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تطبيق جديد يتنب�أ ب�شكل طفلك 
انت�شار  العاملية، خرب  التوا�شل االجتماعي وال�شحف  تداولت مواقع 
تطبيق ميّكن االأبوين من معرفة �شكل طفلهما يف امل�شتقبل، حتى قبل 

والدته. 
وميكن لهذا التطبيق اأن يتنباأ ب�شكل الطفل، عرب عينة من احلم�ض 

النووي للأم واالأب حتى قبل عملية التلقيح واحلمل. 
كما ميّكن التطبيق االأبوين من معرفة العديد من ال�شفات االأخرى 
يف طفلهما، مثل احل�شا�شية من ال�شم�ض، و�شلوك النوم لديه، واأنواع 

الغذاء والطعام التي �شيف�شلها. 
"تطبيق بيبي  اإن  الوراثة جينيفر لي�شكاليت  الباحثة يف علم  وقالت 
الطفل،  عن  عديدة  �شمات  ملعرفة  وفعالة  حديثة  و�شيلة  غليمب�ض، 

ويعترب ثورة كربى يف علم الوراثة احلديث"
يف  يرغبون  الذين  ل���لأزواج  متاح  اجليني  االختبار  ه��ذا  ب��اأن  ويذكر 
م�شاكل  اأو  خلقية  لت�شوهات  �شيتعر�ض  طفلهم  ك��ان  م��ا  اإذا  معرفة 

�شحية اأثناء احلمل اأو النمو. 
اأخ���رى مثل  ج��وان��ب  ت��رك��ي��زه على  التطبيق  ه��ذا  اجل��دي��د يف  اأن  اإال 
مظهر الطفل، ما اأثار القلق من االجتاه، بعد اأن حذر مركز مكافحة 
االأمرا�ض والوقاية االأمريكي، من اأخذ هذه االختبارات على حممل 

اجلد.
وذكر مدير املركز موين كوري يف ت�شريحا �شحافية، اأن علم الوراثة 
م��ث��ل هذه  اإىل  ال��ل��ج��وء  واأن  التطبيق،  ي��ق��رح��ة  مم��ا  ت��ع��ق��ي��داً  اأك���ر 
اأورد  ُيوؤدي اإىل تن�شئة �شحية و�شليمة للطفل، ح�شب ما  الو�شائل ال 

موقع "اإندي 100" االإلكروين. 

مل�ذا اأزرار الن�ش�ء على الي�ش�ر 
والرج�ل ب�ليمني؟

ال��ن�����ش��اء على  ق��م�����ش��ان  اأزرار  ت��وج��د  مل���اذا  ت�����ش��اءل��ت  اأن  ل��ك  �شبق  ه��ل 
على  تعرف  اليمني؟  على  الرجال  قم�شان  اأزرار  توجد  الي�شاربينما 

اجلواب يف هذا التقرير.
هل �شبق لك اأن الحظت اأن متو�شع االأزرار يف اأقم�شة الن�شاء يختلف 
بني  متييز  جم��رد  لي�ض  االأم���ر  ال��رج��ال؟  اأقم�شة  يف  متو�شعها  ع��ن 
اجلن�شني يف امللب�ض واإمنا له جذور تاريخية، اختلف البع�ض حولها 
"�شتايلبوك. دي اإيه" االأمل��اين، ففي البدء كانت االأزرار  ح�شب موقع 
بع�شها  امللب�ض  رب��ط  لها وظيفة  تكن  اإذ مل  للملب�ض،  زينة  جم��رد 
ببع�ض، وكانت االأزرار تقت�شر فقط على طبقة االأغنياء الأنها كانت 
وظيفة  ل����لأزرار  اأ�شبح   13 ال��ق��رن  م��ن  اب��ت��داء  فقط  الثمن،  غالية 

عملية.
اليمني  على  ال��رج��ال  اأزرار  ت��واج��د  �شبب  الفر�شيات  اإح���دى  ت��رج��ح 
ال�شيوف يف  16 كانوا مايزالون ي�شتخدمون  القرن  كون الرجال يف 
م�شك  اليمنى يف  يدهم  ي�شتخدمون  الرجال  اأغلب  اأن  املعارك، ومبا 
قم�شانهم  اأزرار  ف��ك  يف  الي�شرى  يدهم  ي�شتخدمون  ك��ان��وا  ال�شيف 
و�شراتهم ب�شرعة، ليكونوا قادرين على احلركة ب�شكل اأ�شل�ض. لذلك 
اإجباريا على اخلياطني يف ذلك الزمن و�شع االأزرار يف اجلانب  كان 

االأمين.
كما يقال اإن الرجال كانوا يتمكنون ب�شهولة من اإدخال يدهم اليمنى 
يف  مطوال  ا�شتخدامها  بعد  لتدفئتها،  ال�شرة  اأو  القمي�ض  زري  بني 
وهو  ال�شهرية  بونبارت  نابليون  �شورة  ذل��ك  على  وكمثال  امل�شايفة، 

يدخل يده اليمنى بني زري �شرته.
لدى  خمتلفا  ك��ان  االأم���ر  اإيه" ف��اإن  دي  "�شتايلبوك.  موقع  وح�شب 
يرتدين  اأن  الغنية  الطبقات  يف  اع��ت��دن  اإذ  ال��ف��رة،  تلك  يف  الن�شاء 
اللواتي كن ي�شتخدمن اليد اليمنى  ملب�شهن مب�شاعدة اخلادمات، 
االأزرار  تواجد  لهن  بالن�شبة  اأ�شهل  كان  وبالتايل  امللب�ض،  تزرير  يف 

على الي�شار.
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اأغرب حفالت الزف�ف من حول الع�مل
يرغب الكثريون باإقامة حفل زفاف مميز يجمع االأهل واالأ�شدقاء واالأحبة، 
لكن البع�ض يذهبون بعيداً يف ذلك، من خلل اإقامة مرا�شم زفاف غريبة 

ويف اأماكن غري تقليدية. 
 وفيما يلي، جمموعة من اأغرب حفلت الزفاف، بح�شب �شحيفة اأي بي 

�شي نيوز:
واحتفل الغوا�شان  املاء،  زفافهما حتت  اأ�شراليان حفل  اأقام عرو�شان   1-

�شابرينا ماير وروبرت هو�شار بحفل الزفاف مع جمموعة من الغوا�شني.
اأق��ي��م يف  ل��و  ال��زف��اف  حفل  يكون  اأن  ميكن  كيف  ي��وم��اً  ت�شاءلت  ه��ل   2-
اأمريكيان  ال�شوؤال، احتفل عرو�شان  الف�شاء اخلارجي؟ للإجابة على هذا 
لتحاكي  معدلة،  بوينغ  طائرة  منت  على   2009 ع��ام  يف  زفافهما  بحفل 

اأجواء الف�شاء.
-3 �شارك عامل الطبيعة كا�شي اأندر�شون واملمثلة مي�شي بايل حفل زفافهما 
400 كيلوغرام، وال��ذي مثل دور  اأكر من  مع دب �شخم ي�شل وزنه اإىل 

االإ�شبني يف حفل الزفاف الذي اأقيم يوم 12 �شبتمرب عام 2012.
اأف�شل الإقامة حفل زفافهما من اجلبال  -4 مل يجد هذان الزوجان مكاناً 
اجلليدية يف اأال�شكا، والتي تقل درجة احلرارة فيها عن 10 درجات حتت 

ال�شفر، على اأمل اأن يكون زواجهما اأكر دفئاً من ذلك.
هذان  احتفل  ال��ث��ل��وج،  تك�شوها  جبلية  قمة  على  زف���اف  م��را���ش��م  بعد   5-

العرو�شان بلحظاتهما االأوىل كزوجني بالتزلج على اجلليد.
مل يكن هناك الكثري من املدعوين يف حفل الزفاف، فرمبا يكون  اإذا   6-
عقدا  اللذان  العرو�شان  ه��ذان  فعل  كما  للحتفال،  منا�شباً  مكاناً  املنطاد 

قرانهما يف اجلو داخل املنطاد.

في�شبوك ت�شعى اإىل 
حت�شني �شورته� 

بالتهديد  ف��ي�����ش��ب��وك  جم��م��وع��ة  اأق�����رت 
الذي قد ي�شكله التو�شع الهائل ل�شبكات 
للدميوقراطية،  االجتماعي  التوا�شل 
مبا�شرة  امل�شكلة  ه��ذه  معاجلة  متعهدة 

وحتويل من�شتها اىل قوة للخري.
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  وت����اأت����ي 
لها على  رد  اآخ��ر  ال��ع��امل يف  االأ�شخم يف 
انتقادات كثيفة لعجزها على وقف انت�شار 
م�شتخدميها  ب��ني  اخل��اط��ئ��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
�شيما  وال  مليارين،  عددهم  يبلغ  الذين 
 2016 يف الفرة املوؤدية اىل انتخابات 

الرئا�شية يف الواليات املتحدة.
واأك�������د م�������ش���وؤول امل�������ش���ارك���ة امل���دن���ي���ة يف 
تدوينة  يف  �شكرابارتي  �شامد  في�شبوك 
اإدراكه لل�شرر الذي قد يلحقه االنرنت 

حتى بدميوقراطية �شليمة.
جدا  ب��ط��ي��ئ��ني  ك��ن��ا   2016 يف  وت���اب���ع 
ا�شتغلت  ك��ي��ف  ر����ش���د  يف  ف��ي�����ش��ب��وك  يف 
نعمل  م��وؤك��دا  من�شتنا،  م�شيئة  ج��ه��ات 
هذه  مفعول  اإب��ط��ال  على  بجدية  حاليا 

املخاطر.

خمّلف�ت من ال�شرف 
ال�شحي يف متحف 

مي�����ك�����ن ل���������زائ���������ري ال����ع����ا�����ش����م����ة 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة م����ن ه������واة ج����والت 
"لندن  ق��ب��و  ي��ن�����ش��وا  اأن  ال���رع���ب 
ال�شفاح"  "جاك  ومتحف  دجنن" 
متحف  اإىل  ف���ق���ط  وي���ت���وج���ه���وا   ،
ل��ن��دن ل���روؤي���ة م��ا ت��ب��ق��ى م��ن كتلة 
طناً   130 وزن��ه��ا  م��رّوع��ة  دهنية 
مت ا�شتخراجها من �شبكة ال�شرف 

ال�شحي العام املا�شي يف لندن.
اأنابيب  يف  الدهنية  الكتل  تتكّون 
عندما  ال�����ش��ح��ي،  ال�����ش��رف  �شبكة 
ت���ت���ج���م���د ت���ك���ت���لت م�����ن ال����زي����وت 
واملناديل  واحل��ف��ا���ش��ات  وال���ده���ون 
التي  االأ�شياء  من  وغريها  املبللة، 
ت�شّد  ك���ت���ًل  ل��ت�����ش��ك��ل  ت��ت��ف��ت��ت،  مل 
الإزالتها  ي���ح���ت���اج  م����ا  االأن����اب����ي����ب، 

بوا�شطة خمت�شني.
التي  الدهنية  الكتلة  اكت�شاف  ومت 
بامتداد  ط���ن���اً   130 وزن���ه���ا  ب��ل��غ 
املا�شي  العام  تقريباً  مراً   250
اأ�شفل  ال�شحي  لل�شرف  اأنبوب  يف 
ل��ن��دن. وا���ش��ت��غ��رق تفتيت  ����ش���وارع 
"تيمز  �شركة  م��ن  اأ�شابيع  الكتلة 
اخلراطيم  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ووتر" 

�شديدة القوة.
وال تعد الكتل الدهنية من االأمور 
الغريبة يف بريطانيا -حيث اأدخلت 
"اأوك�شفورد"  ق��ام��و���ض  يف  الكلمة 
الكتلة  ول��ك��ن   ،-2015 ع��ام  منذ 
العام  اك��ت�����ش��ف��ت  ال���ت���ي  ال���ده���ن���ي���ة 
املا�شي اقربت يف ال��وزن من وزن 
اأكرب  م���ن  ه���ي  ب���ال���غ،  اأزرق  ح����وت 
اكت�شافها  مت  التي  الدهنية  الكتل 

على االإطلق.
وكانت �شركة املياه قد اأطلقت طلباً 
ع��رب ت��وي��ر الق���راح ا���ش��م للكتلة 
الدهنية، واقرح عدة م�شتخدمني 
لتوير ا�شم "ترامب" اأو "دونالد" 
، فيما اقرح اآخرون اأ�شماء "نق�ض 
ال�شيانة". ويعر�ض املتحف قطعة 
ب��ح��ج��م ���ش��ن��دوق احل�����ذاء ه���ي ما 
اأما  ال�شخمة.  الكتلة  م��ن  تبقت 
ب���اق���ي ال��ك��ت��ل��ة ال��ده��ن��ي��ة ف��ق��ط مت 

ا�شتغللها كوقود حيوي.
�شوف  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ل��ة  ومت جت��ف��ي��ف 
الروائح  لتقليل  املتحف  يعر�شها 
يف  تعر�ض  و���ش��وف  منها،  املنبعثة 
االإغلق  حمكمة  زج��اج��ي��ة  وح���دة 
املقبل.  ف����رباي����ر   9 م����ن  ب����داي����ة 
فيكي  لندن  متحف  اأمينة  وقالت 
تكون  ���ش��وف  الكتلة  اإن  �شبارك�ض، 
اأكر القطع اجلذابة  من  "واحدة 
واملثرية لل�شمئزاز التي عر�شناها 

على االإطلق".

ن�ش�ئح ملم�ر�شة الري��شة 
خالل ال�شت�ء 

اأكد احتاد روابط ال�شيادلة االأملان على اأهمية 
ال���راأ����ض واالأق�����دام ب�شفة خ��ا���ش��ة عند  ت��دف��ئ��ة 
مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة يف ال���ه���واء ال��ط��ل��ق خلل 
يفقد عرب  اأن اجل�شم  واأو���ش��ح  ال�شتاء.   ف�شل 
ال���راأ����ض ال��ك��ث��ري م���ن احل������رارة، يف ح���ني تعزز 
االأق����دام ال��ب��اردة م��ن ف��ر���ض االإ���ش��اب��ة بنزالت 
ال����ربد. وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى م��ر���ش��ى ال�����ش��ك��رى على 
اأقدامهم  تدفئة  اإىل  االنتباه  اخل�شو�ض  وجه 
الأن  ن��ظ��راً  اخل���ارج  يف  الريا�شة  ممار�شة  عند 

اأقدامهم تعاين من خلل يف االإح�شا�ض بدرجة 
اإتباع  امل��رء  ينبغي على  ع��ام،  وب�شكل  احل���رارة. 
ال��ري��ا���ش��ة يف  "الب�شلة" ع��ن��د مم��ار���ش��ة  م��ب��داأ 
ارت���داء عدة  اأي  ال�شتاء،  خ��لل  الطلق  ال��ه��واء 
قطعة  خلع  ميكن  بحيث  امللب�ض  من  طبقات 
من القطع اإذا ما ارتفعت درجة احلرارة جتنباً 
ارتدائها  مع  امللب�ض،  حتت  احل���رارة  لتكد�ض 
احل������رارة مرة  درج����ة  ان��خ��ف�����ش��ت  اإذا  جم�����دداً 

اأخرى. 

تناول اأّي جرعة من الدهون ي�شّر الوزن
بالدهون  الغنّية  املاأكوالت  الكثري من  ا�شتهلك  اأّن  �شّك يف  ال 
لكن  اإ�شافية.  كيلوغرامات  اكت�شاب  اإىل  �شيوؤّدي  واح��دة  ُدفعة 
عند االنتباه اإىل الكمية، فل داعي للهلع! للوقاية اإذاً من زيادة 
االلتزام بجرعة تدخل �شمن وحداتكم  ال��وزن، احر�شوا على 

احلرارية اليومية التي حتتاجون اإليها.
ن�شبة  تبلغ  اأن  يجب  االأم��ريك��ي��ة،  ال��زراع��ة  وزارة  اإىل  ا�شتناداً 
ال�شعرات احلرارية اليومية من الدهون امل�شّبعة اأقّل من 10 
يف املئة. ويو�شي اخلرباء عموماً باحل�شول على نحو 20 يف 

املئة من الكالوريهات اليومية من الدهون ال�شّحية.
الدهون ال متلك اأيَّ فائدة

يحتاج كل �شخ�ض اإىل تناول كميات كافية من الدهون لدعم 
وظائف دماغه وج�شمه الطبيعية.

واالإ�شارات  الهرمونات،  الإن��ت��اج  امل���واد  ه��ذه  اأهّمية  ع��ن  ف�شًل 
ال�شعر  �شّحة  ودع��م  اجل�شم،  ح��رارة  درج��ة  وتنظيم  اخللوية، 

والب�شرة واالأظافر.
�شّيئة للإن�شان

ال��ك��رب��وه��ي��درات، ه��ن��اك ج���ودة عالية م��ن الدهون  ِغ���رار  على 
واأخرى منخف�شة تكون غري مفيدة لل�شّحة ُتعرف بالدهون 
امل�شّبعة املوجودة حتماً يف االأطعمة امل�شّنعة كالت�شيب�ض. ا�شتناداً 
الزراعة  وزارة  عن  ال�شادرة  الغذائية  التوجيهية  املبادئ  اإىل 
االأمريكية، فاإّن املاأكوالت التي حتتوي الدهون اجلّيدة ت�شمل 
ال�شّيئة  اأّن نظرياتها  الكتان، يف حني  ال�َشلمون واجلوز وبذور 
ت��ك��ون م��وج��ودة يف ال��زب��دة وده����ون ال��ب��ق��ر وال���زي���وت النباتية 

املهدرجة جزئياً.
االأطعمة الغنّية بالدهون ترفع الكول�شرول

م�شتويات  ب��ارت��ف��اع  ُرب��ط��ت  ق��د  امل�شّبعة  ال��ده��ون  اأّن  ح��ني  يف 
االأخرى  االأن��واع  اأّن  اأظهرت  الدرا�شات  اأّن  غري  الكول�شرول، 
بذور  يف  املوجودة  امل�شّبعة،  غري  املتعّددة  الدهنية  كاالأحما�ض 
دوار ال�شم�ض واليقطني وال�شم�شم وال�َشلمون والتونة واجلوز، 

تخّف�ض معدالت الكول�شرول ب�شكل ملحوظ.
هناك نوع واحد فقط من الدهون

يتّم غالباً جمع الدهون مع بع�شها، لكن يف الواقع هناك اأنواع 
امل�شّبعة هي  عديدة خمتلفة. الدهون االأحادية واملتعّددة غري 
عك�ض  على  ب�شهولة،  حرقها  اجل�شم  وي�شتطيع  للقلب  �شّحية 
كدهون يف  تخزيُنها  ي�شهل  التي  واملهدرجة  امل�شّبعة  نظرياتها 
امل�شّبعة  الدهون  ف��اإّن  االأمريكية،  الزراعة  وزارة  وفق  اجل�شم. 
ودهون  الهند  ج��وز  وزي��ت  ال��زب��دة  عالية يف  بكميات  م��وج��ودة 
البقر واخلنزير وحتى الدجاج. اأّما االأنواع املهدرجة فتتوافر 
واالأطعمة  ج��زئ��ي��اً  امل��ه��درج��ة  النباتية  ال��زي��وت  يف  خ�شو�شاً 

امل�شّنعة والدهون احليوانية.
هذا هو البديل ال�شحي للزبدة

يحتوي  مبكون  الزبدة  ا�شتبدال  �شرورة  اإىل  باحثون  تو�شل 
والزيوت  النباتي  ال�شمن  م�شبعة موجودة يف  دهون غري  على 
امل�شتخرجة من اخل�شراوات، كّل ذلك بهدف احلّد من اأمرا�ض 

القلب والكول�شرول.
االأمريكية  القلب  قبل جمعية  ر�شمي من  ا�شت�شاري  قال  وقد 

عن هذا اخل�شو�ض اإّن ا�شتهلك الدهون امل�شبعة ي�شر كثرياً 

اأن  بالزيوت ميكن  ا�شتبدالها  واأن 
واالأوعية  القلب  باأمرا�ض  االإ�شابة  خطر  من  يقلل 

ت��ن��اول حبوب  ك��ع��ن��د  امل��ائ��ة مت��ام��اً  يف   30 بن�شبة  ال��دم��وي��ة 
الكول�شرول. وتاأتي هذه الدرا�شة التي اأجراها خرباء يف كلية 
الدرا�شات  حول  ال�شكوك  كّل  لتزيل  العامة  لل�شحة  هارفارد 

التي اأ�شارت اإىل اإمكانية تناول الزبدة يف االأ�شهر االأخرية.
وقد تو�شل العلماء بعد حتاليل كثرية اإىل اأن الدهون امل�شبعة 
الق�شدة،  الد�شم،  الكامل  احلليب  الزبدة،  يف  املوجودة  كتلك 
زيت النخيل، زيت جوز الهند، حلم البقر وحلم اخلنزير كلها 

مرتبطة بزيادة خطر االإ�شابة باأمرا�ض القلب.
كما اأّن ا�شتبدال هذه الدهون بتلك غري امل�شبعة املوجودة يف 
الزيوت النباتية اأو الزيوت االأحادية غري امل�شبعة املوجودة يف 
االإ�شابة  واملك�شرات يقلل من خطر  االأفوكادو  الزيتون،  زيت 

مب�شاكل يف القلب.
ُن���������ش����رت يف جملة  ال����ت����ي  ال�����درا������ش�����ة  ل����ه����ذه  وك���خ���ل����ش���ة 
الغنية  االأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  ف���اإن  الطبية،   Circulation

بالدهون امل�شبعة يجب اأن يتم تقلي�شه من النظام الغذائي.
بج�شمك الدهون  حترق  اأطعمة   5

يعاين الكثري من االأ�شخا�ض حول العامل من م�شكلة الدهون 
النا�ض  ال��ك��ث��ري م��ن  ي��ح��اول  ذل���ك  ال����وزن، ويف �شبيل  وزي����ادة 
واتباع  الريا�شة  ممار�شة  طريق  عن  ال��ده��ون  من  التخل�ض 

نظم حميات غذائية.

ومي��ك��ن حت��ق��ي��ق حلم 
والق�شاء  ال���ر����ش���اق���ة 
ع��������ل��������ى ال����������ده����������ون 
اجل�شم  يف  امل���راك���م���ة 
م����ن خ������لل االن����ت����ظ����ام يف 
ب��ع�����ض االأط���ع���م���ة التي  ت���ن���اول 
ت��زي��د م���ن م���ع���دالت ح���رق اجل�شم 

للدهون.
الع�شل

ي��ع��د م��ن اأف�����ش��ل االأط��ع��م��ة ل��لأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
ال�شمنة املفرطة، فهو يخف�ض الدهون من البطن بالتحديد، 

ويح�شن ن�شيج اجللد اأي�شا.
اللوز

تناول اللوز ب�شكل منتظم ي�شاعد على التخل�ض من الوزن عن 
طريق تثبيت ن�شبة ال�شكر يف الدم، ومقاومة ال�شعور باجلوع.

النعناع
ال�شموم،  م��ن  اجل�����ش��م  تطهري  ع��ل��ى  ف��ق��ط  يعمل  ال  ال��ن��ع��ن��اع 
لل�شعرات  ج�شمك  ح��رق  معدل  رف��ع  يف  اأي�شا  ي�شاعد  ولكنه 

احلرارية.
ال�شوفان

ي�شاعدك على اإنقا�ض وزنك، الأنه اإىل جانب كونه منخف�شا 
اجل�شم  ح��رق  عملية  من  ي�شرع  فهو  احل��راري��ة،  ال�شعرات  يف 

لل�شعرات احلرارية.
بيا�ض البي�ض

يحتوي بيا�ض البي�ض على كل ما يلزم ج�شمك من الربوتني، 
اأنه  اإىل جانب  ال��ده��ون،  اأق��ل من  اأن��ه يحتوي على كمية  كما 
ي�شاعد ج�شمك يف التخل�ض من الدهون واإ�شراع معدل حرق 

ال�شعرات احلرارية.

مف�هيم خ�طئة عن ا�شتهالك 
الدهون.. ال تخ�فوا منه�!

�إىل حّد ما. فبعد  �أمر مفهوم  هناك معلومات عدة غري �صحيحة متعّلقة بالدهون، وهذ� 

�أنها مهّمة  �أخريً�  �ّت�صح للخرب�ء  و�صف هذه �ملو�د لأعو�م متتالية بالأ�صو�أ على �لإطالق، 

�ُصمعة  ت�صّوه  �لتي  �ملفاهيم  �نت�صار  ب�صبب  �ل�صّحي.  �لغذ�ئي  �لنظام  يف  جدً� 

�ملعلومات  �ل�صوء على  �لتغذية  �أخريً� بع�ض خرب�ء  �صّلط  كّليا،  �لدهون 

�خلاطئة �لأكرث �صيوعًا، وعر�صو� يف �ملقابل حقائقها �لفعلّية:
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�ش�ؤون حملية

حتت �صعار  �كت�صف.. تعّلم.. و�رتق

انطالق فع�لي�ت يوم تقنية املعلوم�ت يف ج�معة االإم�رات

لدعم �لبتكار يف �صناعة �لطري�ن

مط�رات اأبوظبي وج�معة نيويورك اأبوظبي توقع�ن مذكرة تف�هم 

بهدف �لرتويج لعو�مل �جلذب وبخرب�ت �إمار�تية 

كّلية دبي لل�شي�حة تنّظم جولة تعريفية  لـــ 17 �شركة �شي�حية يف منطقة حّت� 

•• العني - الفجر

املعلومات يف جامعة  انطلقت ام�ض فعاليات يوم تقنية 
االإمارات والتي ينظمها قطاع تقنية املعلومات، بح�شور 
البيلي  مدير اجلامعة  الدكتور حممد  االأ�شتاذ  �شعادة 
وعدد من مدراء القطاعات وعمداء الكليات واملوظفني 
والطلبة، ومب�شاركة نخبة من ال�شركات املهتمة مبجال 
باحلرم  الكلية  مبنى  يف  وذل���ك  و�شناعاتها،  التقنية 

اجلامعي يف مدينة العني.
واأكد �شعادة الدكتور حممد البيلي يف الكلمة االفتتاحية، 
اال�شراتيجية  جت�شيد  يف  احل���دث  ه���ذا  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  للبتكار  الوطنية 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف جلعل االإمارات 
���ش��م��ن ال�����دول االأك�����ر اب���ت���ك���اراً ع��ل��ى م�����ش��ت��وى العامل 
الركيز  �شرورة  اإىل  م�شرياً  القادمة،  ال�شنوات  خلل 

تكنولوجية،  حتتية  بنية  خللق  والتطوير  البحث  على 
الوطني،  االق��ت�����ش��اد  م���ع���ادالت  ت��غ��ي��ري  وامل�����ش��اه��م��ة يف 
�شعادته  نقلة علمية ومعرفية متقدمة. ودعا  وحتقيق 
فر�شة  باعتباره  احل��دث  هذا  مع  التفاعل  اإىل  الطلبة 
ي�شهم يف خلق  املعرفة وتبادل اخل��ربات، مما  الكت�شاب 
القطاعات  م�شتقبل  ل�شناعة  متكاملة  عاملية  من�شة 
اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة، وق�����ال: ن��ح��ن يف ج��ام��ع��ة االإم������ارات 
"جامعة امل�شتقبل " ننظر للم�شتقبل بعني املُبتكر الذي 

املعلومات  تقنية  ي��وم  وت�شمن  التكنولوجيا.  ي�شنع 
اأفكار مهمة وه��ي: االكت�شاف،  الثانية ثلثة  يف دورت��ه 
ثمانية  يف  مناق�شتها  �شيتم  حيث  واالرت��ق��اء،  والتعلم، 
اإىل  باالإ�شافة  يومني،  م��دار  على  خمتلفة  حما�شرات 
عدة  القطاع  فيه  ي�شتعر�ض  م�شاحب  تقني  معر�ض 
خدمات مهمة للطلبة واملوظفني يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات، كما ت�شمن على عدد من امل�شابقات بجوائز 

قّيمة للم�شاركني يف املعر�ض.

•• اأبوظبي - الفجر

وّق��ع��ت م��ط��ارات اأب��وظ��ب��ي م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع جامعة 
ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، ب��ه��دف تعزيز 
ال��ط��ريان، وذل��ك من خ��لل تبادل  االبتكار يف �شناعة 
�شورة  يف  التكنولوجية  والتنمية  واالأب��ح��اث  املعرفة 
وامل�شتقبل"،  "االبتكار  ع��ن��وان  حت��ت  م�شركة  م��ب��ادرة 
ال��ذي يحيي   2018 اأه��داف ع��ام زاي��د  �شعياً لتحقيق 
ذكرى موؤ�ش�ض الدولة املغفور له باإذن اهلل تعاىل، ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان. 
ال���وال���د واملوؤ�ش�ض  ب�����اإرث  امل���ب���ادرة  ح��ي��ث حت��ت��ف��ي ه���ذه 
ب��ن �شلطان  ت��ع��اىل، ال�شيخ زاي���د  ب���اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
تكرمياً  وذل��ك  التنمية،  قواعد  اأر�شى  ال��ذي  نهيان،  اآل 
ملبادئه وروؤيته حول اأهمية االبتكار لدى جيل ال�شباب 

لتح�شني وتطوير وتنمية االأمة. 
تعزيز  ال��ت��ف��اه��م يف  م���ذك���رة  ت�����ش��اه��م  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
�شت�شهد  حيث  ال���دويل،  اأبوظبي  مطار  يف  االإمكانيات 
مطارات  من  ك��ًل  تنظيم  ال�شراكة  ه��ذه  مراحل  اأوىل 
اأب���وظ���ب���ي وج���ام���ع���ة ن���ي���وي���ورك اأب���وظ���ب���ي ور������ض عمل 
اأفكار  وحت��دي��د  ط��رح  �شاأنها  م��ن  م�شركة  وف��ع��ال��ي��ات 
وفر�ض متعددة، وذلك يف �شبيل تنمية مطار العا�شمة 

ليمثل معيار جديد يف طليعة التقدم التكنولوجي.

����ع االت��ف��اق��ي��ة ك���ل م���ن ع��ب��د امل��ج��ي��د اخل����وري،  وق���د وقَّ
وال�شيد  اأبوظبي  ملطارات  باالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  رئي�ض  نائب  بلوم،  األفريد 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  اأق��ي��م يف ح��رم جامعة  خ��لل حفل 

اليوم  بح�شور عدد من ممثلي كل املوؤ�ش�شتني. 
الرئي�ض  املجيد اخل��وري  ال�شيد عبد  اأف��اد  ومن جانبه 

"�شركز  قائًل:  اأبوظبي  ملطارات  باالإنابة  التنفيذي 
له  املغفور  دع��م قيم  زاي��د على  ع��ام  مل��ب��ادرة  م�شاهمتنا 
اآل نهيان من  باإذن اهلل تعاىل، ال�شيخ زايد بن �شلطان 
خلل تنظيم عدد من الفعاليات واالأن�شطة التي تعزز 
االبتكار والتنمية، لت�شجيع واإلهام �شناع م�شتقبل هذا 

القطاع". 

وامل�شتقبل"  "االبتكار  مبادرة  حتتفل  قائًل:  واأ���ش��اف 
ميلد  ع���ل���ى  ع������ام   100 م�������رور  ذك�������رى  مب���ن���ا����ش���ب���ة 
لتنفيذ  كر�شها  التي  وحياته  للدولة  املوؤ�ش�ض  القائد 
ا�شراتيجية ا�شتثنائية مل�شتقبل االإمارات املبهر، وو�شع 
االإمارات  دولة  ت�شهدها  التي  الع�شرية  النه�شة  اأ�ش�ض 

على امل�شتويات كافة.
اأم����ا ع��ن ال�����ش��ي��د األ��ف��ري��د ب��ل��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جامعة 
ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي، ف��ق��ال: ت��ق��دم ه���ذه ال�����ش��راك��ة مع 
م��ط��ارات اأب��وظ��ب��ي ف��ر���ش��ة ف��ري��دة جل��ام��ع��ة نيويورك 
اأبوظبي  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  للعمل  اأب��وظ��ب��ي 
العامل،  اأن��ح��اء  كافة  مع  االإم���ارة  ترابط  تعزيز  بهدف 
االأمر الذي من �شاأنه جلب املزيد من املعرفة والثقافة 
خمتلف  م��ن  املتنامية  االقت�شادية  وال��ف��ر���ض  الغنية 
اأبوظبي  ق��درة  تعزيز  �شي�شاهم يف  ال��ع��امل، مما  اأرج���اء 
املرتبطة  وروؤيتها  املعرفية  ا�شتك�شافاتها  م�شاركة  على 
مع  فعالية  اأك��ر  ب�شكل  والعاملية  االإن�شانية  باملجاالت 
الطرفني  كل  من  خمت�شون  و�شيقوم  اأج��م��ع.  العامل 
اأهمية يف جمال  باإجراء درا�شات حول مو�شوعات ذات 
اأكادميية وتقنية للباحثني  الطريان، موفرين مرافق 
بهدف  وذل��ك  وا�شتطلعات،  ميدانية  اأبحاث  الإج��راء 
العلمية فيما  النظريات  التحقيق يف ج��دوى عدد من 

يتعلق باأ�شاليب االبتكار املحتمل تطبيقها يف القطاع.

•• دبي - الفجر

نّظمت كلية دبي لل�شياحة التابعة لدائرة 
ال���ت���ج���اري بدبي  وال��ت�����ش��وي��ق  ال�����ش��ي��اح��ة 
تعريفية  جولة  م��وؤخ��راً  لل�شياحة(  )دب��ي 
العاملة  ال�شياحية  ال�شركات  اأب��رز  ملمّثلي 
لل�شياحة  ال����روي����ج  ب���ه���دف  االإم��������ارة  يف 
منطقة  يف  النوعية  التنموية  وامل�����ش��اري��ع 
وعوامل  مم���ّي���زات  اإىل  وال���ت���ع���ّرف  ح���ّت���ا، 
التي جتعل منها وجهة  ال�شياحي  اجلذب 
ال�شمو  . وك����ان ���ش��اح��ب  ل���ل���زّوار  م��ث��ال��ي��ة 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
العام  اأط���ل���ق  ق���د  رع����اه اهلل،  دب����ي،  ح��اك��م 
ملنطقة  ال�شاملة  التنموية  اخلطة  املا�شي 
حّتا التاريخية التابعة الإمارة دبي، والتي 
يعد  حيث  حكومية،  ج��ه��ات  ع��دة  تتبناها 
التي تنفذ على  امل�شاريع  اأهم  امل�شروع من 

م�شتوى املنطقة .
لل�شركات  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  اجل���ول���ة  وت���ن���درج 
اإط��ار اجلهود التي تقوم بها  ال�شياحية يف 
من  القطاع  لتوطني  لل�شياحة  دب��ي  كلية 
خلل التعريف مبقومات اجلذب ال�شياحي 
ال�شراكة  م��ف��ه��وم  وت���اأك���ي���د  االإم���������ارة،  يف 
ال�شياحي  ب��ال��روي��ج  املعنيني  جميع  ب��ني 
ال�شياحيني  املر�شدين  دور  وتفعيل  لدبي، 
املواطنني املرخ�شني واملخت�شني باالإر�شاد 
ال�شياحي يف منطقة حتا، والذين ح�شلوا 

ع��ل��ى ال��رخ��ي�����ض مل���زاول���ة امل��ه��ن��ة ب��ع��د اأن 
املر�شد  برنامج  �شمن  للتدريب  خ�شعوا 

ال�شياحي االإماراتي التابع للكلية.
واأك�������دت م����رمي امل��ع��ي��ن��ي، م���دي���ر توطني 
لل�شياحة  دب��ي  كلية  يف  ال�شياحي  القطاع 
باعتبارها  ح��ت��ا،  ملنطقة  ال��روي��ج  اأه��م��ي��ة 
بيئة  فيها  تتوافر  التي  املناطق  اأه��م  م��ن 
مبمار�شة  لل�شائح  ت�شمح  خلبة  طبيعية 
جم��م��وع��ة م���ن االأن�����ش��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة ب���دءاً 
و�شواًل  )الكاياك(،  التجذيف  ريا�شة  من 
الراثية  املواقع  اإىل  الو�شول  اإىل فر�شة 

التاريخية املتعددة.
اإّن م�شروع منطقة حّتا، واخلطط  وقالت 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا ت�����ش��ّك��ل قفزة 

التي  البيئية  ال�شياحة  خدمات  يف  نوعية 
االإم�����ارة الرويجية  م��ع خ��ط��ط  ت��ت��واف��ق 

لتلك املنطقة.
التلة،  زي������ارة ح��دي��ق��ة  اجل���ول���ة  و���ش��م��ل��ت 
حّتا  وق��ري��ة  القدمية،  ال�شريعة  وم��زرع��ة 
الراثية، وال�شد، وحّتا )كاياك(، باالإ�شافة 
املخيم  واأخ���ريا  الع�شل  م��زرع��ة  زي���ارة  اإىل 
لهذه  اإع��داده خ�شي�شاً  ال��ذي مت  الراثي 

الغداء  وجبة  تناول  �شملت  حيث  الزيارة، 
والتقاط ال�شور التذكارية للم�شاركني.

وجتدر االإ�شارة اإىل اأن عدد من املر�شدين 
ال�����ش��ي��اح��ي��ني امل��واط��ن��ني وامل��رخ�����ش��ني هم 
وا�شطحاب  اجل���ول���ة  ب��ع��م��ل  ق���ام���وا  مم���ن 
ال���وف���د جل��م��ي��ع امل���واق���ع وت��ع��ري��ف��ه��م على 
واملمّيزات  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  اجل���غ���رايف  ال��ت��ن��وع 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ت���ي ت���زخ���ر بها، 

احليوية  مواردها  على  املحافظة  واأهمية 
زيارة  اجل��ول��ة  وت�شمنت  فيها،  امل��وج��ودة 
قرية حتا الراثية التي تعرف الوفد من 
خللها على منط احلياة، ومناذج البيوت 
ال��ق��دمي��ة، وال��ع��دي��د م��ن ت��ف��ا���ش��ي��ل حياة 
احلفاظ  اأهمية  اإىل  باالإ�شافة  االأج����داد، 
والتقاليد  للعادات  ال��ق��دمي  امل���وروث  على 

خا�شة كرم ال�شيافة العربية االأ�شيلة .

حممد بن حم يثمن ح�شول االإم�رات على 
املرتبة الث�نية ع�مليً� يف الثقة يف احلكومة

•• العني - الفجر

قال �شعادة ال�شيخ الدكتور حممد بن م�شلم بن حم العامري نائب االأمني 
العام ملنظمة ام�شام باالأمم املتحدة ، مبنا�شبة ح�شول االمارات على املرتبة 
 ، العاملي  اإدمل��ان  موؤ�ش�شة  موؤ�شر  ح�شب  احلكومة  يف  الثقة  يف  عاملياً  الثانية 
اىل  وموؤ�ش�شاتها  احلبيبة  بدولتنا  الو�شول  تريد  الر�شيدة  حكومتنا  ان 
منها  احلكومية  خا�شة  والقطاعات  امليادين  �شتى  يف  العاملية  امل�شتويات 
للت�شهيل على املواطنني واجلمهور ب�شكل عام وتقدمي اأف�شل اخلدمات له. 

وا�شاف بن حم اأن هذا االإجناز يعرب 
ب�شورة وا�شحة عن جودة ال�شيا�شات 
والكفاءة  واال�شراتيجيات  واخلطط 
ب��ه��ا اجلهاز  ي��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة، 
احلكومي يف دول��ة االإم��ارات العربية 
املرتفعة  الر�شا  وم�شتويات  املتحدة، 
عن اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شات 
نف�شه  الوقت  يف  وتعك�ض  احلكومية، 
االإم���ارات���ي ومرونته  ق��وة االق��ت�����ش��اد 
التحديات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  وق���درت���ه 

املختلفة.
بكل  ت��ع��م��ل  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  "اإن 
فهم  املواطنني،  دع��م  يف  وثبات  جهد 
النا�ض  من  ب��االق��راب  دائماً  عودونا 

امل�شكلت  املعي�شي، وحماولة حل  اليومية وم�شاركتهم واقعهم  يف حياتهم 
والعقبات التي تعر�شهم ورفع املعاناة عن كاهلهم و حتقيق ال�شعادة لهم 
والأ�شرهم واأبنائهم، ويف �شبيل حتقيق ذلك يتم اإطلق العديد من املبادرات 
واجلهود ومنها م�شروع احلكومة الذكية ، اأو حكومة امل�شتقبل اأو احلكومة 

التي ال تنام.
اأن االإجن��ازات التي تتحقق كل يوم على ار�ض االإم��ارات مل  واأ�شار �شعادته 
،ب��ل هي ثمرة ما ت�شهد الدولة من جهود دوؤوب��ة من قبل  تاأتي من ف��راغ 
“حفظة  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
باملجتمع  النه�شة احل�شارية واالنطلق  اال�شتقرار ودعم  تر�شيخ  اهلل”يف 

اإىل اآفاق من العاملية. 
ا�شتحداث  "اإن  املتحدة  ب��االمم  ام�شام  ملنظمة  العام  االم��ني  نائب  واأ�شاف 
العامل  االأوىل يف  للت�شامح للمرة  لل�شعادة ووزي��ر دولة  من�شب وزير دولة 
اأنه بالرغم  الر�شيدة اال�شتثنائية حيث  القيادة  ابتكارا فذا وذكيا من  يعد 
الر�شيدة  القيادة  اأن  اإال  العامل،  �شعب يف  اأ�شعد  االإم��ارات هو  �شعب  اأن  من 
العاملية، وجتعل دائما  املرتبة  ال�شعادة وتلك  ترغب يف املحافظة على تلك 
اليومي  و�شغلها  وهمتها  همها  فهي  اأولوياتها  راأ���ض  على  االإن�شان  �شعادة 
خطط  كافة  ومواءمة  ب�شعبها  االرتقاء  نحو  ال�شحيح  االجت��اه  يف  وت�شري 

الدولة وبراجمها و�شيا�شاتها لتحقيق �شعادة املجتمع.
كما اأنه ياأتي يف �شياق م�شرية الرفاهية والرخاء التي بداأها املغفور له باإذن 
وتكري�شها �شاحب  تعزيزها  ويتابع  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل 

ال�شمو رئي�ض الدولة حفظه اهلل.
واأ�شار الدكتور حممد اىل اأن "التطوير والتغيري اأمر �شحي و�شليم وال بد 
منه واأن االأمم التي تريد اال�شتمرار واملحافظة على تقدمها عليها اأن جتدد 
دائما دماءها و�شبابها واأن تطور من اآلياتها واأدواتها واأن حتدث من عملها 
حتى ت�شتطيع املناف�شة وتكون قادرة على املواجهة، االأمر الذي يتطلب دوما 

الت�شلح باأدوات امل�شتقبل وبكل ما هو مبتكر وخلق و�شروري.

�شرطة اأبو ظبي تطلق حملة ال 
تدع ال�شرعة جتعل منك ق�تاًل

•• اأبوظبي - الفجر 

اطلقت �شرطة اأبو ظبي، حملة التوعية املرورية املوحدة االأوىل لعام 2018 
على م�شتوى الدولة، حتت �شعار »ال تدع ال�شرعة جتعل منك قاتًل«.

والدوريات  امل��رور  مديرية  مدير  اخلييلي  حممد  خليفة  العميد  واأو���ش��ح 
الفعاليات  م��ن  ع���دداً  تت�شمن  احلملة  اأن 

لتوعية املجتمع، ت�شمل تقدمي توعية 
املجال�ض،  ويف  لل�شائقني،  م��ي��دان��ي��ة 
والركيز على تثقيف االأباء واالأمهات 
املدار�ض،  يف  ال��ت��دري�����ش��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 

و�شائقي احلافلت املدر�شية.
م�شتوى  رفع  على  احلملة  تركز  كما 
الزائدة  ال�����ش��رع��ة  مب��خ��اط��ر  ال��وع��ي 
الطرق  اأم���ن  ال��ق��ي��ادة، و�شبط  اأث��ن��اء 

واحلفاظ على اأرواح النا�ض.
واأك�������������د احل�������ر��������ض ع�����ل�����ى ����ش���لم���ة 
من  باعتبارها  الطريق  م�شتخدمي 
املهمة  اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اأول���وي���ات���ه���ا 
ل��ت��ك��ون اأك���ر اأم���ن���اً و���ش��لم��ة، �شمن 

ن��ط��اق م��وا���ش��ل��ة ج��ه��ود حت��ق��ي��ق نتائج 
اإيجابية يف م�شتويات ال�شلمة املرورية.

االآم��ن��ة �شمن نطاق  ب��ال��ق��ي��ادة  االل���ت���زام  ع��ل��ى  ال�����ش��ائ��ق��ني  وح���ّث اخلييلي 
الطريق،  م�شتخدمي  و�شلمة  �شلمتهم  على  للحفاظ  املحددة  ال�شرعات 
ال�شباب  وت�شجيع  واملدار�ض  اجلامعات  يف  املرورية  التوعية  تكثيف  موؤكداً 
على االلتزام بقانون ال�شري واملرور وال�شرعات املقررة والتوا�شل معهم من 

خلل مواقع التوا�شل االجتماعي للرتقاء ب�شلوكهم مرورياً.
وحّذر من النتائج اخلطرة املرتبة على القيادة ب�شرعات عالية، مو�شحاً اأن 
القيادة ب�شرعات عالية توؤدي اإىل عدم تعامل ال�شائق مع االأحوال الطارئة 
ال�شرعة  وتقلل  املحددة  بال�شرعات  االآمنة  بالقيادة  مقارنة  الطريق  على 
وعدم  الب�شر،  جماالت  النخفا�ض  نتيجة  امل�شافة  تقدير  دقة  من  العالية 
االلتزام  اإىل  اإىل  ال�شائقني  ودع��ا  ال�شيارة.  اأم���ام  القريبة  االأج�����ش��ام  روؤي���ة 
دور  اأهمية  م��وؤك��د   ، �شلمتهم  تعزز  التي  امل��روري��ة   واالأن��ظ��م��ة  بالقوانني 
بال�شرعات  واالل��ت��زام  االآم��ن��ة  ال��ق��ي��ادة  ثقافة  ن�شر  جهود  بتعزيز  املجتمع 
للوقاية من احلوادث املرورية التي قد تقع ب�شبب زيادة ال�شرعات، مو�شحاً 
قًل  كلما  ال�شرعة  زادت  كلما  اأن��ه  اأك��دت  العلمية  الدرا�شات  من  العديد  اأن 
الوقت اللزم للتوقف واأ�شبح جتنب احلادث املروري اأكر �شعوبة. واأكد 
على  ال�شرعات  و�شبط  القانون،  وتطبيق  التوعية  جهود  تعزيز  اخلييلي 
الطرق من خلل �شبكة رادارات متطورة، �شمن منظومة �شرطة اأبو ظبي 

يف احلد من حوادث املرور، من اأجل �شلمة اجلميع.



قد يكون م�صّرً� ب�صّحتنا متامًا كالوجبات �ل�صريعة

التوّتر .. يرتبط بعمل البكتريي� املعوية
يف درا�شة اأخرية، وجد الباحثون اأّن الفئران االإناث املتوّترة 
اختربت تغرّيات يف البكترييا املعوية، اأي جمموعة الكائنات 
املجهرّية التي تعي�ض يف االأمعاء، م�شابهة ملا وجدوه كردٍّ على 
الذكور  الفئران  ل��دى  اأّم��ا  ال��ده��ون.  ع��ايل  الغذائي  النظام 

فتبنّي غياب تاأثري التوّتر يف البكترييا.
��ل��وا اإل��ي��ه��ا يف جمّلة  ن�����ش��ر ال��ب��اح��ث��ون ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���شّ
اأ�شارت  Scientific Reports )تقارير علمّية(، حيث 
جامعة  يف  الدرا�شة،  يف  امل�شاركة  )املوؤّلفة  وات��ر  بريدج  ل��ورا 

بريغهام يونغ يف مدينة بروفو يف والية يوتاه االأمريكية(، 
اإّن  اإىل  وزم����لوؤه����ا 

النتائج  يف  املحتمل  املعوية  البكترييا  دور  تو�شح  نتائجهم 
ال�شّحّية املرتبطة باجلن�ض يف الرّد على التوّتر.

�لبكترييا �ملعوية
الواليات  �شّكان  م��ن   80% نحو  عانى 

امل������ّت������ح������دة االأم�������ريك�������ّي�������ة م���ث���ًل 

املا�شي،  ال�شهر  يف  التوّتر  اأع��را���ض  من  االأق���ّل  على  عار�شاً 
اأّن  املعروف  النف�ض. ومن  بح�شب اجلمعّية االأمريكّية لعلم 
للتوّتر اآثاراً �شلبّيًة يف ال�شّحة العاطفّية كما اجل�شدّية، مبا 
واالكتئاب  النف�شي  باال�شطراب  االإ�شابة  خطر  تزايد  فيها 
وال�شمنة. ت�شري الدرا�شة اجلديدة اإىل اأّن بع�ض هذه االآثار 
رمبا يعود اإىل كيفّية رّد الكائنات املجهرّية املوجودة يف 

االأمعاء على التوّتر.

حمية غذ�ئية
النتائج  هذه  اإىل  وزملوؤها  وات��ر  بريدج  لت  تو�شّ
ك��ب��رية من  اخ��ت��ب��اراٍت على جمموعة  اإج���راء  بعد 
اأ�شبوعاً،   16 ط���وال  واالإن�����اث.  ال��ذك��ور  ال��ف��ئ��ران 
بقي  حني  يف  الدهون،  عايل  طعاماً  ن�شفها  اأُطعم 

الق�شم االآخر يّتبع النظام الغذائي )ت�شو( العادي.
اأ���ش��ب��وع��اً، ت��ع��ّر���ش��ت جم��م��وع��ة الفئران   16 ب��ع��د م���رور 
اأو اثنتني يف اليوم على مدار  باأكملها لتوّتٍر خفيٍف مّرًة 
18 يوماً، علماً باأن عوامل ال�شغط تنّوعت بني ال�شباحة 
يف امل���اء ال��ب��ارد، وال��ن��وم على ف��را���ٍض رط���ٍب، و���ش��م��اع �شوت 

الكائنات املفر�شة، اأو �شّم رائحتها.
ح��ّل��ل ال��ب��اح��ث��ون ع��ي��ن��ات م��ن ال����رباز ق��ب��ل تعّر�ض 
ال��ف��ئ��ران ل��ل��ت��وّت��ر وب��ع��ده ل��ي��ح��ّددوا ك��ي��ف تاأّثرت 

البكترييا املعوية بالنظام الغذائي والتوّتر.
باالإ�شافة اإىل هذا، قا�ض الفريق م�شتويات القلق 
ا�شتعدادها  م��دى  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  ال��ق��وار���ض  ل��دى 

للتجّول يف متاهة مفتوحة.

تغري�ت ج�صدية متمّيزة
اأظهرت الفئران كّلها تغريات مهّمة يف البكترييا 
الدهون.  الغذائي عايل  النظام  على  رّداً  املعوية 
ال���ذك���ور التي  ال��ف��ئ��ران  اأّن  ال��ف��ري��ق وج���د  ل��ك��ّن 
اأظهرت  ال��ده��ون  ع��ايل  غ��ذائ��ّي��اً  نظاماً  اأُطعمت 
اأكرب مقارنة بالفئران االإناث التي اّتبعت  توّتراً 
اأظهر  ال��ت��وّت��ر،  على  ورّداً  ذات���ه.  الغذائي  النظام 
مقارنة  ن�����ش��اط��ه  يف  ت��راج��ع��اً  االأّول  ال��ف��ري��ق 

بالفريق الثاين.
املجموعة  يف  ه����ذا،  م���ع 
ت�شو  نظام  اّتبعت  التي 
وجد  ال��ع��ادي،  الغذائي 
الفئران  اأّن  ال��ب��اح��ث��ون 
االإن����اث اأظ��ه��رت ت��غ��ريات يف 
البكترييا املعوية رّداً على التوّتر 
م�شابهة لتلك التي �شوهدت يف فريق 
اإىل  ُي�شار  الدهون.  عايل  الغذائي  النظام 
اأّن الرّد غاب لدى الفئران الذكور التي اتبعت 

نظام ت�شو الغذائي العادي.

اإىل  ت�شري  اإليها  لوا  تو�شّ التي  النتائج  ف��اإّن  للباحثني  وفقاً 
اختلف يف تاأثريات التوّتر بني الرجال واالإناث ب�شبب اآثاره 

يف البكترييا املعوية.
ت��وؤّك��د ب��ري��دج وات���ر: )ال��ت��وّت��ر م�شّر ع��م��وم��اً، ل��ك��ّن اجلديد 
يف  ب��االإن��اث  ة  خا�شّ بتغيريات  التوّتر  يجمع  اأّن���ه  البحث  يف 

البكترييا املعوية.
ي�شّبب  لكّنه  بحت،  نف�شّية  ظاهرة  التوّتر  اأّن  اأحياناً  نعتقد   

تغرّيات ج�شدّية ممّيزة اأي�شاً(.

لكّنه  الفئران  على  اأُج��ري��ت  درا�شته  اأّن  م��ن  الفريق  ي��ح��ّذر 
يوؤمن باأّن النتائج ذاتها تطّبق على الب�شر.

وتختم لورا بريدج واتر: ) متيل الن�شاء اإىل اإظهار معّدالت 
ترتبط  التي  النف�شي  واال���ش��ط��راب  االكتئاب  م��ن  مرتفعة 

بالتوّتر.
بني  للتناق�ض  املحتمل  امل�����ش��در  اأّن  اإىل  ال��درا���ش��ة  فت�شري   
اجل��ن�����ش��ني ق���د ي��ك��ون ال���ط���رائ���ق امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت����رّد فيها 

البكترييا املعوية على التوّتر لدى الذكور مقابل االإناث(.

يف  و�صغوطات  �صعبة،  مادية  ظ��روف 
�لعمل، وم�صاكل يف �لعالقات... وغريها 
مقاومة  ع��ن  �إز�ءه����ا  نعجز  �أم���ور  م��ن 
�لتوتر �لذي يجتاحنا. �إىل �أّية درجة 
ي�صّر بنا ذلك؟ بح�صب در��صة حديثة، 
متامًا  ب�صّحتنا  م�صّرً�  يكون  قد  �لتوّتر 
لدى  �لأق��ّل  على  �ل�صريعة،  كالوجبات 

�لن�صاء.

معروف اأّن احلبوب الكاملة مليئة باملغّذيات واالألياف، 
اأما  ال�شّحّي.  الغذائّي  النظام  من  مهّماً  ج��زءاً  وتعترب 
الكاملة  احلبوب  بذور  باأّنها  فتتمّيز  املربعمة  احلبوب 
وداخل  بعد.  نبتة  ت�شبح  ومل  بالنمّو  للتو  ب��داأت  التي 
الق�شرة اخلارجّية البذرة )النخالة(، يعتمد جنني النبتة 
الغذائّية  ال��ب��ذرة )االإم�����دادات  ���ش��وي��داء  )ال��ب��زرة( على 
الن�شوّية( فيغّذي منّوه. تقول د. كري�شتينا �شي�شينارو: 
يزيد  ما  الن�شوّيات،  بع�ض  هذه  النمّو  عملّية  )حتّطم 
اأ�شكال  اأح���د  الفيتات،  حت��ّط��م  ك��ذل��ك  امل��غ��ّذي��ات.  ن�شبة 
الفيتامينات  امت�شا�ض  يقّلل  ال��ذي  الفيتيك  حم�ض 
وامل���ع���ادن يف اجل�����ش��م. ل���ذا، حت��ت��وي احل��ب��وب املربعمة 
ت�شمل  النا�شجة،  باحلبوب  اأكر مقارنة  على مغّذيات 
C والزنك واملغني�شيوم  الفوالت واحلديد والفيتامني 
النمّو  ملا كانت عملّية  اأخرى:  والربوتني(.اإليك فائدة 
احلبوب  فتحتوي  ال��ن�����ش��وي،  ال�����ش��وي��داء  بع�ض  حت��ّط��م 
املربعمة على ن�شوّياٍت اأقّل، لذا ي�شهل ه�شمها مقارنًة 
هذا  )ي�شاعد  �شي�شينارو:  د.  وتوؤّكد  العادّية.  باحلبوب 

االأمر من يعاين �شعوبة يف ه�شم احلبوب(.

خماطر
ينقع املزارعون عادة بذور احلبوب الكاملة ثّم يغّذونها 
الرطوبة  وك��ّم��ّي��ة  فيها  ال���دفء  ن�شبة  معّينة  بيئات  يف 
اأجل احل�شول على احلبوب  ال�شيطرة، ذلك من  حتت 

املربعمة التي متّر مبرحلة النمّو يف الوقت املنا�شب.
املنزل )يف مرطبان(  القيام بهذه اخلطوات يف  ميكنك 
اأّي  ٍة(. ولكن يف  النباتات )مبعّداٍت خا�شّ اأو يف م�شانع 
مكاٍن مّتت فيه هذه العملّية، تعّزز البيئة الرطبة منوَّ 
البكترييا. لذا، تن�شح د. �شي�شينارو بعدم تناول احلبوب 

املربعمة نيئًة. بداًل من هذا، اهر�شها لت�شبح كالعجينة 
فت�شتخدمها يف املخبوزات، اأو اطهها قبل اإ�شافتها اإىل 
بكترييا.  اأّي��ة  بقتل  كفيلن  والطهو  فاخَلبز  وجبتك، 
املطبوخة  املربعمة  احلبوب  تربيد  اإىل  حتتاج  كذلك 
بع�ض �شانعي  املخبوزات.ويهر�ض  امل�شتخدمة يف  وتلك 
امل�����واّد ال��غ��ذائ��ّي��ة احل��ب��وب امل��ربع��م��ة ال���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
يطحنونها  ث���ّم  ت��ن��ب��ت  ح���ني  ي��ج��ّف��ف��ون��ه��ا  اأو  امل��ن��ت��ج��ات 

وي�شيفونها اإىل منتجاتهم.

�صر�وؤها و��صتخد�مها
تتوافر احلبوب املربعمة يف حمّلت البقالة. وميكنك 
اإليها  ط��ه��وه��ا يف ق��ل��ي��ٍل م���ن امل����اء واإ����ش���اف���ة ال��ن��ك��ه��ات 
مع  اأو  ج��ان��ب��يٍّ  ك��ط��ب��ٍق  فتتناولها  ال��ت��واب��ل  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

ال�شلطة.
ويف حال رغبت يف تذّوق منتجات م�شنوعة من احلبوب 
ال��ط��ح��ني واخلبز  اإي���ج���اده���ا يف  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  امل���ربع���م���ة، 
وحّتى  واملقرم�شات  وال��ت��ورت��ي��ّل  والفطائر  واالأرغ��ف��ة 
)جتد  �شي�شينارو:  ال��دك��ت��ورة  وت�شرح  البيتزا.  عجينة 
هذه املنتجات يف االأق�شام املرّبدة اأو املفّرزة يف املحّلت. 
اأما التي حتفظ منها على الرفوف، فاإنها حتتوي على 
وطحني  الكينوا  با�شتثناء  حافظة،  م��واّد  على  االأرج��ح 
االأرّز(.وت��ن�����ش��ح ال��دك��ت��ورة ب��ق��راءة الئ��ح��ة امل��ك��ّون��ات لو 
)ال  ال�شبب:  وت�����ش��رح  ت��خ��ت��اره،  ال���ذي  املنتج  ك��ان  مهما 
يحتوي املنتج اأحياناً �شوى على كّمّية قليلة من احلبوب 
التي  الت�شويقّية  الوعود  على  ت�شتند  ال  لذا  املربعمة، 
ت��راه��ا ع��ل��ى ال��غ��لف. ك��ذل��ك ي��ج��ب اأن ت��ك��ون احلبوب 
اإىل  ال��ق��ائ��م��ة(.ب��االإ���ش��اف��ة  ع��ل��ى  م���ك���ّوٍن  اأّول  امل��ربع��م��ة 
اأن املنتجات التي حتتوي على احلبوب  اإىل  هذا، ت�شري 

املربعمة اأغلى ثمناً من تلك التي حتتوي على احلبوب 
الكاملة العادّية.

فو�ئد �صحية
واحلبوب  املربعمة  الكاملة  احل��ب��وب  م��ن  ك��ل  يحتوي 
ال��ك��ام��ل��ة ال��ع��ادّي��ة ع��ل��ى امل��غ��ّذي��ات ذات��ه��ا ول��ك��ن بكّمّيات 
م��ت��ف��اوت��ة. واح���ت���واء م��ن��ت��ج م��ا ع��ل��ى احل��ب��وب الكاملة 
املربعمة ال يعني بال�شرورة اأنه يت�شّمن مغّذيات اأكر 
من املنتج الذي يحتوي على احلبوب الكاملة. لذا تبقى 
ملقارنة  �شرورّيًة  الغذائّية(  )املعلومات  مل�شق  ق��راءة 
املحتوى الغذائي.فهل عليك بذل جهد لتناول احلبوب 

�شي�شريانو: )اأظّن  الدكتورة  الكاملة املربعمة؟ جتيب 
لكّنه  ف��وائ��د  يحمل  املربعمة  احل��ب��وب  ت��ن��اول  اأّن  فعًل 
الكاملة  احل��ب��وب  ببع�ض  اأ�شتبدل  ع��اّم��اً.  ع��لج��اً  لي�ض 
تناول  االأق��ّل. عموماً،  على  حبوباً مربعمة مّرًة يومياً 
الكاملة  احل���ب���وب  م���ن  ح�����ش�����ض  ���ش��ت  اإىل  ث����لث  م���ن 
ة قد تكون �شريحة خبز اأو ن�شف كوٍب  يومياً(. واحل�شّ

من البا�شتا، كلهما م�شنوع من احلبوب الكاملة.
احلبوب  م��ن  اأك��ر  �شحية  الكاملة  احل��ب��وب  اأّن  ت��ذّك��ر 
املكّررة )كالقمح يف اخلبز االأبي�ض( التي ُطحنت الإزالة 
النخالة واجلراثيم منها، وهما اجلزءان االأكر فائدة 

من بذرة احلبوب الكاملة.

احلبوب املربعمة... فوائد عديدة
 ينقع �ملز�رعون عادة بذور �حلبوب �لكاملة ثّم يغّذونها يف بيئات معّينة ن�صبة �لدفء فيها وكّمّية �لرطوبة 

حتت �ل�صيطرة، ذلك من �أجل �حل�صول على �حلبوب �ملربعمة.

�شحة وتغذية
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منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105464
باإ�شم : العني للأغذية  وامل�شروبات �ض.م.ع.

وعنوانه : �ض.ب. رقم 16020 ،  العني ، االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/05/20 وامل�شجلة حتت الرقم : 103579 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
مياه   ، )م�شروبات(  �شرب  مياه   ، ف��وار  معدين  ماء   ، الليثيا  ماء   ، الغازية  واملياه  املعدنية  املياه 

للموائد ، ماء ال�شودا.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/01/17 

وحتى تاريخ: 2028/01/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109403
باإ�شم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �شارع الفهيدي ،  �ض. ب. 121 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�شجلة حتت الرقم : 130501 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
االأجهزة واالأدوات العلمية وامللحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�ض واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة ت�شجيل 
اآلية  بيع  ماكينات   ، ت�شجيل  اأقرا�ض   ، مغناطي�شية  بيانات  حاملت   ، ال�شور  اأو  ال�شوت  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو 
ملعاجلة  واأجهزة احلوا�شب  ، معدات  اآالت حا�شبة   ، النقد  ت�شجيل  اآالت   ، النقد  بقطع  تعمل  التي  للأجهزة 
البيانات ، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، النظارات ، علب للنظارات ، �شل�شل للنظارات ، خيوط للنظارات ، اإطارات 

للنظارات.
انتهاء حلماية يف: 2018/03/19 وحتى  اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�شر �شنوات  احلماية نافذة 

تاريخ: 2028/03/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109404
باإ�شم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �شارع الفهيدي ،  �ض. ب. 121 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�شجلة حتت الرقم : 130507 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
فئات  يف  مدرجة  والغري  بها  املطلية  اأو  الثمينة  املعادن  من  امل�شنوعة  والب�شائع  و�ش�بائكها  الثمينة  املعادن 
الكبرية  ال�شاعات   ، وال��وق��ت  ال��زم��ن  قيا�ض  اأدوات   ، الكرمية  االأح��ج��ار   ، امل��ج��وه��رات  اأ�شكال  جميع   ، اأخ���رى 
�شل�شل   ، لل�شاعات  علب   ، لل�شاعات  اأحزمة   ، لل�شاعات  �شيور   ، اليد  �شاعات   ، ال�شاعات  واآل��ي��ات  وال�شاعات 

لل�شاعات ، زجاج لل�شاعات.
انتهاء حلماية يف: 2018/03/19 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/03/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109405
باإ�شم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �شارع الفهيدي ،  �ض. ب. 121 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�شجلة حتت الرقم : 130502 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
، مواد  ، املطبوعات  اأخ��رى  امل��واد وغ��ري واردة يف فئات  امل�شنوعة من ه��ذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
جتليد الكتب ، ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية 
، مواد الفنانني ، فرا�شي الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه 
والتدري�ض )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البل�شتيكية )غري ال��واردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، 

الكلي�شيهات )الرا�شمات( ، الكتب ، دوريات ، من�ش�ورات مطبوعة .
انتهاء حلماية يف: 2018/03/19 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/03/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

منوذج اإعلن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 107505
باإ�شم : �ض.البريتو – كولفر  انرنا�شيونال ، انك.

وعنوانه : 700 �شيلفان اأفنيو ،  اإجنلوود كليف�ض ، ان جيه 07632 ،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:2014/06/16 وامل�شجلة حتت الرقم : 107505 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
م�شتح�شرات العناية بال�شعر.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/02/19 
وحتى تاريخ: 2028/02/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 107506
باإ�شم : �ض.البريتو – كولفر  انرنا�شيونال ، انك.

وعنوانه : 700 �شيلفان اأفنيو ،  اإجنلوود كليف�ض ، ان جيه 07632 ،  الواليات املتحدة االأمريكية.
بتاريخ:2014/06/16 وامل�شجلة حتت الرقم : 107506 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
م�شتح�شرات العناية بال�شعر.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/02/19 
وحتى تاريخ: 2028/02/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273540  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خل�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
تالزيوت  االألبان/  ومنتجات  واللنب  البي�ض  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هلم  ومطهوة، 

والدهون املعدة للأكل
الواق�عة بالفئة   : 29

 )Customer Orientation is in Mohsen DNA( و�شف العلمة  : هي عبارة عن عبارة
الرئي�شية يف  االأرك��ان  اأحد  العملء  االأ�شود ومكتوب حتتها عبارة )توجه  اللتينية وباللون  باللغة  مكتوبة 
حم�شن( باللغة العربية وباللون االأ�شود وحتتها مكتوب عبارة )م�شري مداري در ذات حم�شن ا�شت( باللغة 

االإيرانية وجميعها باللون االأ�شود
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273541  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب ال�شناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود، اخلمرية و<رور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : 30

 )Customer Orientation is in Mohsen DNA( و�شف العلمة  : هي عبارة عن عبارة
الرئي�شية يف  االأرك��ان  اأحد  العملء  االأ�شود ومكتوب حتتها عبارة )توجه  اللتينية وباللون  باللغة  مكتوبة 
حم�شن( باللغة العربية وباللون االأ�شود وحتتها مكتوب عبارة )م�شري مداري در ذات حم�شن ا�شت( باللغة 

االإيرانية وجميعها باللون االأ�شود
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109406
باإ�شم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �شارع الفهيدي ،  �ض. ب. 121 ، دبي ،   االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�شجلة حتت الرقم : 109406 

�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
 ، اأخرى  ال��واردة يف فئات  اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري 
، �شناديق  املدبوغة  اأو  اأ�شا�شي من اجللد وجلود احليوانات اخلام  ب�شكل  اأو  كليا  �شل�شل مفاتيح م�شنوعة 

الثياب وحقائب ال�شفر ، مظلت ، �شما�شي ، ع�شي ، ال�شياط ، اأطقم احليوانات وال�شروج.
انتهاء حلماية يف: 2018/03/19 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/03/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109407
باإ�شم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �شارع الفهيدي ،  �ض. ب. 121 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�شجلة حتت الرقم : 130504 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :24
املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غري الواردة يف فئات اأخرى ، اأغطية االأ�شرة واملوائد ، بيا�شات )اأغطية( للأ�شرة 
، لوازم االأ�شرة ، بطانيات للأ�شرة ، �شرا�شف ، اأقم�شة ، اأقم�شة لل�شتخدام يف الن�شيج ، منا�شف من الن�شيج ، 

بيا�شات لل�شتعمال املنزيل ، اأكيا�ض للمخدات.     
انتهاء حلماية يف: 2018/03/19 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/03/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109408
باإ�شم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �شارع الفهيدي ،  �ض. ب. 121 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�شجلة حتت الرقم : 130505 

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
االألب�شة ، األب�شة القدم ، اأغطية الراأ�ض.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/03/19 
وحتى تاريخ: 2028/03/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

منوذج �إعالن �لن�صرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 109318
باإ�شم : م�شرف الهلل 

وعنوانه : �ض.ب. 63111 ،  بناية ال�شيخ �شلطان بن خليفة ال  نهيان ، �شارع الكورني�ض ، 
اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2010/08/30 وامل�شجلة حتت الرقم : 107318 
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
توفري اخلدمات امل�شرفية املطابقة لل�شريعة االإ�شلمية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون النقدية ، ال�شوؤون العقارية ، التقييم املايل وتثمني 
العقارات ، �شراء العقارات وخدمات اإدارة العقارات ، تاأجري العقارات ، �شم�شرة وتقييم وتثمني العقارات ، تاأجري املكاتب )عقارات( ، 
روؤو�ض  ا�شتثمار   ، الو�شاية  ، خدمات  املالية  ال�شوؤون  اإدارة  امل�شرفية   ، اخلدمات  العقارات  تاأجري  ، خدمات  االإيجار  خدمات متويل 
اإدارة روؤو���ض االأم��وال امل�شركة ،  اإدارة التمويل التباديل ، خدمات التمويل التباديل ، روؤو���ض االأم��وال امل�شركة وخدمات   ، االأم��وال 
اإدارة النقد ، خدمات القرو�ض املالية ، خدمات الرهن ، اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة بالرهن ، توفري �شمانات القرو�ض ،  خدمات 
خدمات االئتمان ، متويل ال�شراء واالإيجار ، متويل البيع بالتق�شيط ؛ خدمات بطاقات االئتمان و بطاقات اخل�شم و بطاقات النقد 
وبطاقات �شمان ال�شيكات وبطاقات الدفع وبطاقات الدين ، توفري خدمات التمويل وال�شرافة وحتويل االأموال ، خدمات العملة ، 
خدمات مكاتب ال�شرافة ، خدمات �شرف العملة االأجنبية ، اخلدمات امل�شرفية التجارية واال�شتثمارية ، خدمات اال�شتثمار واالدخار 
، خدمات اإدارة اال�شتثمار ،�شم�شرة ال�شندات واالأوراق املالية وال�شلع والعمليات االآجلة ، خدمات تقييم االأوراق املالية ، خدمات ح�ش�ض 
�شامنو االكتتاب ، خدمات الت�شليف )القرو�ض( املتعلقة باالأوراق املالية ، خدمات حت�شيل اأرباح االأ�شهم ، خدمات حت�شيل الدفعات ، 
خدمات االكتتاب ، ا�ش�تثمار االموال ، خدمات �شركات اال�شتثمار ، خدمات االأوراق املالية ، خدمات خطط االأرباح ال�شخ�شية ، خدمات 
ال�شريبية املت�شمنة يف الفئة 36 وغري مدرجة يف فئات اأخرى ، خدمات التخطيط املايل واال�شت�شارات اال�شتثمارية ، خدمات االإدارة 
املالية واال�شتثمارية ، خدمات االأبحاث املالية ، خدمات �شناديق معا�شات التقاعد ، توفري املعلومات املالية ، خدمات حتويل االأ�شهم 
االإلكرونية ، حفظ االأ�شياء الثمينة كوديعة ، خدمات حفظ الودائع ، اإدارة وتقييم اال�شتثمارات ، اخلدمات اال�شت�شارية واملعلومات 

املتعلقة بكافة اخلدمات ال�شابقة .                     
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/03/18 وحتى تاريخ: 2028/03/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273544  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خل�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
تالزيوت  االألبان/  ومنتجات  واللنب  البي�ض  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هلم  ومطهوة، 

والدهون املعدة للأكل
الواق�عة بالفئة   : 29

باللغة   )Mohsen( كلمة  بداخله  مكتوب  م�شتطيل  م��زخ��رف  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي   : العلمة   و�شف 
 Customer Orientation is in our( ع��ب��ارة  حتتها  ومكتوب  االأب��ي�����ض  وب��ال��ل��ون  اللتينية 
االأركان  اأحد  العملء  )توجه  عبارة  حتتها  ومكتوب  االأ�شود  وباللون  اللتينية  باللغة  مكتوبة   )DNA
ما�شت(  ذات  در  م��داري  )م�شري  عبارة  مكتوب  وحتتها  االأ�شود  وباللون  العربية  باللغة  لدينا(  الرئي�شية 

باللغة االإيرانية وجميعها باللون االأ�شود.
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273547  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب ال�شناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود، اخلمرية و<رور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : 30

باللغة   )Mohsen( كلمة  بداخله  مكتوب  م�شتطيل  م��زخ��رف  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي   : العلمة   و�شف 
 Customer Orientation is in our( ع��ب��ارة  حتتها  ومكتوب  االأب��ي�����ض  وب��ال��ل��ون  اللتينية 
االأركان  اأحد  العملء  )توجه  عبارة  حتتها  ومكتوب  االأ�شود  وباللون  اللتينية  باللغة  مكتوبة   )DNA
ما�شت(  ذات  در  م��داري  )م�شري  عبارة  مكتوب  وحتتها  االأ�شود  وباللون  العربية  باللغة  لدينا(  الرئي�شية 

باللغة االإيرانية وجميعها باللون االأ�شود.
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273565  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خل�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
تالزيوت  االألبان/  ومنتجات  واللنب  البي�ض  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هلم  ومطهوة، 

والدهون املعدة للأكل
الواق�عة بالفئة   : 29

و�شف العلمة  : هي عبارة عن عبارة )Quality is in Mohsen DNA( مكتوبة باللغة اللتينية 
اأحد االأرك��ان الرئي�شية يف حم�شن( باللغة العربية وباللون  وباللون االأ�شود ومكتوب حتتها عبارة )اجلودة 

االأ�شود وحتتها مكتوب عبارة )كيفيت در ذات حم�شن ا�شت( باللغة االإيرانية وجميعها باللون االأ�شود.
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273569  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب ال�شناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود، اخلمرية و<رور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج
الواق�عة بالفئة   : 30

و�شف العلمة  : هي عبارة عن عبارة )Quality is in Mohsen DNA( مكتوبة باللغة اللتينية 
اأحد االأرك��ان الرئي�شية يف حم�شن( باللغة العربية وباللون  وباللون االأ�شود ومكتوب حتتها عبارة )اجلودة 

االأ�شود وحتتها مكتوب عبارة )كيفيت در ذات حم�شن ا�شت( باللغة االإيرانية وجميعها باللون االأ�شود.
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273561  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خل�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
تالزيوت  االألبان/  ومنتجات  واللنب  البي�ض  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هلم  ومطهوة، 

والدهون املعدة للأكل 
الواق�عة بالفئة   : 29

عبارة  حتتها  مكتوب   Mohsen كلمة  بداخله  مكتوب  مزخرف  �شكل  عن  عبارة  هي   : العلمة   و�شف 
عبارة  حتتها  ومكتوب  االأ���ش��ود  وباللون  اللتينية  باللغة  مكتوبة   )Quality is in our DNA(
)اجلودة اأحد االأركان الرئي�شية لدينا( باللغة العربية وباللون االأ�شود وحتتها مكتوب عبارة )كيفيت در ذات 

ما�شت( باللغة االإيرانية وجميعها باللون االأ�شود.
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273563  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب ال�شناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود، اخلمرية و<رور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج
الواق�عة بالفئة   : 30

عبارة  حتتها  مكتوب   Mohsen كلمة  بداخله  مكتوب  مزخرف  �شكل  عن  عبارة  هي   : العلمة   و�شف 
عبارة  حتتها  ومكتوب  االأ���ش��ود  وباللون  اللتينية  باللغة  مكتوبة   )Quality is in our DNA(
)اجلودة اأحد االأركان الرئي�شية لدينا( باللغة العربية وباللون االأ�شود وحتتها مكتوب عبارة )كيفيت در ذات 

ما�شت( باللغة االإيرانية وجميعها باللون االأ�شود.
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273556  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خل�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
تالزيوت  االألبان/  ومنتجات  واللنب  البي�ض  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هلم  ومطهوة، 

والدهون املعدة للأكل
الواق�عة بالفئة   : 29

و�شف العلمة  : هي عبارة عن عبارة Success is in Mohsen DNA مكتوبة باللغة اللتينية 
العربية  باللغة  الرئي�شية يف حم�شن( مكتوبة  االأرك��ان  اأحد  االأ�شود وحتتها مكتوب عبارة )النجاج  وباللون 

وباللون االأ�شود ومكتوب حتتها عبارة )موفقيت در ذات حم�شن ا�شت( باللغة االإيرانية وباللون االأ�شود.
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273557  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب ال�شناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود، اخلمرية و<رور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : 30

و�شف العلمة  : هي عبارة عن عبارة Success is in Mohsen DNA مكتوبة باللغة اللتينية 
العربية  باللغة  الرئي�شية يف حم�شن( مكتوبة  االأرك��ان  اأحد  االأ�شود وحتتها مكتوب عبارة )النجاج  وباللون 

وباللون االأ�شود ومكتوب حتتها عبارة )موفقيت در ذات حم�شن ا�شت( باللغة االإيرانية وباللون االأ�شود.
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
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املال والأعمال
األربعاء   24   يناير    2018  م   -   العـدد  12232  

Wednesday  24   January   2018  -  Issue No   12232

ب�صفقة �إجمالية جتاوزت  4 مليون و833 �ألف �صهم
م�ري� لال�شتثم�ر العق�ري ت�شتحوذ على 

احل�شة االأكرب يف م�ش�كن ك�بيت�ل االأردنية 
•• اأبوظبي – الفجر:

اأعلنت �شركة ماريا لل�شتثمار العقاري اإحدى ال�شركات التابعة ملجموعة �شركات 
لرجل  واململوكة  لها  مقراً  اأبوظبي  االإم��ارت��ي��ة  العا�شمة  من  تتخذ  التي  ماريا 
االأعمال ح�شن عبداهلل اإ�شميك، عن تنفيذ �شفقة على اأ�شهم �شركة م�شاكن االأردن 
لتطوير االأرا�شي وامل�شاريع ال�شناعية - م�شاكن كابيتال وذلك خلل جل�شة تداول 
الف �شهم،   670 و  والبالغة مليون  املحارمة  امل�شتثمر كفاح  على ح�شة كل من  
وح�شة  امل�شتثمر االإمارتي حممد الظاهري البالغة 3 مليون و159 الف �شهم 
راأ�ض  لرفع  ا�شتعداداً  833 الف �شهم وذلك  4 مليون  ب�شفقة اجمالية جتاوزت 
مال ال�شركه االأردنية خلل الفرة الوجيزة القادمة. وتاأتي هذه ال�شفقة متا�شياً 
االأردنية  اململكة  وان�شطتها يف  ا�شتثماراتها  وتنويع  زيادة  ال�شركة نحو  مع توجه 
ال�شركة  حمفظة  �شعيد  على  نوعية  نقلة  اإح���داث  نيتها  عن  ف�شل  الها�شمية، 
بحيث يتم الركيز على حمفظتها اال�شتثمارية وم�شاريعها العقارية يف اململكة. 
املن�شودة  االأه��داف  ال�شركة نحو حتقيق  اإىل حر�ض  البيان  اأ�شار  ال�شدد  ويف هذا 
املتمثلة يف تعزيز قدرة �شركة م�شاكن كابيتال وتر�شيخ مركزها وتعزيز وجودها 
يف عامل اال�شتثمارات واالأعمال عرب اال�شتفادة من امل�شاركة يف اإعادة اعمار كل من 
�شوريا والعراق، حتى تكون قادرة على خو�ض غمار املناف�شة على م�شتوى املنطقة 
وذلك مبا ين�شجم مع خطة ال�شركة الطموحة.  كما اأعلنت ال�شركة يف بيانها عن 
املالية ال�شتكمال  ال�شركات وهيئة االوراق  اىل دائرة مراقبة  التقدم قريباً  نيتها 

رفع راأ�ض مالها مبا ميكنها من ال�شري قدماً مب�شاريعها امل�شتقبلية.

ح��شبة اإلكرتونية لـ » القيمة امل�ش�فة « 
وخدمة للتحقق من رقم الت�شجيل ال�شريبي

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت الهيئة االحتادية لل�شرائب خدمة “حتقق من رقم الت�شجيل ال�شريبي” 
امل�شجلة  ال�شريبية  االأرق��ام  �شحة  من  التاأكد  �شخ�ض  الأي  تتيح  التي  اجلديدة 
ال��ه��ي��ئ��ة. كما  ل���دى  ال��ت��ج��ار وم��ق��دم��ي اخل��دم��ات م�شجلون  ال��ف��وات��ري واأن  ع��ل��ى 
التي  االإلكرونية”  امل�شافة  القيمة  �شريبة  “حا�شبة  خدمة  الهيئة  اأطلقت 
على  امل�شتحقة  ال�شريبة  قيمة  معرفة  اخل��دم��ات  ومتلقي  للم�شتهلكني  تتيح 
وبدقة  وي�شر  ب�شهولة  عليها  يح�شلون  التي  اخل��دم��ات  اأو  م�شرياتهم  اأ�شعار 
متناهية ملعرفة حقوقهم وامل�شتحقات الفعلية عليهم ب�شفافية تامة ويف حلظات 
حمدودة. واأكدت �شارة احلب�شي مدير اإدارة االمتثال واالإنفاذ ال�شريبي يف الهيئة 
االحتادية لل�شرائب اأن اخلدمتني اجلديدتني مت اإطلقهما �شمن اجلهود التي 
تبذلها الهيئة لتوفري اأق�شى قدر من احلماية للم�شتهلكني ومنع اأية حماوالت 
ا�شتغلل لتطبيق النظام ال�شريبي يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة من قبل 
الهيئة  املبتكرة من  اأن هذه اخلدمات  اإىل  باالأ�شعار.. م�شرية  للتلعب  البع�ض 
تاأتي لت�شهيل اجلهود املبذولة من الهيئة بالتعاون مع اجلهات املخت�شة ل�شبط 
ال�شريبي”  الت�شجيل  رقم  “حتقق من  اأن خدمة  احلب�شي  واأو�شحت  االأ�شواق. 
تتميز بال�شهولة وال�شرعة والدقة ومت اإطلقها عرب املوقع االإلكروين للهيئة 
القيام  خلله  من  ميكن  ال��ذي   www.tax.gov.ae لل�شرائب  االحتادية 
باختيار “امل�شاعدة” وال�شغط على خدمة “حتقق من رقم الت�شجيل ال�شريبي” 
ثم يتم اإدخال رقم الت�شجيل ال�شريبي املطبوع على اأي فاتورة.. فاإذا كان الرقم 
�شحيح يظهر على الفور ا�شم ال�شركة امل�شجلة باللغتني العربية واالإجنليزية ويف 
للرقم  اال�شتجابة  يتم  ال�شريبي فلن  بالنظام  ال�شركة غري م�شجلة  كانت  حال 
الهيئة  اإدارة االمتثال واالإنفاذ ال�شريبي يف  واأ�شارت مدير  اإدخاله.  الذي �شيتم 
االحتادية لل�شرائب اإىل اأن خدمة “حا�شبة �شريبة القيمة امل�شافة االإلكرونية” 
متاحة اأي�شا عرب املوقع االإلكروين للهيئة الذي ميكن من خلله ال�شغط على 
امل�شافة”  القيمة  “حا�شبة �شريبة  اختيار  على  ال�شغط  ثم  “امل�شاعدة”،  كلمة 
املبلغ غري �شامل ال�شريبة لتقوم احلا�شبة باحت�شاب  حيث تظهر خانة الإدخال 
ال�شريبة واملبلغ �شامل ال�شريبة اأو اإدخال املبلغ �شامل ال�شريبة لتقوم احلا�شبة 
باحت�شاب ال�شريبة واملبلغ غري �شامل ال�شريبة. واأ�شافت اأن هذه االآليات املتطورة 
تاأتي �شمن ا�شراتيجية الهيئة لتقدمي خدمات ذكية يتم التو�شع بها تدريجيا 
خلل الفرة املقبلة لتكون اإحدى اجلهات احلكومية املتميزة يف تقدمي خدمات 
بخدمات  للرتقاء  التقنيات  اأف�شل  بتطبيق  و�شاملة  متنوعة  وذكية  اإلكرونية 
االإب��داع واالبتكار وانطلقا من  اإىل عوامل  ا�شتنادا  امل�شتويات  اأرف��ع  اإىل  الهيئة 
اإدارة  مدير  وقالت  رغباتهم.  يلبي  مبا  املتعاملني  كافة  الحتياجات  وا�شح  فهم 
االمتثال واالإنفاذ ال�شريبي يف الهيئة اإن هذه االآليات ت�شاهم يف اإجناح منظومة 
ملتابعة  االق��ت�����ش��اد  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الهيئة  اأطلقتها  ال��ت��ي  امل�شركة  العمل 
دوائر  مع  بالتعاون  املخالفات  ومنع  امل�شافة  القيمة  �شريبة  تطبيق  اإج���راءات 

التنمية االقت�شادية واجلهات املعنية يف اإمارات الدولة.

�شرك�ت ن��شئة من جميع اأنح�ء الع�مل ت�شتعر�ض 
ابتك�راته� الزراعية يف اأبوظبي فرباير املقبل

•• اأبوظبي -وام: 

ت�شتعر�ض جمموعة من �شركات االبتكار النا�شئة من جميع اأنحاء العامل اأفكارها 
وذلك  ال��ق��ادم  فرباير  و6   5 يومي  اأبوظبي  العا�شمة  يف  م��رة  الأول  ومنتجاتها 
للبتكارات  العاملي  املنتدى  فعاليات  خلل  من  االبتكارات”  “م�شرح  منطقة  يف 
اأدنيك.  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  “مركز  ي�شت�شيفه  ال��ذي   2018 الزراعية 
للرقابة  اأبوظبي  جهاز  م��ع  ا�شراتيجية  ب�شراكة  يقام  ال��ذي  املنتدى  ويحظى 
الغذائية” و برعاية كل من وزارة �شوؤن الرئا�شة ووزارة التغري املناخي والبيئة” 
بارزاً  عاملياً  منرباً  باعتباره  متزايدة  باأهمية  – اأبوظبي  الغذائي  االأم��ن  ومركز 
وحمفزاً مهماً للبتكار يف جمال االإنتاج الغذائي والزراعي امل�شتدام حيث يوّفر 
ة قّيمة لل�شتعرا�ض والتعرف على اأحدث االبتكارات  لل�شركات وامل�شاركني من�شّ
والتقنيات التي ميكن اأن ت�شاهم فيتح�شني االإنتاجية الزراعية واالأمن الغذائي يف 
جميع اأنحاء العامل. وت�شمل قائمة �شركات االبتكار الزراعي امل�شاركة يف املنتدى 
 Zero الكربونّية  االنبعاثات  منخف�شة  احليوانية  ال���روة  م�شروع  م��ن  ك��ًل 
Emissions Livestock Project من اململكة املّتحدة والذي ي�شتخدم 
املا�شية  املنبعث من  امليثان  اأنفّية اللتقاط وحرق  تقنّية مبتكرة عبارة عن حلقة 
اإنتاج اللحوم ومنتجات  اأ�شاليب خلف�ض الب�شمة الكربونّية لعمليات  كما يعتمد 
االألبان واأي�شاَ �شركة “فري�ض كوربوري�شن” من �شوي�شرا والتيابتكرت اأول مزرعة 
اأ�شماك ح�شرّية يف العامل ال حتتاج اإىل مياه البحر و�شركة “�شولهو” من هولندا 
والتي ا�شتخدمت الطاقة ال�شم�شية لت�شغيل البيوت املحمّية غري املربوطة ب�شبكة 
الكهرباء الرئي�شية مّما حقق توفري ت�شغيلي بن�شبة 90 باملائة كما ابتكرت �شركة 
املزارعني  اأعمال  ا�شتدامة  يدعم  نوعه  من  فريد  ا�شتثمار  منوذج  “فارمافيلد” 
و�شركة “جذور” امل�شرّية التي�شت�شتعر�ض تقنيات تتيح اإعادة تدوير و اإنتاج مواد 

جديدة م�شتدامة من نفايات اأ�شجار نخيل التمر.

خالل فعاليات »�ملنتدى �لعاملي لالبتكار�ت �لزر�عية« و بالتز�من مع  �صهر �لإمار�ت لالبتكار 2018

�شرك�ت ن��شئة من الع�مل ت�شتعر�ض ابتك�راته� الزراعية الأول مرة يف اإم�رة اأبوظبي 
•• اأبوظبي – الفجر:

ت�شتعر�ض جمموعة من �شركات االبتكار 
النا�شئة من جميع اأنحاء العامل اأفكارها 
العا�شمة  يف  م����رة  الأول  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
القادم،  5 و6 ف��رباي��ر  ي��وم��ي  اأب��وظ��ب��ي 
االبتكارات«  »م�����ش��رح  منطقة  يف  وذل���ك 
»امل��ن��ت��دى العاملي  ف��ع��ال��ي��ات  م���ن خ���لل 
الذي   »8102 ال��زراع��ي��ة  ل��لب��ت��ك��ارات 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  »م���رك���ز  ي�شت�شيفه 

للمعار�ض« )اأدنيك(.
ويحظى هذا املنتدى، الذي يقام ب�شراكة 
ا�شراتيجية مع »جهاز اأبوظبي للرقابة 
�شوؤن  وزارة  من  كل  وبرعاية  الغذائية« 
الرئا�شة ووزارة التغري املناخي والبيئة« 
وم��رك��ز االأم����ن ال��غ��ذائ��ي – اأب��وظ��ب��ي ، 
عاملياً  منرباً  باعتباره  متزايدة  باأهمية 
ب��ارزاً وحمفزاً مهماً  للبتكار يف جمال 
امل�شتدام،  وال���زراع���ي  ال��غ��ذائ��ي  االإن���ت���اج 
ة  حيث يوّفر لل�شركات وامل�شاركني من�شّ
قّيمة لل�شتعرا�ض والتعرف على اأحدث 
االب��ت��ك��ارات وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
الزراعية  االإنتاجية  حت�شني  يف  ت�شاهم 
واالأمن الغذائي يف جميع اأنحاء العامل.

وت�شمل قائمة �شركات االبتكار الزراعي 
امل��ن��ت��دى ك���ًل م��ن م�شروع  امل�����ش��ارك��ة يف 
االنبعاثات  الروة احليوانية منخف�شة 
 snoissimE  oreZ( الكربونّية 
من   )tcejorP  kcotseviL
تقنّية  ي�شتخدم  وال��ذي  املّتحدة  اململكة 
مبتكرة  عبارة عن حلقة اأنفّية اللتقاط 
املا�شية،  م���ن  امل��ن��ب��ع��ث  امل���ي���ث���ان  وح�����رق 
الب�شمة  خلف�ض  اأ���ش��ال��ي��ب  يعتمد  ك��م��ا 
اللحوم  اإن����ت����اج  ل��ع��م��ل��ي��ات  ال���ك���رب���ون���ّي���ة 

ومنتجات االألبان؛ واأي�شاَ �شركة فري�ض 
كوربوري�شن من �شوي�شرا والتي ابتكرت 
اأول مزرعة اأ�شماك ح�شرّية يف العامل ال 
البحر؛ و�شركة �شولهو  اإىل مياه  حتتاج 
الطاقة  ا�شتخدمت   والتي  هولندا  من 
املحمّية غري  البيوت  لت�شغيل  ال�شم�شية 
املربوطة ب�شبكة الكهرباء الرئي�شية مّما 
حقق توفري  ت�شغيلي بن�شبة 09٪؛ كما 
ابتكرت �شركة فارمافيلد منوذج ا�شتثمار 
اأعمال  ا�شتدامة  يدعم  نوعه  من  فريد 
التي  امل�شرّية  جذور  و�شركة  املزارعني؛ 
�شت�شتعر�ض تقنيات تتيح اإعادة تدوير و 
اإنتاج مواد جديدة م�شتدامة من نفايات 

اأ�شجار نخيل التمر.
رئي�ض  القا�شمي  ث��ام��ر  امل��ه��ن��د���ض  وق���ال 
هذا  مبنا�شبة  للمنتدى  املنظمة  اللجنة 
ا�شتمراراً  امل��ن��ت��دى  ه���ذا  ي��اأت��ي  احل����دث: 
ب��اإذن اهلل ال�شيخ  لروؤية وقيم املغفور له 
ن��ه��ي��ان، يف تعزيز  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي���د 
م����ب����داأ اال����ش���ت���دام���ة، وي�����ش��ع��ى الإي���ج���اد 
اإحلاحاً  االأك���ر  للق�شايا  ف��ّع��ال��ة  ح��ل��ول 
ال���ت���ي ت���واج���ه ال���ق���ط���اع ال����زراع����ي على 
وتنبع  واالإقليمي.  ال��دويل  ال�شعيدين 
يتزامن مع  ال��ذي  احل���دث،  ه��ذا  اأهمية 
»���ش��ه��ر االإم������ارات ل��لب��ت��ك��ار«، م��ن كونه 
ل�شركات  ت��ت��ي��ح  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ش��ة  ي���وف���ر 
تقنياتها  ا�شتعرا�ض  النا�شئة  االب��ت��ك��ار 
وحلولها اأمام منتجي االأغذية و�شانعي 
ال�شيا�شات والباحثني وامل�شتثمرين، مبا 
يوؤكد الدور املحوري الذي يلعبه االبتكار 

يف حتقيق االأمن الغذائي.
لفعاليات  اأب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافة  اأن  واأك���د 
ال�شركات  ل���دور  ت��ع��زي��زاَ  ت��اأت��ي  امل��ن��ت��دى 
وم��ن��ح��ه��ا فر�شة  ال����رائ����دة  االب��ت��ك��اري��ة 

لت�شليط ال�شوء على التقنيات اجلديدة 
والغذائي  ال���زراع���ي  االإن���ت���اج  جم���ال  يف 
االإم���ارة  على مكانة  وت��اأك��ي��داً  امل�����ش��ت��دام، 
للمعار�ض  رئ��ي�����ش��ي��ة  ك��وج��ه��ة  ال����رائ����دة 
واملحافل الدولّية رفيعة امل�شتوى يف هذا 

املجال احليوي. 
كبرياَ  م���ع���ر����ش���اَ  امل���ن���ت���دى  وي��ت�����ش��م��ن 
وفعاليات جانبية متاحة للجميع متنح 
الغذائية  االإن����ت����اج  ل�����ش��رك��ات  ال��ف��ر���ش��ة 
االإقليمّية التعّرف على اأحدث االبتكارات 
والتقنّيات يف هذا القطاع والتي تعزز من 
م�شتوى االإنتاجية واحلد من التكاليف 
للموارد  االأمثل  واال�شتخدام  الت�شغيلية 
رئي�شية  جم���االت  �شتة  �شمن  البيئية   
هي: الزراعة يف البيئات املحمية واملائية، 
واال�شتزراع  التمر،  نخيل  واإكثار  واإنتاج 

واملوا�شي،  احليواين  واالإن��ت��اج  ال�شمكي، 
النحل  وتربية  امل�شتدامة،  واملحا�شيل 
واإن���ت���اج ال��ع�����ش��ل ب��اأ���ش��ال��ي��ب ذك��ي��ة. حيث 
وي�����ش��ارك يف امل��ن��ت��دى اأك����ر م���ن 006 
001 دولة  على  يزيد  م��ا  متثل  �شركة 
الهادفة  وم�شاريعها  منتجاتها  تعر�ض 
اإنتاج  جم��ال  يف  اال���ش��ت��دام��ة  تعزيز  اإىل 
الغذاء اأمام ما يزيد عن 00051 زائر 

متوقع لهذا احلدث. 
كما تنظم فعاليات جانبية ت�شمل املوؤمتر 
الدويل االأول للجمعية العربية لربية 
النحل باملنطقة، والدورة الثانية ملعر�ض 
ال�شرق  يف  ال��دواج��ن  تربية  تكنولوجيا 

االأو�شط واأفريقيا )فيف ميا( 8102.
وقالت نيكوال دافي�شون، مديرة املنتدى 
ياأتي  ال���زراع���ي���ة:  ل��لب��ت��ك��ارات  ال��ع��امل��ي 

الرا�شخ  االإمي���ان  م��ن  ان��ط��لق��اً  املنتدى 
باأن م�شرية االبتكارات امل�شتمرة يف قطاع 
لتوفري  االأم���ث���ل  ال�شبيل  ه��ي  ال���زراع���ة 
ب�شكل  ن�شمة،  م��ل��ي��ارات  لت�شعة  ال��غ��ذاء 
ولهذا   .0502 العام  بحلول  م�شتدام، 
فعالياته  �شمن  امل��ن��ت��دى  ي��ق��دم  ال�شبب 
»م�شرح االبتكارات« كمن�شة ال�شتعرا�ض 
يف  النا�شئة  ال�شركات  اأمل��ع  من  جمموعة 
لزواره  املنتدى  و�شيتيح  ال�شناعة.  هذه 
االطلع على العديد من احللول املبتكرة 
امل�����ش��ارك��ون يف  ال��ت��ي يقدمها  وامل��ت��ن��ّوع��ة 
ك��اّف��ة جم��االت االإن��ت��اج ال��غ��ذائ��ي، مب��ا يف 
حت�شني  ت�شتهدف  ال��ت��ي  املنتجات  ذل��ك 
وتوفري  االآف����ات،  ومكافحة  املحا�شيل، 
الّتغري  امل���ي���اه وال��ت��غ��ّل��ب ع��ل��ى حت���دي���ات 

املناخي.

ج�معة خليفة ت�شخر جهوده� البحثية لتطوير نظ�م اإنرتنت التع�مالت الن��شئ »بلوك ت�شني« 

حمطة »دو« للبث الف�ش�ئي �شمن االأف�شل ع�ملي� •• دبي -وام:

التابعة  ال��ف�����ش��ائ��ي  ال��ب��ث  ح��ل��ت حم��ط��ة 
املتكاملة  ل��لت�����ش��االت  االم����ارات  ل�شركة 
حمطة   20 اأف�شل  قائمة  �شمن  “دو” 
الت�شنيف  يف  ع���امل���ي���اً  ال��ف�����ش��ائ��ي  ل��ل��ب��ث 
ال�����ش��ن��وي ال�����ذي ت�����ش��دره ج��م��ع��ي��ة البث 
اأف�شل   “ عنوان  حتت  العاملية  الف�شائي 
للعام  الف�شائي  ال��ب��ث  حم��ط��ات  م�شغلي 
هذا  ت�شنيف  يف  دو  وتقدمت   .»2017
 20 اأف�����ش��ل  9 يف فئة  امل��رت��ب��ة  اإىل  ال��ع��ام 
حمطة بث ف�شائي م�شتقلة على م�شتوى 

املرتبة  يف  ح��ل��ول��ه��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال���ع���امل 
ال��ت��ا���ش��ع��ة اأي�����ش��اً ���ش��م��ن ف��ئ��ة اأ����ش���رع 20 
م�شتوى  على  تطوراً  ف�شائي  بث  حمطة 
ال��ع��امل. وت��ق��دم دو م��ن خ���لل حمطتها 
للبث الف�شائي خدمات بث عالية اجلودة 
االإقليمية  االإع��لم  و�شائل  من  لعملئها 
تعترب  دب��ي  يف  تقع  ولكونها  وال��دول��ي��ة.. 
مميز  م��وق��ع  وذات  ج���داً  مثالية  املحطة 
االأقمار  م��ن  ال��ق��ادم��ة  االإ����ش���ارات  لتلقي 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��غ��ط��ي خ��م�����ض ق����ارات 
ف�شًل عن توفريها تغطية عاملية لو�شائل 

االإعلم.
الرئي�ض  ن���ائ���ب  احل�������ش���اوي  ف��ه��د  وذك�����ر 
للت�شاالت  االإم���ارات  ل�شركة  التنفيذي 
الهائل  التطور  اإىل  بالنظر  اأن��ه  املتكاملة 
الذي ي�شهده عامل خدمات البث واالإعلم 
ك��ان الب��د لل�شركة م��ن حتديث  ال��رق��م��ي 
وخدماتها  ح��ل��ول��ه��ا  حم��ف��ظ��ة  وت��ط��وي��ر 

بتجربة مميزة.  ال��ع��م��لء  ت��زوي��د  ب��ه��دف 
واكد التزام “دو” بالهدف اال�شا�شي وهو 
توفري قيمة م�شافة للعملء عرب ابتكار 
منوها  امل�شتوى..  عالية  وحلول  خدمات 
لتو�شيع  حثيثة  جهوداً  بذلت  ال�شركة  ان 
الف�شائي  للبث  حمطتها  خدمات  نطاق 

•• اأبوظبي - الفجر:

ك�شفت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، 
اجلامعة البحثية التي تركز على النهو�ض 
والبحث  ال��ت��دري�����ض  خ���لل  م��ن  بالتعليم 
واك��ت�����ش��اف وت��ط��ب��ي��ق امل��ع��رف��ة، ع��ن �شعيها 
وخرباتها  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ج��ه��وده��ا  ل��ت�����ش��خ��ري 
“بلوك  التعاملت  اإنرنت  نظام  لتطوير 
ت�شني”؛ التكنولوجيا املتطورة املتوقع لها 
يف  االإن��رن��ت  عرب  التعاملت  نظام  تغيري 

القرن احلادي والع�شرين. 
املجال  ه����ذا  اجل���ام���ع���ة يف  ج���ه���ود  وت����اأت����ي 
القطاعات  من  العديد  منو  تعزيز  بهدف 
ومواكبتها  بالدولة  الرئي�شية  االقت�شادية 

الأحدث التكنولوجيات النا�شئة عاملياً.
اإحدى  “بلوك ت�شني”  وتعترب تكنولوجيا 
م��ق��وم��ات ال���ث���ورة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة يف 
اإحداث  لها  ميكن  التي  احل��دي��ث،  الع�شر 
ثورة تكنولوجيا يف العديد من القطاعات 
احليوية يف الدولة مثل التمويل، والطاقة، 
واخلدمات  وال��ن��ق��ل،  ال���ت���وري���د،  و���ش��ل�����ش��ل��ة 
اللوج�شتية، واحلوكمة، والرعاية ال�شحية. 

بالغاً  اهتماماً  خليفة  جامعة  تويل  ولهذا 
باالأبحاث العلمية وكذلك تطوير التقنيات 
تقوم  فعالة  حلول  ا�شتحداث  اإىل  الرامية 
على تكنولوجيا بلوك ت�شني بهدف تعزيز 

كفاءة العمليات احلكومية وال�شناعية.
احلمادي،  �شلطان  ع���ارف  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
مدير جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
بالوكالة:  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ون���ائ���ب 
ت�شني  ال�������ب���ل���وك  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ����ش���ت���ح���دد 
عمليات  وترية  نا�شئة  كتكنولوجيا جديدة 
الت�شنيع يف املرحلة املقبلة على ال�شعيدين 
املحلي والعاملي. وباعتبار اأن اقت�شاد الدولة 
التكنولوجيات  اأح���دث  تبني  على  يعتمد 
اأك���رب عند  ف��اإن��ه �شيحقق من���واً  امل��ت��ق��دم��ة، 
بتكنولوجيا  اخل���ا����ش���ة  احل���ل���ول  اع���ت���م���اد 
خليفة  جامعة  يف  ون��ح��ن  ت�شني.  ال�بلوك 
كربى  اأهمية  نويل  والتكنولوجيا،  للعلوم 
اأي�شاً  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  امل��ع��ريف  للمجال  لي�ض 
االإماراتيني  املهند�شني  م��ن  جيل  الإع���داد 
ال�����ش��ب��اب وح���ّث���ه ع��ل��ى اك��ت�����ش��اب اخل����ربة يف 
تعود  التي  التكنولوجية  املجاالت  خمتلف 
بالفائدة على الدولة واقت�شادها. كلنا ثقة 

ا�شتفادة كبرية من  �شيحققون  باأن طلبتنا 
الكفاءات االأكادميية التي ميكن اأن يكت�شبوا 
منها املعرفة املتعلقة بالتكنولوجيا اخلا�شة 
بنظام ال�بلوك ت�شني ليكونوا رواد امل�شتقبل 

يف هذا القطاع التكنولوجي النا�شئ.
املتخ�ش�شني  م��ن  نخبة  اجل��ام��ع��ة  وت�شم 
ويعترب  اأ�شاتذة وطلبة،  املجال من  يف هذا 
الهند�شة  اأ���ش��ت��اذ  ���ش��لح،  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 
خليفة  جامعة  يف  واحلو�شبة  الكهربائية 
الباحثني  اأبرز  اأحد  والتكنولوجيا،  للعلوم 
ت�شني،  بلوك  تكنولوجيا  يف  املتخ�ش�شني 
145 مقال  اأك����ر م���ن  ب��ن�����ش��ر  ح��ي��ث ق���ام 
ثلث  ول��دي��ه  حمكمة،  علمية  جم��لت  يف 
ب��راءات اخ��راع. وقد ا�شتطاعت جمموعة 
م���ن ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة م���ن ك��ت��اب��ة مقالني 
ب��ح��ث��ي��ني ح�����ول ك��ي��ف��ي��ة اال����ش���ت���ف���ادة من 
امل�شاكل  ح��ل  يف  ت�شني  ب��ل��وك  تكنولوجيا 
بطريقة  االأ�شياء  اإنرنت  جمال  يف  امللحة 

المركزية وموثوقة واآمنة.
وقال الدكتور �شلح: ُتعترب البلوك ت�شني 
اإح����دى ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة ال��ت��ي ال تزال 
قليل  متلحقاً، وهناك عدد  ت�شهد تطوراً 

يدر�شون  الذين  اجلامعيني  الطلب  من 
ال�بلوك  م�����ش��اري��ع  لتنفيذ  م�شتقلة  م���واد 
للعلوم  ن��ع��م��ل يف ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة  ت�����ش��ني. 
منتظمة  م��واد  توفري  على  والتكنولوجيا 
لطلبة  التكنولوجيا  ه��ذه  يف  ومتخ�ش�شة 

اجلامعة يف امل�شتقبل القريب.
حول  البحثية  امل��ق��رح��ات  كتابة  وب��ه��دف 
ت�شني  بلوك  تكنولوجيا  اإمكانات  ت�شخري 
جامعة  قامت  التطبيقات،  من  العديد  يف 
من  متخ�ش�شة  جمموعة  باإن�شاء  خليفة 
الدكتور  اأم���ث���ال  ال��ت��دري�����ض  هيئة  اأع�����ش��اء 
اأ�شتاذ ورئي�ض ق�شم الهند�شة  حممد عمر، 
والدكتور  ال��ن��ظ��م،  وه��ن��د���ش��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
اأمن  بحوث  مركز  مدير  دامياين،  اإرن�شتو 
الهند�شة  واأ����ش���ت���اذ  ب��اجل��ام��ع��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
دافور  وال��دك��ت��ور  واحل��و���ش��ب��ة،  الكهربائية 
�شفيتينوفيت�ض، اأ�شتاذ م�شاعد يف الهند�شة 
الدكتور  اإىل جانب  واحلو�شبة  الكهربائية 
اهتمامهم  م���ن  ان��ط��لق��اً  وذل����ك  ����ش���لح، 
املرتبطة  وامل��ن�����ش��ورات  بالبحوث  امل�شرك 
ت�شني  وب��ل��وك  املتقدم  الت�شنيع  مب��ج��االت 

والعملت الرقمية.

مع  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  تغطية  لت�شمل 
�شمان توفري املحتوى االإعلمي بطريقة 
موثوقة وفعالة.. منوها بح�شول ال�شركة 
على هذا الت�شنيف املرموق �شمن قائمة 
اأف�شل حمطات البث الف�شائي يف العامل 
العاملية  الف�شائي  البث  جمعية  قبل  من 
والذي يعزز مكانتها كمزود رائد خلدمات 
فقط  االإقليمي  امل�شتوى  على  لي�ض  البث 

واإمنا على امل�شتوى العاملي اأي�شاً.

منو مبيع�ت عق�رات جمريا 
للجولف بن�شبة 40 ب�ملئة

•• دبي -وام:

اأداء  اأف�شل  للجولف  جمريا  عقارات  حققت 
ملبيعاتها خلل عام 2017 بن�شبة منو 40 
الوحدات  ملبيعات  �شنوي  اأ�شا�ض  على  باملائة 
جمريا  عقارات  واحتفلت  للملك.  ال�شكنية 
ب��ت��ط��وي��ر جممعات  ت���ق���وم  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ول��ف 
ملعبني  و���ش��ط  يف  راق��ي��ة  ترفيهية  وم��راف��ق 
م��وؤه��ل��ني ل��ل��ب��ط��والت ال��ع��امل��ي��ة ب��ه��ذا االجناز 
الو�شطاء  ل��ت��ك��رمي  ال�����ش��ن��وي  حفلها  ���ش��م��ن 
العقاريني والذي اأقيم يف نادي كلوب هاو�ض 
وقام خلله اإداري��و عقارات جمريا للجولف 
بتكرمي اأكر من 30 خبري عقاري احتفاء مبا 
قدموه من اإ�شهامات مميزة. وبهذه املنا�شبة 
قال يو�شف كاظم الرئي�ض التنفيذي عقارات 
جمريا للجولف اإن الطلب اال�شتثنائي الذي 
الوحدات  على   2017 ع��ام  خ��لل  �شهدناه 
يرجع  للجولف  جمريا  عقارات  يف  ال�شكنية 
والتي  نقدمها  التي  املدرو�شة  العرو�ض  اإىل 
تنا�شب كافة امل�شتثمرين املحليني والعامليني 
ف�شل  ال�شوق  �شرائح  خمتلف  م��ن  وامل���لك 
ع���ن ال���دع���م امل���ت���وا����ش���ل م���ن ���ش��رك��ائ��ن��ا من 
تعزيز  يف  واإ�شهاماتهم  العقاريني  الو�شطاء 
كاأحد  ل��ل��ج��ول��ف  ع����ق����ارات ج���م���ريا  م���ك���ان���ة 
وتقديرا    . امل��رم��وق��ة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  ال��وج��ه��ات 
على  العقاريني  الو�شطاء  وجهود  الإ�شهامات 
م���دار ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ق��دم��ت ع��ق��ارات جمريا 
والو�شطاء  الوكلء  للجولف جوائز الأف�شل 
العقاريني �شمن فئات خمتلفة �شملت اأف�شل 
و���ش��ي��ط ع��ق��اري ل��ع��ق��ارات ج��م��ريا للجولف 
ا�شتيت  ريل  هاو�ض  �شكوير  يونيون   2017
واأف�شل و�شيط عقاري مل�شروع �شقق االأندل�ض 
ا�شتيت  ريل  هاو�ض  �شكوير  يونيون   2017
واأف�شل وكيل عقاري مل�شروع �شقق االأندل�ض 
�شانتو�ض  رينالدو  �شي�شيليا  م��اري��ا   2017
كوريا واأف�شل و�شيط عقاري مل�شروع وحدات 
اآند  2017 فاين  االأن��دل�����ض  ال��ت��اون ه��او���ض 
ك��ون��ري ال��ع��ق��اري��ة واأف�����ش��ل وك��ي��ل عقاري 
االأندل�ض  ه���او����ض  ال���ت���اون  وح�����دات  مل�����ش��روع 

2017 تانيا الندزيدل.
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 عجم�ن الق�ب�شة تعتزم اإطالق �شوق
 �شعبية واأم�كن عمل م�شتقلة �شمن مرك�ز 

•• عجمان -وام:

تعتزم جمموعة عجمان القاب�شة ال�شركة املطورة ملركز )مركاز( للت�شوق 
اأحدث وجهات الت�شوق الذي بداأت عمليات اإن�شائه يف عجمان موؤخراً اإ�شافة 
مل�شة من التقاليد العربية اإىل جانب املجموعة الكبرية من املتاجر العاملية 
املتوزعة يف كافة اأرجاء مركز الت�شوق املوجه لل�شكان وال�شّياح على حٍد �شواء 
ال�شوق  باأ�شلوب  امل�شممة  املتاجر  من  مميزة  جمموعة  املركز  و�شي�شم   .
ذاتها،  ال��روح  مع  واإن�شجاماً  ال�شابقة..  االأزمنة  اأ�شواق  غ��رار  على  القدمي 
يقدم ال�شوق القدمي جتربة �شاملة تاأ�شر الزوار باأ�شالة الثقافة االإماراتية 

التي جت�شدها املتاجر التي ترّوج للمواهب ورواد االأعمال املحليني.
قيمة  ان  القاب�شة  عجمان  ملجموعة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اجل�شمي  يحيى  وذك��ر 
الوفاء ملا�شينا العريق وتراثنا االأ�شيل تظهر جلية خلل جتربة الت�شوق 
املواهب ورواد االأعمال املحليني  ال�شوق برويج  وُيعنى هذا  “مركاز”.  يف 
و�شي�شبح وجهة �شياحية ُتظهر مدى اأهمية اإحياء التقاليد ال�شعبية على 
الدوام”. واأ�شاف اجل�شمي انه بخلف امل�شاحات املتاحة للإيجار يف املراكز 
التقليدية والتي تتطلب مبالغ باهظة وعقوداً طويلة قد تكون  التجارية 
مرهقة للم�شاريع النا�شئة، فاإن “مركاز” يقدم م�شاحات خا�شة مت اإعدادها 
كمتاجر منف�شلة على �شكل اأك�شاك وت�شاعد هذه االأماكن امل�شاريع النا�شئة 
وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة على اال�شتفادة من حركة توافد املت�شوقني 

وتاأ�شي�ض تواجد لهم �شمن ال�شوق.

تنمية املجتمع بدبي توؤكد اأهمية دور 
القط�ع اخل��ض يف تعزيز التنمية املجتمعية

•• دبي -وام:

القطاعني  بني  اجلهود  ت�شافر  �شرورة  بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة  اأك��دت 
احلكومي واخلا�ض للم�شي قدماً يف عملية التنمية امل�شتدامة التي ت�شهدها 
دولة االمارات منوهة بالدور املحوري الذي يلعبه القطاع اخلا�ض يف دعم 
الثاقبة  ال��روؤي��ة  مع  يتوافق  ومب��ا  وا�شتدامتها  املجتمعية  التنمية  برامج 
اإىل  جنباً  للوقوف  اخلا�ض  للقطاع  امل�شتمر  وت�شجيعها  الر�شيدة  للقيادة 
جنب مع القطاع احلكومي يف خدمة الفرد واملجتمع. وانطلقاً من الدور 
االجتماعية  باخلدمات  االرت��ق��اء  يف  اخلا�ض  القطاع  يلعبه  ال��ذي  املتزايد 
“ت�شيوره”  معر�ض  م�شاهمات  من  ج��زء  تخ�شي�ض  مت  للجمهور  املقدمة 
على  احلائز  املتجر  االإم��ارات��ي-  �شمفوين  ملتجر  التابع  ال�شنوي  اخل��ريي 
علمة دبي للوقف تقديرا الإ�شهاماته الفعالة يف خدمة املجتمع واأن�شطته 
والتي  بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة  وبرامج  م�شاريع  لدعم  وذلك  املختلفة- 
كان اآخرها ل�شالح ن�شاطات الربنامج التدريبي الذي ي�شتهدف اأخ�شائيي 
مركز دبي لتطوير منو الطفل والذي ي�شتهدف توفري خدمات الأ�شحاب 
يف  املجتمعية  وامل�شوؤولية  اال�شتثمار  اإدارة  مع  بالتعاون  ومتكينهم  الهمم 
الهيئة و ذلك متا�شياً مع اعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
واأو�شحت   .  2018 زاي��د«  »ع��ام  مبادرة  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان 
املجتمع  تنمية  هيئة  يف  املجتمعية  امل�شوؤولية  ق�شم  رئي�ض  ح��ارب  عائ�شة 
بدبي اأن الهيئة ت�شعى ب�شكل حثيث اإىل تفعيل دور القطاع اخلا�ض ك�شريك 
امل�شوؤولية  م�شارات  وتوجيه  م�شاهمته  وحتفيز  االجتماعية  التنمية  يف 
وال�شراكة  ال�شاملة  املجتمعية  التنمية  بعملية  االرتقاء  نحو  له  املجتمعية 
هي خري مثال على توظيف روؤى وا�شراتيجيات  “�شمفوين”  مع متجر 
القطاع اخلا�ض يف امل�شوؤولية املجتمعية يف االرتقاء باإمكانات االأطفال من 
مالكة  العبار  �شلمة  امل�شممة  اأو�شحت  جانبها  وم��ن  الهمم.”  اأ�شحاب 
ياأتي بغر�ض  العمل مع هيئة تنمية املجتمع بدبي  اأن  “�شمفوين”  متجر 
املجتمع  اأفراد  لكافة  املقدمة  االرتقاء باخلدمات االجتماعية  امل�شاهمة يف 
القطاع اخل��ا���ض بجهاته  ال��ت��زام  ب�����ش��رورة  العميق  م��ن االمي���ان  ان��ط��لق��اً 
وتخ�شي�ض  به  املناطة  املجتمعية  وامل�شوؤوليات  باملهام  املختلفة  و�شركاته 

املوارد املالية والب�شرية واأن�شطة امل�شوؤولية املجتمعية ل�شالح املجتمع .

»اأيه تي كريين«: االإم�رات على اأهبة اال�شتعداد 
لال�شتف�دة من الثورة ال�شن�عية الق�دمة

•• دبي -وام:
ت��ت��م��ت��ع دول����ة االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��و���ش��ع ج��ي��د ل��ل���ش��ت��ف��ادة من 
التكنولوجيات النا�شئة والتغريات احلا�شلة يف جمال االإنتاج حيث اأنها يف 
م�شاف الدول االأوىل يف جماالت التكنولوجيا واالبتكار وراأ�ض املال الب�شري 
عن  ال�شادر  االإنتاج”  م�شتقبل  جاهزية  “مدى  لتقرير  وفقا  وال��ت��ج��ارة 
“اأيه  العاملية  اال�شت�شارات  �شركة  مع  بالتعاون  العاملي  االقت�شادي  املنتدى 
تي كريين«. ويقي�ض التقرير مدى جاهزية 100 دولة من خمتلف اأنحاء 
العامل لل�شتفادة من الطبيعة املتغرية للإنتاج ليك�شف عن ا�شتعداد 25 
دولة فقط لل�شتفادة املثلى من نظم االإنتاج املتاأهبة لدخول مرحلة التغيري 
اجلذري. وتهدف دولة االإمارات اإىل زيادة ح�شة الت�شنيع يف ناجتها املحلي 
جانب  اإىل  ت�شنيفها  ومت   2025 ع��ام  بحلول  باملائة   25 اإىل  االإج��م��ايل 
وهما يف  اإمكانيات عالية”  ذات  “دول  اأنها  ال�شعودية على  العربية  اململكة 
و�شع ممتاز للنخراط التام يف منوذج االإنتاج النا�شئ فرغم قاعدة االإنتاج 
اللزمة  وال��ق��درات  ب��امل��وارد  يحظيان  اأنهما  اإال  لكلهما  ن�شبيا  ال�شغرية 
االإداري  ال�شريك  اأوري���ك  يوهان  وذك��ر  القادمة.  الفر�ض  من  لل�شتفادة 
للإنتاج  املتغري  امل�شهد  اأن��ه يف  تي كريين  اأي��ه  �شركة  اإدارة  ورئي�ض جمل�ض 
التناف�شية واإجراء  املزايا  اإب��راز نف�شه واال�شتفادة من  اإىل  �شيحتاج كل بلد 
وبالنظر  امل�شتقبلية  االإنتاج  ا�شراتيجيات  ت�شكيل  عند  ر�شيدة  مقاي�شات 
اإىل �شرعة وحجم التغيريات احلالية فاإن اأداة الت�شخي�ض اجلديدة ميكن 

اأن ت�شاعد يف زيادة الوعي وحتفيز ا�شتجابة البلدان للتغيري.

�أكرث من 6000 �صركة جديدة تن�صم لع�صوية غرفة �ل�صارقة يف 2017

ملي�ر درهم �ش�درات واإع�دة �ش�درات االأع�ش�ء يف 2017 وال�شعودية الوجهة االأوىل   20
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ك�شفت   
اإىل  6000 �شركة جديدة  عن ان�شمام 
 2017 ال��ع��ام  خ���لل  ال��غ��رف��ة  ع�شوية 
امل�شتمرة  ال�شارقة  جاذبية  يعك�ض  مم��ا 
لل�شتثمارات اخلارجية، ومتتعها ببيئة 
اأع���م���ال م��ت��ط��ورة وح��دي��ث��ة ق�����ادرة على 
التي  لل�شركات  م�شافة  قيمة  حتقيق 

توؤ�ش�ض اأعمااًل لها يف االإمارة.
عدد  اإجمايل  ارتفاع  اإىل  الغرفة  ولفتت 
اأ�شا�ض  على   6.8% بن�شبة  اأع�شائها 
 69،108 اأع�شائها  ع��دد  ليبلغ  �شنوي 
ع�شواً مع نهاية العام 2017 مقارنًة ب� 
 ،2016 العام  64،688 ع�شواً خلل 
مم��ا ي��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة ال��غ��رف��ة كمرجع 

رئي�شي ملمار�شة االأعمال يف الدولة.
اأع�شاء  واإع��ادة �شادرات  وبلغت �شادرات 
يف  دره��م  مليار   20 قيمته   م��ا  الغرفة 
انعكا�ض طبيعي للبنية التحتية املتطورة 
التي توفرها االإمارة لتجارها الراغبني 
للأ�شواق  والت�شدير  جتارتهم  بتو�شيع 
ال��ع��ال��ي��ة لبيئة  امل���ج���اورة، وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

االأعمال.
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  واح��ت��ل��ت 
�شادرات  الئ���ح���ة  ع��ل��ى  االأوىل  امل��رت��ب��ة 
املن�شاأة  �شهادات  بح�شب  �شادرات  واإع��ادة 
ال�������ش���ادرة ع���ن ال���غ���رف���ة ب��ق��ي��م��ة  بلغت 
اأ����ش���درت  ح��ي��ث   ، دره������م،  م��ل��ي��ار   7.4
اإىل  م��ن�����ش��اأ  ���ش��ه��ادة   21،761 ال��غ��رف��ة 
ال�شعودية  ال�شعودية، مما يجعل  ال�شوق 
اإجمايل  م��ن   22.4% ع��ل��ى  ت�شتحوذ 
الغرفة  اأ�شدرتها  التي  املن�شاأ  ���ش��ه��ادات 

خلل العام 2017.
واأ����ش���درت ال��غ��رف��ة خ��لل ال��ع��ام املا�شي 
األ��ف �شهادة من�شاأ يف جميع   97 ح��وايل 
مراكزها وفروعها على امتداد االإمارة،.

ثقة لوجهة اأعمال رائدة:
العوي�ض،  �شلطان  عبداهلل  �شعادة  ولفت 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
و�شناعة ال�شارقة اإىل الثقة التي حتظى 
امل�شتثمرين  ال�شارقة من قبل  اإمارة  بها 
اإن ا�شتقطاب اأكر  حول العامل، معترباً 
6000 �شركة جديدة اإىل ع�شوية  من 
ال�����ش��ارق��ة ه��و دالل���ة ق��وي��ة ع��ل��ى الروؤية 

اأرا�شي دبي تعلن عن اإجن�ز املرحلة االأوىل من م�شروع ت�شنيف املب�ين

وجود  امل�شح  واأظ��ه��ر  ال��ع��ق��اري«.  ال�شوق 
79،280 قطعة اأر�ض حالًيا يف املناطق 
غ��ري اخل��ا���ش��ع��ة ل��ن��ظ��ام ال��ت��م��ل��ك احلر، 
يف  اأر����ض  قطعة   69،982 ي��وج��د  كما 
التملك  م��ن��اط��ق  خمتلف  ع��ل��ى  م��وزع��ة 
احلر، ليبلغ املجموع الكلي 149،262 

امل�شروع  على  القائمون  ومتكن  قطعة. 
من اإجراء امل�شح الكامل لقطع االأرا�شي 
بن�شبة  احل�����ر  ال���ت���م���ل���ك  ن���ط���اق  خ������ارج 

.100%
احل�شول  مت  ال��ت��ي  البيانات  وا�شتملت 
عليها على حتديد حالة االأر�ض، وما اإذا 

اإىل جانب حتديد  اأو ف�شاًء،  بناًء  كانت 
ع�����دد امل����ب����اين وال����ط����واب����ق وال����وح����دات 
اال�شتخدامات  وط��ب��ي��ع��ة  “ال�شقق”، 
اأو  ال�شكنية  ل��لأغ��را���ض  للعقار  املتاحة 
ذل��ك. وع��لوة على  اإىل  التجارية، وم��ا 
موا�شفات  اإدراج  ��ا  اأي�����شً مت  ف��ق��د  ذل���ك، 

واأخ����رى تتعلق ب��ع��دم اإجن����از ال��ع��م��ل من 
اإىل  اإ�شافة  املحددة،  بالفرة  امل��زود  قبل 
عدم التزام املن�شاأة ببنود ال�شمان لل�شلعة 
اأو  اإج����راء �شيانة  اأو  االإ����ش���لح  ف��ي��ه  مب��ا 
ال�شويدي  ت��دع��و  اأخ����رى، ول���ذا  خ��دم��ات 
االحتفاظ  ب�����ش��رورة  امل�شتهلكني  جميع 
باإي�شال �شراء ال�شلعة وال�شمان املرفق له 
الأنها حتفظ حقوق امل�شتهلك كاملة من 
امل�شتهلك  يح�شل  خلله  وم��ن  ال�شياع، 
وكما  ال�شمان،  يف  املدرجة  اخلدمات  كل 
املجتمع  اأف���راد  جميع  ال�شويدي  ت�شجع 
بعدم الردد بالتوا�شل مع ق�شم احلماية 
اأو  م��لح��ظ��ات  اأي  تو�شيل  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
�شكاوى اإليها عرب جميع و�شائل التوا�شل 

املتوفرة. 

ــ�ل الــطــرح  ــف الــ�ــشــعــوديــة: اإق
ال�شكوك  برن�مج  من  اخل�م�ض 
ري�ل ملي�ر   5.85 بقيمة  املحلية 

•• الريا�ض-وام: 

اأعلنت وزارة املالية ال�شعودية اإقفال اإ�شدارها 
املحلي اخلام�ض من برنامج �شكوك حكومة 
اململكة العربية ال�شعودية بالريال ال�شعودي.. 
و حددت حجم االإ�شدار مببلغ اإجمايل قدره 
5.85 مليار ريال �شعودي. وقالت الوزارة - 
الليلة قبل  اأ�شدرته يف وقت متاأخر  بيان  يف 
ثلث  اإىل  االإ���ش��دار  ق�شمت  اإن��ه��ا   - املا�شية 
ريال  مليار   4.125 بقيمة  االأوىل  �شرائح 
والثانية   2023 ع��ام  يف  ت�شتحق  ل�شكوك 
ُت�شتحق  ل�شكوك  ري��ال  مليون   225 بقيمة 
يف عام 2025 و تبلغ قيمة ال�شريحة الثالثة 

1.5 ريال ُت�شتحق 2028.

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت دائ����رة االأرا����ش���ي واالأم�����لك يف 
دبي موؤخًرا عن اإجنازها املرحلة االأوىل 
املباين،  ت�شنيف  م�شروع  م��ن  بالكامل 
الذي مت  اطلقه عام 2015 كمبادرة 
من اأرا�شي دبي، بهدف ح�شر العقارات 
يف املناطق القدمية )غري التملك احلر( 

بدبي.
جمرن،  ب��ن  بطي  �شلطان  �شعادة  وق��ال 
مدير عام دائرة االأرا�شي واالأم��لك يف 
تر�شيخ  اإىل  امل�شروع  “يهدف هذا  دب��ي: 
العقارية،  ال��ت��ع��ام��لت  يف  ال�����ش��ف��اف��ي��ة 
م��ن خ���لل ���ش��م��ان دق���ة ال��ب��ي��ان��ات التي 
العقاري،  القطاع  يف  املتعاملني  تخدم 
���ش��واء ك��ان��وا م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية 
خطة  و�شعنا  لقد  اخل��ا���ض.  القطاع  اأو 
حمكمة مبواعيد زمنية حمددة الإجناز 
امل�شروع يف نهاية العام 2017، وجنحنا 
لنعلن  املن�شود،  هدفنا  اإىل  الو�شول  يف 
ال���ي���وم ع���ن ه���ذا ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري الذي 
يف  االأط����راف  كافة  على  بالنفع  �شيعود 

•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

ا�شتقبلت اقت�شادية راأ�ض اخليمة 968 
�شكاوى من امل�شتهلكني لعام 2017، وقد 
بالدائرة  التجارية  احلماية  ق�شم  عالج 
883 م��ن��ه��ا ودي����ا، و���ش��ك��اوى اأخ����رى مت 
بلغت  والتي  املحاكم  دائ��رة  اإىل  حتويلها 
ر�شا  اإىل عدم  ذلك  ويرجع  �شكوى،   83
امل�شتهلكني عن احللول املقدمة، ورغبتهم 

يف مطالبة بتعوي�شات مالية. 
– مديرة  ال�شويدي  اأف��ادت فاطمة  وكما 
ب����اأن اأكر  ق�����ش��م احل��م��اي��ة ال��ت��ج��اري��ة - 
تتعلق  امل�شتهلكني  من  ال��واردة  ال�شكاوى 
ب���ع���دم ال����ت����زام امل������زود ب���ق���واع���د االأم���ان���ة 
امل�شتهلك،  م��ع  ت��ع��ام��ل��ه  يف  وامل�����ش��داق��ي��ة 

اأبرزها  64 معيار من  بناء على  العقار 
ت��واف��ر م��واق��ف ���ش��ي��ارات، وع��م��ر املبنى، 
ووجود املرافق واخلدمات مثل امل�شاعد، 
ف�شًل عن نبذة عن �شمات موقعه مثل 
اإىل ذلك،  وم��ا  ال��ب��ح��ر،  االإط��لل��ة على 
ال��ت��ي تدعم  ال��لزم��ة  ال�شور  وال��ت��ق��اط 

البيانات.
وي�شاعد امل�شروع اأرا�شي دبي على تعزيز 
واالبتكار،  وال�����ش��ع��ادة  الثقة  يف  روؤي��ت��ه��ا 
االأط����راف،  ك��اف��ة  منه  �شي�شتفيد  حيث 
وامل�شتاأجرين،  امل����لك  مقدمتهم  ويف 
االإيجارية  احلا�شبة  تعديل  واإم��ك��ان��ي��ة 
ل��ت��ع��ك�����ض ت�����ش��ن��ي��ف امل��ب��ن��ى، ح��ي��ث تكون 
بت�شنيف  مرتبطة  االإي��ج��ار  يف  ال��زي��ادة 
املبنى، ما يعني تر�شيخ الثقة والعدالة.

مكافاأة  للمطورين  امل�شروع  و�شي�شمن 
م�������ش���اري���ع���ه���م امل����ت����ط����ورة، واإع���ط���ائ���ه���ا 
للو�شطاء  ومي��ك��ن  املنا�شب.  الت�شنيف 
من  ت�شنيفها  ح�شب  ال��ع��ق��ارات  ح�شر 
لل�شركات  ي��ت��ي��ح  ب��ي��ن��م��ا  ال����دائ����رة،  ق��ب��ل 
ال�������ش���روع يف  ت�����ش��ن��ي��ف اأي ع���ق���ار ق���ب���ل 
مثالية  اأداة  امل�شروع  و�شيكون  ت��اأج��ريه. 
املوؤ�ش�شات  يف  ال��ق��رار  �شناع  اأي���دي  ب��ني 
احل���ك���وم���ي���ة، ال���ش��ي��م��ا واأن�������ه ي���زوده���م 
للخدمات  للتخطيط  املهمة  بالبيانات 
على  للجمهور  وت��وف��ريه��ا  للحكومية، 

النحو االأمثل.
وبعد اأن مت اإجراء م�شح �شامل الأرا�شي 
التجارية  وامل����ب����اين  وال���ف���ل���ل  ال��ف�����ش��اء 
الت�شوق،  وم��راك��ز  وامل�شانع  وال�شكنية 
فقد مت اإدخال كافة اأنواع املباين يف دبي 
ما  للم�شروع،  املعلومات  ق��اع��دة  �شمن 
االإيجار  اإج����راءات  ت�شهيل  اإىل  �شيوؤدي 
تقدمي  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ل��ل��م�����ش��ت��اأج��ري��ن، 
يف  ع��ق��ار  ل��ك��ل  ال��دق��ة  متناهي  ت�شنيف 

املناطق املنجزة بدبي.

ال�شركات. خدمات ع�شوية  اأن��واع  لكافة 
االأع��م��ال وم��ن جهته لفت  ذكية ملجتمع 
���ش��ط��اف، م�شاعد  ال��ع��زي��ز حم��م��د  ع��ب��د 
االأع�شاء  خ��دم��ات  لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
املا�شي  العام  اأن  اإىل  ال�شارقة،  غرفة  يف 
�شكل جناحاً جديداً للغرفة على �شعيد 
الغرفة  الع�شوية، حيث طورت  خدمات 
اإجراءاتها،  و�شهلت  الع�شوية  عملية 
معتمدًة توجهاً ذكياً قلل من اخلطوات، 
و�شاهم يف توفري الوقت واجلهد، ووفر 
وجمتمع  االأع�شاء  تفيد  اإ�شافية  مزايا 
االأعمال، معترباً اإن اال�شتثمار يف ت�شهيل 
اال�شتثمار  ه���و  ل���لأع�������ش���اء  اخل����دم����ات 

االأجنح خلدمة جمتمع االأعمال.
ت��ع��م��ل على  ال��غ��رف��ة  اإن  ���ش��ط��اف  واأك�����د 
االأعمال  اإ�شافية لقطاع  توفري خدمات 
اإن خدمات االأع�شاء  واالأع�شاء، معترباً 
املواكبة  الع�شرية  اخلدمات  من  تعترب 
اأثبتت  حيث  العاملية،  املمار�شات  الأف�شل 
جن��اع��ت��ه��ا م����ع ا���ش��ت��ق��ط��اب امل����زي����د من 
االإم���ارة،  يف  اأع��م��ال  لتاأ�شي�ض  ال�شركات 
اجلاري  ال��ع��ام  يف  ال��رك��ي��ز  اإن  م��ع��ت��رباً 
مبادرات  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ���ش��ي��ك��ون 
مبتكرة  تري جتربة االأع�شاء يف غرفة 

ال�شارقة. 
ال���ع���ام لقطاع  امل���دي���ر  واأ�����ش����ار م�����ش��اع��د 
ال��غ��رف��ة قامت  اإن  خ��دم��ات االأع�������ش���اء،  
حمققة  اج��راءات��ه��ا،  وتب�شيط  بت�شهيل 
يف  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  يف   100% ن�شبة 
للعملء  امل��ق��دم��ة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  خدماتها 
تتيحها  التي  الذكية  اخلدمات  وت�شمل 
الذكية  ت���ط���ب���ي���ق���ات���ه���ا  ع�����رب  ال����غ����رف����ة 
معاملت  اإمت���ام  االإل��ك��روين  وموقعها 
والت�شديقات  امل��ن�����ش��اأ  ���ش��ه��ادات  خ��دم��ات 
ع����دد من  اإ����ش���اف���ة اىل  وال���ع�������ش���وي���ات، 
االأخ��رى معترباً  االلكرونية  اخلدمات 
ال�����ش��ارق��ة يف  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة غ���رف���ة  اإن 
ت���ق���وم ع��ل��ى ركيزة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ���دم���ة 
التقنيات  اأ���ش��ا���ش��ي��ة ه��ي اال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
التطوير  عملية  يف  واملبتكرة  احلديثة 
م����ا ي�����ش��ه��م يف ت���ع���زي���ز ب��ي��ئ��ة االأع����م����ال 
اأوىل  كوجهة  ال�شارقة   مكانة  وتر�شيخ 
جل���ذب اال���ش��ت��ث��م��ارات وت��ع��زي��ز احلركة 
نحو  انطلقها  يف  باالإمارة  االقت�شادية 

م�شتوى اأرفع واأف�شل.

احلكيمة والتوجيهات الر�شيدة ل�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
االأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي،  حممد 
جعلت  التي  اهلل(  رع��اه  ال�شارقة)  حاكم 
لرائدة للأعمال يف  ال�شارقة وجهة  من 
العوي�ض قائًل: ي�شري  املنطقة. واأ�شاف 
اقت�شاد دولة االمارات وفق ا�شراتيجية 
اآفاق  نحو  وال��ت��وج��ه��ات  امل��ع��امل  وا�شحة 
االقت�شادي،  والتطور  النمو  من  وا�شعة 
التنوع  ا�شراتيجية  وبف�شل  فال�شارقة 
وموقعها  تعتمدها،  ال��ت��ي  االق��ت�����ش��ادي 
اجل���غ���رايف اال���ش��رات��ي��ج��ي ب���ني اإم�����ارات 
الدولة، ومزاياها التناف�شية العالية التي 
توفرها لل�شركات العاملة فيها، وحداثة 
لبيئة  املنظمة  وق��وان��ي��ن��ه��ا  ت�شريعاتها 
اال�شتثمارية،  فر�شها  ووف��رة  االأع��م��ال، 
جن��ح��ت يف ت���ب���واأ م��ك��ان��ة م��ت��ق��دم��ة بني 
لل�شتثمارات  امل�شتقطبة  الوجهات  اأبرز 
���ش��اء اهلل  اإن  امل��ن��ط��ق��ة، وم�����ش��ت��م��رون  يف 
اال�شراتيجيني  �شركائنا  مع  بالتعاون 
الت�شهيلت  ك��اف��ة  ت��وف��ري  االإم����ارة يف  يف 
التي تعزز من مكانة وتناف�شية ال�شارقة 
واالقت�شاد  وامل���ع���رف���ة  ل��ل��ع��ل��م  ك�����اإم�����ارٍة 

واال�شتثمار.
واأك��د العوي�ض ان خري دليل على مكانة 
ودوره���ا كلعب حم��وري مهم  ال�شارقة 
ال���ع���امل���ي ومقر  االق��ت�����ش��اد  خ��ري��ط��ة  يف 
اإقليمي لعدد كبري من ال�شركات العاملية 
واالقليمية ت�شنيف وكالة »�شتاندرد اآند 
االئتماين  الت�شنيف  ثبت  ال��ذي  ب���ورز« 

ال���������ش����ي����ادي ط����وي����ل وق���������ش����ري االأج�������ل 
الإم���ارة  واالأج��ن��ب��ي��ة  املحلية  بالعملتني 
 BBB+/A -2 درجتي  عند  ال�شارقة 
م�شتقبلية  نظرة  ومنحها  التوايل،  على 
القوي  امل���ايل  و�شعها  ب�شبب  م�شتقرة 
للمخاطر  تعر�شها  م�شتوى  وانخفا�ض 
ف�شًل عن توقعات الوكالة بت�شارع منو 
الناجت املحلي االإجمايل يف العام 2018 
ا���ش��ت��ن��اداً اإىل من��و اأن�����ش��ط��ة االأع���م���ال يف 
ا�شافة  واالإن�����ش��اءات،  العقارات  قطاعات 
بالقدر  ال�شناعي  القطاع  م�شاهمة  اىل 
االأكرب من الناجت املحلي االإجمايل بن�شبة 
العقارات  بقطاع  متبوعاً   ،17% تبلغ 
واخلدمات  واجل��م��ل��ة  التجزئة  وجت���ارة 
 10% املالية التي متثل كل منها نحو 
للإمارة،  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن 
مما يوؤكد �شلمة الروؤية اال�شراتيجية 
امل�شتثمرين  وي�شجع  ال�شارقة  حلكومة 
ملتانة  ن���ظ���راً  االإم��������ارة،  يف  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار 
الت�شنيف  اأن هذا  امل��ايل، موؤكداً  الو�شع 
اإ�شايف  اق��ت�����ش��ادي  دع����م  ع���ام���ل  ي�����ش��ك��ل 
القت�شاد ال�شارقة وجناح ال�شيا�شة املالية 
م�شادر  تنويع  يف  للإمارة  واالقت�شادية 

الدخل، واالإيرادات العامة.
ا�شتهداف  عرب  اال�شتثمارات  ا�شتقطاب 

اال�شواق
وب�������دوره ق����ال ����ش���ع���ادة خ���ال���د ب���ن بطي 
اإن  ال�شارقة  الهاجري، مدير عام غرفة 
الغرفة طبقت نهجاً متطوراً ال�شتقطاب 
ا�شتهداف  ع��ل��ى  ي���ق���وم  اال����ش���ت���ث���م���ارات 

امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف اأ���ش��واق��ه��م ع��و���ش��اً عن 
انتظار ح�شمهم خلياراتهم اال�شتثمارية، 
بال�شارقة،  االأع���م���ال  ببيئة  لتعريفهم 
واطلعهم على مزايا اال�شتثمار والعمل 

فيزز جمتمع اأعمال متنوع كال�شارقة.
من  ت�شعى  الغرفة  بان  الهاجري  ولفت 
خ����لل اخل���دم���ات امل��ت��ن��وع��ة وامل����ب����ادرات 
باالإ�شهام  اع�شائها  اىل  تقدمها  ال��ت��ي 
مع االأجهزة االقت�شادية املعنية باالإمارة 
على موا�شلة جعل ال�شارقة بيئة جاذبة 
كما  منها  النوعي  وخا�شة  لل�شتثمار 
زي���ارات  تنظيم  جت���اه  عملها  خ��ط��ط  ان 
املا�شي  ال��ع��ام  خ��لل  التجارية  للبعثات 
اأب����رزه����ا االأ����ش���واق  اأ�����ش����واق واع�����دة  اإىل 
جهات  مع  ل��ق��اءات  عقدت  و  االأفريقية، 
حكومية واأخ��رى متثل القطاع اخلا�ض 
ورج��ال االأعمال يف هذه االأ���ش��واق، ر�شخ 
م��ن عمل ال��غ��رف��ة جت��اه دوره���ا بخدمة 

جمتمع االعمال املحلي
واأو�شح مدير عام غرفة ال�شارقة قائًل: 
اإننا م�شتمرون يف هذا النهج حيث بداأنا 
اإىل  العام اجلديد بتنظيم بعثة جتارية 
والتي  اللتينية،  اأمريكا  يف  كو�شتاريكا 
العاملة  ال�������ش���رك���ات  ج�����ذب  ن�����ش��ت��ه��دف 
ال�شياحة  وق��ط��اع  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  يف 
والطاقة املتجددة والتعليم العايل واإدارة 
فاإننا  وبالتايل  ال�شارقة،  اإىل  النفايات 
نتوقع جذب مزيد من ال�شركات العاملية 
التو�شع  على  وم�شاعدتها  ال�شارقة،  اإىل 
بالفر�ض  امل��ل��ي��ئ��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اأ�����ش����واق  يف 

عبد العزيز حممد �شطاف  خالد بن بطي الهاجري عبداهلل العوي�ض

اقت�ش�دية راأ�ض اخليمة تع�لج 883 من �شك�وى امل�شتهلكني ودي� لع�م 2017
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الفجرية للموارد الطبيعية تطلق الدليل االر�ش�دي الإدارة ال�شراك�ت 

اأدنوك توقع اتف�قية لبيع مليون طن �شنوي� من م�دة الن�فت� ل�شركة لوتي 

االحت�د االأوروبي يرفع ا�شم االإم�رات من ق�ئمة 
الدول غري املتع�ونة يف املج�الت ال�شريبية

•• اأبوظبي-وام:

ا�شم  رف��ع  ب�شاأن  االأوروب���ي  االحت��اد  ال�شادر عن  القرار  املالية  وزارة  ثمنت 
ال�شريبية  امل��ج��االت  يف  املتعاونة  غ��ري  ال���دول  قائمة  م��ن  االإم����ارات  دول���ة 
والذي جاء نتيجة ل�شل�شلة االإجراءات التي كانت وما زالت دولة االإمارات 
تلتزم بتنفيذها على ال�شعيدين الدويل واملحلي وتعك�ض التزامها باملعايري 
الدولية وحر�شها على اتباع اأعلى درجات ال�شفافية يف املجاالت ال�شريبية. 
ق��رار االحتاد  ياأتي  املالية  وق��ال �شعادة يون�ض حاجي اخل��وري وكيل وزارة 
االأوروبي ليوؤكد التزام دولة االإمارات التام والدائم باأعلى درجات ال�شفافية 
يف املجاالت ال�شريبية وكنتيجة مبا�شرة للإجنازات النوعية واجلهود التي 
والدويل  املحلي  ال�شعيدين  على  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  كافة  بذلتها 
االأوروبي  االحت��اد  نظرائها يف  �شفافية مع  وبكل  العمل  �شواء يف  على حد 
مبتطلبات  واال�شتيفاء  املعايري  تطبيق  ل�شمان   2017 عام  بدايات  منذ 
االحتاد االوروبي فيما يتعلق بتبادل املعلومات ال�شريبية وتنظيم التعاون 

ال�شريبي بني الطرفني.
اأ�شاف اخلوري: اإن دولة االإمارات ونتيجة لتطبيقها اأف�شل املعايري حققت 
اإجنازات مهمة يف جمال التناف�شية العاملية، كما حققت مكانة متقدمة على 
موؤ�شراتها حيث اأنها اأ�شحبت حتتل املرتبة االأوىل عربياً وال�17 عاملياً وفق 
تقرير التناف�شية العاملية 2017-2018 الذي �شدر موؤخرا عن املنتدى 
تقرير  وف��ق  عامليا  ال�21  املركز  اإىل  �شعدت  اأنها  كما  العاملي  االقت�شادي 
وال   .. ال��دويل  البنك  عن  “ ال�شادر   2018 االأع��م��ال  اأن�شطة  “ممار�شة 
�شك باأن قرار االحتاد االأوروبي قد و�شع االأمور يف ن�شابها واأعطى الدولة 

التقييم ال�شحيح الذي يتنا�شب مع ريادتها ومكانتها املتقدمة.
للإيفاء  ال���دويل  ال�شعيد  على  مهمة  اإجن����ازات  االإم�����ارات  دول���ة  وحققت 
االحتاد  يف  االأع�����ش��اء  ال���دول  و�شعتها  التي  الدولية  واملعايري  ب��ال��ق��رارات 
يف  كبري  ب�شكل  تقييم ممتثل  على  الدولة  اأبرزها ح�شول  ومن  االأوروب���ي 
ال�شريبية  للأغرا�ض  املعلومات  وتبادل  لل�شفافية  العاملي  املنتدى  تقييم 
االأجنبية  للح�شابات  االأمريكي  ال�شريبي  االمتثال  قانون  على  والتوقيع 
اخلا�شة باالأ�شخا�ض اخلا�شعني لل�شريبة وفقا لقوانني الواليات املتحدة 
االمريكية “فاتكا” ف�شل عن التزامها مبعيار االإف�شاح امل�شرك اخلا�ض 
“CRS” حيث �شيتم تبادل املعلومات مع  التلقائي للمعلومات  بالتبادل 

الدول املعنية والتي من بينها دول االحتاد االأوروبي.
اأي�شا وقعت دولة االإم��ارات على كل من االتفاقية  وعلى ال�شعيد ال��دويل 
االإدارية  واالتفاقية  ال�شريبية  امل�شائل  يف  املتبادلة  للم�شاعدة  االإط��اري��ة 
متعددة االطراف لتبادل املعلومات ب�شكل تلقائي اإىل جانب التوقيع على 
113 اتفاقية لتجنب االزدواج ال�شريبي والتي ميكن من خللها تبادل 
للأغرا�ض  املعلومات  لتبادل  اتفاقيات  و8  ال�شريبة  الأغرا�ض  املعلومات 

ال�شريبية.
وحول االن�شمام اإىل االإطار ال�شامل ملكافحة تاآكل الوعاء ال�شريبي وحتويل 
االأرباح BEPS اأ�شار �شعادته اإىل اأن دولة االإمارت قامت باإخطار االحتاد 
للم�شروع  االأدن���ى  احل��د  معايري  بتطبيق  اخلا�شة  العمل  بخطة  االأورب���ي 
لتعديل  والتنمية  االقت�شادي  التعاون  منظمة  من  خ��رباء  مع  تن�شق  كما 
ب�شروط  للإيفاء  الدولة  اأبرمتها  التي  ال�شريبية  االتفاقيات  ومراجعة 
اأن هذه االج��راءات واالتفاقيات  اإىل  �شعادته  املطلوبة. ونوه  االأدن��ى  احلد 
يف  وتناف�شيتها  املرموقة  الدولة  مكانة  مع  تنج�شم  ال��دويل  ال�شعيد  على 
املحافل الدولية وتاأتي بالتوازي مع جمموعة من االإجراءات التي تنفذها 
اجلهات  جميع  م��ع  التن�شيق  مقدمتها  ويف  املحلي  ال�شعيد  على  ال��دول��ة 
تاآكل  مكافحة  م�شروع  تطبيق  بهدف  معنية  جل��ان  لت�شكيل  العلقة  ذات 
الوعاء ال�شريبي وحتويل االأرباح “BEPS” وفق اجلدول الزمني املتفق 
عليه. واأ�شاف �شعادته “ تعمل وزارة املالية وبالتعاون مع منظمة التعاون 
العمل  ور���ض  من  �شل�شلة  وتنفيذ  اإع��داد  على  اأي�شاً  والتنمية  االقت�شادي 
ال�شريبية  باملجاالت  واملتعلقة  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  مع  االجتماعات 
االأرباح  وحت��وي��ل  ال�شريبي  ال��وع��اء  ت��اآك��ل  مكافحة  م�شروع  �شمنها  وم��ن 
“BEPS” والتي ي�شارك بها ممثلون عن خمتلف دول العامل، وذلك يف 
اإطارالتزام الدولة باملبادرة التي اأطلقتها جمموعة ال� 20 ومنظمة التعاون 
ال�شفافية  لتعزيز  حمورية  كخطوة  ال�شاأن  ه��ذا  والتنميةيف  االقت�شادي 
املعلومات  وتبادل  ال�شريبي  التهرب  االإب��لغ واحلد من  ونظم  ال�شريبية 

للأغرا�ض ال�شريبية بني الدول وعلى اأ�شا�ض كل بلد على حدة”.
واأكد �شعادة يون�ض حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية موا�شلة دولة االإمارات 
العمل والتعاون مع خمتلف دول العامل مبا يف ذلك دول االحتاد االأوروبي 
بهدف تطبيق اأف�شل املعايري العاملية يف جماالت مكافحة التهرب ال�شريبي 

وجتنب االزدواج ال�شريبي وتبادل املعلومات الأغرا�ض ال�شريبة.

ملي�ر درهم قيمة ت�شرف�ت 
العق�رات يف دبي ام�ض

•• دبي -وام:

حققت الت�شرفات العقارية يف دائرة االأرا�شي واالأملك بدبي اأكر من مليار 
درهم حيث �شهدت الدائرة ام�ض ت�شجيل 158 مبايعة بقيمة 300 مليون 
درهم منها 11 مبايعة للأرا�شى بقيمة 130 مليون درهم و147 مبايعة 
لل�شقق والفلل بقيمة 170 مليون درهم. وجاءت اأهم مبايعات االأرا�شي بقيمة 
60 مليون درهم فى منطقة الرب�شاء الثالثه تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون 
درهم فى منطقة اخلليج التجارى تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم فى 
االأوىل  ور���ش��ان  منطقة  وت�شدرت   . الثاين  لل�شتثمار  دب��ي  جممع  منطقة 
املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �شجلت 3 مبايعات بقيمة 5 مليني درهم 
وتلتها منطقة الرب�شاء الثالثة بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 65 مليون درهم 
وثالثة فى جممع دبي لل�شتثمار الثاين بت�شجيلها مبايعة واحدة بقيمة 14 
مليون درهم . وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 
5 مليني درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 
3 مليني  بقيمة  واأخ��ريا مبايعة  الثالثة  الثنية  دره��م فى منطقة  مليني 
درهم فى منطقة الثنية الثالثة . وت�شدرت منطقة مر�شى دبي املناطق من 
38 مليون  29 مبايعة بقيمة  اإذ �شجلت  حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل 
 24 بقيمة  16مبايعة  بت�شجيلها  ال��ت��ج��اري  اخلليج  منطقة  وتلتها  دره��م 
12 مليون  14 مبايعة بقيمة  بت�شجيلها  املركا�ض  مليون درهم وثالثة فى 
43 رهن  دره��م منها  700 مليون  الرهونات قيمة قدرها  دره��م. و�شجلت 
اأرا�شى بقيمة 500 مليون درهم و 37 رهن فلل و�شقق بقيمة 200 مليون 
183 مليون دره��م واأخ��رى فى  اأهمها مبنطقة الو�شل بقيمة  دره��م و كان 

منطقة وادي ال�شفا 3 بقيمة 96 مليون درهم.

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأبوظبي  برول  �شركة  وقعت 
اأدنوك ام�ض اتفاقية مع �شركة “لوتي 
واحدة   - امل��ال��ي��زي��ة  تيتان”  كيميكال 
البوليفينات  اإن��ت��اج  ���ش��رك��ات  اأك���رب  م��ن 
يف ج��ن��وب ���ش��رق اآ���ش��ي��ا - ت��ق��وم اأدن����وك 
�شنويا  ط���ن  م��ل��ي��ون  ب��ب��ي��ع  مب��وج��ب��ه��ا 
املاليزية  ل��ل�����ش��رك��ة  ال��ن��اف��ت��ا  م����ادة  م���ن 
القادمة.  ���ش��ن��وات  ال��ث��لث  ع��ل��ى م���دى 
يف  االأج���ل  طويلة  االتفاقية  على  وق��ع 
من  كل  اأدن���وك  ل�شركة  الرئي�شي  املقر 
دائرة  مدير  ال��ظ��اه��ري  �شامل  ع��ب��داهلل 
الت�شويق والتجارة يف اأدنوك و يل دوجن 

وو الرئي�ض والرئي�ض التنفيذي ل�شركة 
تيتان”. وتعك�ض هذه  “لوتي كيميكال 
االتفاقية العلقات التجارية الرا�شخة 
بني ال�شركتني والتي متتد لعقدين من 
الظاهري  �شامل  عبداهلل  وقال  الزمن. 
مع  ت���ت���م���ا����ش���ى  االت����ف����اق����ي����ة  ه������ذه  اأن 
تطبقها  التي  اجلديدة  اال�شراتيجية 
النافتا  م��ادة  من  اإنتاجها  لبيع  اأدن��وك 
اإنتاجنا وفقا  حيث كنا يف ال�شابق نبيع 
االأم��د متتد لعام واحد  لعقود ق�شرية 
اإىل عقود طويلة  التحول  وم��ن خ��لل 
االأمد متتد لثلث �شنوات فاإننا ن�شمن 
البعيد  امل��دى  على  اإنتاجنا  لبيع  �شوقا 
االتفاقية  ه��ذه  تقدم  ذل��ك  اإىل  اإ�شافة 

•• الفجريه-وام: 

للموارد  ال���ف���ج���رية  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأط���ل���ق���ت 
الإدارة  االر�����ش����ادي  ال��دل��ي��ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ال���������ش����راك����ات ب�����ني ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 

واخلا�ض.
ال�شحايف  امل���وؤمت���ر  خ���لل  االط����لق  مت 
ال���ذي ع��ق��دت��ه امل��وؤ���ش�����ش��ة ام�����ض مبقرها 
�شعادة  ب��ح�����ش��ور  االأم�����ريي  ال���دي���وان  يف 
رئي�ض  االأف��خ��م  �شيف  امل��ه��ن��د���ض حم��م��د 
اإدارة املوؤ�ش�شة و �شعادة املهند�ض  جمل�ض 
علي قا�شم املدير العام للموؤ�ش�شة وعدد 

من روؤ�شاء االأق�شام و االعلميني.
و ا�شتهل االفخم احلديث خلل املوؤمتر 
دليل  اإط���لق  ان  اىل  م�شريا  ال�شحفي 
ال�شراكة يقّدم جمموعة من االإجراءات 
ال��ت��ي ت����وؤدي اإىل ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ات مع 
وت�شجيع  اخل��ا���ض  و  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني 
ذلك،  حتقيق  �شاأنها  من  التي  امل��ب��ادرات 
موائمة  اق��ت�����ش��ادي��ة  ���ش��ي��ا���ش��ات  ظ���ل  يف 
الن�شاط  ،لتحريك  القطاعني  ل��ري��ادة 
وقيادته  ك��اف��ة  ب��ق��ط��اع��ات��ه  االق��ت�����ش��ادي 
ل��ل��ن��م��وامل�����ش��ت��دام. و اأو����ش���ح االأف���خ���م اأن 

دليل ال�شراكة يت�شمن جملة وا�شعة من 
ي�شمل  حيث  لل�شركاء  املفيدة  املعلومات 
الدليل  يغطيها  ال��ت��ي  املعلومات  ن��ط��اق 
يف اأق�شامه التى ت�شمن تعريف ال�شراكه 
ب���ني طرفني  ع���لق���ة  ت�����ش��ري اىل  ال���ت���ى 
اأك����ر ال���ش��ت��ث��م��ار امل������وارد واخل����ربات  اأو 
متبادلة  منفعة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  امل��ت��اح��ة 
اأو طويلة  ق�����ش��رية  م�����ش��رك��ة  واأه�����داف 
االأمد حتدد فيه املدخلت وامل�شوؤوليات 
ق��ي��م��ة م�شافة  ي��ق��دم  وامل���خ���رج���ات مب���ا 
ال�����ش��راك��ة اىل ج��ان��ب حتديد  الأط�����راف 
القطاعني  موؤ�ش�شات  مع  ال�شراكة  انواع 

العام واخلا�ض .
علي  املهند�ض  �شعادة  اأ���ش��ار  جانبه  وم��ن 
قا�شم مدير عام املوؤ�ش�شة اىل اأن الدليل 
وتوجهات  روؤي������ة  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  ي��ع��ك�����ض 
امل�شتدامة  للتنمية  بالو�شول  املوؤ�ش�شة 
الق��ت�����ش��اد االإم������ارة م��ن خ���لل خطوات 
لت�شهيل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ات��خ��ذت��ه��ا  واع������دة 
باأريحية  للو�شول  االإج��راءات  وتب�شيط 
يف خ��دم��ة ال�����ش��رك��اء ورج����ال االأع���م���ال و 
املجتمع باالإ�شافة اإىل العمل على حمور 
اآخ�����ر يف ال��ت��وا���ش��ل ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر مع 

مثاال على التزام اأدنوك ببناء �شراكات 
وقيمة  م�شركة  منافع  حتقق  مثمرة 

م�شتدامة جلميع االأطراف.
12 مليون  اأك����ر م���ن  اأدن�����وك  وت��ن��ت��ج 
يتم  التي  النافتا  م��ادة  من  �شنويا  طن 
الإنتاج  و���ش��ي��ط��ة  ك���م���ادة  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
البروكيماوية  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن  ع����دد 
مب��ا يف ذل���ك ال���ل���دائ���ن.. وي��ت��م حتويل 
ثم  وم��ن  اأوليفينات  اإىل  النافتا  م���ادة 
اأوليفني..  البويل  راتنجات  اإىل  حتول 
امل�شنعة  النهائية  املنتجات  وت�شتخدم 
م���ن م�����ش��ت��ق��ات م�����ادة ال��ن��اف��ت��ا يف عدد 
م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ي��وم��ي��ة ب�����دءا من 
واملنظفات  امل��ع��م��رة  وال�شلع  ال�����ش��ي��ارات 

ال�شركاء كافة باأ�شلوب ع�شري متطور.
واأكد اأن الدليل �شي�شهم يف تعزيز وتبادل 
املقرحات ومبادرات التطوير االبتكارية 
املختلفة  امل���ج���االت  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

االألبان  منتجات  وتعبئة  البل�شتيكية 
وتغليف املواد الغذائية. من جانبه قال 
املنتجات  على  الطلب  اأن  وو  دوجن  يل 
البروكيماوية ي�شهد ارتفاعا م�شتمرا 
يف جنوب �شرق اآ�شيا.. وت�شمن لنا هذه 
وال��ت��ي متتد  االأم���د  االت��ف��اق��ي��ة طويلة 
من  م�شتمرة  اإم����دادات  �شنوات  لثلث 
تنفيذ  م��ن  ميكننا  مم��ا  ال��ن��اف��ت��ا  م����ادة 
منتجاتنا  وتنويع  التو�شعية  م�شاريعنا 

وتعزيز قدراتنا التناف�شية.
وتعترب �شركة “لوتي كيميكال تيتان” 
البوليفني  الإن��ت��اج  م�شتقلة  �شركة  اأول 
مل����ادة االولفني  واأك����رب م��ن��ت��ج م��ت��ك��ام��ل 
والتي  م��ال��ي��زي��ا  يف  اي��ل��ف��ني  وال����ب����ويل 

باالإ�شافة  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��وج��ه��ات  مل��واك��ب��ة 
اخلا�ض  و  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ح���ث  اإىل 
املجتمعية  امل�شاهمة  ب��رام��ج  تبني  على 
امل�شاهمة  �شاأنها  م��ن  م��ب��ادرات  واإط���لق 

املنتجات  �شناعة عدد من  ت�شتخدم يف 
جممعها  وي�������ش���م  ال���ب���ل����ش���ت���ي���ك���ي���ة.. 
وحمطتني  م���ن�������ش���اأة   12 االإن����ت����اج����ي 
ل��ل��ط��اق��ة وثلثة  امل�����ش��رك  ل��ل��ت��ول��ي��د 

جممعات تخزين �شهريجية.
موقعني  على  ال�شركة  من�شاآت  وتتوزع 
الجن�شات  وتاجنونغ  غودانغ  با�شري  يف 
وال������ت������ي مت����ث����ل جم����م����ع����ا م���ت���ك���ام���ل 
وكان  ال��ب��روك��ي��م��اوي��ة..  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
تكتل لوتي الكوري اجلنوبي قام ب�شراء 
يف عام  “لوتي كيميكال تيتان”  �شركة 
اأ�شبحت  احل���ني  ذل���ك  وم��ن��ذ   2010
التابعة  ال�����ش��رك��ات  اأك����رب  م���ن  واح�����دة 

ملوؤ�ش�شة لوتي كيميكال باخلارج.

التي  اخلدمات  جمال  وحت�شني  وتعزيز 
، و�شيكون هذا الدليل  املوؤ�ش�شة  تقدمها 
مرجعا �شامل حول كافة املعلومات التي 

تهم ال�شركاء .

حمققة رقمًا قيا�صيًا جديدً� 

اأبوظبي ت�شتقطب 4,875,499 نزياًل يف من�ش�آته� الفندقية خالل 2017
•• اأبوظبي-الفجر: 

���ش��ج��ل��ت امل��ن�����ش��اآت ال��ف��ن��دق��ي��ة يف اإم�����ارة 
جديدة  ق��ي��ا���ش��ي��ة  اأرق������ام������اً  اأب����وظ����ب����ي 
م�شتقطبة   ،2017 ال�����ع�����ام  خ������لل 
فندقاً   162 يف  نزيًل   4،875،499
منو  بن�شبة  فندقية،  و�شقة  ومنتجعاً 

%9.8 مقارنة بالعام 2016.
الثقافة  دائ������رة  اإح�������ش���اءات  واأظ����ه����رت 
عدد  يف  ارتفاعاً  اأبوظبي   – وال�شياحة 
ت�شم  ف��ن��دق��ي��ة  م��ن�����ش��اأة   131 ن�����زالء 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  يف  غ��رف��ة   26،821
 4،295،030 اإىل   10.3% بن�شبة 
عدد  وازداد  املا�شي.  العام  خلل  نزيًل 
النزالء يف منطقة العني بن�شبة 5.5% 
من�شاأة   20 يف  نزيًل   450،328 اإىل 
فندقاً   11 ا�شتقبل  ح��ني  يف  ف��ن��دق��ي��ة، 
ف��ن��دق��ي��ة يف منطقة  و���ش��ق��ة  وم��ن��ت��ج��ع��اً 
بن�شبة منو  130،180 نزيًل  الظفرة 

.8.2%
غبا�ض،  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ي��ف  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
 – وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  ع��ام  مدير 
النمو  توؤكد  االأرق��ام  “اإّن هذه  اأبوظبي، 
اأبوظبي،  زوار  عدد  يف  وامل�شتمر  املطرد 
اأن االإم�������ارة مت�����ش��ي ق���دم���اً يف  م����وؤك����داً 
ال�شياحية  وبراجمها  مقوماتها  تعزيز 
وتر�شيخ مكانتها كوجهة عاملية متميزة 
االأ�شيل.  وتراثها  ثقافتها  تنفرد براء 
نزالء  ع��دد  يف  الكبرية  ال��زي��ادة  اأّن  كما 
من�شاآتنا الفندقية تعك�ض حجم جهودنا 
ال�شياحة  بقطاع  االرت��ق��اء  اإىل  الرامية 
برامج  مقدمة  يف  وجعلها  االإم����ارة،  يف 
اجلوالت والعطلت ال�شياحية املف�شلة 

عاملياً«.
اأبوظبي  “متتلك  غ���ب���ا����ض:  واأو�����ش����ح 
طبيعية  ومعاملاً  فريدة  ثقافية  �شروحاً 
وتاريخية  ت��راث��ي��ة  وم���واق���ع���اً  م��ت��ن��وع��ة 
جانب  اإىل  ع��ائ��ل��ي��ة  ترفيهية  وجت���ارب���اً 
واالأعمال،  لل�شتثمار  واع����دة  ف��ر���ش��اً 
وال���ت���ي ���ش��ت��ح��ف��ز ال��ن��م��و ال�����ش��ي��اح��ي يف 
بتحقيق  طموحتنا  و���ش��ت��دع��م  االإم�����ارة 
اإىل  و���ش��واًل  �شنوياً،   11% ق���دره  من��و 
ا�شتقبال 8.5 مليون نزيل بحلول العام 
التي  التحديات  2021. وندرك حجم 
االأداء  موؤ�شرات  على  وخا�شة  تواجهنا، 
االأ�شا�شية مثل متو�شط فرات االإقامة 
ونركز  الفندقي،  اال���ش��غ��ال  وم�شتويات 

ال��ت��ح��دي��ات بالتعاون  ع��ل��ى جت���اوز ه���ذه 
العاملة  اجل����ه����ات  م����ن  ���ش��رك��ائ��ن��ا  م����ع 
واأ�شاف  ال�����ش��ي��اح��ة«.  ب��ق��ط��اع  وامل��ع��ن��ي��ة 
املنتجات  ت��ط��وي��ر  “�شنوا�شل  غ��ب��ا���ض: 
واملعامل والتجارب ال�شياحية والثقافية 
اأعلى  اأب��وظ��ب��ي وحت��ق��ي��ق م�����ش��ت��وي��ات  يف 
م���ن ال��ت��م��ي��ز واجل�������ودة، ب��ال��ت��زام��ن مع 
الت�شويقية  اأن�����ش��ط��ت��ن��ا  وت��ك��ث��ي��ف  دع����م 
والعاملية،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  وال���روي���ج���ي���ة 
�شركائنا  م���ع  ال���ت���ع���اون  اأط�����ر  وت���ع���زي���ز 
“االحتاد  ذلك  يف  مبا  اال�شراتيجيني، 
لدولة  ال��وط��ن��ي  ال��ن��اق��ل  للطريان”، 
و”�شركة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات 

مبادرات  واإط�����لق  اأبوظبي”،  م��وان��ئ 
مع  ال�شراكة  ع��لق��ات  وتعميق  مبتكرة 
رقم  لت�شجيل  وذل��ك  اخل��ا���ض،  القطاع 
من�شاآتنا  ن���زالء  ع��دد  يف  ج��دي��د  قيا�شي 

الفندقية«.
وا�شتمرت االأ�شواق ال�شياحية اخلارجية 
ال����ق����وي خلل  اأدائ�����ه�����ا  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
النزالء  ع��دد  ارتفاع  مع   ،2017 العام 
ليتجاوز   ٪60 ب��ن�����ش��ب��ة  ال�����ش��ني  م���ن 
ال�شني  وت�����ش��درت  ن��زي��ل.   372،000
قائمة اأكرب االأ�شواق اخلارجية من ناحية 
باملن�شاآت  مواطنيها  م��ن  ال��ن��زالء  ع���دد 
ت�شهيل  ع��ق��ب  االإم��������ارة،  يف  ال��ف��ن��دق��ي��ة 

ال�شينيني  ال������زوار  ح�����ش��ول  اإج�������راءات 
الو�شول.  عند  الدخول  تاأ�شريات  على 
ال��ث��اين موفرة  امل��رك��ز  وج���اءت الهند يف 
360،000 نزيل، بزيادة قدرها ٪11 
اململكة  وت�����ش��درت   .2016 ال��ع��ام  ع��ن 
امل��ت��ح��دة ق��ائ��م��ة االأ�����ش����واق االأوروب����ي����ة، 
ال��ن��زالء الربيطانيني  ارت��ف��اع ع��دد  م��ع 
بن�شبة 13٪ اإىل اأكر من 270،000 
ن��زي��ل، يف ح��ني ارت��ف��ع ع��دد ال��ن��زالء من 
 .٪23 عن  يزيد  املتحدة مبا  ال��والي��ات 
بن�شبة  الداخلية  ال�شياحة  ازدادت  كما 
نزيل.  م��ل��ي��ون   1.5 لتتخطى   ٪2.6
على  االإيجابية  النتائج  ه��ذه  واعتمدت 

ال���ربن���ام���ج احل���اف���ل ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات على 
امل��ا���ش��ي، واأب����رزه����ا افتتاح  ال���ع���ام  م����دار 
 11 ي���وم  اأبوظبي”  ال��ل��وف��ر  “متحف 
بزخم  ح��ظ��ّي  وال���ذي   ،2017 نوفمرب 
العامل  اأن��ظ��ار  واج��ت��ذب  ودويل  اإقليمي 
واأ�شبح  االإم����ارات����ي����ة.  ال��ع��ا���ش��م��ة  اإىل 
املتحف، الذي مت تطويره بالتعاون مع 
املعامل  اأه���م  م��ن  الفرن�شية،  احل��ك��وم��ة 
املعمارية والثقافية وال�شياحية، ويتوقع 
زوار  م��ن  كبري  ب��ع��دد  �شنوياً  ي��رح��ب  اأن 

ال�شياحة الثقافية.
“م�شابقة  اأي�����ش��اً  اأب��وظ��ب��ي  واحت�شنت 
 ،”2017 اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ه���ارات 
100،000 م�شارك وم�شاهد  بح�شور 
على مدى ثلثة اأيام يف مركز اأبوظبي 
�شباق  �شّجل  كما  للمعار�ض.  ال��وط��ن��ي 
ج����ائ����زة االحت��������اد ل���ل���ط���ريان ال���ك���ربى 
الفتاً  جن��اح��اً  اأب��وظ��ب��ي  يف  للفورموال1 
على  م�شاهد   195،000 م�شتقطباً 
الفعاليات  و�شاهمت  اأي���ام.  اأرب��ع��ة  م��دى 
ال�����ش��ن��وي��ة م��ث��ل م��ه��رج��ان اأم االإم�����ارات 
ومو�شم �شيف اأبوظبي واحتفاالت راأ�ض 
ال�شياحة  تن�شيط  يف  ال�شينية  ال�شنة 

الداخلية والعاملية وزيادة عدد الزوار.
ارتفاع   2017 دي�شمرب  �شهر  و���ش��ه��د 
عدد نزالء املن�شاآت الفندقية يف االإمارة 
 480،845 اإىل   17،6% ب��ن�����ش��ب��ة 
نزيًل مقارنة بالفرة نف�شها من العام 
االإيجابي  االأداء  ه��ذا  ويرجع   .2016
هي  متميزة  فعاليات  ثلث  تنظيم  اإىل 
مهرجان اأبوظبي للماأكوالت ومهرجان 
لبداية  التنازيل  العد  وقرية  الزين  دار 

العام اجلديد.
بن�شبة  الفرن�شيني  النزالء  ع��دد  وازداد 
61٪ نتيجة االإقبال على زيارة “متحف 
االأ�شواق  وح��ق��ق��ت  اأبوظبي”.  ال��ل��وف��ر 
اخلارجية الرئي�شية االأخرى اأداًء جيداً، 
مع منو عدد النزالء االأمريكيني بن�شبة 
والهنود  ب�٪39  وال�����ش��ي��ن��ي��ني   ٪54
واالأملان   ٪22 ب�  والربيطانيني  ب�٪29 

ب� ٪12.
و���ش��ج��ّل��ت ال�����ش��ي��اح��ة ال���داخ���ل���ي���ة من���واً 
دي�شمرب،  ���ش��ه��ر  خ���لل   ٪4.4 بن�شبة 
الوا�شعة  القائمة  ت�شتقطب  اأن  ويتوقع 
اإقامتها  املقرر  املتنوعة،  الفعاليات  من 
اأن���ح���اء االإم�����ارة خ���لل العام  يف ج��م��ي��ع 

اجلاري، املزيد من الزوار اإىل االإمارة.
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يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273558  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خل�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
تالزيوت  االألبان/  ومنتجات  واللنب  البي�ض  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هلم  ومطهوة، 

والدهون املعدة للأكل 
الواق�عة بالفئة   : 29

و�شف العلمة  : هي عبارة عن �شكل مزخرف مكتوب بداخله كلمة Mohsen باللغة اللتينية وباللون 
وباللون  اللتينية  باللغة  مكتوبة   )Success is in our DNA( عبارة  حتتها  ومكتوب  االأبي�ض 
االأ�شود ومكتوب حتتها عبارة )النجاح اأحد االأركان الرئي�شية لدينا( باللغة العربية وباللون االأ�شود وحتتها 

مكتوب عبارة )موفقيت در ذات ما�شت( باللغة االإيرانية وجميعها باللون االأ�شود.
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�ض احلواى

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  273559  بتاريخ :  2017/05/18
با�ش��م : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

وعنوانه : املنطقة التجارية احلرة براأ�ض اخليمة،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاغو والنب ال�شناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود، اخلمرية و<رور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : 30

و�شف العلمة  : هي عبارة عن �شكل مزخرف مكتوب بداخله كلمة Mohsen باللغة اللتينية وباللون 
وباللون  اللتينية  باللغة  مكتوبة   )Success is in our DNA( عبارة  حتتها  ومكتوب  االأبي�ض 
االأ�شود ومكتوب حتتها عبارة )النجاح اأحد االأركان الرئي�شية لدينا( باللغة العربية وباللون االأ�شود وحتتها 

مكتوب عبارة )موفقيت در ذات ما�شت( باللغة االإيرانية وجميعها باللون االأ�شود.
اال�ش��راطات   : دون �شرط

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة ، 
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�صاد
اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232 دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  24  يناير 2018 العدد 12232

العدد 12232 بتاريخ 2018/1/24   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/138  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- حافظ للو�شاطة التجارية ���ض.ذ.م.م 2-يافينغ �شني جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/او�شرام جي ام بي ات�ض وميثله:�شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي 
املذكورة  الدعوى  2017/3/12  يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام  ات�ض  بي  ام  جي  ل�شالح/او�شرام  اع��له 
املادية  اال���ش��رار  عن  تعوي�شا  دره��م(  وت�شعني  وت�شعمائة  ال��ف  وخم�شني  وثلثة  )مائة 
ومبلغ ع�شرين الف درهم تعوي�شا عن اال�شرار االدبية التي حلقت باملدعية والزمتهما 
قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�شروفات 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12232 بتاريخ 2018/1/24   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2015/7  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �شفاد حمي الدين فالبايل بيديكايل جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/البنك العربي املتحد �ض.م.ع وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2015/6/29  يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/البنك 
العربي املتحد �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )�شتة وخم�شون 
من  �شنويا   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا(  وت�شعون  دره��م  و�شبعون  وثمانية  ال��ف 
تاريخ:2014/10/27 وحتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليه امل�شاريف ومبلغ خم�شمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12232 بتاريخ 2018/1/24   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/561  مدين كلي 
اىل املدعي عليه/1- جاتكو لل�شناعة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/جممع 
دبي ال�شناعي ���ض.ذ.م.م - حاليا - مدينة دبي ال�شناعية ���ض.ذ.م.م - �شابقا نعلنكم بان 
اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/11/15 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/جممع دبي ال�شناعي �ض.ذ.م.م - حاليا - مدينة دبي ال�شناعية �ض.ذ.م.م - �شابقا 
امل���وؤرخ:2006/11/27 �شند الدعوى مع الزام املدعي عليها بالر�شوم  بف�شخ عقد االيجار 
قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�شاريف 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12232 بتاريخ 2018/1/24   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/110 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ال�شرح للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
التنفيذ/االمارات �شرونغ فور�ض لتقوية اخلر�شانه - وميثلها  ان طالب 
م��ال��ك��ت��ه��ا/ام��ال ومي��ث��ل��ه:حم��م��ود ح��ج��اج ع��زب اب��وج��ري��دة ق��د اأق���ام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�شامن  دره��م   )678990.99(
املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12232 بتاريخ 2018/1/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3530  جتاري جزئي
االقامة  حم��ل  جمهول  نا�شر  اب��و  حممد  ابو�شليم  عليه/حممد  امل��دع��ي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي/ع��ب��داهلل ان���ور ع��ب��داهلل ومي��ث��ل��ه:اح��م��د ح�شن ع��ل��ي ه��ا���ش��م قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
)200000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 
الثلثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  ال�شيكات  اال�شتحقاق 
فاأنت  ل��ذا   ch1.C.14:بالقاعة ���ض  ال�����ش��اع��ة:08.30    2018/1/30 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12232 بتاريخ 2018/1/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4197  جتاري جزئي
بارامبات  �شالو  �شهاب   -2 ���ض.ذ.م.م  ال�شيارات  املدعي عليه/بلتينيوم لقطع غيار  اىل 
غيار  لقطع  لبلتينيوم  ال��ق��ان��وين  امل��م��ث��ل  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته   - ���ش��ول��ي��ان 
لل�شيارات  العربية  املدعي/ال�شركة  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ���ض.ذ.م.م  ال�شيارات 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زرع��وين  ع��ب��داهلل  حممد  ا�شماعيل  وميثله:علي  �����ض.ذ.م.م 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )125.338.87(
طليقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪12
من قيد الكفالة. وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2018/2/4  ال�شاعة:08.30 �ض 
بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي
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   يف  الدعوى 2017/4231  جتاري جزئي
ذياب  حممود   -2 �����ض.ذ.م.م  للم�شخات  اأرك  دب��ي  عليه/�شركة  امل��دع��ي  اىل 
ن��اف��ع اب���و غ��زال��ة جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ري�����ش��ت��ول فاير 
اجننريينج �ض.ذ.م.م وميثله:علي حممد علي الدايل قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مببلغ )157050( درهم والر�شوم وامل�شاريف  واالتعاب 
  2018/1/30 املوافق  الثلثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  القانونية.  والفائدة 
ال�شاعة:08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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   يف  الدعوى 2017/471  مدين كلي
اىل املدعي عليه/احمد ابراهيم �شاحلي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  العامري  ح��م��دان م��ب��ارك حمد م���رزوق 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )553000( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�شة يوم االحد 
فاأنت  ل��ذا   ch2.E.21:بالقاعة ���ض  ال�����ش��اع��ة:09.30    2018/1/28 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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يف الدعوى رقم 2017/7941  الدائرة املطالبات لب�صيطة       
اىل املدعى عليه : �شلمان ح�شني حممد ا�شماعيل 

املطالبات  الدائرة   2017/7941  : رقم  الدعوى  يف  ال�شارقة  اجرة  موؤ�ش�شة   : املدعي  باأن  نعلمك 
مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  الزام  فيها.  يطالب  اأعله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد  الب�شيطة 
عن  وف�شل  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  اىل  وباال�شافة  درهم  وقدره:9149.26 
ح�شورك  يقت�شي  ال�شداد.لذا  تاريخ  حتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   ٪5 بواقع  القانونية  الفوائد 
او  �شخ�شيا  االبتدائية  االحتادية  ال�شارقة  مبحكمة  رقم:154  الب�شيطة  املطالبات  دائرة  امام 
بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يوم 
 - اعله  اليها  امل�شار  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  �شباحا  ال�شاعة:9:30  املوافق:2018/2/5 

بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 الحتادية البتدائية
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يف الدعوى  املدنية رقم 2017/686 جتاري جزئي- الفجرية
 اىل املدعى عليه: ليمي لل�شناعات الثقيلة ذ.م.م  جمهول حمل االقامة

املذكورة  ذ.م.م  ال��ب��ن��اء  م��ع��دات  لتاجري  ا���ض  ت��ي  امل��دع��ي��ة/ار  ب��ان  نعلمكم 
عليكم  ي��ت��وج��ب  ل����ذا  دره�����م   )163079.96( مب��ب��ل��غ  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  اع�����له 
احل�شور اىل حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية �شباح يوم اخلمي�ض 
حالة  ويف  وم�شتندات  دف��اع  لديكم من  ما  لتقدمي  امل���واف���ق:2018/1/25 
عدم ح�شوركم او ار�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �شتبا�شر 

االجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى    

وزارة العدل

حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية
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خ�صارة �لوزن ت�صاعد على �لوقاية 

بع�ض ح�الت ال�شرط�ن تنجم عن الوزن املفرط
يف  الطب  كلية  من  جديدة  ا�شتعادية  درا�شة  اليوم  حللت 
األف   22 من  اأك��ر  بيانات  اأوه��اي��و  يف  �شن�شيناتي  جامعة 
�شخ�ض خ�شعوا جلراحة خف�ض الوزن بغية التحقق من 

خطر االإ�شابة بال�شرطان.
دائمة   Kaiser م��راك��ز  خم�شة  م��ن  ال��ب��ي��ان��ات  ُج��م��ع��ت 
اأوريغون،  كاليفورنيا، يف  �شمال  ك��ول��ورادو، يف  خمتلفة يف 

ويف جنوب كاليفورنيا، ويف وا�شنطن.
ي��ذك��ر ال��ب��اح��ث امل�����ش��رف ع��ل��ى ال��درا���ش��ة ال��دك��ت��ور دانيال 
الوزن  خف�ض  جل��راح��ة  اخل�����ش��وع  اأن  )اكت�شفنا  ���ش��وي��ر: 
يرتبط براجع خطر ال�شرطان، خ�شو�شاً اأنواع ال�شرطان 
�شن  بعد  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان  فيها  مب��ا  بال�شمنة،  املرتبطة 
البنكريا�ض،  و�شرطان  ال��رح��م،  بطانة  و�شرطان  الياأ�ض، 
هذا  تراجع  م��دى  حقاً  املفاجئ  لكن  القولون.  و�شرطان 

اخلطر(.

�أدنى خطر
 .Annals of Surgery يف  الدرا�شة  نتائج  ُن�شرت 

ال��ب��ي��ان��ات الطبية لنحو  ���ش��وي��ر وف��ري��ق��ه  ال��دك��ت��ور  ق���ارن 
بني  ال��وزن  حف�ض  جلراحة  خ�شعوا  �شخ�شاً   22198
مل  �شخ�شاً   66427 ببيانات  و2012   2005 ع��اَم��ي 
 %  80 نحو  الن�شاء  و�شّكلت  مماثلة.  جلراحة  يخ�شعوا 

من املجموعة باأكملها.
حاالت  من  للتحّقق  اإح�شائية  من��اذج  الباحثون  ا�شتخدم 
ال�شرطان بني َمن خ�شعوا جلراحة خف�ض الوزن و�شواًل 
اأخ��ذوا يف االعتبار  10 �شنوات بعد اجلراحة. كذلك  اإىل 

املجموعة التي مل تخر اجلراحة.
طابق الباحثون العوامل املوؤثرة املنا�شبة بني املجموعتني، 

مبا فيها اجلن�ض، وال�شن، وموؤ�شر كتلة اجل�شم.
بياناتهم  حللوا  َم��ن  لكل  الطبي  الو�شع  الباحثون  تتبع 
ح��ت��ى ع���ام 2014. ف��ح��دد ال��دك��ت��ور ���ش��وي��ر وف��ري��ق��ه ما 
جمموعه 2543 حالة �شرطان )بعد فرة متابعة بلغت 

كمعدل(. �شنوات   3.5
اكت�شف الباحثون اأن جراحة خف�ض الوزن اأدت اإىل تراجع 
 ،%  33 بن�شبة  ال�شرطان  من  ن��وع  ب��اأي  االإ�شابة  معدل 

اإال اأن��ه��م الح��ظ��وا ال��ف��ائ��دة ال��ك��ربى ب��ني اأن���واع ال�شرطان 
املرتبطة بال�شمنة.

ب��ني م��ن خ�شعن  الباحثون  دق��ة، الح��ظ  اأك��ر  على نحو 
% يف خطر   42 بن�شبة  تراجعاً  ال���وزن  جل��راح��ة خف�ض 
�شرطان الثدي بعد �شن الياأ�ض و50 % يف خطر �شرطان 
القولون  �شرطان  خطر  انخف�ض  كذلك  ال��رح��م.  بطانة 
 54 بن�شبة  البنكريا�ض  �شرطان  وخطر   %  41 بن�شبة 

.%

جزء من �ل�صورة �لكاملة
العلماء لراجع خطر  التي قدمها  التف�شريات،  اأحد  عاد 
اإىل  بال�شمنة،  املرتبطة  ال�شرطان  اأن��واع  ببع�ض  االإ�شابة 
اأ�شا�شاً  يتعلق  هرمون  وهو  االإ�شروجني،  معدالت  تبّدل 

بنمو اجلهاز التنا�شلي لدى املراأة.
يو�شح الدكتور �شوير: 

)ي���رت���ب���ط خ��ط��ر االإ����ش���اب���ة ب�����ش��رط��ان ال���ث���دي ب��ع��د �شن 
مبعدالت  وثيقاً  ارتباطاً  الرحم  بطانة  و�شرطان  الياأ�ض 
عند اخل�شوع جلراحة  واالأخ��رية تراجع  االإ�شروجني، 

خف�ض الوزن(.
ي�شري تف�شري اآخر اإىل اأن جراحة خف�ض الوزن حتّد اأي�شاً 
ال�شكري،  ال��داء  خطر  وتخف�ض  االإن�شولني  مقاومة  من 

الذي ي�شّكل عامل خطر يف �شرطان البنكريا�ض.
اأدنى بكثري  بال�شرطان كان  االإ�شابة  اأن خطر  ولكن رغم 
اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  يتو�شل  مل  اجل��راح��ة،  عقب  الن�شاء  ب��ني 

رابط مماثل بني الرجال.
يعود  ق��د  االأم���ر  ه��ذا  اأن  اإىل  ي�شري  �شوير  ال��دك��ت��ور  لكن 
التف�شريات  وم��ن  الدرا�شة.  يف  العالية  الن�شاء  ن�شبة  اإىل 
ب�شرطان  ارتبطت  الكربى  الفائدة  اأن  االأخ��رى  املحتملة 
اللذين  الرحم،  بطانة  و�شرطان  الياأ�ض  �شن  بعد  الثدي 

يقت�شران على الن�شاء.
االإ�شابة  ت��راج��ع خ��ط��ر  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ذك��ر  يف اخل��ت��ام، 
للخ�شوع  ك��ب��رياً  ع��ام��ًل حم��ف��زاً  ي�شّكل  ق��د  ب��ال�����ش��رط��ان 
جلراحة خف�ض الوزن بني َمن يعي�شون مع ال�شمنة. رغم 
َمن  تدفع  اأن  اأ�شباب كثرية يجب  اأح��د  اإال  ه��ذا  م��ا  ذل��ك، 

يعانون ال�شمنة اإىل التفكري يف هذا احلل بجدية.
االإ�شابة  خ��ط��ر  اأن  )اأع��ت��ق��د  ���ش��وي��ر:  ال��دك��ت��ور  ي�����ش��ي��ف 
بال�شرطان جزء �شغري من ال�شورة الكاملة عند التفكري 

يف ج���راح���ة خ��ف�����ض ال�������وزن. ف��ث��م��ة ع���وام���ل ك���ث���رية من 
ال�شروري اأخذها يف االعتبار(.

ال�شكري  ال���داء  خطر  ت��راج��ع  )ي�شّكل  مو�شحاً:  وي��ت��اب��ع 

واإطالتها  احل��ي��اة  ن��وع��ي��ة  ال���دم وحت�����ّش��ن  وارت���ف���اع �شغط 
اإ�شافياً  �شبباً  تقّدم  درا�شتنا  لكن  كافيةبالتاأكيد.  اأ�شباباً 

للتفكري يف جراحة خف�ض الوزن(.

مع التقدم يف ال�شن.. امع�وؤك ال�شليمة مفت�ح �شحتك

األربعاء   24   يناير    2018  م   -   العـدد  12232  
Wednesday  24   January   2018  -  Issue No   12232

�كت�صفت در��صة ��صتعادية كبرية رّكزت على �لن�صاء عمومًا �أن خطر 
�ل�صرطان يرت�جع بن�صبة �لثلث تقريبًا بعد جر�حة خف�ض �لوزن.

ي�صري �ملركز �لوطني لل�صرطان يف �لوليات �ملتحدة �إىل �أن نحو 72 
بني  حالة  �ألف  و28  �لن�صاء  بني  �ل�صرطان  من  جديدة  حالة  �ألف 

�لرجال جنمت عن �لوزن �ملفرط عام 2012.
�لوليات  يف  �لبالغني  ثلث  من  �أك��رث  �أن  �لتقدير�ت  تك�صف  كذلك 
�ملتحدة يعي�صون مع �ل�صمنة، مع �أن هذه �مل�صكلة تطاول �لن�صاء �أكرث 

من �لرجال.

 1000 من  اأك��ر  اأم��ع��اء  يف  البكترييا  جمموعة  العلماء  حّلل 
���ش��خ�����ض اأ����ش���ح���اء ب��ال��ك��ام��ل ت������راوح ���ش��ن��ه��م ب���ني 3 و100 
��ل��وا اإل��ي��ه��ا يف جملة  ���ش��ن��ة. ون�����ش��روا االك��ت�����ش��اف��ات ال��ت��ي ت��و���شّ

.mSphere
كان غريغ غلور، بروف�شور يف كلية �شوليخ للطب وطب االأ�شنان 
توىل  حني  يف  ال��درا���ش��ة،  يف  االأول  املحقق  وي�شرن،  جامعة  يف 

غاوروي بيان من معهد تيانيي لعلوم ال�شحة اإعداد تقريرها.

�ل�صباب و�مل�صنون
الريبي  ال���ن���ووي  احل��م�����ض  ت�شل�شل  وزم�����لوؤه  ب��ي��ان  ا���ش��ت��خ��دم 
امليكروبية  الركيبة  حتليل  بغية   16S االأوك�شجني  املنقو�ض 

يف اأمعاء امل�شاركني.

اختري امل�شاركون ا�شتناداً اإىل معايري )ال�شحة الكاملة(، و�شملت 
اأو  ه��وؤالء  االأمرا�ض. مل يدّخن  امل�شاركني وعائلتهم من  خلو 
امل��زاج ومل ي�شف  ي�شربوا الكحول. كذلك مل يعانوا تقلبات يف 
الثلثة  االأ�شهر  اأو م�شادات حيوية خلل  اأدوي��ة  االأطباء  لهم 

االأخرية التي �شبقت الدرا�شة.
علوة على ذلك، مل ميلكوا تاريخاً عائلياً ي�شّم اأمرا�شاً قلبية 

اأي�شية، معوية-معدية، اأو ع�شبية كبرية.
الركيبة  ت�شبه  اأواًل،  ع��دة.  مهمة  اكت�شافات  اإىل  الدرا�شة  اأدت 
َمن  تركيبة  كاملة  ب�شحة  يتمتعون  الذين  للم�شنني  املكروبية 

ينعمون اأي�شاً باأمعاء �شليمة اإمنا ي�شغرونهم �شناً بعقود.
تركيبة  يف  ك��ب��رية  اخ��ت��لف��ات  ال��ب��اح��ث��ون  يكت�شف  مل  ث��ان��ي��اً، 
�شن  العمر. فبني  الع�شرين من  اإال قبل  االأمعاء  امليكروبات يف 

الثلثني واملئة، مل ت�شهد تركيبة امليكروبات يف االأمعاء تبدالت 
كبرية.

)اأكر  الرجال  اأمعاء  امليكروبات يف  اأمعاء  تركيبة  بدت  اأخ��رياً، 
تنوعاً(، مقارنًة بالن�شاء.

كتب الباحثون: )ت�شري هذه االكت�شافات، عند تاأملها معاً، اإىل 
الدرا�شة  يف  االأ�شحاء  امل�شنني  اأمعاء  يف  امليكروبات  تركيبة  اأن 
املقطعية اخ��ت��ل��ف��ت ق��ل��ي��ًل ع��ن ت��رك��ي��ب��ة ال�����ش��ب��اب االأ���ش��ح��اء يف 

املجموعة ال�شكانية عينها(.

�إعادة �صبط
ال�شحة(،  حت�شني  يف  امليكروبات  تركيبة  �شبط  اإع���ادة  )ت�شهم 
للطب  �شوليخ  كلية  يف  بروف�شور  ري��د،  غريغور  يذكر  ح�شبما 
وطب االأ�شنان، وعامل يف معهد لو�شون الأبحاث ال�شحة، وباحث 

�شارك يف و�شع تقرير الدرا�شة، 
جديدة  ميكروبية  ت�شخي�ض  اأنظمة  تقدمي  )هدفنا  ويو�شح: 

للنا�ض، 
ث��م ا���ش��ت��خ��دام االأط��ع��م��ة وال��ربوب��ي��وت��ي��ك يف حم��اول��ة لتح�شني 

موؤ�شرات ال�شحة احليوية(.
اأ�شاف  ال�شببية.  العلقة  تف�شري  ت�شتطيع  ال  ال��درا���ش��ة  لكن 
الت�شاوؤل: هل يجعلك  اإىل  الدرا�شة  )تدفعنا  ريد:  الربوف�شور 
احلفاظ على ن�شاطك وتناولك الطعام اجليد تتقّدم يف ال�شن 
اأن احلفاظ على ال�شحة مع التقّدم يف ال�شن  اأم  اأف�شل،  ب�شكل 

د البكترييا يف االأمعاء؟(. يحدِّ
اإنكارها بني �شحة  نلحظ يف احلالتني علقة قوية ال ميكن 

االأمعاء وبني التقدم يف ال�شن ال�شحي.
يو�شح الربوف�شور غريغ غلور: )ت�شري اخلل�شة الرئي�شة اإىل 
�شنة،   90 العمر  وتبلغ من  كاملة  ب�شحة  تتمّتع  كنت  اإذا  اأن��ك 
فاإنك تتمتع بركيبة بكترييا يف اأمعائك ال تختلف عما ميلكه 

َمن بلغوا الثلثني من العمر يف املجموعة ال�شكانية ذاتها(.

اإىل  يعود  االأم���ر  ه��ذا  ك��ان  اإذا  م��ا  نعرف  )ال  الباحثون:  يكتب 
علقة �شببية(. لكن الربوف�شور غلور يذكر: )يوؤكد ما تو�شلنا 
ال�شن  يف  التقّدم  مع  اأمعائك  يف  التنّوع  على  حفاظك  اأن  اإليه 

ي�شّكل موؤ�شراً حيوياً اإىل تقّدم �شحّي يف ال�شن،
موؤ�شراً  ي�شّكل  الكول�شرول  معدل  انخفا�ض  اأن  كما  مت��ام��اً   

حيوياً اإىل نظام قلبي وعائي �شحي(.

باأن  ناأمل  اأ�شحاء،  اأنا�شاً  )بدرا�شتنا  ري��د:  الربوف�شور  ي�شري 
مير�ض  عندما  حتقيقه  اإىل  ن�شبو  م��ا  اكت�شاف  اإىل  نتو�شل 

النا�ض(.
اأمعاء  يف  امليكروبات  تركيبة  )اإع���ادة  اأن  الدرا�شة  نتائج  ُتظهر 
اإن�شان يف الثلثني من عمره ت�شهم  امل�شنني اإىل تركيبة اأمعاء 

يف تعزيز �شحتهم(، ح�شبما يكتب الباحثون.

من  �لر�بع  �لعقد  يبلغون  من  لدى  �لرتكيبة  نف�صها  هي  �أمعائهم  يف  بكترييا  تركيبة  �لأ�صحاء  �مل�صنون  ميلك 
عمرهم، ح�صبما ُيظهر بحث جديد.

�أجرى در��صة جديدة باحثون من معهد لو�صون لأبحاث �ل�صحة يف جامعة وي�صرتن باأونتاريو بكند� بالتعاون 
مع �لعاملني يف معهد تيانيي لعلوم �ل�صحة يف ت�صنجيانغ بال�صني.
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�نتهت وفاء من ت�صوير فيلم )�لكارما(

وف�ء ع�مر: )الطوف�ن( له ر�ش�لة 
ه�دفة ومهمة مت�ض حي�ة الن��ض

خ�لد النبوي يخ�شع لدورات 
اإعالمية  متهيدًا لـ )منطقة حمرمة(

لت�شريح  )ال��ط��وف��ان(،  وف��اء عامر فرغت من 
ح�شلت  فقد  اجل��ون��ة!   �شاحل  على  اأي���ام  ع��دة 

ال��ف��ن��ان��ة امل�����ش��ري��ة وف�����اء ع���ام���ر، ع��ل��ى اإج�����ازة 
بذلتها  ممتدة  جهود  بعد  م�شتحقة،  ا�شتجمام 

يف العمل واحلركة اأمام كامريات الت�شوير على 
مدار الفرة الطويلة املا�شية، اإذ وا�شلت العمل 
)الطوفان(  اآخ��ره��ا  ك��ان  م��ن م�شل�شل  اأك��ر  يف 
ال�����ذي ���ش��ارك��ت يف ب��ط��ول��ت��ه ب�����ش��ح��ب��ة ك���ل من 
وفتحي  زاه��ر  واأحمد  امل�شري  ماجد  الفنانني 
عبدالوهاب ودينا ونادية ر�شاد، وغريهم كثري.

وقالت عامر:
 �شافرُت لق�شاء بع�ض االأيام على �شاطئ مدينة 
اجل��ون��ة، ك��ي اآخ��ذ ق�شطاً م��ن ال��راح��ة ب�شحبة 
اأ�شرتي، حتى اأرتاح من عناء الت�شوير املتوا�شل 
وب���ذل اجل��ه��د ال��ط��ائ��ل يف ال��ع��م��ل، واأي�����ش��اً كي 
ال��ط��وي��ل خلل  ان�شغايل  اأ���ش��رت��ي ع��ن  اأع��و���ض 

االأ�شهر املا�شية.
م�شل�شل  ع���ن  االأف����ع����ال  )ردود  وا���ش��ت��ك��م��ل��ت: 
ب�شكل  قلبى  واأ�شعدت  رائعة  كانت  )الطوفان( 
كانت  امل�شل�شل  اأن  �شيء  واأه��م  و�شفه،  ال ميكن 
النا�ض،  ح��ي��اة  مت�ض  ومهمة  ه��ادف��ة  ر���ش��ال��ة  ل��ه 
حت�ض على اخلري وبر الوالدين والتخل�ض من 

الطمع، 
العمل  بهذا  م�شاعفة  �شعادتي  اأن  اأج��د  ولهذا 

الذى احتفت به البيوت امل�شرية(.
اآخ��ر، انتهت وف��اء من ت�شوير فيلم  ويف اجت��اه 
يف  وي�شاركها  يو�شف  خالد  للمخرج  )الكارما( 
البطولة كل من غادة عبد الرازق وزينة وعمرو 

�شعد، وعدد كبري من النجوم.
والفيلم ميثل عودة يو�شف للإخراج بعد غياب 
�شنوات ان�شغل خللها يف العمل ال�شيا�شي، حيث 

يتمتع بع�شوية جمل�ض النواب امل�شري.

اجلديد  م�شل�شله  ب��ت�����ش��وي��ر  ل��ل��ب��دء  ا����ش���ت���ع���داداً 
ال�شباق  به  �شيخو�ض  وال��ذي  )منطقة حمرمة(، 
امل�شري  الفنان  ب��داأ  املقبل،  الرم�شاين  الدرامى 
خ��ال��د ال��ن��ب��وي ب��اخل�����ش��وع ل�����دورات ت��دري��ب��ي��ة يف 
�شيقدمها،  ال��ت��ي  ال�شخ�شية  الإج�����ادة  االإع�����لم، 

�شمن االأحداث.
اإعلمي  �شخ�شية  ال��ع��م��ل  يف  ال��ن��ب��وي  وي��ج�����ش��د 

التلفزيونية  ال��درام��ا  يف  االأوىل  للمرة  م�شهور 
زوجتيه  بتطليق  يقوم  وبعدها  م��رت��ني،  وي��ت��زوج 

ويتعر�ض بعدها الأزمات عدة.
)ال����راي(،  ل���  مقت�شب  ت�شريح  يف  ق���ال  ال��ن��ب��وي 
ال�شحراء  يف  منطقة  تتناول  العمل  اأح���داث  اإن 
اأحداث  ال��رواي��ة خ��لل  وي��ق��رب بطل  لعنة،  بها 
الفتاة،  غ��رام  يف  يقع  اأن  اإىل  تتواىل  التي  العمل 

التي ت��روي له ما ح��دث يف ه��ذه املنطقة قدمياً، 
العمل حممد  ويقوم خمرج  االأح���داث.  وت�شتبك 
بت�شوير  للبدء  الت�شوير  اأماكن  مبعاينة  بكري، 

اأوىل م�شاهد العمل قريباً.
اآخ�����ر، ت��ع��اق��د م���وؤل���ف ال��ع��م��ل يو�شف  ويف ج��ان��ب 
ح�شن يو�شف، على حتويل ق�شة العمل اإىل رواية 
�شتن�شر، تزامناً مع طرح العمل على الف�شائيات.

غري  فكرة  وه��ي  حفلة،  االأل��ب��وم  توقيعك  احتفالية  ت�شمنت  �شابقة  يف   •
معتادة. ملاذا اخرت هذه الطريقة؟

- لكل منا طريقته يف االحتفاء باألبومه. بالن�شبة اإيل، كانت لدي وجهة نظر 
خمتلفة، فاأنا مطرب يف االأ�شا�ض ول�شت روائياً، من ثم 

األبوم  فاإن اجلمهور الذي ياأتي حل�شور توقيع 
ل�شماعه.  �شغف  لديه  يكون  يحبه  مطرب 

اأن يت�شمن التوقيع حفلة ثم  لذا قررت 
عدة  اأم���ور  ع��ن  خللها  نتحدث  ن���دوة 

تتعلق بي وباالألبوم قبل توقيعه.

كاملة؟ االألبوم  اأغاين  قدمت  • هل 
- ع��ل��ى ال��ع��ك�����ض مت���ام���اً. مل اأق����دم يف 

اأغنيتني،  �شوى  االأل��ب��وم  م��ن  احلفلة 
ال�شاعة من  فيما غنيت �شاعة ون�شف 

اأعمايل التي حفظها 

اجلمهور وبع�ض �شارات امل�شل�شلت التي قدمتها يف م�شواري الفني.

االألبوم. طرح  قبل  غيابك  فرة  عن  • حدثنا 
- ا�شتمرت حت�شرياتي للألبوم �شنة ون�شف ال�شنة، ورمبا ال يعلم معظم 
)من  بعنوان  اآخ��ر  األبوم  من  ذلك  قبل  انتهيت  كنت  اأنني  اجلمهور 
طويًل،  ووقتاً  واأخ��ذ مني جمهوداً  اأغنية،   14 يت�شمن  االأخ��ر(، 
ال�شنة ومل  �شنوات ون�شف  اأرب��ع  اأكر من  ا�شتغلت عليه  اإنني  اإذ 
فل�شوء حظي  الفنية.  امل�شنفات  قانون  ب�شبب  النور  اإىل  يخرج 
اأن بعد االنتهاء من الت�شجيل وقبل الطرح اأطلق قانون جديد 
يفيد بالتنازل داخل امل�شنفات، وهو ما ال ينطبق علّي. من ثم، 
اأهدر جمهودي كله وبقي داخل االأ�شتوديو اخلا�ض بي. قررت 
بعدها اأن اأ�شتغل على األبوم جديد وهو )ما تخدي بالك( الذي 
ا�شتغرق اأكر من �شنة ون�شف ال�شنة، ما جعل اجلمهور ي�شعر 

بغيابي فرة طويلة.

االألبوم؟ هذا  يف  جديدك  عن  • ماذا 
يف  �شواء  �شباب  مع  بالتعاون  كنت حمظوظاً   -
التلحني اأو االأ�شعار، فقّدمت اأفكاراً 
ال��ع�����ش��ر، ولكن  ت��ن��ا���ش��ب ه����ذا 

ب�شكل يليق بي.

)جبلي(  اأغنية  عن  • ماذا 
ال����ت����ي ت����ع����اون����ت جم�������دداً 
م���ع ���ش��اع��ره��ا ب��ع��د 20 

عاماً؟
ت���ع���اون���ت جم�����دداً   -
مع ال�شاعر حممد 
ال�����ع�����������ش�����ريي يف 
ه�����ذا االأل����ب����وم 
م�������ن خ�����لل 
االأغ�����ن�����ي�����ة 

ال�شعيدية )جبلي(. جتمعني به �شداقة ممتدة منذ �شنوات بعدما قدم معي 
ر الأحد  األ��ب��وم )رم��ى رم�شه(. واأث��ن��اء حت�شريي االأل��ب��وم االأخ��ري ك��ان يح�شِّ
م�شاريعه االأكادميية يف �شوهاج، ف�شافرت معه واأثناء هذه الفرة ا�شتقرينا 
على التعاون من خلل االأغنيتني )�شت الودع( و)جبلي(، ولكن اأّجلت االأوىل 
ثماين  ويت�شمن  املقبل  مار�ض  يف  اأط��رح��ه  ال��ذي  املقبل  األ��ب��وم(  )امليني  اإىل 

اأغان.

بكر؟ حلمي  مع  التعاون  عودة  عن  • ماذا 
- تعاونت مع حلمي بكر يف اأغنية من توزيع مادو، ولكن قررت اأن اأطرحها 
منفردة الأنها رائعة، و�شكرت حلمي الأنه مل يبخل علّي بهذا اللحن اجلميل.

االألبوم؟ من  اأغاين  �شورت  • هل 
- �شورت اأغنية )جبلي( يف اأماكن عدة ب�شوهاج وبني �شويف، وتتبقى م�شاهد 

رها يف القاهرة. داخلية ن�شوِّ

التوا�شل. هل كان  ا�شم االألبوم )ما تخدي بالك( جداًل على مواقع  • اأثار 
ذلك مق�شوداً كنوع من الدعاية؟

اأو حتى  االألبوم  ا�شم  اأخ��ر  الفني مل  العك�ض متاماً. ط��وال م�شواري  - على 
األبوم  اأي  اأو وفقاً خلطة ما. بعد االنتهاء من  ترتيب االأغ��اين بق�شد معني 
�شوياً  لنختار  جميعها  االأغ��اين  اإىل  ون�شتمع  اأ�شدقائي  من  عدد  مع  اأجل�ض 

الرتيب وا�شم االألبوم، وهذه املرة نالت )ماتخدي بالك( اأكر االأ�شوات.

الكويتية؟ باللهجة  اأغنية  االألبوم  من  ا�شتبعدت  • ملاذا 
- ا�شطررت اإىل ذلك. كنت �شممتها اإىل االألبوم ثم اكت�شفت يف النهاية رف�ض 
امل�شنفات طرحها اإال بقدوم ال�شاعر الكويتي اإىل م�شر لتقدمي التنازل، علماً 
حتى  اأوؤجلها  اأن  فقررت  داهمنا  الوقت  وك��ان  االإمييل،  عرب  اإيّل  اأر�شله  باأنه 
ننتهي من الت�شاريح اخلا�شة بها. كذلك اأجّلت اأغنية من كرد�شتان اإىل حني 

زيارة ال�شاعر القاهرة اأي�شاً.
 للأ�شف، نعاين هذا الروتني، فيما يجب اأن تكون االأمور اأ�شهل من ذلك.

غياب؟ بعد  التمثيل  اإىل  عودتك  قرار  عن  •  ماذا 
�شخ�شية رجل  اأج�شد  التجربة.  وال��دور اجليدان خلو�ض  الن�ض  - حم�شني 
)حدائق  من  الثاين  اجل��زء  يف  بيته،  اأه��ل  مع  طيبة  ت�شرفاته  ولكن  �شرير 
اإذ  املوؤلف نا�شر عبدالرحمن،  ال�شيطان(، و�شبب حما�شتي للعمل 
�شابقاً،  قدمته  عما  خمتلف  مركب  دور  يف  يقدمني 
)اأبو  م��ث��ل  �شابقة  اأع��م��ال  ب��ع��دم��ا ظ��ه��رت يف 
احللواين(  و)ب��واب��ة  الب�شري(  ال��ع��ل 

كمطرب.
امل�شل�شل يف  امل��ق��رر ع��ر���ض  وم��ن 
رم�����ش��ان امل��ق��ب��ل، )ل��ذل��ك نبداأ 
ينتهي  اإن  م��ا  ق��ري��ب��اً،  ت�شويره 
الفنان جمال �شليمان من ت�شوير 

)اأفراح اإبلي�ض(.

�ملطرب  ع��اد  طويلة  غياب  ف��رتة  بعد 
�لغنائية  �ل�صاحة  �إىل  �حلجار  علي 
يحمل  جديد  غنائي  �ألبوم  خالل  من 
�حتفل  �ل��ذي  بالك(  تخدي  )ما  ��صم 

باإطالقه وتوقيعه و�صط جمهوره..
عن  �حل��ج��ار  يتحدث  �حل���و�ر  ه��ذ�  يف 
تفا�صيل �لألبوم وعن جتربته �جلديدة 

يف �لتمثيل من خالل �جلزء �لثاين 
من )حد�ئق �ل�صيطان(.

يج�صد �صخ�صية رجل �صرير يف )حد�ئق �ل�صيطان 2(

علي احلج�ر: قّدمت اأفك�رًا تن��شب هذا الع�شر يف )م� تخدي ب�لك(
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امل�شكن�ت ترفع ن�شبة االإ�ش�بة بـ�ل�شمنة 95 %
خل�شت درا�شة بريطانية اإىل اأن امل�شكنات ترفع من خطر االإ�شابة بال�شمنة 

مبعدل 95 %، اإ�شافًة الرتفاع معدل الوفيات ب�شبب اجلرعات الزائدة.
اإىل جنب مع  ووجدت الدرا�شة اأن املر�شى الذين يتناولون امل�شكنات جنباً 
اأكر عر�شة مبعدل  ال�شكري  اأو  الدماغية  القلب وال�شكتة  اأمرا�ض  اأدوي��ة 

بدناء. % لي�شبحوا   95
اأنها  النا�ض ك�شولة وغري ن�شطة، كما  املهدئة جتعل  االأدوي��ة  اأن  واأو�شحت 
توؤثر على عملية التمثيل الغذائي، وفقاً ملا اأورد موقع �شحيفة “ديلى ميل” 
الربيطانية. ووجد الباحثون اأن االأ�شخا�ض الذين يتناولون امل�شكنات اأكر 
عر�شة  اأك��ر  ويكونون  خ�شرهم،  حميط  ل��زي��ادة   %  82 بن�شبة  عر�شة 

لتطور ارتفاع �شغط الدم مبعدل 63 %.

واأخريا.. العالج االأول من نوعه لـ»داء هنتغتون«
ميكن  ال  ال��ذي  هنتغتون(  )داء  الوراثي  العقلي  املر�ض  تطور  وقف  ميكن 
ال�شيطرة عليه، عن طريق العلج التجريبي اجلديد الناجح اإىل حد كبري. 
واأظهرت جتربة قادها باحثون من جامعة لندن )UCL(، اأن العلج قادر 
على وقف اخللل اجليني الذي ينتج الربوتينات ال�شامة يف الدماغ، والأول 
مهاراتهم  يف  كبريا  تدهورا  حاليا  هنتغتون  ب��داء  امل�شابون  ويواجه  م��رة. 
احلركية والذاكرة، حتى املوت يف نهاية املطاف نتيجة امل�شاعفات، مبا يف 

ذلك االلتهاب الرئوي وف�شل القلب.
وتوجد علجات الأعرا�ض املر�ض فقط، والتي عادة ما تبداأ بالظهور بني 
�شن ال� 30 و50، ت�شعف تطور املر�ض تدريجيا على مدى ال�شنوات ال� 10 

اإىل 25 املقبلة.
 ،"Ionis Pharmaceuticals" ال��دواء  ب��اأن  االأكادمييون  وتكهن 
الع�شبية االأخ��رى، مثل  اأن يب�شر بتقنيات مماثلة لعلج االأمرا�ض  ميكن 

مر�ض األزهامير.
�شكل  اإنتاج  اإىل  ت��وؤدي  ويحمل م�شابو هنتغتون طفرة يف جني هنتينغنت، 
للدماغ  امل�شكلة  الع�شبية  اخل��لي��ا  يهاجم  ال��ذي  اجل��ني  ب��روت��ني  م��ن  �شام 

واجلهاز الع�شبي.
و�شهدت التجربة التي �شملت 46 مري�شا، حقن الدواء التجريبي اجلديد 
يف ال�شائل ال�شوكي الإيقاف الق�شم اخلاطئ يف ال�شفرة اجلينية التي تنتج 

هذا الربوتني ال�شام.
واأملانيا وكندا، علجا وهميا )دواء  بريطانيا  املر�شى من  ربع  اإعطاء  ومت 
م�شتويات  يف  انخفا�شا  امل�����ش��ارك��ون  و�شهد  ف��ع��ال��ة(.  غ��ري  م��رك��ب��ات  ي��ح��وي 
اآم��ن دون  العلج  اأن  ذل��ك، يبدو  الع�شبي، واالأه��م من  هنتينغنت باجلهاز 

وجود اآثار جانبية �شارة باملر�شى.
وهناك ما يقرب من 10 اآالف �شخ�ض يف بريطانيا ممن يعانون من املر�ض 
الع�شبي، وحوايل 25 األف �شخ�ض ورثوا جينات املر�ض، وهذا يعني اأنهم 
معر�شون خلطر تطور املر�ض يف وقت الحق من احلياة. وقالت الدكتورة 
هنتغتون  مركز  ومديرة  ال�شريري  االأع�شاب  علم  اأ�شتاذة  تابريزي،  �شارة 
للمر�شى  كبرية  اأهمية  ذات  التجربة  هذه  نتائج  "اإن   :UCL جامعة  يف 
امل�شبب  ال�شام  الربوتني  م�شتوى  العلج  خف�ض  االأوىل،  وللمرة  واالأ���ش��ر. 
للأمرا�ض يف اجلهاز الع�شبي، وكان الدواء اآمنا وميكن حتمله". واأو�شحت 
الباحثة اأوني�ض فارما�شيوتيكالز، اأن النتائج �شتعر�ض يف املوؤمترات وجملة 

peer reviewed خلل الن�شف االأول من عام 2018.

�خلطابه؟  يف  �ملثل  به  ُي�صرب  • من 
- �شحبان بن وائل. 

بالُعقار؟  �ملق�صود  • ما 
- اخلمر. 

�حلديث؟  �لع�صر  يف  �لإ�صباين  �لأدب  عميدة  هي  • من 
- رو�شا ت�شائل 

�ل�صوي�ض؟  قنال  قولنا  �أم  �ل�صوي�ض  قناة   : قولنا  �أ�صح  • �أيهما 
- كلمة قناة الأنها عربية. 

��صتاد؟  كلمة  �أ�صل  • ما 
- يونانية

- هل تعلم اأن الليمون املغلي يفيد يف علج النحافة.
- هل تعلم اأن الربقوق والتفاح ي�شتخدمان يف علج الروماتيزم.

- هل تعلم اأن االإجهاد الع�شبي والتوتر النف�شي اأحد م�شببات االإ�شهال.
- هل تعلم اأن ت�شلب ال�شرايني يوؤدي اإىل ارتفاع �شغط الدم وحدوث اجللطات الدموية.

- هل تعلم اأن نق�ض الفو�شفور يف اجل�شم ي�شبب اإجهاداً ذهنياً ويقلل القدرة على الركيز.
- هل تعلم اأن زيادة ن�شبة البوليك يف الدم قد تكون بداية االإ�شابة بالروماتيزم.

- هل تعلم اأن التهاب املفا�شل املزمن ي�شيب الركبتني فقط.
- هل تعلم اأن زيادة ن�شبة الكحول يف اجل�شم توؤدى اإىل �شعف نب�شات القلب.

 -هل تعلم اأن احتبا�ض البول يف اجل�شم يوؤدي اإىل ارتفاع ن�شبة البولينا وحدوث حالة ت�شمم ت�شمى الت�شمم 
البوليني.

- هل تعلم اأن االإفراط يف تناول الربتقال قد يوؤدي اإىل االإ�شابة بقرحة املعدة.
- هل تعلم اأن ارتفاع �شغط الدم يوؤدي اأحيانا اإىل حدوث نزيف باالأنف.

- هل تعلم اأن �شعف ال�شهية يعالج بالب�شل والثوم.
- هل تعلم اأن مر�ض البول ال�شكري مر�ض وراثي.

احلار�ص والل�ص العامل
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ثمرة موز �صباحا 
اثناء  امل��وز  ت��ن��اول  ميكنك 
يومك ال�شاق فهو م�شدر 
بالوقود  ل��ت��زوي��دك  ج��ي��د 
ك���م���ا ميكن  وال����ن���������ش����اط، 
اإ�شافة املوز كبديل لوجبة 
يومك  ل���ي���ب���داأ  االإف����ط����ار 
بوقود كايف ون�شاط اأكر. 
واأ�شارت اإىل اأن فيتامينات 
اإال يف  B ال جتدها غالًبا 
املنتجات احليوانية، ومن 
البع�ض  ي��ت��ف��اج��اأ  ق��د  ه��ن��ا 
من اأن املوز م�شدر ممتاز 

ا ان املوزة الواحدة  جًدا لفيتامني B-6، وهو البرييدوك�شني. املده�ض اي�شً
متو�شطة احلجم حتتوى على حواىل 35 % من احتياج اجل�شم اليومي 
يف  جديدة  خليا  منو  على  يعمل  ال��ذي  الفيتامني  ذل��ك   B-6 لفيتامني 

اجل�شم .
اأن متدك ب�شعرات حرارية عالية، فاملوزة  ميكنك تناول موزة واحدة دون 
�شعرات حرارية   110 ح��وايل  املتو�شطة يف احلجم حتتوى على  الواحدة 

فقط. وال ي�شتحب تناوله بني الوجبات.
كما اأن تناول املوز �شرورى ملن يعانون القولون الع�شبى الأنه يحتوى على 

البوتا�شيوم الذى يق�شى على االنتفاخات والغازات.

يعاين كثريون يف ف�شل ال�شتاء من م�شكلة “االإم�شاك” ب�شبب 
قلة �شرب املاء؛ نظراً لربودة االأجواء التي متنح اجل�شم ترطيباً 

دائماً.
اأو عند حركتها  ويحدث االإم�شاك عند �شعوبة حركة االأمعاء 
ب�شكل اأقل من الطبيعي، وتختلف الفرة الطبيعية بني حركات 

االأمعاء من �شخ�ض اإىل اآخر.
حياتهم،  خلل  اجلميع  عند  حتدث  م�شكلة  االإم�شاك  ويعترب 
وبالرغم من اأنها لي�شت م�شكلة خطرية يف اأغلب االأحيان اإال اأن 

زوالها يوؤدي اإىل التح�شن وال�شعور بالراحة.

العقم  اأ�شتاذ  الع�شريي،  الدكتور �شالح  ال�شدد، ن�شح  ويف هذا 
الفواكه  يتناول  الريا�ض،  يف  �شعود  امللك  جامعة  الطب  بكلية 
احلم�شية مثل “الربتقال واليو�شفي” والتي ت�شاعد يف علج 

االإم�شاك.
ال�شتاء  “يف  ب�”توير”:  ح�����ش��اب��ه  ع��ل��ى  “الع�شريي”  وك��ت��ب 
تناول  االإم�شاك،  ح��دوث  ن�شبة  تزيد  وبالتايل  امل��اء  �شرب  يقل 
لتقوية  مفيدة  اأنها  كما  ذل��ك  جتنب  على  ي�شاعد  احلم�شيات 
من  حتويه  مبا  الب�شرة  ون�شارة  اجل��روح  والتئام  املناعة  جهاز 

فيتامني �شي وم�شادات االأك�شدة”.

الفــواكـه احلم�شية تـق�شي علـى 
االإم�شــ�ك يف ال�شــت�ء

�ملمثلة ناعومي و�ت�ض لدى ح�صورها �لعر�ض �لأول لفيلم �أوفيليا خالل مهرجان �صند�ن�ض �ل�صينمائي يف بارك �صيتي بولية يوتا. )� ف ب(

 يف احدي امل�شانع ال�شغرية وقف احلار�ض يوؤدي واجبه جيداً فكان يدقق على العمال ويفت�ض حقائب يدهم حتى 
ال ي�شرقوا �شيئاً .. وهذه هى االأوامر لديه، وقد كان معروفاً عنه ق�شوته وغلظته ومهارته ويف احد االأيام �شاهد 
احلار�ض احد العمال وهو ينقل كمية كبرية من الق�ض على عربه �شغرية فاأوقف احلار�ض واخذ يف تفتي�ض العربة 

تفتي�شاً دقيقاً جداً ومل يجد �شئ فمنحه الت�شريح باخلروج. 
تكرر ذلك امل�شهد كثرياً كل يوم يخرج العامل ومعه عربه مليئة بالق�ض ويقوم احلار�ض بالتدقيق فيها بل لقد كان 
ي�شع الق�ض على االأر�ض ثم يقوم باأرجاعه العربة مرة اخرى وبعد ان ينتهى يح�ض راحة كبرية الأنه يوؤدي عمله 
على اكمل وجه وبدقة متناهيه فيعتذر للعامل ثم يقوم بكتابه الت�شريح اللزم للخروج ورغم من ان العامل 
واحلار�ض ا�شبحا �شديقني اال انه كلما جاء العامل بعربة مليئة بالق�ض قام احلار�ض بتفتي�شها بنف�ض الطريقة 
وبعد ان ينتهى من كتابه ت�شرح اخلروج يقف االثنان يتبادالن الكلم واالأخبار والنكات واالحاديث احللوة.  مرت 
�شهور عديدة على هذا النحو ثم ا�شتقال العامل واخذ م�شتحقاته ومكافاأته وقبل ان يغادر امل�شنع القى حتيته 

على احلار�ض بحرارة على امل ان يراه مرة اخرى وافرق االثنان وهم �شديقان.
جاء مو�شم اخلريف واحتاج الفلحون واملزارعون وا�شحاب البيوت الكبرية التى ت�شم حدائق اإىل عربات حلمل 
املزروعات والق�ض وقد ارتفع �شعرها يف ال�شوق وهنا قرر املدير ان يبداأ يف بيع املنتج الزائد من تلك العربات والذي 
حافظ عليه طوال هذه الفرة يف املخزن الكبري اخلا�ض مب�شنعه وامر باأن يفتح املخزن لتوزيع العربات على 
اق�شام البيع لتباع للجمهور ب�شعر عايل وعندما فتحوا املخزن مل يجدوا فيه وال عربة واحدة فظنوا انهم اخطئوا 
فيه ففتحوا كل املخازن لكنهم مل يجدوا اأي عربات فكاد املدير ان يجن من ال�شدمة .. كيف ي�شرق �شخ�شاً ما 
250 عربة وكيف يتم �شحنهم بدون ان يح�ض هو بذلك، اين ذهبت العربات وكيف خرجت من امل�شنع .. ان مل 
يكن مت ت�شريفها العام املا�شي .. اين هى هذا ال�شوؤال اخذ املدير ي�شاأله لنف�شه عدة مرات وقد كادت اع�شابه ان 
تنهار ومل ت�شل ال�شرطة اإىل اأي حل وحده فقط .. احلار�ض هو الذي عرف اين العربات االن فقط عرف، كيف مل 
ينتبه اإىل ذلك، ملاذا مل ي�شاأل نف�شه ان كان العامل يخرج بالعربة كل يوم مليئة بالق�ض لو�شعها يف املخلفات خلف 
امل�شنع فلماذا ال يعود بالعربة مرة اخرى .. ح�شناً لقد كان كل يوم يخرج بالعربة وال يعود وبذلك �شرق 250 

عربة حتت احلرا�شة امل�شددة والتدقيق، يا له من حار�ض ي�شتحق االعجاب ول�ض ي�شتحق اعجاب اكر.. واكر. 


