدامة.
وتقوم ا�صراتيجية اإك�صبو2020 على 4 ركائز اأ�صا�صية تت�صمن رفع م�صتوى 
وعي املجتمع مببادئ ال�صتدامة واإ�صراكه يف عملية ال�صتدامة وحتفيز جهود 
ال�صتدامة يف الإمارات والعامل وتطوير حلول م�صتدامة ميكن قيا�صها ومتديد 
امل�صتدامة  التحتية  البنية  م��ن  اإرث  وت���رك  مو�صع  ب�صكل  الق��ت�����ص��ادي  اأث��ره��ا 

واملمار�صات املحكمة.
يوما مب�صاركة   173 �صي�صتمر على مدى  ال��ذي  دبي   2020 اإك�صبو  اأن  يذكر 
192 بلدا من املتوقع اأن ي�صتقطب 25 مليون زائر من حول العامل كونه ميثل 
العامل  الرئي�صية يف  الق�صايا  املهمة حول  الر�صائل  فر�صة غري م�صبوقة لن�صر 

لتعزيز النمو الرخاء يف الأر�س.

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2464/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 308/2019 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )8063.58 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
بالق�صية  �صفته  )����س.م.ع(  املتكاملة  لالإت�صالت  الإم���ارات  �صركة   : الإع���الن  طالب 
: 1- عبيدالرحمن ب�صرى كل ب�صري كل - �صفته  اإعالنه  املطلوب  التنفيذ  : طالب 

بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )8063.58( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 2459/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1062 مدين جزئي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )8245.13 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 

 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�صالت  �صركة   : الإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ املطلوب اإعالنه : 1- ال�صعدي للو�صاطة العقارية - وميثلها بالتعاقد/ 
�صاجد �صاروار حممد �صاروار - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )8245.13( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2462/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/285 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )10344.38 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�صالت  �صركة   : الإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ املطلوب اإعالنه : 1- �صيد علي �صيد حممد طهري - �صفته بالق�صية : 

منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )10344.38( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2467/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1008 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )7905.75 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�صالت  �صركة   : الإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ املطلوب اإعالنه : 1- مطعم مدينه ال�صماك الطازجه - وميثلها مالكها 
الإقامة.   : منفذ �صده - جمهول حمل  بالق�صية  - �صفته  اهلل  /خالد حممد عطاء 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )7905.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2470/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1061 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )9032.50 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
بالق�صية  �صفته  )����س.م.ع(  املتكاملة  لالإت�صالت  الإم���ارات  �صركة   : الإع���الن  طالب 
اإعالنه : 1- احمد حممد احمد م�صطفى �صعيب - �صفته  التنفيذ املطلوب  : طالب 

بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )9032.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2469/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1013 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )8268.27 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�صالت  �صركة   : الإع��الن  طالب 
 : بالق�صية  �صفته   - احمد  منظور  اقبال  زاه��د   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ  طالب 

منفذ �صده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )8268.27( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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معامالت دبي اجلمركية تقفز 34 %اإىل 13 مليون معاملة يف 2019 •• دبي -وام:

اأح���م���د حم��ب��وب م�����ص��ب��ح املدير  اأك����د 
العام جلمارك دبي اأن وثيقة 4 يناير 
ال�صمو  �صاحب  خطها  التي   2020
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل وت�صكيل 
للعمل  جمل�س دبي مثال حافزاً قوياً 
التنمية  م�صرية  وموا�صلة  والإجن���از 
على  دبي  تناف�صية  وتعزيز  امل�صتدامة 

كافة املوؤ�صرات.
لوكالة  خ���ا����س  ت�������ص���ري���ح  يف  وق������ال 
اأن��ب��اء الإم����ارات وام اإن حم��وري��ة دبي 
اجلمركية  واخل�����دم�����ات  ال���ت���ج���اري���ة 
لعمالئها  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ت���ط���ورة 
املعامالت  ع�����دد  زي�������ادة  م����ن  ع������ززت 
اأجن���زت���ه���ا جمارك  ال��ت��ي  اجل��م��رك��ي��ة 
م�صبوقة  غ���ري  ق���ف���زة  ل��ت��ح��ق��ق  دب����ي 
بواقع 34 باملائة لي�صل اإجمايل عدد 
13 مليون  اإىل  املعامالت اجلمركية 
 9.7 مع  مقارنة   2019 يف  معاملة 
ما   2018 ال��ع��ام  يف  معاملة  مليون 
ق��وي��اً على من��و وتطور  ُي��ع��د م��وؤ���ص��راً 
الق��ت�����ص��اد وال���ت���ج���ارة يف اإم������ارة دبي 
على  ال���رائ���د  الإم�������ارة  دور  وي��ع��ك�����س 
يوؤكد  كما  العاملية  ال��ت��ج��ارة  خريطة 
للخم�صني  ال���ق���وي  ا���ص��ت��ع��دادن��ا  ع��ل��ى 
عاماً القادمة بتطوير برامج واأنظمة 

جمركية ت�صمن ريادتنا العاملية.
توجت  دب�����ي  ج����م����ارك  اأن  واأ������ص�����اف 
الثمانية  امل��ب��ادئ  تر�صيخ  يف  جهودها 
بتحقيق  اخل��م�����ص��ني  ووث��ي��ق��ة  ل���دب���ي 
كما  املا�صي،  العام  خالل  قيا�صي  اأداء 
اخلارجية  دب���ي  جت���ارة  قيمة  حققت 
باملائة   6 بن�صبة  مرتفعًة  ق��وي��اً  من��واً 
واخ���رق���ت ح��اج��ز ال��ري��ل��ي��ون درهم 
دره����م  ت���ري���ل���ي���ون   1.019 ل��ت��ب��ل��غ 
الأوىل من  ال��ت�����ص��ع��ة  الأ���ص��ه��ر  خ���الل 
 966 بنحو  م��ق��ارن��ة   2019 ال��ع��ام 
ذاتها من  الفرة  دره��م خ��الل  مليار 
الدائرة  ح�صلت  ك��م��ا   2018 ال��ع��ام 
العاملية  م���ن اجل���وائ���ز  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى 
اأن  اإىل  م�صرياً  والتميز،  الب��ت��ك��ار  يف 
لتحفيز  م���ب���ادرات  اأط��ل��ق��ت  ال���دائ���رة 
ينعك�س  ما  والتجارة  الأع��م��ال  قطاع 
القت�صاد  حت�������ص���ني  ع���ل���ى  اي����ج����اب����اً 

وحت�صني حياة النا�س.
واأ�صار اإىل اأن هذه الإجنازات املحققة 
الدائرة  ا���ص��ت��ع��دادات  ل��ت��واك��ب  ت��اأت��ي 
وعار�صني  زوار  ل���ص��ت��ق��ب��ال  امل��ك��ث��ف��ة 
ح��ي��ث مت   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س 
مبتكرة  ج��م��رك��ي��ة  خ���دم���ات  ت���وف���ري 
اأعمالهم  لت�صهيل  بهم  خا�صة  وقناة 
قدمت  ح���ي���ث  ب�����ص��ائ��ع��ه��م  و����ص���ح���ن 
لدعم  م�����ب�����ادرة   24 دب�����ي  ج����م����ارك 
هذه  معظم  تنفيذ  وا�صتكملت  اك�صبو 
وقد  ب��امل��ائ��ة   100 بن�صبة  امل���ب���ادرات 
اأجن����زت م�����ص��اري��ع ال��رب��ط م��ع معظم 
ال�صركاء احلكوميني لتعزيز التكامل 
للم�صاركني  احلكومية  اخل��دم��ات  يف 
ب��امل��ع��ر���س ك��م��ا جن��ح��ت ال����دائ����رة يف 
اجلمركية  اخل��دم��ات  اجن���از  ت�صريع 
امل���ق���دم���ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ومت���ك���ت من 
اخت�صار الوقت الالزم لتعبئة طلبات 
اإىل  اجل��م��رك��ي��ة  امل��ع��ام��الت  تخلي�س 
دقيقة   20 ب�  مقارنة  فقط  دقائق   5
م�صاحة  من�صة  بف�صل  وذل��ك  �صابقاً، 
انظمتها  واأ���ص��ب��ح��ت  ال��ذك��ي��ة  ال��ع��م��ل 
التلقائية  املوافقة  اإعطاء  على  ق��ادرة 
املعامالت  م����ن  ب���امل���ائ���ة   98 ل��ن��ح��و 

اجلمركية.
ا�صعاد  دبي يف  ا�صتمرار جمارك  واأك��د 
غري  ت�صهيالت  بتوفري  متعامليهها 
م�صبوقة وتب�صيط الإجراءات والقيود 
التجارية وال�صتماع اإىل مقرحاتهم 
للمجل�س  ال��دوري��ة  الجتماعات  عر 
ال�صت�صاري فال�صعادة يف جمارك دبي 
لي�صت �صعاراً ولكن حمور ا�صراتيجي 
-2016 ال��دائ��رة  خطة  يف  مت�صمن 

حتقيق  ن��ح��و  دف����ع  وال������ذي   2021
الن�صبة الأعلى يف �صعادة العمالء بني 
ك��اف��ة دوائ���ر حكومة دب��ي ب��واق��ع 98 

باملائة.

دبي  جل��م��ارك  ح��دي��ث  تقرير  وك�صف 
عن اإجنازاتها لعام 2019 اأن التجارة 
دبي  لإم��ارة  النفطية  غري  اخلارجية 
من  الأوىل  الت�صعة  ال�����ص��ه��ور  خ���الل 
العام 2019 حققت منواً قوياً بن�صبة 
تريليون   1.02 وباإجمايل  باملائة   6
درهم  مليار   966 مع  دره��م مقارنة 
بن�صبة  و�صجلت قيمة ال�صادرات منواً 
مليار   118 اإىل  لت�صل  ب��امل��ائ��ة   23
الت�صدير  اإعادة  درهم وارتفعت قيمة 
مليار   312 اإىل  ب��امل��ائ��ة   4 ب��ن�����ص��ب��ة 
درهم وقيمة الواردات بن�صبة 3 باملائة 

اإىل 589 مليار درهم.
النمو  ع������ززت  دب�����ي  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
غري  اخلارجية  جتارتها  يف  املت�صاعد 
النفطية بهذه القفزة اجلديدة �صمن 
العام  م���ن  الأوىل  ال��ت�����ص��ع��ة  ال�����ص��ه��ور 
يف  فيها من��واً  �صجلت  وال��ت��ي   2019
باملائة   22 بن�صبة  ال��ب�����ص��ائ��ع  ك��م��ي��ة 
م��ل��ي��ون طن   83 اإىل  وزن���ه���ا  ل��ي�����ص��ل 
مقابل 68 مليون طن خالل الفرة 
�صجل  حيث   2018 العام  من  ذاتها 
قيا�صية  قفزة  الت�صدير  اإع���ادة  حجم 
باملائة   48 بلغت  من��و  ن�صبة  حمققاً 
الت�صدير  اإع���ادة  ب�صائع  وزن  لي�صل 
حجم  قفز  كما  ط��ن  مليون   13 اإىل 
لي�صل  باملائة   47 بن�صبة  ال�����ص��ادرات 
وزن ب�صائع ال�صادرات اإىل 14 مليون 
طن وارتفع حجم الواردات 13 باملائة 
لي�صل وزن ب�صائع ال��واردات اإىل 56 
�صنوي  ربع  اأ�صا�س  وعلى  مليون طن. 
ح��ق��ق��ت جت����ارة دب���ي اخل��ارج��ي��ة غري 
مكا�صب  القيمة  حيث  م��ن  النفطية 
ربع �صنوية ثابتة ومتوا�صلة يف العام 
2019 حيث �صجل الربع الثالث من 
العام  قيمة جتارة هذا  اأعلى   2019
/343 مليار درهم/ وبارتفاع بن�صبة 
وارتفع  �صنوي.  اأ�صا�س  على  باملائة   7
 3 2019 بن�صبة  ال��ث��اين م��ن  ال��رب��ع 
وارتفع  دره��م/  مليار   337/ باملائة 
بن�صبة   2019 ع��ام  من  الأول  الربع 
7 باملائة /339 مليار درهم/ مقارنة 

بالفرة ذاتها من عام 2018.
وذك���ر اأن جت���ارة دب��ي اخل��ارج��ي��ة عر 
امل���ن���اط���ق احل�����رة ح��ق��ق��ت من�����واً قوياً 
قيمتها  ل��ت�����ص��ل  ب��امل��ائ��ة   11 ب��ن�����ص��ب��ة 
بلغت  ب��زي��ادة  دره���م  مليار  اإىل439 
45 مليار درهم ما يعك�س دور املناطق 
رئي�صية  وم��ن�����ص��ة  ك��م��ق�����ص��د  احل�����رة 
للتجارة الدولية فيما حققت التجارة 
باملائة لت�صل   2 بن�صبة  املبا�صرة منواً 
قيمتها اإىل 574 مليار درهم بزيادة 
بلغت  فيما  دره��م  مليارات   10 بلغت 
اجلمركية  امل�صتودعات  جت���ارة  قيمة 
قيمة  وبلغت  دره���م  م��ل��ي��ارات   6 نحو 
التجارة املنقولة براً نحو 169 مليار 
درهم حمققة منواً بن�صبة 11 باملائة 
بحراً  املنقولة  التجارة  قيمة  وبلغت 
381 مليار درهم بنمو بلغ 5 باملائة 
 469 ج���واً  املنقولة  ال��ت��ج��ارة  وقيمة 

مليار درهم بنمو 4 باملائة.
ومت الإع��������الن ع����ن اإط�������الق اجل�����واز 
مزايا  يقدم  ال��ذي  العاملي  اللوج�صتي 
ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة وم��ال��ي��ة ل��ل��ت��ج��ار ووك����الء 
لتي�صري  م�صتويات  عدة  على  ال�صحن 
املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  ب���ني  ال���ت���ج���ارة 
الكيانات  ب��ني  ال��ت��ع��ام��الت  وت�����ص��ه��ي��ل 
ال��ت��ج��اري��ة امل��ع��ن��ي��ة يف الإم�����ارة لدعم 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ازده�����ار حركة 
اللوج�صتي  اجل����واز  وي��ت��ي��ح  ال��ت��ج��ارة 
العاملي للتجار ووكالء ال�صحن تعزيز 
ا���ص��ت��ف��ادت��ه��م م��ن م���زاي���اه ع��ن��د زي���ادة 
حجم جتارتهم بالعتماد على اجلواز 
التكاليف  تخفي�س  م��ن  ميكنهم  م��ا 
الت�صغيلية وزيادة الإيرادات وي�صجعهم 
زي������ادة ح��ج��م وقيمة  ع��ل��ى  ب���ال���ت���ايل 
ع��م��ل��ي��ات��ه��م ال��ت��ج��اري��ة ع���ر الإم�����ارة 
والعابرة  املبا�صرة  التجارة  لدعم منو 
مكانتها  ل��ر���ص��ي��خ  دب����ي  يف  واحل������رة 
التجارة  حل���رك���ة  رئ��ي�����ص��ي  ك��م��ق�����ص��د 

نحو  م���ق���ل���دة  ب�����ص��ائ��ع  ق�����ص��ي��ة   53
 159 و  األ��ف��ا   757 و  م��الي��ني   10
درهما حيث مت تدوير هذه الب�صائع 
العالمات  وك�����الء  ب��ح�����ص��ور  امل��ق��ل��دة 
غرفة  وت����ع����د  امل����ق����ل����دة.  ال���ت���ج���اري���ة 
ال��ت��ح��ك��م وال�����ص��ي��ط��رة ب��ج��م��ارك دبي 
اأول غرفة عمليات جمركية على  هي 
العربي  وال���وط���ن  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ص��ت��وى 
وت���ق���وم ال���غ���رف���ة مب��ت��اب��ع��ة الأع���م���ال 
اجلمركية الأمنية على مدار ال�صاعة 
متابعة  م��ن��ه��ا  امل���ه���ام  م���ن  وال���ع���دي���د 
كامريات املراقبة املوزعة على املنافذ 
اجلمركية الرية والبحرية وال�صحن 
اجلوي وعددها 500 كامريا موزعة 
ع��ل��ى 25 م��ن��ف��ذاً ج��م��رك��ي��اً يف اإم����ارة 
دبي وتعمل غرفة التحكم وال�صيطرة 
برناجماً   23 ع��ل��ى  دب���ي  ج��م��ارك  يف 
ال�صاعة  م����دار  ع��ل��ى  اأم��ن��ي��اً  ج��م��رك��ي��اً 
وال�صحنات  التفتي�س  اأع��م��ال  ملتابعة 
وال���ص��ت��ف�����ص��ار ع��ن احل���اوي���ات وتلقي 
من  وال�صتف�صارات  الهاتفية  املكاملات 
التعاميم  ون�����ص��ر  اجل��م��رك��ي��ة  امل���راك���ز 

الأمنية على املنافذ املختلفة.
وت��ت��م��ت��ع ج���م���ارك دب����ي ب���رف���د كافة 
بالأجهزة  اجلمركية  واملنافذ  املراكز 
امل���ت���ط���ورة ل��ل��ف��ح�����س وم��ن��ه��ا اأح����دث 
عن  للك�صف  عامليا  التفتي�س  اأج��ه��زة 
وف���ح�������س ال�������ص���اح���ن���ات واحل�����اوي�����ات 
التخلي�س  اأعمال  واإجن��از  والب�صائع 
دون تاأخري يف املنافذ اجلمركية ومن 
تلك الأجهزة املتطورة اجلهاز املتطور 
اأحدث  لفح�س احلاويات والذي يعد 
وتفتي�س  مل�صح  متكامل  ع��امل��ي  ن��ظ��ام 
عر  املتحركة  وال�صاحنات  احل��اوي��ات 
حيث  ملحتوياتها  الإ�صعاعي  الك�صف 
 150 ف��ح�����س  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة  يتمتع 

�صاحنة خالل �صاعة واحدة.
وتوؤدي مركبة الكا�صف دوراً فاعاًل يف 
�صبط املواد املمنوعة وغري امل�صروعة 
اإجناز  يف  كبري  ب�صكل  اأ�صهمت  حيث 
عدد من �صبطيات جمارك دبي وهي 
تعمل  للبيئة  �صديقة  متنقلة  عربة 
داخل  الكهربائية وت�صتخدم  بالطاقة 
املطارات وجتمع 16 جهازا للتفتي�س 
يتخ�ص�س كل جهاز منها يف اكت�صاف 
اأن��واع معينة من املواد املحظورة وقد 
مت تطويرها داخلياً من قبل موظفي 
ملتابعة  ال��ذك��ي  ..و”النظام  ال���دائ���رة 
دبي  جمارك  اطلقتُه  ال��ذي  ال�صفن” 
ل��ت��ت��ب��ع ال�����ص��ح��ن��ات امل�����ص��ت��ب��ه ب��ه��ا قبل 
واملختر  دب���ي  م��وان��ئ  اإىل  و���ص��ول��ه��ا 
وحتليل  للك�صف  يخت�س  وهو  املتنقل 
امل�صعة  امل������واد  م��ث��ل  اخل���ط���رة  امل������واد 
ال��ذي طورته  واملتفجرات  وامل��خ��درات 
ك���اأول خمتر  ال��دائ��رة بجهود ذات��ي��ة 
اإىل  ..ب��الإ���ص��اف��ة  املنطقة  يف  متنقاًل 
املدربة  اجل��م��رك��ي��ة  ال���ك���الب  وح�����دة 
التي مت تاأ�صي�صها كجزء من منظومة 
ال��ت��ط��وي��ر يف الأن��ظ��م��ة والإج������راءات 
اأدخلتها  ال��ت��ي  الداري������ة  وال����وح����دات 
الدائرة لالرتقاء مبهامها يف حماية 
املمنوعة  امل����واد  امل��ج��ت��م��ع م��ن دخ����ول 
نوعها  م��ن  الأوىل  وك��ان��ت  واخل��ط��رة 
اجلمركية  ال����دوائ����ر  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
دبي  ج����م����ارك  ال�����دول�����ة. وحت���ت���ل  يف 
امل�صافرين  عمليات  اإدارة  يف  ممثلة 
دبي  رئي�صياً يف جناحات مطار  ج��زءاً 
مليون   90 ي�صتقبل  ال���ذي  ال����دويل 
املطار  ي���ع���د  وال�������ذي  ����ص���ن���وي���اً  ����ص���ائ���ح 
عمليات  اإدارة  وت��واك��ب  عاملياً   1 رق��م 
امل�����ص��اف��ري��ن ف���رات ال����ذروة يف مطار 
دب���ي ال����دويل ف����رات ال����ذرة بتكثيف 
جهودها لت�صهيل اإجراءات امل�صافرين 
اإجازة  خالل  الإم���ارات  اإىل  القادمني 
عيد الفطر املبارك وكذلك العائدين 
من عمرة الع�صر الأواخ��ر يف رم�صان 
ال�صنوية  والإج�����ازات  احل��ج  مو�صم  و 
ان�صيابية  درج�����ات  اأع���ل���ى  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
تزيد  �صعادتهم  يحقق  مبا  امل�صافرين 
يف  اجل���م���ارك  م��ف��ت�����ص��ي  ع����دد  الدارة 

الفرات  تلك  خ��الل  اجل��وي��ة  املنافذ 
جهازاً   77 ب��ت��خ�����ص��ي�����س  ت���ق���وم  ك��م��ا 
 58 بنحو  موزعة  احلقائب  لفح�س 
جهازاً لفح�س احلقائب الكبرية و19 

جهازاً لفح�س احلقائب اليدوية.
�صاركت جمارك دبي يف دورة معر�س 
6 م�صاريع تر�صخ  ب�   2019 جيتك�س 
بالإ�صافة  عاملياً  اجلمركية  ري��ادت��ه��ا 
ملوظفني  الإنتاجية  القدرة  زيادة  اإىل 
وذل�����ك يف �صوء  ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي 
اإم��ارة دبي  دوره��ا كدائرة حكومية يف 
الفرا�صي  الواقع  املبادرات  و�صملت 
املرحلة   – ال��ت��ف��ت��ي�����س  ع��م��ل��ي��ات  يف 
ال��ث��ان��ي��ة وه���و ن��ظ��ام ل��ت��دري��ب �صباط 
ج��م��ارك دب��ي يف امل��ط��ارات على طرق 
امل�صافرين  اأمتعة  تفتي�س  واأ���ص��ال��ي��ب 
ميكن من خالل تفعيل تقنية الواقع 
ذكية  منهجية  بو�صفها  الفرا�صي 
التدريبية  ال������دورات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
ونظام  الإن���ت���اج���ي���ة  حم����رك  ون���ظ���ام 
امل��را���ص��ف��ة ال��ذك��ي ال����ذي ي��ع��م��ل على 
ت�����ص��ه��ي��ل ر���ص��و ال�����ص��ف��ن ال��ت��ج��اري��ة يف 
ال�صفن  دبي عر متكني طواقم  خور 
دبي  خ��ور  ع��ر  ُتبحر  التي  التجارية 
من اجناز كافة معامالتها اإلكرونياً 
يوفرها  التي  الذكية  اخل��دم��ات  عر 
اللوج�صتي  ال��ب��ي��ان��ات  وب��ن��ك  ال��ن��ظ��ام 
من�صة  ومي��ث��ل  الإن�صانية  للخدمات 
م�صركة لقاعدة بيانات عن خمزونات 
امل�����ص��اع��دات الإن�����ص��ان��ي��ة وت��دّف��ق��ه��ا من 
اأجل تعزيز التاأهب حلالت الطوارئ 
وال�صتجابة لها وذلك يف دور امل�صوؤولية 
م�صار  وب��رن��ام��ج  ل��ل��دائ��رة  املجتمعية 
الذكي لأمتتة عملية حتديث  النظام 
املوؤ�ص�صية  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  وت��ط��وي��ر 
واخل���ط���ط ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة وم���وؤ����ص���رات 
النتائج  متابعة  اإىل  بالإ�صافة  الأداء 
مقارنًة بامل�صتهدفات وبرنامج امل�صغل 

القت�صادي املعتمد.
الثانية  واأطلقت جمارك دبي املرحلة 
م��ن م�����ص��روع حم��رك الإن��ت��اج��ي��ة بعد 
اأهدافها  الأوىل  امل��رح��ل��ة  حققت  اأن 
على  اإيجابية  نتائج  واأظ��ه��رت  بنجاح 
الذي  النظام  ويعمل  كافة  امل��وؤ���ص��رات 
واعتمده  ال��دائ��رة  وط��ورت��ه  ابتكرته 
على  دب��ي  لإم����ارة  التنفيذي  املجل�س 
والذكاء  احلديثة  التقنيات  ت�صخري 
ال�صطناعي لزيادة القدرة النتاجية 
الكلفة  وخف�س  احلكومي  القطاع  يف 
وا�صعاد العمالء مبا ي�صمن تناف�صية 

وريادة دبي العاملية.
الثانية  امل���رح���ل���ة  م����ن  وت�������ص���ت���ه���دف 
زيادة  النتاجية”  “حمرك  ل��ن��ظ��ام 
 10 اإىل  باملائة   8 بن�صبة  الإنتاجية 
اإ�صافية لتحقيق روؤية �صاحب  باملائة 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
ومتكني  الإن���ت���اج���ي���ة  ب����زي����ادة  اهلل” 
باملهارات  وتزويدها  الوطنية  الكوادر 
واخل���رات ال��الزم��ة لم��ت��الك اأدوات 

الثورة ال�صناعية الرابعة.
وت�صتعد اإمارة دبي ل�صت�صافة املوؤمتر 
امل�صغل  ل��رن��ام��ج  اخل��ام�����س  ال��ع��امل��ي 
والذي   2020 املعتمد  القت�صادي 
ت��ن��ظ��م��ه ج���م���ارك دب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
والهيئة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��م��ارك  منظمة 
من  ال��ف��رة  يف  للجمارك  الحت��ادي��ة 
2020. ويوؤّكد  12 مار�س  اإىل   10
تنظيمه  �صيتم  الذي  املرتقب  احلدث 
اإم����ارة  امل��ن��ط��ق��ة م��ك��ان��ة  لأول م���رة يف 
على  القوي  ال��رائ��دة وح�صورها  دب��ي 
ما  بف�صل  العاملية  ال��ت��ج��ارة  خريطة 
تتمتع به من مقومات تناف�صية وبيئة 
ومنظومة  اآمنة  وا�صتثمارية  جتارية 
اأكر  م��ن  جتعلها  مبتكرة  جمركية 

املراكز التجارية يف املنطقة.
املوؤمتر  ي�صتقطب  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
امل�صغل  ل��رن��ام��ج  اخل��ام�����س  ال��ع��امل��ي 
اهتماماً   2020 املعتمد  القت�صادي 

اللوج�صتية  قدراتها  بف�صل  العاملية 
املتفوقة حملياً واإقليمياً ودولياً والتي 
حققتها الإمارة يف رحلتها املت�صاعدة 

نحو الريادة العاملية.
دب���ي ح�صلت  ج��م��ارك  اأن  اىل  واأ����ص���ار 
على جائزة عاملية رفيعة امل�صتوى تعد 
الدائرة  لتميز  ك��رى  دول��ي��ة  ���ص��ه��ادة 
ك��اأف�����ص��ل م��وؤ���ص�����ص��ة يف الب��ت��ك��ار على 
جمارك  ف���ازت  حيث  ال��ع��امل  م�صتوى 
 6 وبت�صنيف  الب��ت��ك��ار  ب��ج��ائ��زة  دب���ي 
لإدارة  الأوروب��ي��ة  املوؤ�ص�صة  جن��وم من 
لت�صبح   /EFQM/ اجل�����������ودة 
اأول جهة  الإجن���از  بهذا  دب��ي  جمارك 
حت�صل على هذه اجلائزة العاملية على 
امل�صتوى احلكومي واخلا�س بناء على 
اجلائزة  يف  املتبع  اجلديد  الت�صنيف 
وا�صلت  ..ك��م��ا   2019 دورة  خ���الل 
النمري  ال���دوؤوب نحو  ال��دائ��رة �صعيها 
والريادة العاملية من خالل احل�صول 
على ما يقارب 700 نقطة من نقاط 
دائرة  �صجلت  كما  املعتمدة.  التقييم 
غ���ري م�صبوق  اإجن�������ازاً  دب����ي  ج���م���ارك 
عاملياً بح�صولها على ت�صنيف موؤ�ص�صة 
من  البتكار  يف   /Leader/ رائ��دة 
يف   /GInI/ املعهد العاملي لالبتكار
لتقييم  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
وتعتر   /CInOrg/ امل��وؤ���ص�����ص��ات 
جمارك دبي اأول املوؤ�ص�صات اجلمركية 
واملوؤ�ص�صة  ال����ع����امل  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى 
وال�صرق  الدولة  الأوىل على م�صتوى 
الأو�صط بح�صولها على هذا الإجناز 
الت�صنيف  ه��ذا  ويعتر  ال�صتثنائي. 
�صمن  الب���ت���ك���ار  جم�����ال  يف  الأع����ل����ى 
ال���ت���ي مينحها  الب���ت���ك���ار  م�����ص��ت��وي��ات 
..ويكت�صب  ل��الب��ت��ك��ار  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ه��د 
اأهمية  الب���ت���ك���ار  يف  ال��ت�����ص��ن��ي��ف  ه����ذا 
ك���ب���رية ن���ظ���راً لع���ت���م���اده ع��ل��ى اإط����ار 
ل��الب��ت��ك��ار يحتوي  م��ت��ك��ام��ل و���ص��ام��ل 
على اأ�ص�س ومعايري وممكنات ومناذج 
امل��ج��الت يف  تغطي جميع  واأ���ص��ال��ي��ب 
الب��ت��ك��ار امل��وؤ���ص�����ص��ي. وع���ززت جمارك 
ال�����ري م���ن جوائز  دب����ي ر���ص��ي��ده��ا 

الب������داع والب���ت���ك���ار ب��احل�����ص��ول على 
13 جائزة عاملية جديدة من جوائز 
منظمة الفكار الريطانية ومنظمة 
 2019 الأف����ك����ار الم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ع��ام 
بح�صول  اجل�����وائ�����ز  ه������ذه  وت����وج����ت 
العام  امل��دي��ر  م�صبح  حم��ب��وب  اأح��م��د 
قائد  “درع  على جائزة  دبي  جلمارك 
من جوائز الأفكار  البتكار الدويل” 
على  كما ح�صل   2019 الريطانية 
من  لالبتكار  الأعلى  الرئي�س  �صهادة 

جوائز الأفكار المريكية.
المريكية  الأف���ك���ار  ج��وائ��ز  و���ص��م��ل��ت 
الدائرة  عليها  ح�صلت  التي   2019
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ج���ائ���زة  ���ص��ه��ادة 
ب��ه��ا ع��ب��د اهلل حممد  ل��الب��ت��ك��ار ف����از 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  اخل���اج���ة 
الف�صية  واجلائزتني  املتعاملني  اإدارة 
بهما  وفاز  البتكار  لدرع  والرونزية 
اإدارة  مدير  ال�صويدي  عادل  املهند�س 
بهزاد  ادري�����س  ف��از  الفني كما  ال��دع��م 
باجلائزة  العمالء  ا�صعاد  اإدارة  مدير 
فالح  وح�صل  البتكار  ل��درع  الف�صية 
رقم  مطار  مبنى  اأول  مدير  ال�صماك 
2 ب������اإدارة ع��م��ل��ي��ات امل�����ص��اف��ري��ن على 
البتكار  ل����درع  ال���رون���زي���ة  اجل���ائ���زة 
وحم���م���د خ���رب���ط���ل���ي ع���ل���ى اجل���ائ���زة 

الرونزية لدرع البتكار.
الريطانية  الأف�����ك�����ار  ج����وائ����ز  اأم������ا 
الدائرة  عليها  ح�صلت  التي   2019
لل�صنة  البالتيني  الت�صنيف  ف�صملت 
ت�صلمها  والتي  التوايل  على  العا�صرة 
البتكار  مركز  مدير  الفردان  ح�صني 
الريطانية  الأف��ك��ار  ج��وائ��ز  حفل  يف 
لدرع  الكرى  اجلائزة  اإىل  بالإ�صافة 
الب���ت���ك���ار واجل����ائ����زة ال��ن��ه��ائ��ي��ة لدرع 
ال�صويدي  ع���ادل  للمهند�س  الب��ت��ك��ار 
البتكار  ل����درع  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  واجل����ائ����زة 
وف�����از ب��ه��ا ادري�������س ب���ه���زاد واجل���ائ���زة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل�����درع الب���ت���ك���ار وف�����از بها 
وت���ع���ددت �صبطيات  ال�����ص��م��اك.  ف���الح 
جمارك دبي ما يعك�س احل�س الأمني 
امل��رت��ف��ع ل���دى ���ص��ب��اط ج���م���ارك دبي 

ب��اأن جميع  حيث تفتخر جمارك دبي 
تلقوا  واأنهم  املواطنني  من  �صباطها 
لك�صف  امل�صتويات  اأع��ل��ى  على  تدريبا 
واملهربة  وامل��م��ن��وع��ة  امل���ق���ي���دة  امل������واد 
اجلمركية  ال�صبطيات  اإجمايل  وبلغ 
على  وزع����ت   2019 ل��ل��ع��ام   3807
النحو التايل: /692 �صبطية لإدارة 
املراكز اجلمركية اجلوية – 2186 
امل�صافرين  عمليات  لإدارة  �صبطية 
امللكية  حقوق  لإدارة  �صبطية   53 و 
الفكرية و 90 �صبطية لإدارة مراكز 
جبل على اجلمركية و 779 �صبطية 
ال��ري��ة و  امل���راك���ز اجل��م��رك��ي��ة  لإدارة 
املراكز  لإدارة  جمركية  �صبطيات   7

اجلمركية ال�صاحلية/.
واأح��ب��ط��ت ج��م��ارك دب���ي ال��ع��دي��د من 
حم�������اولت ت���ه���ري���ب امل�������واد امل���خ���درة 
حيث  ال��������دول��������ة  اإىل  وادخ�������ال�������ه�������ا 
اإدارة  ا���ص��ت��ط��اع ف��ري��ق م�����ص��رك م���ن 
واإدارة  اجل���م���رك���ي���ة  ال����ص���ت���خ���ب���ارات 
م����راك����ز ج���ب���ل ع���ل���ي اجل���م���رك���ي���ة من 
مادة  من  كيلوجرام   251.2 �صبط 
ال��ك��ري�����ص��ت��ال وه����ي اأك�����ر ك��م��ي��ة يتم 
اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  امل���رك���ز  ���ص��ب��ط��ه��ا يف 
6.4 كيلوجرام  ال�صحنة على  احتواء 
املجموع  لي�صل  ال��ه��ريوي��ن  م���ادة  م��ن 
258 كيلوجراما من املواد  اإىل نحو 
امل���خ���درة ت��ق��در ق��ي��م��ت��ه��ا ال�����ص��وق��ي��ة ب� 
دره����م خم���ب���اأة يف قطع  م��ل��ي��ون   25
حاول  وقد  امل�صتعملة  لل�صيارات  غيار 
امل��ه��رب��ون اإدخ��ال��ه��ا ع��ر م��ي��ن��اء جبل 
التفتي�س  �صباط  لهم  فت�صدى  علي 
عملية  دب��ي يف  ج��م��ارك  اجلمركي يف 
كما  احلركة”  “ناقل  عليها  اأُط���ل���ق 
اأحبطت جمارك دبي حماولة تهريب 
800 األف حبة “كبتاجون” املخدرة 
اإىل داخ����ل ال���دول���ة ك��ان��ت خم���ب���اأة يف 
خ��زان وق��ود اأح��د ال��ق��وارب و ذل��ك يف 
عملية  عليها  اأط��ل��ق  نوعية  �صبطية 

“اليوم العاملي ملكافحة املخدرات«.
ق�صايا  قيمة  بلغت  ذل��ك  اإىل  اإ�صافة 
�صجلت  والتي  الفكرية  امللكية  حقوق 

الكبري  للزخم  ا�صتكماًل  لفتاً  دولياً 
ال�����ص��اب��ق��ة يف  ال�����دورات  ال����ذي حققته 
جمال تعزيز ج�صور التوا�صل الفعال 
وحتديد  اجل���م���رك���ي،  امل��ج��ت��م��ع  ب���ني 
ال�صبل املثلى لتعزيز قدرة الجراءات 
التجارة  وتي�صري  العاملية  اجلمركية 
امل�����ص��روع��ة وح���رك���ة امل�����ص��اف��ري��ن عر 
املتغريات  م��واك��ب��ة  �صبيل  يف  احل���دود 
القرن  ي��ف��ر���ص��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت�����ص��ارع��ة 

احلادي والع�صرين.
بالغة خا�صًة  اأهمّية  املوؤمتر  ويكت�صب 
واأن����ه ي��رج��م ج��ه��ود دول���ة الإم�����ارات 
الدويل  ال��ت��ع��اون  تر�صيخ  يف  احلثيثة 
بهدف الرتقاء باملنظومة اجلمركية.
خدماتها  دب��ي  ج��م��ارك  وا�صتعر�صت 
“معر�س  ���ص��م��ن  ال��ه��م��م  لأ����ص���ح���اب 
اأك�������ص���ب���و اأ�����ص����ح����اب ال���ه���م���م ال�����دويل 
جمارك  م�����ص��ارك��ة  وت���اأت���ي   ”2019
دبي للتاأكيد دوماً على دعمها الدائم 
املوظفني  م��ن  الهمم  اأ���ص��ح��اب  لفئة 
والعمالء، من خالل مبادرات نوعية 
تقدمي  اإىل  الأول  امل���ق���ام  يف  ت��ه��دف 
كونهم  ل���ه���م،  وت�����ص��ه��ي��الت  خ���دم���ات 
و�صوًل  املجتمع  م��ن  يتجزاأ  ل  ج���زءاً 
�صواء  ح��ٍد  على  والدمج  التمكني  اإىل 
لتحقيق روؤية دبي يف اأن تكون �صديقة 

لأ�صحاب الهمم بحلول 2020.
على  ال��دائ��رة  ا�صراتيجية  وا�صتملت 
حزمة من الرامج واملبادرات خلدمة 
ال��ه��م��م م��ن املوظفني  اأ���ص��ح��اب  ف��ئ��ة 
ممار�صة  على  وم�صاعدتهم  والعمالء 
املرافق  ح��ي��ث  ب��ان�����ص��ي��اب��ي��ة  ح��ي��ات��ه��م 
اأف�صل  وف��ق  لهم  خ�صي�صاً  املُ�صممة 
املقر  وذل��ك يف  العاملية  ال���ص��راط��ات 
واملراكز اجلمركية  للدائرة  الرئي�صي 
التابعة لها كما توىل الدائرة اهتماماً 
اأ�صحاب  م��ن  ك���وادر  بتوظيف  ك��ب��رياً 
الهمم يف الوظائف املنا�صبة وفق رحلة 
تكفل ح�صولهم  لهم  داجمة  توظيف 
وحتقيق  متكافئة  ع��م��ل  ف��ر���س  ع��ل��ى 
ومرنة  م��وؤه��ل��ة  بيئة  ع��ر  ���ص��ع��ادت��ه��م 
تتيح لهم الفر�صة لإطالق طاقاتهم 
ن�صبة  وتخ�صي�س  ق��درات��ه��م  واإث��ب��ات 
املطروحة  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  ب��امل��ائ��ة   2
لهم للتاأكيد على دجمهم يف املجتمع 
الدائرة  جن��اح  م�صرية  يف  وا�صراكهم 
و�صاملة  متكاملة  خ��ط��ة  خ���الل  م��ن 
التمكني  ال���رئ���ي�������ص���ي���ة  م���رت���ك���زات���ه���ا 
جمارك  وتنظم  املجتمع.  يف  والدمج 
دبي وت�صارك يف العديد من الفعاليات 
العام حيث  املتنوعة طوال  والأن�صطة 
اأطلقت جمارك دبي يف اأ�صبوع جمارك 
الإم�����ارات ال��ث��اين وال����ذي اأق��ي��م حتت 
من  العديد  الذكي”  “احلدود  �صعار 
املتعاملني  تخاطب  ال��ت��ي  الفعاليات 
واملوظفني  واجل���م���ه���ور  وال�������ص���رك���اء 
امل��راك��ز اجل��م��رك��ي��ة ونظمت  يف ك��اف��ة 
الفعاليات  م��ن  العديد  دب��ي  ج��م��ارك 
 2019 لالبتكار  الم����ارات  �صهر  يف 
حقوق  ح��م��اي��ة  اإدارة  اأط��ل��ق��ت  ح��ي��ث 
اللكروين  الكتيب  الفكرية  امللكية 
الإدارة  نظمت  كما   »IPR Kids«
مول  بدبي  بارك”  اآر  “يف  يف  فعالية 
مبتكرة  بطريقة  الط��ف��ال  ل��ت��دري��ب 
قر�صنة  مل����ح����اولت  ال��ت�����ص��دي  ع��ل��ى 
املرئية والرقمية  الأفالم واملحتويات 
الفرا�صي  الواقع  تقنية  خالل  من 
كات  “كوبي  اللكرونية  اللعبة  عر 

كومبات«.
اجلمركي  ال���ت���دري���ب  م���رك���ز  ون���ظ���م 
�صعار  ت��دري��ب��ي��ة حت���ت  ع��م��ل  ور����ص���ة 
جمارك  وكانت  ان�صحب”  اأو  “ابتكر 
دبي قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة 
“بوابة  م���ب���ادرة  الق��ت�����ص��اد لإط����الق 
من�صة  اأول  ت�صكل  وال��ت��ي  العقول” 
العقول  ل���ص��ت��ق��ط��اب  ذك���ي���ة  وط��ن��ي��ة 
الدولة.  داخ����ل وخ�����ارج  م���ن  امل��ب��دع��ة 
وحت��ر���س ج��م��ارك دب���ي ع��ل��ى تنظيم 
والذي  �صنوياً  ال�صجاد  واح��ة  معر�س 
احتفل بيوبيله الف�صي العام 2020 
املعر�س من�صة مثالية  اجلاري ويعد 
اليدوي  ال�صجاد  ل�صناعة  ل��ل��روي��ج 
ا�صتقطاب  م���ن  ب���ه  ي��ت��م��ي��ز  مل���ا  ع��امل��ي��اً 

اأف�صل اأنواع ال�صجاد الفاخر.
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 �سند لتقنيات الطاقة تفوز بعقد �سيانة 

توربني البخار ومولد الكهرباء يف حمطة �سم�س
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �صركة �صند لتقنيات الطاقة، املتخ�ص�صة يف توفري خدمات ال�صيانة 
مبادلة  ل�صركة  بالكامل  واململوكة  الغازية،  للتوربينات  والَعمرة  والإ�صالح 
لال�صتثمار )مبادلة(، عن فوزها بعقد �صيانة واإ�صالح وعمرة حمرك البخار 
ومولد الطاقة الكهربائية ملحطة �صم�س، اإحدى اأكر حمطات توليد الطاقة 
اأبوظبي  �صركة  م�صاريع  واأح��د  ال��ع��امل،  يف  الت�صغيل  قيد  امل��رك��زة  ال�صم�صية 
املتجددة  الطاقة  جمال  يف  عاملياً  الرائدة  ال�صركة  م�صدر،  امل�صتقبل  لطاقة 
وجرى  مبادلة.  ل�صركة  بالكامل  اململوكة  امل�صتدام،  العمراين  والتطوير 
التوقيع على العقد اجلديد خالل اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة 2020، الذي 

اختتمت فعالياته الأ�صبوع املا�صي.
ومتتد حمطة �صم�س على م�صاحة 2،5 كيلومر مربع بقدرة اإنتاجية ت�صل 
768 م�صفوفة من  من  موؤلف  �صم�صي  �صمن حقل  100 ميجاواط،  اإىل 
عاك�صات القطع املكافئ لتجميع الطاقة ال�صم�صية وتوليد الطاقة الكهربائية 
حرارة  من  الكهربائية  الطاقة  بتوليد  املحطة  وتقوم  واملتجددة.  النظيفة 
الكهرو�صوئية  الأل���واح  لتكنولوجيا  خالفاً  ال�صم�س  �صوء  ولي�س  ال�صم�س 
ال�صم�صية. وهي تعتمد يف اآلية ت�صغيلها على نظم املجمعات ال�صم�صية املكونة 
من مرايا خا�صة على �صكل قطع مكافئ تقوم بتجميع وتركيز اأ�صعة ال�صم�س 
على اأنبوب مركزي ينقل احلرارة اإىل مواقع ت�صخني تعمل على توليد البخار 
الذي يتوىل ت�صغيل التوربينات التقليدية لتوليد الكهرباء. وبهذه املنا�صبة، 
الطاقة،  �صناعة  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س  القبي�صي،  اهلل  عبد  خالد  ق��ال 
“ي�صرنا  مبادلة:  يف  والت�صالت  املعلومات  وتكنولوجيا  النظيفة،  والطاقة 
والطاقة  الطاقة،  �صناعة  �صركات  من  �صركتني  بني  التعاون  هذا  ن�صهد  اأن 
النظيفة، فيما ي�صكل خطوًة هامًة يف اإطار جهودنا لتعظيم فر�س الأعمال 
اأهم ما مييز هذا العقد  اأن  امل�صركة بني كافة �صركات مبادلة. ول �صك يف 
خدمات  توفري  على  الطاقة  لتقنيات  �صند  �صركة  ق��درة  يف  يتمثل  اجلديد 
النظيفة.«  الطاقة  كقطاع  ه��ام  م�صتقبلي  لقطاع  اجل��ودة  وعالية  تناف�صية 
ومن جانبه، قال من�صور جناحي، الرئي�س التنفيذي ل�صركة �صند لتقنيات 
الطاقة: “ي�صكل الفوز بعقد ال�صيانة اجلديد دلياًل ا�صافًيا على ما تتمتع به 
�صركة �صند لتقنيات الطاقة من متيز تقني وما توفره من خدمات متميزة 
وبعد  فيها.  تن�صط  التي  القطاعات  نطاق  تو�صيع  م��ن  وبا�صتمرار  متكنها 
اأكر  املحلي منذ  الطاقة  امل�صتوى لقطاع  جناحها يف توفري خدمات عالية 
الطاقة  لتقنيات  ل�صند  قوية  فر�صة  اجلديد  العقد  �صيوفر  عاًما،   18 من 
قطاعات  اأه��م  م��ن  يعتر  ال��ذي  النظيفة  الطاقة  قطاع  دخ��ول  م��ن  متكنها 
النمو امل�صتقبلي، وذلك عر ال�صراكة مع م�صدر، اإحدى اأهم �صركات الطاقة 
املتجددة لي�س على امل�صتوى املحلي فح�صب بل على امل�صتوى العاملي.« وقال 
الطاقة  قطاع  “�صهد  �صم�س:  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  العو�صي،  ماجد 
النظيفة تطوراً هائاًل على مدار ال�صنوات املا�صية �صواء يف الإمارات اأو على 
م�صتوى املنطقة والعامل، ونفخر باأن حمطة �صم�س كانت من اأوائل املحطات 
التي مت افتتاحها يف الدولة قبل �صبع �صنوات وهي توا�صل منذ ذلك احلني 
اإمداد عدة مناطق يف اأبوظبي بالكهرباء مبا ين�صجم مع اأهداف الإم��ارة يف 

تنويع مزيج الطاقة والتحول نحو م�صادر متجددة.”

غرفة اأبوظبي تختتم املرحلة التاأهيلية 
من برنامج تاأهيل واإعداد املحكمني 

•• اأبوظبي-وام: 

غرفة  مبادرات  -اأح��د  التجاري  والتحكيم  للتوفيق  اأبوظبي  مركز  اختتم 
التاأهيلية  امل��رح��ل��ة  اأع��م��ال  اأب��وظ��ب��ي-  و�صناعة  اأب��وظ��ب��ي  و�صناعة  جت���ارة 
مفهوم  بعنوان  ج��اءت  التي   2020 املحكمني  واإع���داد  تاأهيل  برنامج  من 
التحكيم  مركز  مع  بالتعاون  املركز  ونظمها  القانونية  وطبيعته  التحكيم 

التجاري لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
ويهدف الرنامج اإىل تاأهيل الكوادر الوطنية بدول اخلليج العربية للعمل 
يف جمال التحكيم، ورفع م�صتوى الأداء التحكيمي لدى العاملني واملهتمني 

ب�صوؤون التحكيم العام.
�صعادة حممد هالل  التاأهيلية بح�صور  اأطلق مرحلته  الرنامج قد  وكان 
التحكيم  مركز  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  اأبوظبي،  غرفة  ع��ام  مدير  املهريي 
لهذا  الرنامج  يف  وي�صارك   ،2020 احلالية  للدورة  اخلليجي  التجاري 

العام 35 م�صاركاً من دولة الإمارات ودول اخلليج العربية.
وي�صمح  6 مراحل مرتبطة  املحكمني من  واإع��داد  تاأهيل  برنامج  ويتكون 
اإجن�����از ه���ذه امل���راح���ل ل��ل��م�����ص��ارك ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى ال�����ص��ه��ادة الحرافية 
التحكيم  مركز  حمكمي  ب��ج��دول  معتمد  كمحكم  القيد  م��ن  متكنه  التي 

اخلليجي.

الطاير يتفقد �سري الأعمال يف املرحلة الثالثة من جممع حممد بن را�سد للطاقة ال�سم�سية
•• دبي-وام: 

املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد  �صعيد  معايل  تفقد 
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي م�صاريع 
جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة ال�صم�صية - 
اأكر جممع لتوليد الطاقة املتجددة يف موقع واحد 
قدرته  و�صت�صل  امل�صتقل  املنتج  نظام  وف��ق  العامل  يف 
الإنتاجية اإىل 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 

با�صتثمارات تبلغ 50 مليار درهم.
التنفيذي  املدير  املحرمي  ف��واز  من  معاليه  وا�صتمع 
ل�صركة “�صعاع للطاقة 2” ل�صرح حول التقدم املحرز 
اأبريل  يف  ت�صغيله  �صيتم  ال���ذي  ال��ث��ال��ث  امل�����ص��روع  يف 

.  2020
وتركز اجلهود يف املرحلة احلالية على التح�صريات 
امل�صروع  ف��ري��ق  قبل  م��ن  الت�صغيلية  وال���ص��ت��ع��دادات 
الفرعية  ال��ت��ح��وي��ل  حم��ط��ة  ج��ه��وزي��ة  م���دى  لتقييم 
وبعد الإنتهاء من الختبارات الأولية �صوف يتم البدء 

باختبارات الت�صغيل التجريبي للمحطة ب�صكل عام.
وفق  امل�صروع  بتنفيذ  دبي  ومياه  كهرباء  وتقوم هيئة 
الذي  التحالف  م��ع  بال�صراكة  امل�صتقل  املنتج  ن��ظ��ام 
“م�صدر”  امل�صتقبل  لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  ت��ق��وده 
و�صركة كهرباء فرن�صا “اإي دي اإف” عر �صركة “اإي 

دي اإف انرجي نوفل” التابعة لها.
ميجاوات   800 بقدرة  الثالثة  املرحلة  بناء  ويجري 
وبتقنية الألواح الكهرو�صوئية على 3 ثالث مراحل 

بقدرة  امل�صروع  من  الأوىل  املرحلة  ت�صغيل  مت  حيث 
200 ميجاوات يف مايو 2018 واملرحلة الثانية من 
امل�صروع بقدرة 300 ميجاوات يف اأغ�صط�س 2019.

ال�صرق  منطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  امل�����ص��روع  وي��ع��د 
الأو�صط و�صمال اإفريقيا الذي ي�صتخدم نظام التتبع 
ال�صم�صي اأحادي املحور لزيادة اإنتاجية الطاقة بن�صبة 
بالركيبات  م��ق��ارن��ة   30% اإىل   20 ب��ني  ت����راوح 

الثابتة.
تكلفة  جم��ال  يف  ج��دي��دا  عامليا  رقما  الهيئة  وحققت 
من  املرحلة  لهذه  الكهرو�صوئية  ال�صم�صية  الطاقة 
املجمع بعد ح�صولها على اأدنى �صعر عاملي بلغ 2.99 
اأمريكي للكيلوات �صاعة بنظام املنتج امل�صتقل..  �صنت 
ومتتاز املرحلة الثالثة بالتقنيات املبتكرة التي ت�صمل 
التنظيف  بتقنية  تتميز  �صم�صية  خ��الي��ا  ا���ص��ت��خ��دام 

بوا�صطة الروبوتات مبا يعزز كفاءتها.
واأ���ص�����ص��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ���ص��رك��ة “�صعاع 
من   60% ومتتلك  امل�صروع  “ لتنفيذ   2- للطاقة 
تقوده  ال��ذي  التحالف  مع  بال�صراكة  وذل��ك  اأ�صهمها 
�صركة “م�صدر” وجمموعة “اإي دي اإف” عر �صركة 
“اإي دي اإف انرجي نوفل” التابعة لها والذي ميتلك 
%40 من الأ�صهم املتبقية من ال�صركة حيث متتلك 
“م�صدر” 24 % فيما متتلك “اإي دي اإف انرجي 
نوفل” 16 % فيما يتوىل الئتالف الدويل الذي 
تقوده �صركة “جران�صولر” الإ�صبانية املتخ�ص�صة يف 
اأك�صيونا  �صركتي  وي�صم  املتجددة  الطاقة  م��ق��اولت 

الهند�صة  اأع��م��ال  الإي��ط��ال��ي��ة  و”جيلال”  الإ�صبانية 
.»EPC« وامل�صريات والإن�صاءات

ال�صم�صية  الطاقة  مل�صاريع  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  جممع  يف  حاليا  الت�صغيل  قيد 
حيث  م��ي��ج��اوات   713 ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم 
�صت�صل اإىل 1013 ميجاوات يف اأبريل 2020 وتقوم 
هيئة كهرباء ومياه دبي حاليا بتنفيذ اأربعة م�صاريع 
اأخرى بقدرة 2150 ميجاوات وبذلك ت�صل القدرة 

اإىل  للمجمع  احلالية  اخلم�س  للمراحل  الإجمالية 
ل�  الو�صول  اإىل  الهيئة  وتهدف  ميجاوات.   2،863
5000 ميجاوات بحلول عام 2030 وذلك من اأجل 
النظيفة  للطاقة  دب��ي  ا�صراتيجية  اأه���داف  حتقيق 
اإجمايل  م���ن   75 اإن���ت���اج  اإىل  ت��رم��ي  ال��ت��ي   2050
الطاقة يف دبي من م�صادر الطاقة النظيفة واأن تكون 
دبي املدينة الأقل يف الب�صمة الكربونية على م�صتوى 

العامل بحلول عام 2050.

اطلعن على مامت اإجنازه خالل العام 2019

جمل�س اإدارة �سيدات اأعمال عجمان يعقد اجتماعه الرابع وي�ستعر�س خطة 2020

معهد دبي العقاري ينظم امللتقى ال�سنوي لتكرمي �سركاء النجاح

الف�سل الثاين من بريك�ست: بحثا عن اتفاق جتاري م�ستحيل  

•• عجمان ـ الفجر 

علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  تراأ�صت 
 � عجمان  اعمال  �صيدات  جمل�س  رئي�س 
ع�صو جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 
اإدارة  ملجل�س  ال��راب��ع  الجتماع  عجمان، 
ل��الط��الع على  اأع��م��ال عجمان  ���ص��ي��دات 
العام  خالل  املجل�س  وم�صاريع  منجزات 
واملبادرات  امل�صاريع  وا�صتعرا�س   2019
بداية  ويف   .2020 ب��ال��ع��ام  اخل��ا���ص��ة 
الإجتماع الذي عقد يف مقر غرفة جتارة 
و�صناعة عجمان ، رحبت الدكتورة اآمنة 
بالتطور  واأ����ص���ادت  ب��ال��ع�����ص��وات،  خليفة 
�صيدات  م�صاريع  ت�صهده  ال��ذي  والتنوع 
منتجاتهن،  وج���ودة  الع��م��ال  ورائ����دات 
الر�صيدة  القيادة  اإهتمام  على  اأثنت  كما 
وتقدمي  الع����م����ال  ����ص���ي���دات  ب�����ص��ري��ح��ة 
ال��دع��م ال���الزم، وج��ه��ود اجل��ه��ات املعنية 
امل����ب����ادرات واخل���دم���ات التي  اإط�����الق  يف 
ت��ع��زز م��ن من��و وا���ص��ت��دام��ة ه��ذا القطاع 
احليوي الذي ي�صاهم بن�صيب يف الناجت 
�صيدات  جم��ل�����س  ان  واأك������دت  ال���ق���وم���ي. 
اعمال عجمان يف غرفة جتارة و�صناعة 
ع��ج��م��ان، ح��ري�����س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دوره يف 
ورائدات  ل�صيدات  ال��الزم  الدعم  تقدمي 

•• بروك�سل-اأ ف ب:

ق���ب���ل اأ�����ص����ب����وع����ني م�����ن م����وع����د خ�����روج 
بريطانيا من الحتاد الأوروب��ي، ي�صتعد 
للمرحلة  الأوروب���ي���ون  الدبلوما�صيون 
حول  لندن  م��ع  املفاو�صات  م��ن  الثانية 
العالقة امل�صتقبلية بني اجلانبني.يف ما 

ياأتي تقييم للو�صع قبل املحادثات:

املبادرات  العمال من خالل حزمة من 
وامل�صاريع �صمن خطة �صنوية اإىل جانب 
والدورات  املتخ�ص�صة  املعار�س  تنظيم 
التدريبية التي ت�صمن التاأهيل املنا�صب 
التي  امل���ت���غ���ريات وال����ت����ط����ورات  مل���واك���ب���ة 
هذا  الع��م��ال.  ���ص��ي��دات  ق��ط��اع  ي�صهدها 
الجتماع  حم�صر  الجتماع  وا�صتعر�س 
الثالث وامل�صادقة عليه، وعر�س اإجنازات 

خالل  عجمان  اأع��م��ال  ���ص��ي��دات  جمل�س 
املجل�س  ا�صتقبل  بحيث   ،2019 ال��ع��ام 
99 رخ�صة جديدة من رخ�صة بدايات، 
ا�صتفادت  تدريبية  دورات   9 تنظيم  ومت 
منها ما يقارب من 170 م�صاركة، كما 
وقع جمل�س �صيدات اعمال عجمان خالل 
ومذكرة  ات��ف��اق��ي��ة   17 امل��ن�����ص��رم  ال��ع��ام 
مبا  وخا�صة  حكومية  جهات  مع  تفاهم 

يخدم ع�صوات املجل�س ويزيد من املزايا 
و�صيدات  خ��ا���س  ب�����ص��ك��ل  ل��ه��ن  امل��ق��دم��ة 
و�صارك  ن��ظ��م  ك��م��ا  اإج����م����اًل.  الع���م���ال 
جم��ل�����س ���ص��ي��دات اع���م���ال ع��ج��م��ان يف 9 
قناة  ايجاد  ع��ززت من  معار�س متنوعة 
توا�صل مبا�صرة بني م�صاريع ومنتجات 
�صيدات العمال واملجتمع، وخالل العام 
مبادرة  من  �صيدتان  ا�صتفادت    2019

مغادرتهم  بعد  الريطانيون  �صيدخل 
31 كانون الثاين  الحت��اد الأوروب���ي يف 
يناير يف فرة انتقالية حتى 31 كانون 
خاللها  ي��وا���ص��ل��ون  الأول/دي���������ص����م����ر، 
و�صتناق�س  الأوروب��ي��ة.  القوانني  تطبيق 
تلك  خ��الل  اجل�دي�دة  العالقة  تفا�صيل 

الفرة.
�صتقدم  ب���ري���ط���ان���ي���ا،  خ�������روج  مب����ج����رد 

تفاو�س  ت��وك��ي��ل  الأوروب����ي����ة  امل��ف��و���ص��ي��ة 
للدول الأع�صاء يتعني اأن ت�صادق عليها 
الدول ال�27 اأثناء اجتماع وزاري يف 25 
�صباط فراير. وميكن حينها النطالق 

ر�صميا يف املفاو�صات.
ال�صتحقاق الأول: 1 متوز يوليو. يجب 
بحلول هذا التاريخ اتخاذ قرار بتمديد 
اأم   - التفاو�س  اأي   - النتقالية  الفرة 

لرئي�س  �صبق  لكن  ع��ام��ني.  اأو  ل��ع��ام  ل، 
بوري�س جون�صون  الريطانية  احلكومة 

اأن رف�س اأي متديد.
الالزم  ال��وق��ت  الع��ت��ب��ار  اأخ��ذن��ا يف  واإذا 
اأمام  يكون  فلن  ات��ف��اق،  على  للت�صديق 
اأ�صهر  ثمانية  اأكر من  لندن وبروك�صل 
اإىل  اآذار مار�س  الأح���وال، من  اأف�صل  يف 
اإىل  ل��ل��ت��و���ص��ل  اأك��ت��وب��ر،  الأول  ت�����ص��ري��ن 

مباردة  من  اعمال  �صيدة  و13  �صيارتي 
م��ب��ادرة رفوف  �صيدة من  ري��وق��ي، و26 
اجلدوى  درا�صة  مبادرة  من  �صيدات  و9 
القت�صادية. هذا واطلعن احل�صور على 
خ��ط��ة جم��ل�����س ���ص��ي��دات اع��م��ال عجمان 
النوعية  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  لتت�صمن 
وال���ت���ي مت   2020 ب���ال���ع���ام  واخل���ا����ص���ة 
وخطة  توجهات  مع  لتتوافق  اعتمادها 
للخم�صني  ال���ص��ت��ع��داد  ع���ام  يف  ال���دول���ة 
2020. حيث اأعتمدت اخلطة مبادرات 
جانب  اإىل  �صياراتي”  ريوقي،  “رفوف، 
 ، اأن��اق��ة  “مبادرة  امل�صتحدثة  امل���ب���ادرات 
نو�صلك”،  وم���ب���ادرة  ���ص��ي��اف��ة   م���ب���ادرة 
وال���دورات  ال��ور���س  م��ن  لعدد  بالإ�صافة 
التدريبية املقرحة بالتعاون مع �صركاء 
امل��ج��ل�����س، وال����زي����ارات اخل��ارج��ي��ة واهم 
امل��ع��ار���س والت��ف��اق��ي��ات امل��ق��رح��ة للعام 
على  احل�صور  اك��دن  وختاماً    .2020
ينظمها  ال��ت��ي  الفعاليات  ت��ن��وع  ���ص��رورة 
2020 وزي����ادة  ال���ع���ام  امل��ج��ل�����س خ���الل 
ال��ت��ع��اون م��ع خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات ل�صيما 
اخلا�صة  القت�صادية  بالأن�صطة  املعنية 
وتطورها  اأعمالهن  منو  ل�صمان  باملراأة 
قائمة  مل�������ص���اري���ع  اأف����ك����اره����ن  وحت����وي����ل 

وم�صتدامة.

اتفاق. ويرى دبلوما�صي اأوروبي اأن هذه 
“مهمة م�صتحيلة«.

ميكن  ل  ال���ق���ي���ود،  ه�����ذه  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
لالحتاد الأوروب��ي بلوغ هدفه الأ�صا�صي 
كافة  يغطي  �صامل”  “اتفاق  يف  املتمثل 
ن���واح���ي ال��ع��الق��ة امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة )جت����ارة 
حتى  اأو  والهجرة  واخل��دم��ات  الب�صائع 

ال�صيا�صة اخلارجية(.

القطاع  يف  الأط����راف  لكافة  وال�����ص��ع��ادة 
العقاري، من خالل تركيزنا على ن�صر 
وعالقاتنا  عملياتنا  كافة  يف  ال�صفافية 
م���ع اجل���م���ي���ع«. واأ�����ص����اف ب���ن جم���رن: 
“نوؤكد على حقيقة اأن املعهد من خالل 
الأكادميية  وهيئته  املتخ�ص�صة  ك��وادره 
رفيعة امل�صتوى حقق اإجنازات مرموقة، 

•• دبي –الفجر:

لتعزيز  امل�����ص��ت��م��رة  م��ب��ادرات��ه��ا  اإط����ار  يف 
عالقاتها مع  �صركائها واحلر�س على 
توطيدها، وتقدير الأدوار التي يقومون 
بها لتطوير خدماتها ملتعامليها، نظمت 
الأرا������ص�����ي والأم��������الك يف دبي   دائ������رة 
موؤخرا، ومن خالل معهد دبي العقاري، 
فئات  خمتلف  لتكرمي  ال�صنوي  امللتقى 
ال�����ص��رك��اء ال���ذي���ن ���ص��اه��م��و  يف اإجن����اح 
اإجن�����ازات امل��ع��ه��د خ���الل ال��ع��ام 2019 
ب��ن جمرن  �صلطان بطي  ���ص��ع��ادة  وك���ان 
م��دي��ر ع��ام دائ���رة الأرا����ص���ي والأم���الك 
يف م��ق��دم��ة احل�����ص��ور م��ع ك��ب��ار امل���دراء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ل��ل��ق��ط��اع��ات يف ال���دائ���رة، 
التنفيذي  املدير  املري  اإىل هند  اإ�صافة 
للمعهد وعدد كبري من املوظفني. ويف 
م�صتهل احلدث، مت عر�س فيلم ق�صري 
املعهد  ر���ص��ال��ة  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط 
مع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  امل�صتقبلية،  وخططه 
دبي  لإم���ارة  الوطنية  ال�صراتيجيات 

ودولة الإمارات العربية املتحدة عموًما، 
والدور احليوي الذي يقوم به يف اعداد 
�صوق  املتخ�ص�صة يف  العقارية  الكفاءات 
دب���ي ال��ع��ق��اري والأ����ص���واق يف الإم����ارات 
الأخ��رى ودول املنطقة والتي ت�صهم يف 

الرتقاء باملمار�صات العقارية عموًما.
���ص��ع��ادة �صلطان  ال�����ص��دد، ق���ال  ويف ه���ذا 
الأرا�صي  دائ��رة  “اإن  بن جم��رن:  بطي 
والأم��الك يف دبي، مبختلف قطاعاتها 
تدرك  املختلفة،  واإدارات���ه���ا  واأق�صامها 
يقيًنا اأن النجاح جهد جماعي، ميكن اأن 
الواحد.  الفريق  ب��روح  بالعمل  يتحقق 
عالقاتنا  تعزيز  اإىل  يدفعنا  م��ا  وه���ذا 
م����ع ���ص��رك��ائ��ن��ا يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، 
لي�صهموا بفاعلية يف م�صريتنا الناجحة 
منذ  املا�صية  ع��اًم��ا  ال�صتني  م��دى  على 
امل�صاركة  وبف�صل  الأوىل.  انطالقتنا 
ال�صركاء  م��ن  مم��ي��زة  لكوكبة  الفاعلة 
ال��دائ��رة من  امل��ج��الت، متكنت  يف كافة 
موا�صلة الرتقاء بخدماتها ملتعامليها، 
الر�صا  م��ن  عالية  م�صتويات  وحققنا 

اأ�صهمت يف الرتقاء بخرات وموؤهالت 
املعرفة  ون�����ص��ر  ال��ق��ط��اع،  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
العقارية بني كافة فئات املجتمع، ي�صاف 
الكوادر  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ذل���ك  اإىل 
الإماراتية، والأخذ باأيديهم لالن�صمام 
الرحيبية،  كلمتها  ويف  ال�����ص��وق«.  اإىل 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل�����ري  ه��ن��د  ق���ال���ت 
العام  ك��ان  “لقد  ال��ع��ق��اري:  دب��ي  ملعهد 
املقايي�س، وتتحدث  بكل  ناجًحا  املا�صي 
ال��ت��ي حققناها، مبا  الأرق����ام  ذل��ك  ع��ن 
تدريبية،  دورة   240 تنظيم  ذل��ك  يف 
�صارك بها 8600 متدرب، منهم 400 
50 منحة  ���ا  اأي�������صً وق��دم��ن��ا  م���واط���ن. 
درا�صية، و�صارك يف اإعطاء الدورات 50 
41 مبادرة  مدرًبا وحما�صًرا، واأطلقنا 
متدرًبا   700 وا�صتقطبنا  تعليمية، 
اإن��ن��ا ننظر اىل  ل��ل��دورة الإل��ك��رون��ي��ة. 
امل�صتقبل  اىل  ونتطلع  املا�صي  جناحات 
ب����خ����ط����وات ت����ع����زز اأه����م����ي����ة ال���ت���دري���ب 
رغ����م ال��ت��ط��ور ال�����ص��ري��ع، ون���وؤك���د على 
امل�صتقبل  �صناعة  خلدمة  ا�صتمراريته 

فعاليات  ن��ه��اي��ة  وق���ب���ل  وه���ن���د����ص���ت���ه«. 
ب��ط��ي بن  ���ص��ع��ادة �صلطان  امل��ل��ت��ق��ى، ق���ام 
جم����رن ب��ت��ك��رمي ���ص��رك��اء ال��ن��ج��اح من 
املوؤ�ص�صات اخلا�صة والعامة داخل دولة 
الإمارات العربية املتحدة وخارجها بلغ 
اأبرزهم   وك��ان من  �صريًكا،   14 عددهم 
ال��ع��ق��اري��ة- حم��اك��م دبي،  دب��ي  حمكمة 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ال��ع��دل،  وزارة 
موؤ�ص�صة  دب����ي،  ���ص��رط��ة  ب���دب���ي،  امل����دين 
ح���م���دان ب���ن را����ص���د اآل م��ك��ت��وم ل����الأداء 
التعليمي املتميز، وزارة املوارد الب�صرية 
ودائرة  لل�صياحة،  دبي  كلية  والتوطني، 
الت�صجيل العقاري يف ال�صارقة.  و�صمل 
اأع�����ص��اء الهيئة  ��ا  اأي�����صً ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي 
التدري�صية الذين ميثلون عماد النجاح 
اإىل  اإ�صافة  ال��دورات والندوات،  جلميع 
ن��خ��ب��ة م���ن ال��ط��ل��ب��ة ب��ل��غ ع���دده���م 32 
طالًبا وطالبة، ممن ا�صتحقوا التقدير 
بجدارة، ومنحوا لقب الطالب املتميز، 
يف  الكاملة  ال��درج��ات  على  حل�صولهم 

امل�صاقات الدرا�صية.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:  138533 

با�ص��م:  �س. �صكت�صرز يو.ا�س.ايه.، انك اا

املتحدة  الوليات  كاليفورنيا 90266،  بيت�س،  مانهاتن   ، بوليفارد  بيت�س  مانهاتن  وعنوانه: 228 

الأمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات    

الواق�عة بالفئة:  18

بتاريخ:  2012/06/25 وامل�صجلة حتت رقم 138533 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2030/01/ 28 وحتى تاريخ:    2020/01/ 28

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835    

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / كاليد اند كو ال ال بي  
 بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية التالية:  

 2013/09/09 تاريخ الإيداع :  املودعة حتت رقم  : 197666 
2014/08/05 :  تاريخ الت�صجيل 

با�ص��م : ِنيم دروب اإ�س اإيه اأر اإل 
وعنوانه : 1، اأّليه �صيفري، اإل-2520، لوك�صمبورغ 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات التجزئة املت�صلة باملالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س وم�صتح�صرات التجميل ومواد التواليت والعطور واجللود 
املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى وجلود احليوانات اخلام اأو 
واأ�صناف حقائب  اليد و�صروج للركوب وحمافظ نقود و�صناديق ثياب )حقائب �صفرية( وحقائب �صفر  املدبوغة وحقائب 
وحمافظ نقود لي�صت من معادن نفي�صة اأو مطلية بها وحمافظ اجليب واملظالت وال�صما�صي والع�صي؛ خدمات التجزئة 
بالطلب الريدي املت�صلة باملالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س وم�صتح�صرات التجميل ومواد التواليت والعطور واجللود 
املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى وجلود احليوانات اخلام اأو 
واأ�صناف حقائب  اليد و�صروج للركوب وحمافظ نقود و�صناديق ثياب )حقائب �صفرية( وحقائب �صفر  املدبوغة وحقائب 
وحمافظ نقود لي�صت من معادن نفي�صة اأو مطلية بها وحمافظ اجليب واملظالت وال�صما�صي والع�صي؛ خدمات التجزئة 
التي يتم تقدميها عر الإنرنت املت�صلة باملالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س وم�صتح�صرات التجميل ومواد التواليت 
والعطور واجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى وجلود 
احليوانات اخلام اأو املدبوغة وحقائب اليد و�صروج للركوب وحمافظ نقود و�صناديق ثياب )حقائب �صفرية( وحقائب �صفر 
اأو مطلية بها وحمافظ اجليب واملظالت وال�صما�صي والع�صي؛  واأ�صناف حقائب وحمافظ نقود لي�صت من معادن نفي�صة 
م�صورة و/اأو ا�صت�صارات الأعمال املتعلقة بالمتياز التجاري؛ خدمات ا�صت�صارات المتياز التجاري؛ توفري معلومات الأعمال 
التحفيزية  والأن�صطة  واملبيعات  العمالء  ولء  برامج  على  والإ���ص��راف  وت�صغيل  واإدارة  اإن�صاء  التجاري؛  بالمتياز  املت�صلة 

والرويجية ومعلومات امل�صورة وال�صت�صارات املتعلقة بتلك اخلدمات.
الواق�عة بالفئة :  35 

بيانات التعديل 
ا�صم من اإنتقلت له امللكية : فيتفلوب ليمتد 

وعنوانه  الدور الثامن، 6 نيو �صريت �صكوير، لندن، اإي �صي4اإيه 3اإيه كيو، اململكة املتحدة
  2020/01/09  تاري�خ انت�قال امللكية :  2018/12/17        تاريخ التا�صري : 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321815:بتاريخ: 2019/12/08
بيانات الأولوية:

ال�صم: جنى للتمور 
وعنوانه:  الطابق الأول بناية الداود ، �صارع الأمرية ثروت ، عمان ، الأردن.

�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 
متور ، متور جمففة ، متور معاجلة.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة جنى باللغة العربية بخط عري�س وطريقة مميزة حتتها كلمات 
الذهبي. باللون  والكلمات  الإجنليزية  باللغة   Jana Dates

ال�صراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 138835

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321817 :بتاريخ: 2019/12/08
بيانات الأولوية:

ال�صم: جنى للتمور 
وعنوانه:  الطابق الأول بناية الداود ، �صارع الأمرية ثروت ، عمان ، الأردن.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31 
متور طازجة ، متور غري معاجلة و متور خام.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة جنى باللغة العربية بخط عري�س وطريقة مميزة حتتها كلمات 
الذهبي. باللون  والكلمات  الإجنليزية  باللغة   Jana Dates

ال�صراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 138836

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   321818:بتاريخ: 2019/12/08
بيانات الأولوية:

ال�صم: جنى للتمور 
وعنوانه:  الطابق الأول بناية الداود ، �صارع الأمرية ثروت ، عمان ، الأردن.

�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي ، ا�صترياد وت�صدير التمور.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة جنى باللغة العربية بخط عري�س وطريقة مميزة حتتها كلمات 
الذهبي. باللون  والكلمات  الإجنليزية  باللغة   Jana Dates

ال�صراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 138837

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   322700 :بتاريخ: 2019/12/19
بيانات الأولوية:

ال�صم: بينين�صول لإدارة العقارات املحدودة
الإمارات  اأبوظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأبوظبي  �صوق  مربعة  ال�صلع،  برج   ،8 الطابق  وعنوانه:  جزء من 

العربية املتحدة.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 
حتديداً  ال�صتثمار  خدمات  وال�صكنية،  التجارية  العقارات  يف  ا�صتثمار  خدمات  حتديداً  متويلية  خدمات 

ال�صتثمار يف امللكيات العقارية التجارية وال�صكنية.
ثم   REAL ESTATE حتتها   PENINSULA كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
Connecting Intelligence. Unlocking Value. وعلى ي�صار الكلمات حرف ال� P بخط 
باللونني  باأكملها  والعالمة  الإجنليزية  باللغة  الكلمات  اأ�صكال هند�صية وجميع  وطريقة مميزة على هيئة 

الأزرق املخ�صر والذهبي.
ال�صراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 146258

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   322896 :بتاريخ: 2019/12/24
بيانات الأولوية:

ال�صم: هيومان ري�صور�س كوميونكي�صنز ليمتد 
وعنوانه:  153 ، ناغاهارا-ت�صو ، �صاكاميا�صي اأيانوكوجي-�صاغارو ، �صيموجيو-كو ، كيوتو-�صي ، كيوتو 600-

8073 ، اليابان.
�ضورة العالمة    

    
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 

مواد جتميل وم�صتح�صرات جتميل، �صابون ومنظفات، عطور ومواد منكهة، بخور، اأظافر م�صتعارة، رمو�س 
م�صتعارة.  

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات Tout، Tout Pour  باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 144550

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   322971 :بتاريخ: 2019/12/24
بيانات الأولوية:

ال�صم: اإيه �ِصل، اإنك.
وعنوانه:  6640 اإيلي ويتني درايف ، �صويت 200 كولومبيا ، ماريالند 21046، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5 
�ِصقالة مكونة من ِم�صندة اأن�صجة م�صتقة بيولوجياً لإدارة واإ�صالح واإعادة الأن�صجة، �ِصقالة مكونة من ِم�صندة 
والقرحة  ال�صكري  وقرحة  الوريدية  والقرحة  ال�صغط  وقرحة  اجل��روح  لإدارة  بيولوجياً  م�صتقة  اأن�صجة 
وت�صققات  واحل���روق  ات  الر�صّ وج��روح  اجلراحية  واجل���روح  النفقية/املقّو�صة  واجل���روح  املزمنة  الوعائية 

وخدو�س ومتزقات الب�صرة، �ِصقالة مكونة من اأن�صجة بيولوجية على هيئة م�صحوق لال�صتخدام الطبي.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MICROMATRIX باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 141463

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   322975 :بتاريخ: 2019/12/24
بيانات الأولوية:

ال�صم: اإيه �ِصل، اإنك.
وعنوانه:  6640 اإيلي ويتني درايف ، �صويت 200 كولومبيا ، ماريالند 21046، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة      
   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10 
اأجهزة طبية حتديداً �ِصقالة ِم�صندة خلوية اإ�صافية غري حية و�صقالت قابلة للزراعة مكونة من مواد طبيعية 
وغري حية لإدارة واإ�صالح وا�صتعادة الأن�صجة، اأجهزة طبية حتديداً �ِصقالة ِم�صندة خلوية اإ�صافية غري حية 
الأن�صجة،  وا�صتعادة  واإ�صالح  لإدارة  حية  وغري  طبيعية  م��واد  من  مكونة  جميعها  للزراعة  قابلة  و�صقالت 
اأجهزة طبية حتديداً �ِصقالة ِم�صندة خلوية اإ�صافية غري حية و�صقالت قابلة للزراعة مكونة من مواد طبيعية 
الوريدية  والقرحة  ال�صغط  وقرحة  اجل��روح  لإدارة  الأن�صجة حتديداً  وا�صتعادة  واإ�صالح  لإدارة  وغري حية 
ات  وقرحة ال�صكري والقرحة الوعائية املزمنة واجلروح النفقية/املقّو�صة واجلروح اجلراحية وجروح الر�صّ

واحلروق وت�صققات وخدو�س ومتزقات الب�صرة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MICROMATRIX باللغة الإجنليزية.

  ال�صراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 141464

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   322978 :بتاريخ: 2019/12/24
بيانات الأولوية:

ال�صم: اإيه �ِصل، اإنك.
وعنوانه:  6640 اإيلي ويتني درايف ، �صويت 200 كولومبيا ، ماريالند 21046، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة      

  
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5 

�ِصقالة مكونة من ِم�صندة اأن�صجة م�صتقة بيولوجياً لإدارة واإ�صالح واإعادة الأن�صجة، �ِصقالة مكونة من ِم�صندة 
والقرحة  ال�صكري  وقرحة  الوريدية  والقرحة  ال�صغط  وقرحة  اجل��روح  لإدارة  بيولوجياً  م�صتقة  اأن�صجة 
وت�صققات  واحل���روق  ات  الر�صّ وج��روح  اجلراحية  واجل���روح  النفقية/املقّو�صة  واجل���روح  املزمنة  الوعائية 

وخدو�س ومتزقات الب�صرة، �ِصقالة مكونة من اأن�صجة بيولوجية على هيئة م�صحوق لال�صتخدام الطبي.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CYTAL باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 141446

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   322980 :بتاريخ: 2019/12/24
بيانات الأولوية:

ال�صم: اإيه �ِصل، اإنك.
وعنوانه:  6640 اإيلي ويتني درايف ، �صويت 200 كولومبيا ، ماريالند 21046، الوليات املتحدة الأمريكية.

�ضورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10 
اأجهزة طبية حتديداً �ِصقالة ِم�صندة خلوية اإ�صافية غري حية و�صقالت قابلة للزراعة مكونة من مواد طبيعية 
وغري حية لإدارة واإ�صالح وا�صتعادة الأن�صجة، اأجهزة طبية حتديداً �ِصقالة ِم�صندة خلوية اإ�صافية غري حية 
الأن�صجة،  وا�صتعادة  واإ�صالح  لإدارة  حية  وغري  طبيعية  م��واد  من  مكونة  جميعها  للزراعة  قابلة  و�صقالت 
اأجهزة طبية حتديداً �ِصقالة ِم�صندة خلوية اإ�صافية غري حية و�صقالت قابلة للزراعة مكونة من مواد طبيعية 
الوريدية  والقرحة  ال�صغط  وقرحة  اجل��روح  لإدارة  الأن�صجة حتديداً  وا�صتعادة  واإ�صالح  لإدارة  وغري حية 
ات  وقرحة ال�صكري والقرحة الوعائية املزمنة واجلروح النفقية/املقّو�صة واجلروح اجلراحية وجروح الر�صّ

واحلروق وت�صققات وخدو�س ومتزقات الب�صرة.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CYTAL باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 141447

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

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323541 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   

با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 
وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
يف  امل�صتخدمة  واملكائن  املحركات  مر�صحات  وحت��دي��داً  وال�صناعية،  التجارية  للتطبيقات  الغاز  مر�صحات 
مر�صحات  وحتديداً  وال�صناعية،  التجارية  للتطبيقات  الغاز  مر�صحات  وال�صناعية؛  التجارية  التطبيقات 
ال�صواغط  وال��دائ��ري��ة،  ال��رددي��ة  ال�صواغط  ال��غ��از،  الكهرباء،  امل��رك��زي،  ال��ط��رد  امل��ح��وري،  التدفق  ال��ه��واء، 
كاأجزاء من الآلت، واملحركات واملكائن، وال�صواغط لالآلت امل�صتخدمة يف التطبيقات التجارية وال�صناعية؛ 
والأعا�صري  املركزي  الطرد  فوا�صل  مر�صحات  وحتديداً  وال�صناعية،  التجارية  للتطبيقات  الغاز  مر�صحات 
اأدوات التحكم الهوائية  اأجل  املاء من  ال�صا�صة الهتزازية، وفوا�صل النفط عن  والأتربة والنفط، وفوا�صل 
التجارية  للمكائن  مر�صحات  وال�صناعية؛  التجارية  التطبيقات  يف  امل�صتخدمة  الآلت  من  ج��زًءا  تعد  التي 
ال�صلكية  بالت�صالت  متعلقة  ميكانيكية  لغايات  الهواء  والزيوت؛ مر�صحات  الوقود  وال�صناعية؛ مر�صحات 
الع�صكرية؛  والإل��ك��رون��ي��ات  والنقل  الطبية  وامل��ع��دات  الطاقة  وتوليد  الكمبيوتر  و�صبكات  والال�صلكية 
واآلت  الغبار  ف�صل  لآلت  الغبار  مر�صحات  وحت��دي��داً  وال�صناعية،  التجارية  للتطبيقات  الغبار  مر�صحات 
التجميع امل�صتخدمة يف التطبيقات ال�صناعية والتجارية؛ مر�صحات الوقود؛ مر�صحات للمحركات واملكائن؛ 
الق�صري  بالتريد  متعلقة  ميكانيكية  لغايات  ال��ه��واء  مر�صحات  وامل��ك��ائ��ن؛  للمحركات  ال��زي��ت  مر�صحات 
للهواء وتهوية الهواء املحيط حلاويات الإلكرونيات واملكائن؛ مر�صحات املكائن، وحتديداً مر�صحات اإزالة 
وتغذية  احليوي  والوقود  والكيميائية  البرولية  ال�صناعات  يف  امل�صتخدمة  واملوائع  ال�صوائل  من  ال�صوائب 
ال�صوائب  لإزالة  مر�صحات  للمكائن، وحتديداً  وامل�صروبات؛ مر�صحات  والأطعمة  والإلكرونيات  احليوانات 
اأدوات  ال�صيدلنية؛  والبيولوجية  وال�صيدلنية  الطبية  ال�صناعات  يف  امل�صتخدمة  وامل��وائ��ع  ال�صوائل  من 
اأجهزة الطرد  اأدوات القطع والنا�صرات ووحدات الطاقة واأجزاوؤها؛  ُتدار بالكهرباء، وحتديداً  التي  الإنقاذ 
قطع  واآلت  اآلية  ع��دد  والتوجيه؛  التهذيب  اآلت  البال�صتيكية؛  للمنتجات  املتناوب  ال�صب  اآلت  امل��رك��زي؛ 
لت�صكيل املواد؛ حمطات خراطة للطحن والتلميع والقطع والتنعيم واإزالة احلواف احلادة وال�صحذ لت�صكيل 
لت�صكيل  طحن  اآلت  كهروكيميائية؛  �صقل  اآلت  وحتديداً  املعادن،  ت�صغيل  اآلت  املعادن؛  �صقل  اآلت  امل��واد؛ 
الكهروكيميائية؛  الآلت  لت�صنيع  اآلت  الزاوّية؛  الق�س  اآلت  لل�صقل؛  الكهربائية  والأجهزة  الآلت  امل��واد؛ 
لف  ع��دد  اليدوية؛  الكهروكيميائية  ال�صقل  ع��دد  وحت��دي��داً  ي��دوي��اً،  ُت��دار  التي  بخالف  باليد،  حتمل  ع��دد 
اخليوط، وحتديداً مكائن لف اخليوط، روؤو�س لف اخليوط، قوالب لف اخليوط، لفائف اخليوط، واأجهزة 
وممركزات  احلفر،  جلهاز  امليكنة  اآلت  وحتديداً  بالإ�صمنت،  النفط  حقول  تدعيم  جتهيزات  اخليوط؛  لف 
الأر�س؛  ن��واة من  عينة  على  للح�صول  احلفر  اأدوات  اآلت، وحتديداً  ل��الآلت؛  وقارنات  والأنابيب،  الغالف 
ا�صطوانات النواة؛ اأنظمة احلفر ال�صلكية، وحتديداً جمموعة حفر حيث ميكن ا�صتعادة الأ�صطوانة الداخلية 
الأنبوب  بالكامل يف  النواة  النواة لإحاطة عينات  اأ�صطوانات  �صلكي؛ جمموعات  بوا�صطة خط  ال�صطح  على 
جمموعات  �صفلي؛  وح��ذاء  علوي  براأ�س  النواة  اأ�صطوانات  جمموعة  وحتديداً  النواة،  لأ�صطوانة  الداخلي 
اأ�صطوانة النواة حلب�س املوائع، والغاز وال�صوائل يف ا�صطوانة النواة، وحتديداً جمموعة ا�صطوانة النواة ذات 
النواة؛  منا�صري  اآلية، وحتديداً  النواة؛ عدد  ُلَقم حفر  الآلية؛  ُلَقم احلفر  وال�صفلية؛  العلوية  العزل  اأختام 
البئر،  لداخل  للنواة؛ عدد  املواد احلافظة  ال�صدادة؛  النواة؛ م�صذبات  �صدادات  الهيدروليكية؛  الق�س  األ��واح 
فيها،  امل��رغ��وب  غري  وامل���واد  احلطام  التقاط  وم��ع��دات  والقّطاعات  التقوير  ومثاقب  احلفر  ُلَقم  وحت��دي��داً 
ح�صوات  املوائع،  وم��دورات  املوائع،  ومر�صحات  والتنظيف،  والتلميع  ال�صقل،  وع��دد  والكا�صطات،  امل�ّصاحات 
مثاقب  للمدكات؛  ومنا�صد  للنفخ  قابلة  مدكات  امل��دك��ات؛  تثبيت  اأدوات  الطني،  مدكات  النطاقية،  العزل 
تقوير؛ مو�صعات الثقوب؛ عدد لداخل البئر، وحتديداً جمموعات اأ�صطوانة النواة املزودة بال�صغط واحلرارة 
التوجه اجلغرايف  ا�صت�صعار  واأج��ه��زة  وال���دوران  وال�صغط  وال�صد  ال���دوران  وع��زم  امل��ح��اور  واله��ت��زاز ثالثي 
تكييف  اأنظمة  وا�صرجاعها؛  النواة  اأخذ عينات  اأثناء  النواة  لكت�صاب وحتليل ومعاجلة وعر�س خ�صائ�س 
اإنذار  نظام  الرطوبة،  اإزال��ة  و  تر�صيح  نظام  التدفق/ال�صغط،  تنظيم  تفريغ،  م�صخة  الغاز، وحتديداً  عينة 
امل�صغوط  للهواء  وتنظيم  وت��وزي��ع  وجتفيف  تر�صيح  نظام  التلقائي،  الغ��الق  واآل��ي��ة  اخل��ط  �صغط/تفريغ 

 وخمرجات عينة منتظمة؛ الأجزاء واللوازم الهيكلية اأو البديلة للب�صائع املذكورة اأعاله 
الواق�عة بالفئة:  7

 MAKING THE WORLD SAFER، HEALTHIER " و�صف العالمة:  كتبت عبارة
الإجنليزية  " باللغة   & MORE    PRODUCTIVE

ال�ص��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

بتاريخ:   6 يناير 2020 املودعة حتت رقم:  323543 
 تاريخ اإيداع الأولوية  11 يوليو 2019   

با�ص��م:  مادي�صون اند�صريز هولدينجز ال ال �صي. 
وعنوانه: 500 دبليو. مادي�صون، �صويت 3890، �صيكاغو، اإلينوي  60661، الوليات املتحدة الأمريكية     

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
مر�صحات )فالتر( املخترات؛ فوهات اإطفاء احلريق و�صا�صات عر�س وقواعد تثبيت وقطع الغيار الالزمة 
لذلك؛ معدات رغوات مكافحة احلريق، وحتديداً فوهات الرغوة، ومدافع الرغوة، وفوهات الفتح الذاتي، 
وقطع الغيار اخلا�صة بها؛ �صمامات تخفيف ال�صغط ملعدات مكافحة احلريق؛ والعبوات املحمولة لرجال 
الإطفاء التي تت�صمن فوهة واحدة اأو اأكر، ومدافع هواء، وخزان رغوي؛ وقطع الغيار لها؛ اأنابيب وما�صات 
زجاجية ل�صتخدامها يف املنتجات الطبية ونقاط الرعاية واملخترات ومنتجات الألياف الب�صرية واملكونات 
للحام  )الكرودات(  اأقطاب  املتناوب؛  ال�صب  لآلت  التحكم  نظام  لت�صغيل  الكمبيوتر  برامج  الإلكرونية؛ 
بالقو�س الكهربائي؛ اأدوات قيا�س النعومة ال�صطحية بال�صت�صعار بال�صعة؛ اأجهزة الكروميكانيكية لتحديد 
اأو غريها من الهياكل املنقولة بوا�صطة املاء  اأو ال�صفن  الو�صع واحلركة املُتحكم فيها بالكمبيوتر للقوارب 
التي حتتوي على جريو�صكوبات حلظية التحكم لتخفيف التمايل؛ جم�صات حفرة البئر للمعلمات الفيزيائية 
يف اآبار النفط والغاز؛ برنامج كمبيوتر لر�صد وحتليل موائع احلفر وعمليات احلفر، ور�صد وحتليل النوى 
وعمليات ا�صتخراجها، قيا�س الكثافة واللزوجة واملو�صلية واملقاومة والرقم الهيدروجيني ومعدل التدفق 
امل��ادة بال�صتيكية وقوة هالم  و�صغط ودرج��ة ح��رارة مائع احلفر وحل�صاب وعر�س نقطة املطاوعة، لزوجة 
وت�صجيل وحتليل درجة احلرارة  ولقيا�س  التلقائي يف تدفق مائع احلفر و�صبطه،  وللتحكم  �صائل احلفر، 
اأثناء  والتوجيه اجلغرايف  وال��دوران  وال�صغط  وال�صد  ال��دوراين  والعزم  املحاور  والهتزاز ثالثي  وال�صغط 
عمليات احلفر يف جمال التنقيب عن املواد الهيدروكربونية وا�صتخراجها؛ جم�صات كهربائية اأو اإلكرونية 
ودرجة  وال�صغط  التدفق  ومعدل  الهيدروجيني  والرقم  واملقاومة  واملو�صلية  واللزوجة  الكثافة  ل�صت�صعار 
احلرارة والهتزاز ثالثي املحور وعزم الدوران وال�صد وال�صغط والدوران والتوجه اجلغرايف؛ جم�صات لقيا�س 
اجتاه وميل عملية احلفر؛ اأجهزة مراقبة لت�صهيل ت�صجيل ومراقبة املو�صع ثالثي الأبعاد لعينة النواة اأثناء 
احلفر، وحتديداً جم�صات لقيا�س اجتاه وميل عملية احلفر، اإىل جانب جم�صات لقيا�س عمق النواة؛ اأجهزة 
اأجهزة ال�صت�صعار، لت�صجيل ال�صدمة والهتزاز ودرجة احلرارة اأثناء نقل عينات النواة؛  مراقبة، وحتديداً 
امل��زودة مبج�صات  البئر  واأجهزة غاط�صة حلفرة  ُعدد  البيانات، وحتديداً  ال�صت�صعار جلمع  واأجهزة  وح��دات 
احلرارة  ودرج��ة  وال�صغط  التدفق  ومعدل  الهيدروجيني  والرقم  واملقاومة  واملو�صلية  واللزوجة  للكثافة 
اأ�صعة جاما  ع��دادات  وال�صد وال�صغط وجم�صات الجت��اه اجلغرايف؛  ال��دوران  املحور وعزم  والهتزاز ثالثي 
الفوتوغرايف  الت�صوير  النواة؛ جهاز  الكمبيوتر لتحليل وعر�س خ�صائ�س  لي�صت لغايات طبية؛ برجميات 
وامل�صح ال�صوئي للح�صول على �صور للنواة ومعاجلتها وعر�صها؛ اأدوات وعدد حلفرة البئر وال�صطح والتي 
ت�صتمل على ذاكرة ومقايي�س وجم�صات لل�صغط ودرجة احلرارة؛ م�صجالت الوزن؛ برامج الكمبيوتر لت�صهيل 
اإدارة الأ�صول ل�صتخدامها يف جمال التنقيب عن املواد الهيدروكربونية وا�صتخراجها وا�صتغاللها؛ برامج 
الكمبيوتر ت�صتخدم جمال التنقيب عن املواد الهيدروكربونية وا�صتخراجها وا�صتغاللها؛ برنامج كمبيوتر 
غري قابلة للتنزيل توفر الو�صول عر الويب اإىل التطبيقات وقواعد البيانات واخلدمات من خالل نظام 
ت�صغيل على �صبكة الإنرنت اأو واجهة اإنرانت اأو بوابة الكرونية جمال التنقيب عن املواد الهيدروكربونية 
وا�صتخراجها وا�صتغاللها؛ برامج وبرجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل لر�صد وحتليل موائع احلفر وعمليات 
الكثافة واللزوجة واملو�صلية واملقاومة والرقم  ا�صتخراجها، قيا�س  احلفر، ور�صد وحتليل النوى وعمليات 
الهيدروجيني ومعدل التدفق و�صغط ودرجة حرارة مائع احلفر وحل�صاب وعر�س نقطة املطاوعة، لزوجة 
املادة بال�صتيكية وقوة هالم �صائل احلفر، وللتحكم التلقائي يف تدفق مائع احلفر و�صبطه، ولقيا�س وت�صجيل 
والدوران  وال�صغط  وال�صد  ال���دوراين  وال��ع��زم  امل��ح��اور  واله��ت��زاز ثالثي  وال�صغط  احل���رارة  درج��ة  وحتليل 
والتوجيه اجلغرايف اأثناء عمليات احلفر يف جمال التنقيب عن املواد الهيدروكربونية وا�صتخراجها؛ برامج 
الهيدروكربونية  امل��واد  التنقيب عن  اإ�صداراتها يف جمال  يف  والتحكم   ، واإدارتها  الوثائق  لإنتاج  الكمبيوتر 
وا�صتخراجها؛ برامج كمبيوتر لإدارة املعرفة املقدمة عر الإنرنت من قواعد بيانات ومن مرافق متوفرة 
اأو �صبكات الإنرانت يف جمال التنقيب عن  على الإنرنت، وحتديداً �صفحات الويب واملواقع الإلكرونية 
املواد الهيدروكربونية وا�صتخراجها؛ برامج كمبيوتر وبرجميات حا�صوبية من اأجل حتميل البيانات وامللفات 
وتخزينها  فيها  والبحث  واإدارتها  ومعاجلتها  وحتليلها  وتعديلها  وحتويلها  وجتميعها  الرقمية  والبيانات 
البعيدة  احلوا�صيب  واإىل  وامللفات من  والبيانات  املعلومات  وا�صتقبال  نقل  اأجل  وا�صرجاعها من  وعر�صها 
و�صبكات الكمبيوتر يف جمال التنقيب عن املواد الهيدروكربونية وا�صتخراجها؛ برامج كمبيوتر وبرجميات 
املعلومات  ولإر�صال  وعر�صها وحتليلها،  وتعديلها وحتويلها  وامللفات  والبيانات  املعلومات  ملعاجلة  حا�صوبية 
والبيانات وامللفات عن طريق اأجهزة الكمبيوتر الطرفية عن طريق �صبكات الألياف الب�صرية، وعن طريق 
كابالت الألياف ال�صوئية اأو عر �صبكة كمبيوتر عاملية اأو حملية وعن طريق برجميات حا�صوبية ُم�صت�صافة 
واإدارة  وتطوير  لت�صميم  الكمبيوتر  برامج  وا�صتخراجها؛  الهيدروكربونية  امل��واد  عن  التنقيب  جم��ال  يف 
و�صيانة املكتبات املرجعية الإلكرونية يف جمال التنقيب عن املواد الهيدروكربونية وا�صتخراج ل�صتخدامها 
املن�صورات  التعدين؛  و�صناعة  ا�صتغاللها  وا�صتخراجها  الهيدروكربونية  امل��واد  عن  التنقيب  �صناعات  يف 
الإلكرونية القابلة للتنزيل، وحتديداً املجالت والن�صرات الإخبارية الدورية والكرا�صات والن�صرات والأدلة 
والكتيبات الإر�صادية واأوراق البيانات واملعلومات والبيانات وت�صنيفات البيانات وبرامج الكمبيوتر وقواعد 
البيانات احلا�صوبية والدلئل ال�صتعالمية والأدلة الإر�صادية والكتب املوجزة والكتالوجات والأدلة والدوريات 
الهيدروكربونية  امل��واد  عن  التنقيب  جم��ال  يف  اإلكرونية  اأو  رقمية  ب�صيغة  كلها  الوثائق،  و  وال�صتمارات 
اأك�صيد  للكمبيوتر و�صا�صات كمبيوتر؛ كوا�صف ثاين  �صا�صات عر�س  بينية لالإ�صارة؛  وا�صتخراجها؛ واجهات 
املواد  الغاز؛ حملالت  اللهب؛ م�صت�صربات  تاأين  كا�صف  الغاز؛  الغاز؛ م�صت�صربات  الكربون؛ كروماتوغرافيا 
الهيدروكربونية؛ كوا�صف الغاز للك�صف عن وجود الغاز؛ اأجهزة حتليل الغاز؛ اأجهزة ا�صتخراج الغاز؛ كا�صفات 
اأنظمة تكييف عينة الغاز، وحتديداً م�صخة تفريغ، تنظيم التدفق/ال�صغط، نظام  كريتيد الهيدروجني؛ 
التلقائي، نظام تر�صيح وجتفيف  واآلية الغ��الق  اإن��ذار �صغط/تفريغ اخلط  الرطوبة، نظام  واإزال��ة  تر�صيح 
وتوزيع وتنظيم للهواء امل�صغوط وخمرجات عينة منتظمة؛ م�صتخرجات العينات الرقمية، وحتديداً ال�صور 
املجهرية الرقمية لأخذ العينات وحتليل العينات احلجرية؛ اأجهزة الت�صال الداخلي؛ منظار الفلور، لي�س 
لغايات طبية؛ املجاهر )امليكرو�صكوبات(؛ املجاهر )امليكرو�صكوبات( الرقمية؛ وحدات حتكم بامل�صخة للتحكم 
يف معدل التدفق ودرجة حرارة و�صغط موائع احلفر؛ اأجهزة ت�صجيل البيانات، وحتديداً م�صجالت املخططات 
البيانية؛ م�صجالت البيانات الإلكرونية غري الورقية؛ وحدة لوحة الإفراغ لر�صد فقدان ال�صغط يف نظام 
ذو حلقة مغلقة؛ حمولت الكهرباء واملحولت الكهربائية؛ اإمدادات طاقة غري منقطعة؛ حمولت كهربائية 
و�صغط؛ اأجهزة ت�صفري؛ جم�صات جماديف التدفق لقيا�س معدل تدفق مائع احلفر؛ جم�صات خط التدفق 
احلفر  عمليات  اأث��ن��اء  اخل��ط��اف  ِحمل  لقيا�س  اخل��ط��اف  َحمل  جم�صات  احل��ف��ر؛  مائع  تدفق  معدل  لقيا�س 
ال�صائل  م�صتويات  لقيا�س  واأدوات  اأجهزة  احلفر؛  مائع  كثافة  لقيا�س  الطيني  للوزن  جم�صات  والإ�صقاط؛ 
الواحدة  الدقيقة  ال���دورات يف  ع��دد  اأو  ال�صوط  ومراقبة  لقيا�س  ال�صوط  ق��رب  م��دى  الأوع��ي��ة؛ جم�صات  يف 
لي�صت  احل��رارة،  درج��ة  قيا�س  ال���دوران؛ جم�صات  لقيا�س ومراقبة عزم  ال��دوران  للم�صخات؛ جم�صات عزم 
لقيا�س ور�صد  التو�صيل احللقي  لغايات طبية؛ جم�صات  لي�س  الكال�صيوم،  لغايات طبية؛ مقيا�س كربونات 

 مو�صلية مائع احلفر؛ الأجزاء واللوازم الهيكلية اأو البديلة للب�صائع املذكورة اأعاله 
الواق�عة بالفئة:  9

 MAKING THE WORLD SAFER، HEALTHIER " و�صف العالمة:  كتبت عبارة
الإجنليزية  " باللغة   & MORE    PRODUCTIVE

ال�ص��راطات: 
اأو  القت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�صم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرا�س  لديه  من  فعلى 

اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   323175:بتاريخ: 2019/12/08
بيانات الأولوية:

ال�صم: موؤ�ص�صة �صمو اجلاذبية التجارية 
وعنوانه:  ان�س بن مالك ،3633، 111 ،�س.ب 3188 ، حفر الباطن ، الرمز الريدي 31991 ، ال�صعودية.

�ضورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
)ب�صرية(،  �صيئية  عد�صات  )ب�صرية(،  الب�صر  تقومي  عد�صات  الال�صقة،  للعد�صات  اأوعية  ل�صقة،  عد�صات 
للنظارات،  �صال�صل  للنظارات،  علب  ب�صرية،  �صلع  ب�صريات،  زجاج  ب�صرية،  واأدوات  اأجهزة  ب�صرية،  عد�صات 
خيوط للنظارات، اأطر للنظارات، نظارات، عد�صات عينية، اأدوات حتتوي على عد�صات عينية، علب للنظارات، 

اأطر للنظارات، عد�صات النظارات، نظارات )ب�صرية(، نظارات �صم�صية.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن الأحرف AFLE  باللغة الإجنليزية.

ال�صراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 133132

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   323176:بتاريخ: 2019/12/08
بيانات الأولوية:

ال�صم: موؤ�ص�صة �صمو اجلاذبية التجارية 
وعنوانه:  ان�س بن مالك ،3633، 111 ،�س.ب 3188 ، حفر الباطن ، الرمز الريدي 31991 ، ال�صعودية.

�ضورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 
خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�صاط املكتبي، الت�صويق.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن الأحرف AFLE  باللغة الإجنليزية.
ال�صراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

EAT 133133

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  19  يناير  2020 �لعدد 12835 
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�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

تبليغ حكم بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2019/1288 جزئي  

اىل املحكوم عليهم 1 - النخيل للتعبيئة والتغليف / 2- ناجح طالل حممود طالل ا�صمة / 3-برذرز للتجارة 
اإم��ارة عجمان - اجلرف ال�صناعية /  العامة ذ م م  /4- حنان خالد علي ال�صلبي خالد ال�صلبي - العنوان : 
املحكمة يف  ه��ذه   عليكم  قد حكمت  2019/11/21م  بتاريخ   باأنه  علما  نحيطكم    0544339937 رقم  هاتف   2
، ل�صالح : �صركة املدينة للتغليف - �س ذ م م - بالتايل : حكمت املحكمة :  اع��اله  الدعوى املذكورة بالرقم 
بالزام املدعي عليها الأوىل ومالكها الثاين باأداء مبلغ 106.211.71 درهم )مائة و�صتة الف ومائتني واأحد ع�صر 
درهما وواحد و�صبعني فل�صا( لل�صركة املدعية مع الفائدة بواقع 6% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى الدعوى 
وحتى متام ال�صداد ، ثانيا : بالزام املدعي عليها الثانية بالت�صامن مع الرابعة باأداء مبلغ 93.193.75 درهم 
)ثالثة وت�صعني الف ومائة وثالثة وت�صعني درهما وخم�صة و�صبعني فل�صا( لل�صركة املدعية مع الفائدة بواقع 
6% �صنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد ، ثالثا : الزام املدعي عليهم بر�صوم وم�صروفات الدعوى 

ومبلغ الفي درهم اتعاب حماماة.  
حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�صتالمك هذا التبليغ

حرر بتاريخ 2020/1/14 
مكتب �د�رة �لدعوى       

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�إعالن عن بيع عقار باملز�د �لعلني

�عالن �ملنفذ �سده يو�سف عبد�هلل يو�سف عبد�هلل �ل عبد�هلل �لإمار�ت 
�أبوظبي �سارع 27 فيال رقم 132 منطقة م�سرف 309 بالن�سر 

يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2014/1098 تنفيذ مدين
)ح�سر تركات( ر�أ�س �خليمة

رقم  ملكية   314050106 العقار  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - البتدائية  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
ال�صمال من طريق خزام  العقارية اىل  �صعر عبارة عن عقار يف منطقة خزام  2011/1172 لعلى 
، والعائدة ملكيتها لورثة املرحوم  املحوري ويتكون من ار�س �صكنية م�صاحتها 67576 قدم مربع 
عبداهلل يو�صف عبداهلل ال عبداهلل/راأ�س اخليمة يف منطقة خزام العقارية اىل ال�صمال من طريق 
ال�صاعة  مت��ام  يف  وذل��ك  للمزادات  الم���ارات  �صركة  طريق  عن   2020/1/23 بتاريخ  املحوري  خ��زام 
اللكروين  املوقع  على  ال��دخ��ول  الط��الع  او  بال�صراك  يرغب  من  فعلى  ظهرا.  ع�صر  الثانية 
ل�صركة المارات للمزادات www.emiratesauction.ae ومن يرغب بالعرا�س عليه 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة 
     ماأمور �لتنفيذ
�سعيد �ل�سحي   

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�إعالن عن بيع عقار باملز�د �لعلني

�عالن �ملنفذ �سده فاهم عبد�هلل يو�سف عبد�هلل �ل عبد�هلل �لإمار�ت ر�أ�س �خليمة 
مدينة خز�م منزل عبد�هلل يو�سف �ل عبد�هلل خز�م ر�أ�س �خليمة بالن�سر 

يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2014/1098 تنفيذ مدين
)ح�سر تركات( ر�أ�س �خليمة

رقم  ملكية   314050106 العقار  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة  البتدائية-  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
ال�صمال من طريق خزام  العقارية اىل  �صعر عبارة عن عقار يف منطقة خزام  2011/1172 لعلى 
، والعائدة ملكيتها لورثة املرحوم  املحوري ويتكون من ار�س �صكنية م�صاحتها 67576 قدم مربع 
عبداهلل يو�صف عبداهلل ال عبداهلل/راأ�س اخليمة يف منطقة خزام العقارية اىل ال�صمال من طريق 
ال�صاعة  مت��ام  يف  وذل��ك  للمزادات  الم���ارات  �صركة  طريق  عن   2020/1/23 بتاريخ  املحوري  خ��زام 
اللكروين  املوقع  على  ال��دخ��ول  الط��الع  او  بال�صراك  يرغب  من  فعلى  ظهرا.  ع�صر  الثانية 
ل�صركة المارات للمزادات www.emiratesauction.ae ومن يرغب بالعرا�س عليه 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة 
     ماأمور �لتنفيذ
�سعيد �ل�سحي   

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
 �عـــــــالن    

انه يف يوم اخلمي�س املوافق 2020/1/16 م 
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صعاده عبداهلل احمد الظهوري - اإماراتي اجلن�صية -بطاقة الهوية 
رقم )784197574143968( وب�صفته مالك / ركن احل�صن ملقاولت الأ�صباغ - رخ�صة جتارية 
رقم )549715( �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية - فرع دبا احل�صن / ال�صارقة ون�صاطه التجاري 
الأ�صباغ  ملقاولت  احل�صن  رك��ن   / يف  ح�ص�صه  كامل  عن  تنازل  باأنه  �صاد�صة.  فئة  مقاولت   ، ا�صباغ   :
جواز  يحمل   - اجلن�صية  بنغالدي�صي   - عبداهلل  ميه  بو�صور  مد  ال�صيد/  اىل  وذل��ك   100% والبالغ 
ال�صفر رقم BN0939692 مع تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات حملي 
، ليكون املتنازل نف�صه وكيل خدمات حملي يف الرخ�صة. وللمتنازل اليه مطلقة احلرية يف الت�صرف 
يف ح�ص�صه امل�صار اليها عاله وله حق الت�صرف فيها ت�صرف املالك يف ملكه.  وعمال لن�س املادة )16( 
فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�صنة 1991 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العالن للعلم وعلى كل من له حق العرا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل 

خالل ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن  وال�صت�صتكمل الجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل   
حمكمة دباحل�سن �لحتادية �لبتد�ئية  

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
حمكمة دبا �حل�سن �لبتد�ئية   

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 1014/2018/20 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان ت�صدد للمدعي مبلغ وقدره )11.103.668.49 درهم( 
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفوائد  تعوي�س  دره��م   500.000 ومبلغ 
التام والزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   طالب الإعالن / 1-بنك  ال�صداد 
الإم��ارات دبي الوطني )�س م ع( - �صفته بالق�صية : مدعي  املطلوب اإعالنه :  1-  اأوجية دبي 
)�س ذ م م( -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليها بان ت�صدد للمدعي مبلغ وقدره )11.103.668.49 
ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفوائد  تعوي�س  دره��م   500.000 ومبلغ  دره��م( 
وحتى ال�صداد التام والزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم 
الحد املوافق 2020/2/16 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 1523/2019/20 جتاري كلي  

مو�صوع الدعوى : ثبوت احلق با�صتحقاق املدعي ملبلغ وقدره )17.629.079.87 درهم/ �صبعة 
الف وت�صعة و�صبعون درهم و�صبعة وثمانون فل�س(  ع�صر مليون و�صتمائة وت�صعة وع�صرون 
بذمة املدعي عليهم. طالب الإعالن /1-م�صرف عجمان / �س م ع - �صفته بالق�صية : مدعي  
  : اإعالنه  وميثله : حبيب حممد �صريف عبداهلل املال - �صفته بالق�صية : وكيل  املطلوب 
1- راما�صندران ماتيكارا موتيدات -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة  
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها ثبوت احلق با�صتحقاق املدعي ملبلغ 
وقدره )17.629.079.87 درهم/ �صبعة ع�صر مليون و�صتمائة وت�صعة وع�صرون الف وت�صعة 
و�صبعون درهم و�صبعة وثمانون فل�س( بذمة املدعي عليهم.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني  
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  املوافق  2020/2/10  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم 2018/226 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي الأول - �س م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - �صابقا

055/7016552 - ه��ات��ف رقم  القبائل - م��وب��اي��ل رق��م  ب��ج��وار م��رك��ز  ال�صديق -  اب��وب��ك��ر  ���ص��ارع  دي���رة -  دب��ي -  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه 
Email/wael.younes@fgb.ae  -  3185095299 مكاين  رقم   -  04/6075105

املنفذ �صده : ر�صا قنر على ابو القا�صم - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي )دي�صكفري جاردنز( مبنى )med 42( رقم )1( 
الوحدة رقم )302( الطابق الثالث - على قطعة الر�س )4805( - موبايل 050/4540240 - موبايل ثان 055/2004063 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/1/29 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه   -
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة 
: جبل علي الأوىل - رقم الر�س : 33 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : med 42 - رقم الوحدة : 302 - امل�صاحة : 90 مر مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )678.125.00( درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

�عالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده
فى �لدعوى رقم 2019/223 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي 

املنفذ �صده : روبرت با�صيال
عنوانه : اإمارة دبي بردبي يعلن على مقر عمله : مدير ت�صويق ب�صركة هوم لون للو�صاطة التجارية مبنطقة القوز ال�صناعية الأوىل 

�صارع ال�صيخ زايد بناية ال�صعفار لالإ�صتثمار بجوار النابوده لل�صيارات نف�س بناية بنك الإمارات دبي الوطني 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/1/29 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على 

ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�س : 169 - رقم البلدية : 542 - 392 - امل�صاحة : 170.77 مر مربع - رقم املبنى 

: 4 - ا�صم املبنى : امواج 4 - رقم الوحدة : 602 - مببلغ )1.838.151.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم 2018/226 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي الأول - �س م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - �صابقا
055/7016552 - ه��ات��ف رقم  القبائل - م��وب��اي��ل رق��م  ب��ج��وار م��رك��ز  ال�صديق -  اب��وب��ك��ر  ���ص��ارع  دي���رة -  دب��ي -  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه 

Email/wael.younes@fgb.ae  -  3185095299 مكاين  رقم   -  04/6075105
املنفذ �صده : ر�صا قنر على ابو القا�صم - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي )دي�صكفري جاردنز( مبنى )med 42( رقم )1( 
الوحدة رقم )302( الطابق الثالث - على قطعة الر�س )4805( - موبايل 050/4540240 - موبايل ثان 055/2004063 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/1/29 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه   -
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة 
: جبل علي الأوىل - رقم الر�س : 33 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : med 42 - رقم الوحدة : 302 - امل�صاحة : 90 مر مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )678.125.00( درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم 2019/223 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي 

املنفذ �صده : روبرت با�صيال
عنوانه : اإمارة دبي بردبي يعلن على مقر عمله : مدير ت�صويق ب�صركة هوم لون للو�صاطة التجارية مبنطقة القوز ال�صناعية الأوىل 

�صارع ال�صيخ زايد بناية ال�صعفار لالإ�صتثمار بجوار النابوده لل�صيارات نف�س بناية بنك الإمارات دبي الوطني 
العقار  بيع  �صيجرى  اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ص��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها الل���ك���روين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على 

ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�س : 169 - رقم البلدية : 542 - 392 - امل�صاحة : 170.77 مر مربع - رقم املبنى 

: 4 - ا�صم املبنى : امواج 4 - رقم الوحدة : 602 - مببلغ )1.838.151.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2452/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/292 مدين جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )8272.65 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�صالت  �صركة   : الإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ املطلوب اإعالنه /1- حممد فتوح حمد بر - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )8272.65( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
يف  �لدعوى 2750 ل�سنة 2018 جتاري كلي - دبي 

املدعي/ علي بن ح�صن بن علي دايخ - بوكالة املحامي/ب�صار امل�صايبة للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 
املدعي عليهم / الأول / حممد علي را�صد العبار 

الثاين / ح�صني حممد �صامل حممد امليزه - الثالثة / ليدر كابيتال - �س ذ م م  
املعلن اليه / املدعي عليها / الثالثة / ليدر كابيتال �س ذ م م 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلرة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الأحد 
وذلك   للخرة  الأول  الجتماع  لعقد  ون�صف �صباحا  ال�صاعة احلادية ع�صر  2020/1/26 يف متام  املوافق 
مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�صارد - دبي ، القرهود - �صارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، الطابق 
الأول ، مكتب رقم 119. لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع اإح�صار 
وملتابعة  ا�صتف�صارات  اية  ب�صاأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�صتندات  كافة 

تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها.
�خلبري / �سعيد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133 
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 449                 

دعوة حل�سور 
�لجتماع �لأول للخربة 

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : الطائر الناري لتقنية املعلومات - �ض ذ م م  
c ملك �صفن تايد�س ليمتد - جبل علي 1 - ال�صكل القانوين : ذات  العنوان : مكتب 404 
م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 240269 رقم القيد بال�صجل التجاري : 54320 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/12/22 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/12/22 وعلى من لديه اأي اعرا�س 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني ايه بي كيه �ضقر لتدقيق احل�ضابات العنوان : 
مكتب رقم 106 ملك علي خليفه عبداهلل �صيف - الق�صي�س - ال�صناعية الثانية - ديرة 
امل�صتندات والأوراق  - هاتف : 2511585-04 فاك�س : 2511586-04 م�صطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ايه بي كيه �ضقر لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 106 ملك علي خليفه عبداهلل �صيف - الق�صي�س - ال�صناعية 
الثانية - ديرة - هاتف : 2511585-04 فاك�س : 2511586-04 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية الطائر 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  م  ذ  - �ض  املعلومات  لتقنية  الناري 
وعلى   2019/12/22 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2019/12/22
من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 1753/2019/60 �مر �د�ء    
مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي ب�صداد مبلغ 59949 درهم والر�صوم 
وامل�صاريف.  طالب الإعالن : لوكا �صيزار كاريو بيناتي - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله 
: عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع - �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- كلثوم 
الإق��ام��ة. مو�صوع  : مدعي عليه - جمهويل حمل  بالق�صية  - �صفته  زاه��د عثمان  زاه��د 
كلثوم  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام   2019/9/2 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : الإع���الن 
زاهد زاهد عثمان بان يوؤدي للمدعي لوكا �صيزار كاريو بيناتي مبلغ 59949 درهم )ت�صعة 
وخم�صون الفا وت�صعمائة وت�صعة واربعون درهما( والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ 
اتعاب  درهم مقابل  وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة  والر�صوم  التام  ال�صداد  2019/3/6 وحتى 
املحاماة والمر م�صمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون. ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية   �لتجارية  
�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

�عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 812/2019/20 جتاري كلي   

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1874214 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد.  

طالب الإعالن :  فون بوك�س تيليكوم )�س ذ م م( - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله : ابراهيم حممد احمد حممد القا�صم - �صفته بالق�صية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- ابراهيم حممد بزماين - �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/11/27 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�صالح/فون بوك�س تيليكوم )�س ذ م م( بالزام املدعي عليه بان يوؤد للمدعية مبلغ وقدره )1874214 
مليون وثمامنائة واربعة و�صبعني الف ومائتني واربعة ع�صر درهما( وفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ 
2019/5/6 وحتى متام ال�صداد والزمته امل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 3350/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ بقيمة 346.473.60 درهم وبالإ�صافة للفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�صداد التام.  
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله : ي�صلم �صالح احمد ال�صعدي 
- �صفته بالق�صية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- فاليات كونهي بافا حممد كوتي - �صفته بالق�صية : 
مدعي عليه جمهول حمل الإقامة مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2019/12/17 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�صالح/ بنك دبي التجاري - بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ 329.721.51 ثالثمائة وت�صعة وع�صرون الف و�صبعمائة وواحد وع�صرون درهما 
وواحد وخم�صون فل�صا والفائدة بواقع 9% �صنويا على ذلك املبلغ من 2019/8/25 وحتى متام ال�صداد 
والزمته بالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال 
�صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

�عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 4735/2019/13 عمايل جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )35138 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف ورقم ال�صكوى )MB193344464AE( طالب الإعالن :  حممد جميل ف�صل 
كرمي - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله : احمد علي حممد من�صور الزيودي - �صفته بالق�صية : وكيل  
املطلوب اإعالنه : 1- رمال اخلليج للمقاولت )�س ذ م م(  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  جمهول حمل 
الإقامة. مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/29 يف الدعوى 
اأعاله ل�صالح/حممد جميل ف�صل كرمي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )27468(  املذكورة 
الدرجة  على  موطنه  اىل  ع��ودة  وبتذكرة  درهما  و�صتون(  وثمانية  واربعمائة  الفا  وع�صرون  )�صبعة  دره��م 
باملنا�صب من  عليها  املدعي  والزمت  اآخ��ر  يلتحق بخدمة رب عمل  نقدا ما مل  قيمتها  او  ال�صياحية عيننا 
مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�صت  منها  ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  وامل�صروفات  الر�صوم 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
�لأحد 19 يناير 2020 �لعدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 306 / 2019 تنفيذ عام

 c  33 رقم  التجارية  االر���ض   (  -: العلني  باملزاد  العقار  بيع  التنفيذ  قا�ضي  قرر 
6 ب�ضارع خليفة بجزيرة اأبوظبي ، باأ�ضم / عبيد خليفة اجلابر املري   حو�ض �ضرق 
اأ�ضا�ضي وقدره  4000 قدم مربع - ح�ضبما ورد بكتاب البلدية  ( ، بثمن  وم�ضاحتها 
72.000.000.00 درهم باالإ�ضافة اإىل امل�ضاريف ، على اأن يتم البيع باملزاد العلني 
متام  وحتى  م�ضاءا  الرابعة  ال�ضاعة  متام  يف   2020/01/21 املوافق  الثالثاء  يوم 
مبدينة   1 رقم  برج  املزاد  – قاعة  الرئي�ضي  املدخل   - الق�ضاء  دائرة  مبقر   ، البيع 
اأبوظبي ، وعلى راغبي ال�ضراء �ضداد امل�ضروفات والتاأمني املدفوع مقدما مبا ال يقل عن 
20% من الثمن االأ�ضا�ضي نقدا اأو بكفالة م�ضرفية �ضادرة من اأحد امل�ضارف املعتمدة 

يف الدولة اأو ب�ضيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

�لأحد 19 يناير 2020 �لعدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 288 / 2018 تنفيذ عام

قرر قا�ضي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- ) العقار /  ار�ض زراعية رقم 698 
حو�ض العجبان مبنطقة اجلرف حزام الغابات ، باأ�ضم / 1- عيدة الرميثي  2- ورثة 
ثاين را�ضد الرميثي ، وم�ضاحتها  27.878 مرت مربع - ح�ضبما ورد يف خمطط البلدية 
1.468.500.00 درهم ( ، باالإ�ضافة اإىل امل�ضاريف ، على اأن يتم  ، بثمن اأ�ضا�ضي ) 
2020/01/21 يف متام ال�ضاعة الرابعة  البيع باملزاد العلني يوم الثالثاء املوافق 
م�ضاءا وحتى متام البيع ، مبقر دائرة الق�ضاء - املدخل الرئي�ضي – قاعة املزاد برج 
املدفوع  والتاأمني  امل�ضروفات  �ضداد  ال�ضراء  راغبي  وعلى   ، اأبوظبي  مبدينة   1 رقم 
مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن االأ�ضا�ضي نقدا اأو بكفالة م�ضرفية �ضادرة من 

اأحد امل�ضارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�ضيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

�لأحد 19 يناير 2020 �لعدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 140 / 2018 تنفيذ عام

قرر قا�ضي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- )على ال�ضيوع / العقار التجاري رقم 
اأبناء عبدالرحمن  �ضعيد وعلي  و  باأ�ضم / يو�ضف   ، باأبوظبي   10 36 مبنطقة �ضرق 
عبداهلل الرميثي وعائ�ضة حممد �ضامل املرر وم�ضاحتها 605.77 قدم مربع - ح�ضبما 
ورد بكتاب البلدية  ( ، بثمن اأ�ضا�ضي وقدره 2.578.000.00 درهم باالإ�ضافة اإىل 
امل�ضاريف ، على اأن يتم البيع باملزاد العلني يوم الثالثاء املوافق 2020/01/21 يف 
متام ال�ضاعة الرابعة م�ضاءا وحتى متام البيع ، مبقر دائرة الق�ضاء - املدخل الرئي�ضي 
1 مبدينة اأبوظبي ، وعلى راغبي ال�ضراء �ضداد امل�ضروفات  – قاعة املزاد برج رقم 
بكفالة  اأو  نقدا  االأ�ضا�ضي  الثمن  من   %20 عن  يقل  ال  مبا  مقدما  املدفوع  والتاأمني 

م�ضرفية �ضادرة من اأحد امل�ضارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�ضيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

�لأحد 19 يناير 2020 �لعدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 140 / 2018 تنفيذ عام

 c 12 قرر قا�ضي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني:- )على ال�ضيوع/ العقار التجاري رقم
مبنطقة �ضرق 9-2 بجزيرة اأبو ظبي ، باأ�ضم / يو�ضف و �ضعيد وعلي اأبناء عبدالرحمن 
عبداهلل الرميثي وعائ�ضة حممد �ضامل املرر وم�ضاحتها 1357.016 قدم مربع - ح�ضبما 
اإىل  باالإ�ضافة  درهم   13.234.529.00 وقدره  اأ�ضا�ضي  بثمن   ،  ) البلدية   بكتاب  ورد 
يف   2020/01/21 املوافق  الثالثاء  يوم  العلني  باملزاد  البيع  يتم  اأن  على   ، امل�ضاريف 
متام ال�ضاعة الرابعة م�ضاءا وحتى متام البيع ، مبقر دائرة الق�ضاء - املدخل الرئي�ضي – 
قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي ، وعلى راغبي ال�ضراء �ضداد امل�ضروفات والتاأمني 
املدفوع مقدما مبا ال يقل عن 20% من الثمن االأ�ضا�ضي نقدا اأو بكفالة م�ضرفية �ضادرة 

من اأحد امل�ضارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�ضيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

�لأحد 19 يناير 2020 �لعدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1898 / 2019 تنفيذ جتاري

رقم  الزراعيتني  :-)االر���ض��ني  العلني  ب��امل��زاد  العقار  بيع  التنفيذ  قا�ضي  ق��رر 
 / باأ�ضم   ، الباهية  منطقة   – الباهية  م��زارع  حو�ض   )FRM299/FRM290(
خادم عبداهلل خادم القبي�ضي - وم�ضاحتهما 23.238.00 - 23.237.95 مرت مربع 
- ح�ضبما ورد بكتاب البلدية  ( ، بثمن ) الإعلى عطاء ( باالإ�ضافة اإىل امل�ضاريف ، على 
ال�ضاعة  متام  يف   2020/01/21 املوافق  الثالثاء  يوم  العلني  باملزاد  البيع  يتم  اأن 
– قاعة  الرابعة م�ضاءا وحتى متام البيع ، مبقر دائرة الق�ضاء - املدخل الرئي�ضي 
املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي ، وعلى راغبي ال�ضراء �ضداد امل�ضروفات والتاأمني 
م�ضرفية  بكفالة  اأو  نقدا  االأ�ضا�ضي  الثمن  من   %20 عن  يقل  ال  مبا  مقدما  املدفوع 

�ضادرة من اأحد امل�ضارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�ضيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

�لأحد 19 يناير 2020 �لعدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1898 / 2019 تنفيذ جتاري

رقم  الزراعية  االر���ض  قطعة   (  -: العلني  باملزاد  العقار  بيع  التنفيذ  قا�ضي  قرر 
عبداهلل  خادم   / باأ�ضم   ، الباهية  – منطقة  الباهية  مزارع  حو�ض   )FRM298(
خادم القبي�ضي - وم�ضاحتها 23.237.95 مرت مربع - ح�ضبما ورد بكتاب البلدية  ( 
، بثمن )اأعلى عطاء( باالإ�ضافة اإىل امل�ضاريف ، على اأن يتم البيع باملزاد العلني يوم 
الثالثاء املوافق 2020/01/21 يف متام ال�ضاعة الرابعة م�ضاءا وحتى متام البيع ، 
مبقر دائرة الق�ضاء - املدخل الرئي�ضي – قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي ، 
وعلى راغبي ال�ضراء �ضداد امل�ضروفات والتاأمني املدفوع مقدما مبا ال يقل عن %20 
يف  املعتمدة  امل�ضارف  اأحد  من  �ضادرة  م�ضرفية  بكفالة  اأو  نقدا  االأ�ضا�ضي  الثمن  من 

الدولة اأو ب�ضيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي
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•• ال�سارقة-الفجر: 

يف �صهرة فنية ل تن�صى، عا�س جمهور م�صرح املجاز، 
الوجهة الثقافية والرفيهية املتكاملة والفريدة من 
مع  ا�صتثنائية  مو�صيقية  اأم�صية  ال�صارقة،  يف  نوعها 
اأم�س  كابالدي، م�صاء  لوي�س  ال�صهري  العاملي  النجم 
الأول  اجلمعة، يف حفل فني كبري اأقيم �صمن املو�صم 
اجل��دي��د م��ن اأم�����ص��ي��ات »ه��ال ب��امل��ج��از« ال��ت��ي ت�صتمر 
حتى اأبريل املقبل. وبداأ احلفل، الذي بيعت تذاكره 
الأ�صكتلندي  الأغ��اين  وكاتب  املغني  باإطاللة  كافة، 
غريغ بري�صون، حيث اعتلى امل�صرح على وقع هتاف 
وت�صفيق اجلمهور الذي اكتظت به مدرجات امل�صرح، 
النجم  غ��ن��ائ��ي��ة.واع��ت��ل��ى  و���ص��ل��ة  للجمهور  م��ق��دم��اً 
لوي�س كابالدي م�صرح املجاز موجها التحية جلمهور 
ال�����ص��ارق��ة وم���ع���راً ع��ن ف��رح��ت��ه ب��اإط��الل��ت��ه الفنية 
الأوىل على جمهوره يف الإم��ارات، وقال: »ي�صعدين 
واأنا متحم�س  اليوم على م�صرح املجاز،  اأقف هنا  اأن 
على ح�صوركم  واأ�صكركم جميعاً  بينكم  لكوين  جداً 
اجلماهريي  احل�صور  »اأذه��ل��ن��ي  واأ���ص��اف:  الليلة«. 
اأن  اأت���وق���ع  ق��ل��ق��اً، ومل  ك��ن��ت  ف��ق��د  للحفلة،  ال��ك��ث��ي��ف 
احل�صور  بهذا  الإم���ارات  يف  الأوىل  اإطاللتي  تكون 
الكبري«.وبعد عا�صفة من الت�صفيق واحلما�س التي 

اأطلقها اجلمهور، بداأ املغني الريطاين ذو الأ�صول 
باأغنيته  الفنية  الأم�صية  -الإيطالية  الأ�صكتلندية 
عام  اأطلقها  )Grace(التي  “غري�س”   املنفردة 
الأغنية  قدم  حيث  كبرية،  �صعبية  وحققت   2018
على اأنغام البيانو الهادئة ليت�صاعد يف اأدائه وياأخذ 

اجلمهور يف تفاعل اأ�صعل مدرجات امل�صرح. 
كابالدي  ت��اب��ع  الأوىل،  اأغ��ن��ي��ت��ه  م��ن  ان��ت��ه��ائ��ه  وب��ع��د 
“فوراإفري”  غنى  حيث  امل��ن��ف��ردة،  اأغ��ن��ي��ات��ه  ت��ق��دمي 
)Forever( لينتقل مع جمهوره اإىل اأبرز اأعمال 
 Divinely Uninspired“ الأول  األبومه 
الذي ح�صل على   ”to a Hellish Extent
ج���ائ���زة الأ���ص��ط��وان��ة ال��ذه��ب��ي��ة ب��ع��د اأ���ص��ب��وع��ني من 
اإطالقه يف مايو املا�صي، وت�صّدر املركز الأول لقائمة 

اأ�صهر الألبومات الريطانية ملدة �صتة اأ�صابيع.
اإطراب  الأ�صكتلندي  النجم  وا�صل  القوي  وب�صوته 
 Don‘t Get  « الغنائية  رائعته  موؤدياً  اجلمهور 
 One and“ اأغ��ن��ي��ة  ث���م   ”Me Wrong
  ”Before You Go و”   ”Maybe
اأن ينطلق باأغنيته ال�صهرية  و”Bruises”.وقبل 
خماطباً  ك���اب���ال���دي  ق����ال   ،”Hollywood“
اأغنيتي  ول���ك���ن  ح��زي��ن��ة  “مو�صيقاي  اجل���م���ه���ور: 
احلزن”،  بع�س  ي�صوبها  �صعيدة  اأغنية  هي  القادمة 

حموًل ايقاعها الهادئ اإىل اإيقاع �صريع. 
ومل يتوقف الإبداع خالل الأم�صية عند هذه اللحظة، 
بو�صلة  ج��م��ه��وره  م��ع  تفاعله  ك��اب��ال��دي  وا���ص��ل  ب��ل 
غنائية اأخرى، �صائاًل اجلمهور: “هل حتبون الروك 
اآند رول يف ال�صارقة؟”، لريد عليه اجلمهور بالهتاف 
هذه  حتبوا  اجلمهور”لن  اأج��اب  ولكنه  والت�صفيق، 

اجلمهور  اإع��ج��اب  لق��ت  الأغ��ن��ي��ة  اأن  اإل  الأغنية”، 
ب�صوته  �صدح  عندما  الت�صفيق  عن  يكف  مل  ال��ذي 
اأداها ب�صكل مذهل  القوي باأغنية  “Fade” التي 
على اأنغام البيانو الهادئة قبل اأن يرتفع الأداء عالياً 
ال��ع��ادة يف جميع  اأرج���اء املكان كما ج��رت  لي�صدح يف 
اأغانيه.وعاد النجم العاملي ذي ال� 23 ربيعاً ليختتم 

 Someone“ ال�صهرية  باأغنيته  الفنية  �صهرته 
م�صاهداتها  عدد  جتاوزت  You Loved” التي 
على “يوتيوب” 75 مليون م�صاهدة، وترّبعت على 

راأ�س قائمة الأغنيات الفردية يف اململكة املتحدة.
»هال  اأم�صيات  �صمن  اأقيم  ال��ذي  احلفل،  اأن  ويذكر 
باملجاز«، نفذت تذاكره كافة قبل موعد احلفل بعدة 

اأيام، حيث جاء اإقبال حمبي ومعجبي النجم العاملي 
على �صراء التذاكر بكثافة فور طرحها للبيع.

واأت��اح م�صرح املجاز قبل بدء احلفل الغنائي فر�صة 
نظم  حيث  كبالدي،  لوي�س  النجم  بلقاء  للجمهور 
ل��ق��اًء ت��ذك��اري��اً ح�����ص��ل خ��الل��ه ال�����زوار ع��ل��ى توقيع 

الفنان، والتقطوا �صوراً تذكارية معه.

•• ال�سارقة-الفجر:

ا�صت�صاف مقهى الراوي الثقايف يف واجهة املجاز 
ال�صاعرة  اجلمعة،  الأول  اأم�س  بال�صارقة،  املائية 
والروائية النيجريبة لول �صونني، ملناق�صة باكورة 
بابا  لزوجات  ال�صرية  »احلياة  الروائية  اأعمالها 
وتناولت  عاملية  جائزة  فيها  نالت  التي  �صيجي«، 
املجتمع  على  الزوجات  تعدد  تاأثري  خاللها  من 

النيجريي.جاء ذلك خالل جل�صة حوارية اأدارها 
مبادرة  �صمن  ال�صايغ،  وائ��ل  الإم��ارات��ي  ال�صاعر 
كجزٍء  ال���راوي  اأطلقها  التي  #حديث_الكتب 
ال�صارقة  بلقب  الحتفال  فعاليات  برنامج  م��ن 

العا�صمة العاملية للكتاب 2019.
وناق�صت الكاتبة الأ�صباب التي دفعتها لالنتقال 
من كتابة ال�صعر اإىل النر والرواية، بالإ�صافة 
ال���زوج���ات يف  ت��ع��دد  اإىل �صبب اخ��ت��ي��ار م��و���ص��وع 

روايتها، وعرت عن امتنانها للتوا�صل والتفاعل 
بتواجدها  و�صعادتها  ال�����ص��ارق��ة،  يف  ق��راءه��ا  م��ع 
لول  ل��الإم��ارة.وق��ال��ت  زي��ارات��ه��ا  اأوىل  يف  بينهم 
���ص��ون��ني: »ع��ن��دم��ا ُي��وج��ه يل ال�����ص��وؤال ع��ن �صبب 
اأجيُب  ال��ن��ر،  اإىل  ال�����ص��ع��ر  ك��ت��اب��ة  ان��ت��ق��ايل م��ن 
در�صُت  اإذ  ال�صعر،  قبل  النر  بكتابة  ب���داأُت  ب��اأين 
اإ�صكتلندا يف  باأدنرة عا�صمة  داخلية  يف مدر�صة 
ر�صائل  كتابة  على  اعتدنا  حيث  املتحدة،  اململكة 

اإدارة  اأ���ص��ب��وع��ي��اً، وح��ر���ص��ْت  اأم���ورن���ا  اأول���ي���اء  اإىل 
املدر�صة يف حينه على تدقيق كافة الر�صائل قبل 
اإر�صالها ملراقبة ومنع اأي نقد للمدر�صة، ما دفعني 
للتفكري بطرق مبتكرة للتذمر من املدر�صة اإىل 
والدّي من خالل كتابة ق�ص�س غريبة ومف�صلة 
ال�صرد  ك��ان  “لطاملا  مدرو�س«.واأ�صافت:  ب�صكل 
اأحد املهارات الرئي�صة التي امتلكتها،  الق�ص�صي 
وذهبُت  ك���رُت  اأن  بعد  تدريجياً  �صعفْت  لكنها 

كو�صيلة  ال�صعر  بكتابة  ب��داأُت  اإىل اجلامعة حيث 
املطاف  ب��ي  وانتهى  ال�صغوطات،  ع��ن  للتنفي�س 
اأعاود  اأن  قبل  �صعرية،  جمموعات  ث��الث  بن�صر 
اأن  اإىل  ���ص��ون��ني  ل���ول  النر”.واأ�صارت  ك��ت��اب��ة 
لي�صت  �صيجي”  باب  لزوجات  ال�صرية  “احلياة 
مل  رواي��ت��ان  �صبقها  اإذ  ال��ن��ري��ة،  اأع��م��ال��ه��ا  اأوىل 
يتبناهما،  نا�صر  على  تعر  مل  لأنها  بعد  ُتن�صرا 
مل  لأن��ه��ا  الثالثة  روايتها  م�صروع  تابعت  لكنها 

ت�صتطع جتاهل اأهمية مو�صوع الرواية.
الق�صايا  اأت���ن���اول  ب���اأن  ق����راراً  “اتخذت  وق��ال��ت: 
والتحديات التي تواجه نيجرييا يف حالة كتابة 
رواية جديدة، وعلى الرغم من اأن تعدد الزوجات 
ق�صية رئي�صة يف نيجرييا، اإل اأنها ظاهرة عاملية، 
ف��ع��ن��دم��ا ت��ت��وق��ف م��ك��ان��ة امل�����راأة ووج���وده���ا على 
املجتمع  فعلى  والإجن����اب،  ال����زواج  على  ق��درت��ه��ا 
اأن يعيد التفكري بنظرته لها واأن ندفعه باجتاه 
واإن�صافاً  ع��دال��ًة  اأك���ر  بطريقة  معها  التعامل 
من  درج��ة  اأق��ل  ولي�صت  حياة  �صريك  واعتبارها 

الرجل«.
ووفقاً للكاتبة لول �صونني، يعود ال�صبب الرئي�س 
لنت�صار تعدد الزوجات يف نيجرييا اإىل اأن املراأة 
اإن  العائلية  الجتماعية  حلالتها  وف��ق��اً  ت�صنف 

على  �صغطاً  ي�صكل  ما  متزوجة،  اأو  عزباء  كانت 
طبيعة  عن  النظر  بغ�س  بناتهم  لتزويج  الأ�صر 

هذا الزواج.
�صونني  ل��ول  الكاتبة  وّقعت  اجلل�صة،  نهاية  ويف 
عر�س  ذل��ك  وت��ال  للح�صور،  روايتها  من  ن�صخاً 
واحلكواتية،  ��ة  ال��ق��ا���صّ ج��ال��و،  ميمونة  للفنانة 
 Positively( »ومديرة »اأفريكان بوزيتيفلي
جمموعة  ت�صم  ال��ت��ي  املنظمة   ،)African
الأفارقة  والأكادمييني  والفنانني  الن�صطاء  من 
الذين يجمعون بني الفن والعدالة الجتماعية، 
رواية  و�صخ�صيات  اأح��داث  على  العر�س  وا�صتند 
ملنح  �صيجي”  ب��اب��ا  ل��زوج��ات  ال�����ص��ري��ة  “احلياة 
ومن  ال���رواي���ة.  �صخ�صيات  ع��ن  مل��ح��ة  اجل��م��ه��ور 
قريباً. العربية  باللغة  الرواية  ت�صدر  اأن  املقرر 
“الراوي”  مقهى  نظمها  التي  اجلل�صة  وج��اءت 
العا�صمة  ال�صارقة  “مكتب  بالتعاون مع  الثقايف 
م����ب����ادرة  ����ص���م���ن   ”2019 ل���ل���ك���ت���اب  ال���ع���امل���ي���ة 
ثقافة  تر�صيخ  اإىل  الرامية  #حديث_الكتب، 
تطوير  على  املجتمع  اأف���راد  وت�صجيع  ال��ق��راءة، 
ثقافتهم ومعارفهم الأدبية عر لقاءات وندوات 
�صهرية، ُي�صارك فيها نخبة من اأبرز الكّتاب من 

دولة الإمارات والوطن العربي والعامل.

•• دبي - د.حممود علياء

عقدت يف ندوة الثقافة والعلوم م�صاء اأم�س جل�صة 
فرج  جمعة  مرمي  املرحومة  جتربة  حول  حوارية 
ال��ق��ا���ص��ة وامل��رج��م��ة الإم���ارات���ي���ة ب��ح�����ص��ور بالل 
البدور رئي�س جمل�س الإدارة ود. حمد بن �صراي 
ود. جناة مكي  الإم���ارات  التاريخ يف جامعة  اأ�صتاذ 
الفنانة الت�صكيلية وال�صاعرة كلثم عبداهلل ونخبة 

من املهتمني.
ع�صو  ���ص��ل��ط��ان  ع��ائ�����ص��ة  ال��ك��ات��ب��ة  اجل��ل�����ص��ة  اأدارت 
فرج  جمعة  مرمي  اأن  بتاأكيد  الندوة  اإدارة  جمل�س 
القا�صة  وعرفت  لها،  ي�صهد  ثقافية  ب�صمة  تركت 
امل���راح���ل الأوىل من  ال��ك��وي��ت يف  ب��اأن��ه��ا در���ص��ت يف 
التعليم ثم عادت مع اأ�صرتها اإىل الإم��ارات لتكمل 
درا�صتها الثانوية وتتخرج من ثانوية اآمنة وبعدها 

التحقت بجامعة بغداد يف العراق لإكمال م�صريتها 
اجلامعة، وعادت اإىل دبي وعملت قلياًل ثم ذهبت 
وعادت  لندن،  يف  الرجمة  يف  املاج�صتري  لدرا�صة 

اإىل دبي وعملت مرجمة يف جريدة البيان.
اإىل  امل��ح��ب��ة  اأن م����رمي حت��ي��ل  واأ����ص���اف���ت ع��ائ�����ص��ة 
م��ق��اب��ل حمبتها  ن��ف�����ص��ه��ا يف  وت��ن�����ص��ى  م�����ص��وؤول��ي��ة 
ملحيطها �صواء الأ�صرة اأو الأ�صدقاء اأو العمل رغم 
تزرع  اأن  اإل  �صعب  حياتي  ظ��رف  يف  تعي�س  اأن��ه��ا 
اأينما كانت، ول�صان حالها يقول احلب من  املحبة 

�صيم الكرام، فاملحبة عطاء وكرم وت�صحية.
واأكدت �صلطان متيز مرمي بكتابة الق�صة الق�صرية 
ل��ه��ا املجموعة  امل��ا���ص��ي  ال���ق���رن  ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  م��ن��ذ 
م�صركة  وجمموعة  و«ف���ريوز«  »م��اء«  الق�ص�صية 
بعنوان  بو�صهاب  واأم��ي��ن��ة  �صيف  مطر  �صلمى  م��ع 

»الن�صيد«.

وذكرت �صاحلة عبيد ع�صو جمل�س اإدارة الندوة اأن 
على  و�صجعتها  فرج  جمعة  مرمي  باملبدعة  التقت 
�صاحلة  جمموعة  ق���راأت  اأن��ه��ا  واأخ��رت��ه��ا  الكتابة 
الق�ص�صية الأوىل، وكان لقاء خاطفاً اإل اأنها كانت 
ماأخوذة بكتابات مرمي جمعة فرج املتقدمة جداً يف 
ذلك الوقت واأنها ل �صت�صعر اأن اأحد فاق ما كتبته 
م���رمي م��ن ن�����ص��و���س م��ت��ف��ج��رة م��ع��رة ع��ن �صوت 
عبيد جمموعة من ق�ص�س مرمي  وق���راأت  امل���راأة، 

جمعة فرج »ماء« و«عبار« و�صوء«.
اأن م��رمي كانت  اإب��راه��ي��م م��ب��ارك  واأ���ص��اف الكاتب 
زم��ي��ل��ة ع��م��ل و���ص��دي��ق��ة، وك��ان��ت حت��م��ل م�صوؤولية 
الكتابة، تكتب للب�صطاء، وحتاول اأن تقدم ال�صورة 

احلقيقية للكتابة.
وكان ما مييز كتابات مرمي جمعة فرج اأنها ل متيل 
لل�صرد والتكرار، دقيقة يف حروفها ومق�صدها، يف 
من  دب��ي  يف  القدمية  احل��ي��اة  تتناول  ع��ب��ارة  ق�صة 
غ��و���س و���ص��ي��د، وال��ت��ح��ول م��ن ال��ب��ح��ر اإىل مهنة 
التطور  »عبار« بوا�صطة العرة يف خور دبي، ومع 
وتقدمي  ر�صد  حت��اول  م��رمي  وكانت  املهن  تغريت 
مهما  احل��ي��اة  واأن  املجتمع،  يف  امل�صحوقني  ���ص��ورة 
ما  وه��ذا  م�صتمر،  وال�صقاء  التعب  اأن  اإل  تطورت 
بواقع  يقبل  اأن  الق�صة  نهاية  العبار يف  مع  ح��دث 

التغري ويجاريه.
مرمي ل تفكر يف حجم الن�س ولكن فكرته هي ما 
تعنيها تكثيف العبارة ودقتها كان هاج�صاً مميزاً يف 
والتكرار  ال��ردد  من  يخلو  فن�صها  م��رمي  كتابات 
تن�صج الن�س باأكمل �صورة. ل حتب املزاحمة اأو اأن 
للعمل..  العمل  منها  تعلمنا  الأ���ص��واء  حتت  تكون 

فقدمت مع عندها ورحلت.
التكثيف  ك���ان  اإذا  اأن���ه  ���ص��ل��ط��ان  ع��ائ�����ص��ة  واأ���ص��اف��ت 
اأن��ه �صفة  اإل  والإي��ج��از م��ن �صفات كتابات م��رمي 

الق�صة  لن  الناجحة،  الق�صة  �صمات  من  اأ�صيلة 
ال��ق�����ص��رية ف���ن ���ص��ع��ب حم��ك��وم مب�����ص��اح��ة حمددة 

وتكثيف لغوي عايل الدقة.
جمعة  م��رمي  اأن  النمر  فتحية  الكاتبة  واأ���ص��اف��ت 
اأعمال  اأجن���زت  فقد  ا�صتثنائية،  كاتبة  كانت  ف��رج 
ق�ص�صية مميزة ويف مرحلتها العمرية الع�صرينيات 
واإح�صا�س  وثقافة  بوعي  ومت��ي��زت  والثالثينيات، 

مرهف.
اأن مرمي مل تكن جمرد �صاردة ماهرة بل  واأك��دت 
كانت �صاعرة ور�صامة من خالل تكثيفها وتقطريها 
العذب للجمل يف اأقل قدر من احلروف والكلمات 
وال�صور اجلديدة، ومو�صيقية مبدعة تت�صرب منها 

العبارات بان�صيابية عر اإيقاع ر�صيق.
وكانت مرمي خمل�صة يف كتابتها ل�صريحة اختارتها 
اأن تكون �صوتاً  ال�صريحة  وتعهدت لنف�صها ولتلك 

التي  ال�صرة  �صورة  ور�صمت  لهم،  و�صمرياً  عالياً 
تفوق  ودق��ة  باإيجاز  املهم�صة  ال�صريحة  تلك  متثل 
ح�صور  املمتدة  الإماراتية  لالأ�صرة  وكان  الو�صف، 
ق���وي يف ك��ت��اب��ات م���رمي ج��م��ع��ة ف����رج، ومل ترك 
يف  قلمها  فيها  وعملت  اإل  مهمة  اإن�صانية  ق�صية 
جمتمع يتاأمل خطواته الأوىل نحو مرحلة واعدة 

وحتولت مغرية مبفردات جديدة.
مرمي  ن�صو�س  اأن  الكمايل  رمي  الكاتبة  وذك���رت 
ب���ال���ق���ارئ م���ن اأمل لعمق  ت���خ���رج م���ا  ج��م��ع��ة ف����رج 
حيث  الرجمة  يف  بتجربتها  واأ���ص��ادت  ن�صو�صها، 
كانت مرمي تتقن العربية والإجنليزية والفرن�صية، 
وقد كانت متوا�صعة حتى يف التحدث عما متتلكه 
من ملكات واإبداعات، ات�صمت �صخ�صيتها بالهدوء 

والتوا�صع.
واأكدت اأن مرمي كانت تتمتع برهافة احل�س والعمق 

والأ�صخا�س  ب���الأح���داث  �صريعاً  وت��ت��اأث��ر  امل�صاعر 
م���ا ك���ان مي��ث��ل ع���بء ن��ف�����ص��ي اإ����ص���ايف ع��ل��ى روحها 

وتركيبتها الإن�صانية.
مل��اذا هذا  ي��وم  �صاألها ذات  اأنها  ن��ادر مكان�صي  وذك��ر 
احلياة  ب��اأن  فاأجبته  �صخ�صيته  يف  املفرط  الهدوء 
ل ت�صتحق النفعال، وكانت كاتبة متميزة متتلك 
كتلة من امل�صاعر الإن�صانية الراقية، تكتب الق�صة 
املحلية ب�صال�صة تنقل القارئ مل�صاهد عديدة فيها 

و�صف دقيق ملالمح ال�صخ�صية.
وعن جتربة الروائي نا�صر عراق مع مرمي جمعة 
يف  ع�صويتها  اأث��ن��اء  وجديتها  حر�صها  ذك��ر  ف��رج 

جلنة حتكيم اأحد جوائز جملة دبي الثقافية.
ويف اخلتام اأكدت ال�صاعرة كلثم عبداهلل اأنها �صتقوم 
برجمة اأعمال مرمي جمعة فرج على م�صوؤوليتها 

عرفانا منها لعطاءها الإبداعي.

مرمي جمعة فرج وم�سوؤولية الكلمة يف ندوة الثقافة والعلوم

يف اأول اطاللة له على جمهوره يف االإمارات �ضمن اأم�ضيات »هال باملجاز«

النجم العاملي لوي�س كابالدي ي�سعل »م�سرح املجاز« بباقة من اأجمل الأغنيات 

�ضمن مبادرة »حديث الكتب« 

ال�ساعرة العاملية لول �سونني تناق�س اإ�سدارها الروائي الأول يف ال�سارقة
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• طرحِت قبل فرة اأغنية 
باللغة الكرية، ملاذا اخرِت 
اأنها  مع  اللغة  بهذه  الغناء 
عربياً،  م��ن��ت�����ص��رة  ل��ي�����ص��ت 
اأن��ن��ا نعي�س يف  ت��ري��ن  وه���ل 
على  بالنفتاح  يتمّيز  زم��ن 

كل اللغات واللهجات؟
بغالبية  غ��ن��ي��ُت  اأن  ���ص��ب��ق   -
ال����ل����ه����ج����ات امل�����ع�����روف�����ة يف 
ال���و����ص���ط ال���غ���ن���ائ���ي. ف���اأن���ا 
اللبنانية  باللهجات  غّنيت 
واخلليجية  وامل���������ص����ري����ة 
والأردن���������ي���������ة وال����ع����راق����ي����ة 
واجل�����زائ�����ري�����ة وامل���غ���رب���ي���ة. 
اللغة  اأت����ق����ن  ل  ل����الأ�����ص����ف، 
ك���ردي  ن�����ص��ف��ي  اأن  ال���ك���ردي���ة م���ع 
تتقن هذه  والدتي ل  ال��وال��دة. وحتى  لناحية 
بقاعدة  اأمت���ت���ع  ول��ك��ن��ن��ي واحل���م���د هلل  ال��ل��غ��ة، 
�صعبية كبرية بني الكرد واأحببُت اأن اأقدم لهم 
اأغنية بلهجتهم تكرمياً لهم ولوالدتي التي 
غنيُت  لأن��ن��ي  امل��ف��اج��اأة،  بهذه  �صعيدة  كانت 

بلهجة اأ�صلها وبلغة بلدها الأم.
من  وهي  لوالدتك  الأغنية  اأهديِت   •
ج����ذور ك���ردي���ة، ه���ل مي��ك��ن ال���ق���ول اإن 
ال��ذي مينحك  ال�صخ�س  والدتك هي 
ال���ت���وازن ال��داخ��ل��ي، وم���ا دوره����ا يف 
رافقْتك  اأنها  خ�صو�صاً  حياتك، 

منذ بداياتك الفنية؟
عالقتي  ي����ع����رف  ال����ك����ل   -
امل��م��ي��زة ب��وال��دت��ي. فهي 
جانبي  اإىل  وق����ف����ْت 
 2003 العام  منذ 
عندما �صاركُت يف 
)�صوبر  برنامج 
وحتى  ����ص���ت���ار( 
اللحظة.  ه���ذه 
قبل  ح���ت���ى  ب����ل 
اأح�������م�������ل  اأن 
كانت  ال���ل���ق���ب، 
اأم���ي ���ص��َن��داً يل 
ومل�������������ص������ريت������ي 
لأنها  ال��ف��ن��ي��ة 
ك����ان����ت ت�����راين 
يوم  يف  ف��ن��ان��ة 
م�����ن الأي����������ام. 
ح������ت������ى اإن������ه������ا 
واج��������������ه��������������ت 
من  ال����ك����ث����ري 
ال�������ص���ع���وب���ات 
ك����������ي اأك�������������ون 
ال����و�����ص����ط  يف 
ال����������ف����������ن����������ي، 
واحل����م����د هلل 
اأن���ن���ي اأخ����ذُت 
م����ن����ه����ا ه�����ذا 
الإ����������ص���������رار 
اإىل  وال����ق����وة 

ال��ذي ع��ّرف كل  اإىل ه��ذا الرنامج  اأن و�صلُت 
العام العربي علّي.

وحتى هذه اللحظة، اأ�صعر باأن نَف�صها يف حياتي 
ويف م�����ص��ريت��ي ال��ف��ن��ي��ة اأم����ر م��ه��م ج����داً جلهة 
جتاوز  على  والقدرة  واملثابرة  وال�صمود  القوة 
يحرمني  األ  اأمت��ن��ى  وال��ط��م��وح.  ال�����ص��ع��وب��ات 
كثرية  اأ�صياء  بف�صلها  تعّلمُت  لأنني  منها  اهلل 
اليوم،  بها  اأمتتع  التي  بال�صخ�صية  واأ�صبحُت 
عام  من  اأتغرّي  لأنني  والنا�صجة،  املتوازنة  اأي 

اإىل اآخر.
الأمور  م��ا  ال����وراء،  اإىل  بالزمن  ع��دن��ا  ل��و   •
فيها منذ احرافك  اخ��ط��اأِت  اأن��ك  ترين  التي 

الفن، وما الأمور التي فاتك حتقيقها؟
فاتْتني،  اأ���ص��ي��اء  ه��ن��اك  اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  ل   -
لكن كل ع��ام ك��ان له و�صعه وظ��روف��ه، وبع�س 
ال�����ص��ن��وات ك��ان��ت ج��ي��دة وب��ع�����ص��ه��ا ���ص��ّي��ئ، كما 
جيدة.  غري  واأخ���رى  جيدة  لظروف  تعّر�صُت 
 ،2003 منذ  ت��غ��رّيت  الغناء  مو�صة  اإن  حتى 
وهذا معروف. والكل يعرف اأن ال�صاحة الغنائية 
يف حال تغرّي م�صتمّر �صنة بعد اأخرى، والبع�س 
والبع�س  الأح�����ص��ن  نحو  ه��و  ال��ت��غ��رّي  اأن  ي��رى 
اأن  الآخر يراه نحو الأ�صواأ، وهناك َمن يعتر 
واألواناً  اأ�صكاًل  ن��رى  لأننا  مبتذًل  �صار  الفن 
اأي جتربة فنية  اأن��دم على  لكنني ل  الفن.  يف 
خ�صُتها، لأن الفن عبارة عن جتارب، ويجب اأن 
جنّرب كل �صيء، حتى لو كان م�صرُيه النجاح 
اأو الف�صل. ونحن نتعّلم من النجاح كما الف�صل، 
ولذلك اأقول اإن ما فاتني ميكن اأن اأقوم به يف 
العام املقبل اأو ميكن اأن اأدر�صه، ويف النهاية كل 

�صيء توفيق من رب العاملني.
ميثل  ماذا  جر�س(،  لقب)عرو�س  حتملني   •
ترمز  مِلا  خ�صو�صاً  اإليك،  بالن�صبة  اللقب  هذا 
يف  وح�صارية  ثقافية  اأهمية  م��ن  جر�س  اإل��ي��ه 

الأردن؟
الذين  ال�صحافيون  علّي  اأطلقه  اللقب  هذا   -
ال�صنة،  ه����ذه  ج���ر����س  م��ه��رج��ان  يف  ت����واج����دوا 
يكّرمني  ع��ن��دم��ا  بالفخر  اأ���ص��ع��ر  هلل  واحل��م��د 
اأه��ل ال�صحافة والإع���الم. ورمب��ا اخ��ت��اروا هذا 
اللقب لأنني كنت اأرتدي ف�صتاناً اأبي�س. و�صبق 
املا�صية  الأع����وام  يف  ال�صحافيون،  لّقبني  اأن 
ر ع��ن��دم��ا غ��ن��ي��ُت يف  ب���)ع��رو���ص��ة(، والأم����ر َت���َك���رَّ
اأكر  اللقب  ك��ان  ال�صنة  ه��ذه  ولكن  فل�صطني، 

وقعاً لأن ف�صتاين كان ي�صبه ف�صتان العرائ�س.
بالفخر،  اأ�صعر  جر�س(يجعلني  لقب)عرو�س 
ولأنني  الأردن،  ببلدي  يرتبط  اأن��ه  خ�صو�صاً 
مهرجان  ه��و  كبري  مبهرجان  م��ت��واج��دة  كنت 
ج��ر���س. ك��ن��ُت حم��ظ��وظ��ًة ه���ذه ال�����ص��ن��ة لأنني 
وهي  الأردن  يف  مهرجانات   3 اأه��م  يف  �صاركت 
واحلمد  عمان(،  و)الفحي�س(و)�صيف  جر�س 
خ�صو�صاً  ك��ث��رياً،  جنحت  اأنها  العاملني  رب  هلل 
يف ظ���ل ال��ت��غ��ط��ي��ة الإع���الم���ي���ة ال��رائ��ع��ة التي 
اإىل  بالن�صبة  مهّم  التكرمي  حفالتي.  رافقت 
الفنان داخل بلده وخارجه، ولكن داخله يكون 

للتكرمي طعم ممّيز ومهّم.
رانيا  امل�����ص��ري��ة  باملمثلة  ���ص��ّب��ه��ك  ال��ب��ع�����س   •
ارتديِته يف  الذي  الف�صتان  يو�صف على خلفية 
اأثار �صجة كبرية، هل  مهرجان جر�س والذي 

ترين اأنه يف هذه الأيام بات هناك تركيز على 
اأكر من الركيز على  اإطاللة الفنان وثيابه 

الفن الذي يقّدمه؟
- ل اأريد اأن اأحتّدث كثرياً عن املالب�صات التي 
�صاهد  ال��ك��ل  الف�صتان.  ب��ه��ذا  ظ��ه��وري  راف��ق��ْت 
اخلا�صة  ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات  ف��ي��دي��و  يف  ال��ف�����ص��ت��ان 
اأنه  ووج��د  انتقد  �صخ�صاً  هناك  لكن  باحلفل. 
وحمت�صم  راٍق  الف�صتان  اأن  م��ع  ُمنا�ِصب،  غ��ري 
ويليق بجر�س وعَظمتها، كما اإنه يليق ببلدي، 
انبهر  ولذلك  بالكري�صتال،  عاً  مر�صّ كان  وهو 
النا�س ب��ه. واأن���ا ل اأح���ّب اأن اأُق����اَرن ب��اأح��د. ويف 
وف�صتاين  خ��اط��ئ،  بت�صرف  اأُق���م  مل  الأ���ص��ا���س 
مل يكن فيه �صيء معيب بل هو كان حمت�صماً 

وراقياً جداً.
ميديا(،  م�صاوئ)ال�صو�صيال  من  بالرغم   •
ل�صتخدام  تقوميك  فما  ح�صناتها،  لها  تبقى 

بع�س الفنانني لها؟
يف  ميديا(مهمة  اأن)ال�����ص��و���ص��ي��ال  يف  �صك  ل   -
واأمتنى  ذو حدين،  �صيف  ولكنها  الفنان،  حياة 
ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ف��ن��ان��ني األ ي��ب��ال��غ��وا يف 
ا�صتخدامها لأنني اأجد فيها ما يقلل من قيمة 
يحبون  والنا�س  جنم  الفنان  وهيبته.  الفنان 
م�صاهدته يف اإطاللت مميزة واأن يت�صّوقوا اإىل 
من  كبري  ع��دد  هناك  لالأ�صف  ولكن  ج��دي��ده، 
التي  اأوراقهم(و�صخ�صياتهم  الفنانني)حرقوا 
ظهرْت على حقيقتها عر)ال�صو�صيال ميديا(. 
وم��ط��ل��وب، وهذا  ب��الع��ت��دال مقبول  �صيء  ك��ل 
التوا�صل  مل��واق��ع  ا�صتخدامي  يف  اعتمدُته  م��ا 
الج���ت���م���اع���ي، وال���ن���ا����س ي���ع���رف���ون ذل�����ك من 
�صات(و)في�صبوك( ل�)�صناب  ا�صتعمايل  خالل 

و)اإن�صتغرام(.
• تتميزين بالغناء الكال�صيكي، فكم الفر�صة 
م��ت��اح��ة اأم���ام���ك ك��ف��ن��ان��ة ل��ت��ق��دمي ه���ذا اللون 
الذي حتبينه، وهل ت�صعرين باحل�صرة كفنانة 
اأغ��ن��ي��ات ك��ت��ل��ك ال��ت��ي غناها  لأن����ه ل ت��ت��واف��ر 

الكبار؟
الكال�صيكية،  الأع��م��ال  م��ن  الكثري  ق��ّدم��ُت   -
ولكن هذا النوع لي�س مطلوباً دائماً من النا�س 
وُيْر�صي  اأحبه  لأنني  اأقّدمه  واأن��ا  وقته،  له  بل 
غ����روري م��ع اأن���ه لي�س م���ت���داوًل ك��ث��رياً. اأحب 
اللون الكال�صيكي كثرياً ول ميكنني ال�صتغناء 
اأق������ّدم اأغنية  ع��ن��ه، واأ����ص���ع���ر ب��ال��ف��خ��ر ع��ن��دم��ا 
الفنية،  م�صريتي  يف  تبقى  لأن��ه��ا  كال�صيكية 
كما اإنني اأغنيها يف احلفالت الراقية، يف وقت 
ال�صريعة  الأغنيات  على  ت�صهد احلفالت طلباً 

من النا�س.
املقبلة؟ للفرة  م�صاريعك  • ما 

- اخرُت هذه ال�صنة اأن اأُْم�صي نهاية العام مع 
2020 �صنة  اأن تكون  اأمتنى  اأهلي يف الأردن. 
حلوة على اجلميع واأن يعّم ال�صالم يف النفو�س 
الأم��ن يف كل  ي�صتتّب  واأن  اآخ��ر،  �صيء  اأي  قبل 

الدول العربية.
حتمل  اأن  واأمتنى  جميل  رقمها  �صنة   2020
�صاأقوم  بدايتها  ويف  ال��ن��ا���س.  ول��ك��ل  اخل��ري  يل 
�صاأحيي  كما  اأوروب��ي��ة  دول   5 يف  فنية  بجولة 
بع�س الأعرا�س واأجّهز جمموعة من الأغنيات 

اجلديدة باللهجتني امل�صرية واخلليجية.

جومانة مراد تعود 
لل�سينما 

يف فيلم )يوم 13(
تعود الفنانة ال�صورية جومانة مراد اإىل 
ال�صينما بعد غياب 6 �صنوات، من خالل 
تبداأ  اأن  امل��ق��رر  وم��ن   ،"13 "يوم  فيلم 

ت�صوير اأول م�صاهدها الأ�صبوع املقبل.
الإث��������ارة  ع���ل���ى  ي��ع��ت��م��د   "13 "يوم 
وال���ت�������ص���وي���ق وال�����رع�����ب، وي���������ص����ارك يف 
ال�صربيني،  ودينا  داود،  اأحمد  بطولته 
ون�������ص���ري���ن اأم��������ني، وج����وم����ان����ة م������راد، 
����ص���اه���ني، وحم����م����ود حافظ  وحم���م���د 
�صيوف  من  العديد  ظهور  اإىل  اإ�صافة 
ت��األ��ي��ف واإخ���راج  ال�����ص��رف، والفيلم م��ن 
وائ����ل ع���ب���داهلل. وق��دم��ت ج��وم��ان��ا اآخر 
"احلفلة"  فيلم  ال�صينما،  يف  اأع��م��ال��ه��ا 
وحممد  ع���ز  اأح���م���د  م���ع   ،2013 ع���ام 
اأبو  رجب وروب��ي وحممد ممدوح ومها 
ع���وف وت��ام��ر ه��ج��ر���س وامل���خ���رج اأحمد 

اأعمالها  اآخر  عالء الديب، وكان 
العام  ن��ف�����س  ال���درام���ا خ���الل  يف 
م�صل�صل  يف  ����ص���ارك���ت  ع���ن���دم���ا 
�صالح  خ��ال��د  م���ع  "فرعون" 
وطارق  ودينا  �صفوت  واأح��م��د 
اجلمل  ورح�����اب  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
وامل������خ������رج حم���م�������������������د ع���ل���ي. 
وتزوجت جومانة نهاية عام 
2013 من املحامي الأردين 

رب���ي���ع ب�����ص��ي�����ص��و، وت��غ��ي��ب��ت عن 
الوقت،  ذل��ك  منذ  الفنية  احلياة 
اجلديدة  بحياتها  ان�صغلت  لأنها 
بعد الزواج حتى اأجنبت مولودها 

الأول يف فراير املا�صي،
احلالية  ال���ف���رة  يف  وت��ت��ط��ل��ع   

ل�صتئناف ن�صاطها الفني.

عمرو يو�سف ي�ستعد
 لـ )خالد بن الوليد(

ال�صتعانة  يو�صف  عمرو  الفنان  ق��رر 
ا�صتعدادا  حم���رف،  ع��امل��ي  مب��اك��ي��ري 
الوليد(  لت�صوير م�صل�صل )خالد بن 

التاريخي ال�صخم.
ومن املقرر اأن يبداأ يو�صف يف ت�صوير 
و�صول  د  مب��ج��رَّ بامل�صل�صل،  م�صاهده 
املاكيري من اخلارج، للبدء يف جتهيز 
عمرو  ��د  وي��ج�����صِّ ال��ع��م��ل.  �صخ�صيات 

�صخ�صية خالد بن الوليد.
حافظ،  اإ���ص��الم  ت��األ��ي��ف  م��ن  امل�صل�صل 
واإنتاج  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  روؤوف  واإخ�����راج 
�����ص����رك����ة �����ص����ي����رج����ي، وي�����������ص�����ارك يف 
الفنانني مل  البطولة عدد كبري من 
تعلن عنهم �صركة الإنتاج حتى الآن، 
من  اأك��ر  ي�صم  امل�صل�صل  اأن  وخا�صة 
�صركة  له  و�صعت  كما  ممثال.   130
���ص��خ��م��ة، ليظهر  م��ي��زان��ي��ة  الإن����ت����اج 
التاريخية  بال�صخ�صية  يليق  ب�صكل 

التي يحكي ق�صتها.
الوليد(  ب��ن  )خ��ال��د  م�صل�صل  وُي��ع��د 
مب���ن���زل���ة ال����ت����ع����اون ال�����ث�����اين ال�����ذي 
روؤوف  باملخرج  حافظ  اإ���ص��الم  يجمع 
جناحا  معاً  حققا  بعدما  عبدالعزيز، 
كبريا مب�صل�صل )قمر هادي(، بطولة 

هاين �صالمة.

)ال�ضو�ضيال ميديا( تقلل من قيمة الفنان وهيبته

ديانا كرزون: ال�ساحة الغنائية يف تغرّي م�ستمّر 
طرحْت الفنانة االأردنية ديانا كرزون اآِخر اأعمالها باللغة الكردية التي قالت اإنها قررت اأن تغني 
بها تكرميًا لل�ضعب الكردي ولوالدتها، م�ضرية اإىل اأنها �ضبق اأن غّنت بكل اللهجات واأحّبت اأن تقّدم 

)خاكي �ضريين( حتية جلمهورها االأردين الكبري.
ومتنت كرزون على الفنانني اأال يبالغوا يف ا�ضتخدام )ال�ضو�ضيال ميديا(، معتربة 
الفنان وهيبته... ولالأ�ضف هناك عدد كبري  اأنها جتد فيها )ما يقلل من قيمة 
من الفنانني حرقوا اأوراقهم و�ضخ�ضياتهم التي ظهرْت على حقيقتها 

عرب)ال�ضو�ضيال ميديا(.

اأحمد ال�سقا خارج ال�سباق 
الرم�ساين 

خرج الفنان اأحمد ال�صقا من املناف�صة يف ال�صباق الرم�صاين املقبل، ب�صبب 
مع  حاليا  ت�صويره  يوا�صل  ال��ذي  )العنكبوت(،  اجلديد  بفيلمه  ان�صغاله 

النجمة منى زكي والفنان ظافر العابدين.
وت��دور اأح��داث الفيلم يف اإط��ار من الإث��ارة والت�صويق، وهي عادة ال�صقا يف 
دون  بنف�صه  يوؤديها  التي  اخلطرية  الأك�صن  م�صاهد  عن  ف�صال  اأف��الم��ه، 
ال�صتعانة بدوبلري، ويدخل ال�صقا عامل املافيا ب�صبب �صقيقه ظافر العابدين 

الذي يعود من اخلارج وتتواىل الأحداث.
اإ�صافة  اأحمد ال�صقا ومنى زكي وظافر العابدين،  )العنكبوت( من بطولة 
عبدالوهاب  فطني  وزك��ي  �صليم  ف��وؤاد  واأحمد  لطفي  حممد  الفنانني  اإىل 
واإخراج  ناير،  حممد  تاأليف  من  والعمل  م�صطفى،  ورمي  اللوزي  وي�صرا 

اأحمد نادر جالل.
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

في�صل العدواين

حـيـاتـك تبـ�سـم  عـ�سـا  اإبـ�سـم 

غـنـاتـك لـــك  ربـــي  عـطــاك 

ب�سـفـاتـك �سـيـدي  يــا  هنـيـت 

غـالتـك تكـبـر  بــي  يــوم  كــل 

�رشاتـك �ــســيـــــدي  باحل�سـن  ــن  م

بهـاتـك مــن  تخجـل  ال�سمـ�س 

والـعـيـن اخلـفـرات  قـايـد  يــا 

املزاييـن فـي  �ــســيــد/ن  وا�سبحت 

ــن ــالي امل  " ــــ  م  " ـــك  ب ــي  ــن غ وانــــا 

تـزيــن بعـيـنـي  دوم  والـقــاك 

العـيـن �سـافـت  قـد  فـال  مثلـك 

يـديـن نــــــــواره  بــا  لـك  والــبـــــدر 

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

حنا على و�سح النقا من حيينا

                                  وجيهنا تندا ونبعد عن ال�سن

اللي لنا  ..  نعرفه واللي  عليناااا

                             وال نبخ�س حقوق الرجال العزيزين

ن�سحك ولو ان الب�رش  .. تبتلينا

                        وال نلحق ال�رشهه على النا�س االدنن

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

هبت رياح الفراق .. و�ضلت اأحبابي 

راحوا مع الريح مدري وين بلقاهم  

يوؤملني الربد  لكن  ما اأغلقت بابي

اقول ميكن حنني .. ال�ضوق رداهم

******

ياللي تقول ان ال�ضتا ف�ضل االحباب

الظاهر ان ال�ب�ْرد ج�ّم�د �ض�ع�ورك .. 

اما توا�ضلني موا�ضيل  االقراب .. 

واال ت�ضاوى  .. مع غيابك /  ح�ضورك ..

البيت مت�حد
كلنا خليفة

حمّيا �ضمحة  نف�ض  ك��رمي��ة  زاي���د  دار 

وعّيا  راحتينه  يف  الفخر  اأخت�ضرها 

احلمّيا م��ث��ل  ���ض��ل��ط��ان  الب���و  غ��اله��ا  يف 

وف��ال�����ض��داي��د ع��ل��ي را�����ض امل��ع��ادي��ن اآف��ه

ك��ن��ه ي�����ض��ل��م ال�����ض��ب��ع ال��ع��ظ��ام اخل��الف��ه

وعفافه ال�ضموخ  طبع  خذت  حممد  ومن 

�صعد براك العازمي

االن���������ض����ان     اأب���������و  اأدم  اأب�����������وك  اذا 
اإن�����ت�����ه اأب��������و ال�������ض���ي���م���ه واالن�������ض���ان���ي���ه

جمعة الغوي�ص
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 #حممد - بن - طناف

يف بلد زايد مانعرف دروب امل�ضتحيل..!

ويل ماهوب م�ضدق العلم اأو �ضوفه قليل..!

ويل يبا على فعل ديرتي علم ودليل..!

عزمنا كالطود وْطموحنا اتعدا ال�ضما..!

له..مِنا..!  زاي��د  عيال  موقف  املوؤكد 

يخرب اللي عاده اي�ضوف ياللي به عمى..!

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


