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طفلة ت�سرق مدخرات والدها 

ا�ستغلت طفلة يف التا�سعة من العمر ح�ساب والدها على موقع باي بال 
يف حجز تذكرة اإىل ديزين الند يف باري�س، بعدما اكت�سفت كلمة �سر 
اإي��ان ويل�سون يغط يف نوم عميق  احل�ساب عن طريق ال�سدفة.  كان 
عندما ت�سللت طفلته �سوزان اإىل غرفته واأخذت هاتفه النقال للولوج 
اإىل ح�سابه على باي بال.  واأنفقت الطفلة �سوزان 500 دوالر اأمريكي 
على ثمن تذكرة الطائرة واحلجز الفندقي، واأكرث من 300 دوالر 
على حجز رحلة اإىل برج اإيفل، باالإ�سافة اإىل 450 دوالر ثمن تذكرة 
ديزين الند.  ومل يدرك اإيان ما فعلته ابنته حتى تفح�س ح�سابه على 
موقع باي بال بعد ثالثة اأيام. وقال معلقاً على احلادث "ال اأعتقد باأن 

�سوزان كانت مدركة حقاً ل�سخامة ما فعلته"
باأنها مل تدرك  اأنكرت �سوزان معرفتها مبا حدث وقالت  من جهتها 
كيف قامت بذلك الأنها كانت تعبث بهاتف والدها فح�سب. واأ�سافت 

باأنها ال تعرف اأي �سيء عن باري�س اأو حتى عن برج اإيفل.
من  ال�سياحية  اجلولة  اخلطاأ  طريق  عن  حجزت  ���س��وزان  ب��اأن  يذكر 
خالل موقع جيتيور غيد االأمل��اين، يف حني مت حجز الرحلة اجلوية 
ما  اإي��ان  اأدرك  وحاملا  برافوفلي.  ط��ران  �سركة  خ��الل  من  والفندق 
فعلته طفلته، ات�سل هاتفياً بفرع م�سرف يورك�ساير و�سركات ال�سفر 
يف حماولة ال�سرتداد اأمواله. وقام باي بال باإعادة مبلغ 1000 دوالر 
اأمريكي كبادرة ح�سن نية، وو�سف ما حدث باأنه احتيال ودود، بح�سب 

ما ورد يف �سحيفة ديلي مرور الربيطانية. 

لهذا ال�سبب ل تتهاون اأثناء نقل الأثاث
ظ��ن جم��م��وع��ة م��ن ال��ط��الب ال��ربازي��ل��ي��ني ب���اأن ب��اإم��ك��ان��ه��م اخت�سار 
العلوي  الطابق  من  رميها  عرب  خزانة  نقلهم  اأثناء  واجلهد  الوقت 
اإىل االأ�سفل.  اأظهر ت�سجيل م�سور طريف، ن�سر على موقع يوتيوب 
نقل خزانة  يحاولون  وهم  الثالثاء، خم�سة طالب  يوم  االإل��ك��رتوين 

كبرة بطريقة اعتقدوا باأنها االأ�سهل، واأنها �ستوفر عليهم اجلهد.
وظهر الطالب وهم يحملون اخلزانة وميررونها فوق درابزين �سلم 
يف  و�سعوها  �سرير  مرتبة  على  االأعلى  من  لرميها  ا�ستعداداً  بنائهم 
االأ�سفل حلماية اخلزانة.  وقام الطالب اخلم�سة برمي اخلزانة اإىل 
االأ�سفل ظناً منهم باأنها �ست�سقط ب�سالم على مرتبة ال�سرير. غر اأن 
الرياح مل جتر مبا ا�ستهت �سفن الطالب حيث �سقطت اخلزانة على 
االأر�س وحتولت اإىل حطام.  وكما ظهر يف الفيديو، تلقى الطالب ما 
حدث بروح ريا�سية، حيث انفجروا بال�سحك بعدما ف�سلت خطتهم 

يف نقل اخلزانة، بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

اأطفال يجتازون طريًقا اإىل اللحد لأجل العلم
اأثار الطريق الوحيد لو�سول اأطفال قرية اأتولر يف اإقليم �سي�سوان 
ال�سيني، اإىل مدر�ستهم االبتدائية ذعراً وا�سعاً يف ال�سني، اإذ يتوجب 
عليهم �سعود ج�سور خ�سبية ه�سة من�سوبة راأ�سياً، على طول القرية 
حيث  قدماً،   2624 طوله  يبلغ  جبل  قمة  على  الواقعة  ال�سخرية 

ي�سل ارتفاع ال�سالمل اإىل 2500 قدم.
وبح�سب �سحيفة ذا �سن الربيطانية فاإن احلكومة ال�سينية ا�ستبدلت 
باأن  منها  اأي�ساً، ظناً  اله�سة بج�سور معدنية ه�سة  اجل�سور اخل�سبية 
ذلك ينهي امل�سكلة، وو�سعت ماليني الدوالرات لتح�سني �سور تالميذ 

القرية اأمام العامل، بعدما القت ق�سيتهم اهتماماً دولياً.
وت�ستغرق مدة اجتياز اجل�سور البالغ عددها 17 ج�سراً �ساعًة كاملًة، 
اأ�سبوعني،  اإىل مدر�ستهم يبقون داخلها مدة  وعندما ي�سل االأطفال 

دداً لت�سلق ال�سالمل لزيارة والديهم. ثم يعودون جمجُ
وذكر ت�سن غوجي والد اأحد التالميذ يف حديثه مع و�سائل اإعالمية 
كل  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  �سباح  اجل�سور  لطريق  ي�سل  اأن��ه  �سينية، 
يعقده  حيث  اأع����وام،   6 العمر  م��ن  البالغ  طفله  طريق  ليمهد  ي��وم، 
بحبل متني  ليحميه من ال�سقوط، ال�سيما يف حال االأحوال املناخية 
غر االآمنة مثل املطر وت�ساقط الثلوج. بدوره �سرح جني �سونغ نائب 
القرويني  نقل  يف  تكمن  الرئي�سة  امل�سكلة  اأن  �سي�سوان  اإقليم  مكتب 
اأرا�سيهم  ب��دون  ولكن  قريبة،  مدينة  اإىل  عائلًة   72 من  املكونني 
جيدة،  زراعية  م��وارد  لديهم  �سيفاً:  مجُ عمل،  لديهم  فلي�س  الزراعية 
و�سيكلف بناء طريق للقرية نحو 6 ماليني دوالر، وهو م�سروع مكلف 

غر ذي جدوى نظراً الأن عدد ال�سكان قليل.
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اأ�سنان جرذان عمرها 145 مليون �سنة
اكت�سف طالب يف جنوب غرب بريطانيا اأ�سناناً حيوانية ت�سبه تلك العائدة 
الثدييات  �ساللة  من  حليوان  وتعود  �سنة  مليون   145 عمرها  للجرذان 

املرتبطة بالب�سر، على ما اأعلنت جامعة بورت�سميث.
لثدييات  املثبتة  املتحجرات  اأوىل  "هذه  اأن  اإىل  بيان  يف  اجلامعة  واأ���س��ارت 

تنتمي اإىل ال�ساللة التي تقود اإىل اجلن�س الب�سري. 
كما اأنها اأ�سالف اأكرثية الثدييات احلية اليوم مبا فيها خملوقات متنوعة 

كاحلوت االأزرق والزبابة االأورا�سية القزمة".
االأوىل يف جامعة  احللقة  ال��ط��ال��ب يف  ه��و  االك��ت�����س��اف  ه��ذا  على  وال��ق��ائ��م 
بورت�سميث غرانت �سميث، وتو�سل اإىل هذه النتيجة من خالل ا�ستعرا�س 
عينات �سغرة من ال�سخور من الع�سر الطبا�سري، حيث ا�ستخرجت من 
�سواحل الع�سر اجلورا�سي يف منطقة دور�سيت التي عرث فيها على الكثر 

من املتحجرات العائدة اإىل حقبة ما قبل التاريخ.
ويروي الباحث يف اجلامعة �ستيف �سويتمان الذي وثق االكت�ساف "بطريقة 
مفاجئة متاماً، مل يعرث على �سن واحدة بل اثنتني الفتتني جداً من نوع 
مل ي�سبق الأحد اأن راآه على �سخور بهذا القدم. لقد طلب مني م�ساهدتها 

واإعطاء راأي وقد وقفت م�سدوها من النظرة االأوىل".
وي�سر هذا االخ�سائي يف الفقريات ال�سغرة العائدة لع�سر الدينا�سورات 
على  وك��ان��ت  بالفرو  مك�سوة  �سغرة  لكائنات  كانت  االأ���س��ن��ان  ه��ذه  اأن  اإىل 
اآكلة  م��ن  زاح��ف��اً  ك��ان رمب��ا حيواناً  اأح��ده��ا  الليلية.  الكائنات  م��ن  االأرج���ح 

احل�سرات على االأرجح، كما اأن االأكرب كان يقتات رمبا على النباتات.
خرق  على  ق��ادر  ج��داً  متقدم  ن��وع  من  "االأ�سنان  اإن  قائاًل  �سويتمان  وعلق 

الطعام وقطعه و�سحقه. 
كما اأنها م�ستعملة جداً ما يدفع لالعتقاد باأن احليوانات التي كانت جزءاً 
ب�سيطاً  اأم��راً  لي�س  وهو  جن�سها.  مبقيا�س  متقدمة  �سن  حتى  عا�ست  منها 

للكائنات التي عا�ست يف ع�سر دينا�سورات مفرت�سة".

الدول اأ�سبحت حممية 
ب�سكل اأف�سل من الكوارث 
اأظ���ه���رت درا����س���ة اأن ك���ث���راً م���ن ال���دول 
اأ����س���ب���ح���ت حم��م��ي��ة ب����درج����ة اأك������رب من 
بني  ت����رتاوح  ال��ت��ي  الطبيعية  ال���ك���وارث 
اال�ستعداد  ب�سبب  وال����زالزل  االأع��ا���س��ر 
الهادي  املحيط  االأف�سل، لكن دول جزر 

ال تزال االأكرث عر�سة للخطر.
ووفقاً لتقرير ن�سر على هام�س حمادثات 
اأملانيا  يف  امل��ن��اخ  تغر  ع��ن  املتحدة  االأمم 
املناخي  التغر  ف��اإن  الثالثاء  اأم�س  ن�سر 
ي��زي��د امل��خ��اط��ر الأن����ه ي��زي��د ع���دد مرات 
هطول االأمطار الغزيرة اأو العوا�سف اأو 

موجات احلر.
العاملي  التقرير  مدير  موكه  بيرت  لكن 
وكاالت  ي�سم  حتالف  ورئي�س  للمخاطر 
معونة اأملانية قال: "خطر التاأثر بكوارث 
ط��ب��ي��ع��ي��ة ����س���دي���دة ت���راج���ع ع��ل��ى نطاق 

عاملي". 
وق����ال ع��ن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���س��ل اإليها 
بالتعاون  ن�سر  ال��ذي  ال�سنوي،  التقرير 
وجماعات  امل��ت��ح��دة  االأمم  ج��ام��ع��ة  م���ع 
من  ال������دول  م���ن  ك��ث��ر  "تتعلم  اأخ������رى 
بتح�سني  وت����ق����وم  ال�����س��اب��ق��ة  ال�����ك�����وارث 

اال�ستعداد للكوارث".

ينزحون  مليون   20
�سنويًا جراء التغري 

املناخي 
من  �سنوياً  الب�سر  ماليني  يهرب 
ال����ك����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ال���ت���ي يقع 
الكثر منها ب�سبب التغر املناخي، 
امل���ت���ح���دة،  االأمم  خ�������رباء  وق�������ال 
االأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، يف م��دي��ن��ة بون 
20 مليون  اأك��رث من  اإن  االأملانية، 
�سنوياً  للنزوح  ي�سطرون  �سخ�س 
م��ن وط��ن��ه��م االأ���س��ل��ي ج����راء هذه 

الكوارث.
ج����ارل����وك، من  م���ادل���ني  اأن  غ���ر 
ال�سامية  املتحدة  االأمم  مفو�سية 
ل�سوؤون الالجئني، اأكدت يف الوقت 
ببيانات  االإدالء  ���س��ع��وب��ة  ذات������ه 
اأن  مو�سحة  ال�����س��اأن،  ب��ه��ذا  دقيقة 
ه���ذا ال���ن���زوح ي��ح��دث يف ك��ث��ر من 
االأحيان ب�سبب مزيج من االأ�سباب 
منطقتهم  مل���غ���ادرة  ال��ن��ا���س  ت��دف��ع 
النازحني  ولكن  فيها،  ن�ساأوا  التي 
ي��ف��رون م��ن وط��ن��ه��م يف ك��ث��ر من 
االأحيان ب�سبب املالحقة والتعر�س 

للعنف.
للبنك  درا���س��ة  اإن  وقالت ج��ارل��وك 
قريباً،  ن�����س��ره��ا  ي��ن��ت��ظ��ر  ال������دويل، 
اأن عدد النازحني جراء  ت�سر اإىل 
بواقع  �سيت�ساعف  املناخي  التغر 

ع�سرة اأمثال بحلول عام 2050.
وم�������س���راً ل����ذل����ك، ق�����ال ب���رادي���ب 
كوركوال�سوريا، اخلبر يف برنامج 
اأمر  هذا  االإمنائي:  املتحدة  االأمم 
اأن  علينا  م�سيفاً  ح��ق��اً،  يل  ���س��ادم 
هناك  لي�س  احلقيقة،  هذه  نواجه 

اإحلاح اأكرث من ذلك.
ومن جانبه، اأ�سار يان كوفالت�سيج، 
اأن  اإىل  اأوك�����س��ف��ام،  منظمة  خ��ب��ر 
اأن  اأظهرت  املنظمة  اأجرتها  درا�سة 
معر�سون  ال��ف��ق��رة  ال���دول  �سكان 
اأكرث  اأوطانهم  من  النزوح  خلطر 
خ��م�����س م�����رات م���ن ���س��ك��ان ال����دول 
ال��غ��ن��ي��ة ب�����س��ب��ب خ���ط���ر االأح�������وال 

اجلوية املتطرفة.
وح�سب هذه الدرا�سة، فاإن نحو 14 
املتو�سط  يف  �سنوياً  �سخ�س  مليون 
ا�����س����ط����روا ل���ل���ن���زوح م����ن ال������دول 
االأك��رث فقراً بحثاً عن حماية من 
يف  وذلك  واالأعا�سر،  الفي�سانات 
2008 حتى عام  ع��ام  الفرتة مع 
2016، وهو ما يعادل 0.42 % 
الفقرة مقارنة  ال��دول  �سكان  من 
ب��ن��ح��و م��ل��ي��ون ���س��خ�����س ���س��ن��وي��اً يف 
الدول االأكرث غنى، وهو ما يعادل 
ال�����دول  ����س���ك���ان  م����ن   %  0.08

االأكرث غنى.

كم يزيد وزنك اأ�سبوعيا 
عند احلرمان من النوم؟

اأم��را خطرا على  اأن ي�سبح  النوم  لنق�س  ميكن 
ال�����س��ح��ة ال��ب�����س��ري��ة م���ن ع����دة ن�����واح، وق����د يكون 

اكت�ساب الوزن الزائد اأحد تلك املخاطر.
ووج���دت درا���س��ة ج��دي��دة اأن ال��ن��وم اأق���ل م��ن �سبع 
�ساعات يف الليل يوؤدي اإىل تناول النا�س ل�سعرات 
يف  حرارية  �سعرة  ب�385  تقدر  اإ�سافية  حرارية 
اليوم، وهو ما يعني زي��ادة يف الدهون يف منطقة 

اخل�سر بحوايل رطل كل اأ�سبوع.
ي�سكل  ال��ن��وم  نق�س  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  وت��و���س��ل��ت 
خ��ط��را ع��ل��ى االأ���س��خ��ا���س الأن���ه ي����وؤدي اإىل تناول 
اليوم  ب��ال��ده��ون يف  الغنية  االأط��ع��م��ة  م��ن  امل��زي��د 
التايل بدال من تناول وجبة خفيفة من الفواكه 

واخل�سروات.
واأج������رى ال��ب��اح��ث��ون م���ن ك��ل��ي��ة ك��ي��ن��غ��ز يف لندن 
حتليال ل�11 درا�سة لتحديد ما اإذا كان ملدة النوم 

م�ساهمة يف زيادة الوزن.
اإذا  م��ا  مل��ع��رف��ة  �سخ�سا   172 ال��ب��اح��ث��ون  ودر�����س 
ال��وزن، ووجدوا  النوم مرتبطة بزيادة  كانت مدة 
كمية  لتناول  يدفعهم  مل  لديهم  النوم  نق�س  اأن 
اأكرب من الطعام بل جعلهم يلجوؤون خليارات غر 

�سحية.
وت��اأت��ي ال�����س��ع��رات احل���راري���ة ال���زائ���دة م��ن تناول 
ذلك  يف  مب��ا  ال�سحية  غ��ر  اخل��ف��ي��ف��ة  ال��وج��ب��ات 
واحللويات،  ال��ب��ط��اط�����س  ورق���ائ���ق  ال�����س��وك��والت��ة 
وي��ن�����س��ح اخل������رباء االأ����س���خ���ا����س ال���ذي���ن ت����رتاوح 
اأعمارهم ما بني 18 و64 عاما، باحل�سول على 
ما بني 7 اإىل 9 �ساعات من النوم كل ليلة، وفقا 
ملا ذكرته موؤ�س�سة النوم الوطنية، وي�سدد اخلرباء 
نظام  ع��ل��ى  للحفاظ  حتمي  االأم����ر  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى 

غذائي �سحي.

اأطفال  اأ�سرة تتوفر على   180 الباحثون عينات ل  واأخ��ذ 
�سغار، مع مراعاة اأن تكون �سمنها عائالت ال تتوفر على 
وخل�س  ح��ي��وان��ات.  لديها  واأخ���رى  البيت  داخ��ل  حيوانات 
ات�سال  اأن  وه��ي  لالهتمام  م��ث��رة  نتيجة  اإىل  الباحثون 
احل�سا�سية  يف  تت�سبب  ال  ال��ت��ي  ال��ك��الب  ب�سنف  االأط��ف��ال 
االأط��ف��ال �سد  وقائي عند  تاأثر  اإىل ظهور  ي��وؤدي  اأ�سال، 

الربو.
البكتريا  اأن�����واع  ب��ع�����س  اإىل  ال�����س��ب��ب  ال��ب��اح��ث��ون  وي��رج��ع 
املوجودة يف الكالب. لكن الباحثني ال ي�ستبعدون اأن يكون 
واأ�ساف  م��ع��روف��ة.  غ��ر  اأخ���رى  بعوامل  مرتبطا  ال�سبب 
كالقطط  االأخ������رى  امل��ن��زل��ي��ة  احل���ي���وان���ات  اأن  ال��ب��اح��ث��ون 
والفئران اأو ال�سرا�سر، مل يجُ�سجل لديها وجود اأي تاأثر 

وقائي، ي�سيف املوقع االأملاين "هايل براك�سي�س نيت".
ويف الوقت الذي حتذر فيه درا�سة �سابقة 

م���ن الكالب  االآب������اء واالأم����ه����ات 
اأطفالهم  اإ����س���اب���ة  ح����ال  يف 

ب�����احل�����������س�����ا������س�����ي�����ة، ي�����رى 
جامعة  يف  ال����ب����اح����ث����ون 
جونز هوبكنز اأن الكالب 
م�ساعدة  ����س���اأن���ه���ا  م����ن 
تقوية  ع���ل���ى  االأط�����ف�����ال 

احل�سا�سية  �سد  املناعة 
بها.  اأ���س��ي��ب��وا  ال��ت��ي 

الباحثني  ل����ك����ن 
ي����ن���������س����ح����ون 
ه�����������������������������������وؤالء 

االأط�������������ف�������������ال. 
اأيديهم  ب��غ�����س��ل 

الكالب،  مل�س  بعد 
وعدم ترك الكلب 
ن������وم  غ�����������رف  يف 
وتوؤكد  االأط��ف��ال. 

ن�����ت�����ائ�����ج ه�����ذه 

ن�سرت  �سابقة  درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  اجلديدة  الدرا�سة 
"�سبيغل  االأمل��اين  االإخباري  املوقع  2008، نقال عن  عام 

اأونالين".

الربو مرتبط بامل�ضادات احليوية 
امل�سادات احليوية خطرا ج�سيما على  اأن��واع  بع�س  ت�سكل 
���س��ح��ة االأط����ف����ال. درا����س���ة ف��ن��ل��ن��دي��ة ح����ذرت م���ن خماطر 
التي  االأم��را���س  امل�����س��ادات يف ع��الج بع�س  ا�ستخدام ه��ذه 
البعيد  امل���دى  على  ت�سر  اأن��ه��ا  ال�سيما  االأط��ف��ال،  ت�سيب 

بالنظام املناعي لالأطفال.
تناول االإن�سان م�سادات حيوية يف �سن الطفولة، ميكن اأن 
تو�سل  ما  هذا  والربو.  بال�سمنة  االإ�سابة  خلطر  يعر�سه 
الباحثون  الفنلندية.  هلن�سكي  جامعة  يف  باحثون  اإل��ي��ه 
رجحوا يف درا�سة، ن�سرتها جملة "نيت�سر كومونيكي�سنز"، 
البكتري  التنوع  م�ستدمي  وب�سكل  تغر  االأدوي��ة  هذه  اأن 
داخل اأمعاء االإن�سان، وتعرقل تبعا لذلك التطور ال�سليم 

للجهاز املناعي لالإن�سان وعملية االأي�س لديه.
ر�سد الباحثون خالل الدرا�سة، النتائج بعيدة املدى، 
لتناول امل�سادات احليوية خا�سة م�سادات جمموعة 
كاتري  ب��ق��ي��ادة،  ال��ب��اح��ث��ون  واأو���س��ى  "ماكروليد". 
كوربيال، باأخذ نتائج درا�ستهم يف االعتبار عند و�سف 
ا�ستخدام  م��ن  ح���ذروا  كما  للمر�سى.  امل�����س��ادات  ه��ذه 

هذه امل�سادات، اإال اإذا مل يكن لها بديل.
ال���درا����س���ة، تركيبة  خ����الل  ال���ب���اح���ث���ون،  ح��ل��ل 
�سن  142 طفال يف  ب��راز  البكرتيا يف عينات 
عامني اإىل �سبعة اأعوام. وح�سل جميع 
اأكرث  ال�سابق  االأطفال يف  ه��وؤالء 

من مرة على م�سادات حيوية، لعالجهم من التهابات يف 
القنوات التنف�سية يف االأغلب. وقارن الباحثون نتائج هذه 
التحاليل بنتائج عينات براز اأطفال اآخرين يف نف�س ال�سن 
عامني  خ��الل  حيوية  م�سادات  على  يح�سلوا  مل  ولكنهم 
على االأقل قبل تاريخ التحليل. وتبني من خالل املقارنة اأن 
العالج مب�سادات ماكروليد على وجه اخل�سو�س، يخف�س 
تنوع بكرتيا االأمعاء ب�سكل وا�سح، ويغر عملية االأي�س. 
اأنواع من بكرتيا االأمعاء، اأ�سبحت اأقل عددا، بعد العالج 
بهذه امل�سادات، يف حني كرثت اأع��داد اأن��واع اأخ��رى. باحثو 
جامعة هلن�سكي تو�سلوا اأن التنوع البكتري يف االأمعاء مل 
يتغر كثرا، عند تناول "البن�سلني". كما تبني اأن الكثر 
من البكرتيا، اكت�سبت مناعة �سد مركبات ماكروليد. بيد 
اأن معظم هذه التغرات، اختفت بعد عام من تعاطي هذه 
انخف�س  االأم��ع��اء  يف  البكتري  التنوع  اأن  كما  امل�����س��ادات. 

اإجماال ملدة و�سلت اإىل عامني.
كاتري كوربيال علقت على نتائج الدرا�سة قائلة: اإذا تناول 
ال�سنوات  خ��الل  متكرر،  ب�سكل  حيوية  م�سادات  الطفل، 
االأوىل من عمره فاإن املجموع البكتري يف اأمعائه ال يجد 

فر�سة زمنية كافية لالنتعا�س ب�سكل تام.
تناول االأطفال الذين �سملتهم الدرا�سة امل�سادات احليوية 
تناول  اأن  الباحثون  اأو�سح  و  ال�سنة.  1.8 مرة يف  مبعدل 
امل�سادات احليوية يف �سن مبكرة، ميكن اأن ي�سر بال�سحة 
ع��ل��ى امل���دى ال��ب��ع��ي��د، واأن االأط���ف���ال ال��ذي��ن ح�����س��ل��وا على 
م�سادات حيوية مرتني على االأقل خالل اأول عامني من 
عمرهم، كانوا معر�سني اأكرث لالإ�سابة بالربو اأو مبرحلة 
اأ�سيبوا فيما  اأن هوؤالء االأطفال  اإىل  �سابقة له، باالإ�سافة 
لدى  االأمعاء  بكرتيا  تركيبة  اختلفت  كما  بال�سمنة.  بعد 
باالأطفال  مقارنة  ال�سمنة،  اأو  بالربو  امل�سابني  االأط��ف��ال 
الذين مل يعاجلوا بامل�سادات احليوية. وقال الباحثون اإن 
اأن  ميكن  ق�سرة  لفرتة  ولو  احليوية،  بامل�سادات  العالج 

ي�سر على املدى البعيد بعملية االأي�س وبالنظام املناعي.
نتائج هذه الدرا�سة، ح�سب الباحثني، توؤكد درا�سات �سابقة 
اأن امل�سادات  ت��ب��ني م��ن خ��الل��ه��ا  ال��ف��ئ��ران،  اأج��ري��ت ع��ل��ى 
واإىل  االأي�����س،  بعملية  متعلقة  اأم��را���س  اإىل  اأدت  احليوية 
االإ�سابة بال�سمنة، وذلك ب�سبب التغرات التي حدثت يف 

املجموع البكتري يف االأمعاء.

الكالب تقوي مناعة الأطفال 
�سد احل�سا�سية والربو

اأكدت نتائج درا�ضة علمية حديثة اأن الأطفال الذين لديهم ات�ضال مبكر 
مع الكالب يكونوا اأقل عر�ضة لالإ�ضابة باحل�ضا�ضية. وت�ضاعد الكالب على 

تقوية مناعة الأطفال �ضد اأمرا�ض اجللد والربو. فما هو ال�ضر يف ذلك؟
املتحدة  بالوليات  بالتيمور  يف  هوبكنز  جونز  جامعة  يف  باحثون  خل�ض 
اأكرث  اأطفالها  يكون  البيت  يف  كالب  لديها  التي  العائالت  اأن  الأمريكية 
حديثي  الأطفال  اأن  الباحثون  وا�ضتنتج  والربو.  الأكزميا  �ضد  حماية 
الولدة نادرًا ما ي�ضابون بح�ضا�ضية اجللد عندما يكون هناك كلب معهم يف 

البيت، نقال عن املوقع الطبي الأملاين "هايل براك�ضي�ض نيت".
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�ش�ؤون حملية

�ضعيد بن طحنون وال�ضفري امل�ضري ي�ضهدان احتفالية تكرمي اأبناء اجلالية امل�ضرية من املتميزين

الإعالن عن تد�سني اأكادميية النادي امل�سري للفنون

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية حتتفي مبمر�سي الق�سم اجلراحي

•• العني –الفجر
ت�صوير - حممد معني

نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل  �سهد 
العربية  م�سر  جمهورية  ل��ن��ادي  الفخري  الرئي�س 
فرع العني للعام الثاين على التوايل يرافقه معايل 
العربية  م�سر  جمهورية  �سفر  ج��اد  وائ��ل  ال�سفر 
لدى دولة االمارات العربية املتحدة االحتفال الذي 
اأقيم مبقر النادي امل�سري بالعني لتكرمي الريا�سيني 
امل�سريني احلا�سلني على املركز الثاين يف مناف�سات 
االأوملبياد الريا�سي التا�سع الذي يقام �سنويا بجامعة 
اأع�����س��اء م��ن ال�سفارة  ، وق��د �سهد احل��ف��ل  االم����ارات 
حممد  امل�ست�سار  مقدمتهم  ويف  ظبي  باأبو  امل�سرية 
ع��ب��د ال���ق���ادر واالأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور اأجم����د اجلوهري 
االماراتى  االعمال  ورج��ل  امل�سري  الثقايف  امل�ست�سار 
الدولة  اأب��ن��اء  م��ن  ولفيف  �سودين  األ  اأح��م��د  �سعادة 
واأع�ساء اجلالية امل�سرية يف مقدمتهم االأنبا يو�سف 
ميخائيل راعي الكني�سة امل�سرية ووفد من مرافقيه 
من اأبناء م�سر .  بداأ احلفل الذى قدمه مدير النادى 
ح�سام ال�سرقاوى بال�سالم الوطنى لالمارات وم�سر 
امل�سري  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القى  بعدهما 
بال�سيوف  فيها  رح��ب  كلمة  جاهني  حممد  بالعني 
و�سكر لدولة االمارات العربية املتحدة دورها الكبر 
الرا�سخة  والعالقات  امل�سرية  باجلالية  االهتمام  يف 
الذي اأر�سى دعائمها املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
األقاهما  اأعقب ذلك  ق�سيدينت �سعرية    . األ نهيان 
ال�سيخ  مبعايل  للرتحيب  ال�سرقاوي  ح�سام  االأ�ستاذ 
�سعيد بن طحنون وال�سفر امل�سري وائل جاد ، حازت 

على اعجاب �سيوف احلفل.
ك��م��ا ك���ان ال��ف��ل��ك��ور امل�����س��ري ح��ا���س��را ب��ق��وة يف هذه 
الربع  حممود  امل�سري  الفنان  قد  حيث  االحتفالية 

عر�سا فلكوريا عن فن التنورة امل�سرية تفاعل معه 
اجل��م��ه��ور م��ن احل�����س��ورب��ع��ده��ا ق���دم ب��راع��م النادي 
باأ�سراف  الكاراتيه  لفنون  ريا�سيا  عر�سا  امل�سري 
الكابنت هاين ال�سواف مدرب الفريق ، تخلله ق�سيدة 
الدكتور  األ��ق��اه��ا  و�سعبها  االم����ارات  ح��ب  يف  �سعرية 
حم��م��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز اأح����د اأب���ن���اء اجل��ال��ي��ة امل�سرية 
بالعني .  ثم جاء دور التكرمي حيث قام معايل ال�سيخ 
بتكرمي  وائ��ل جاد  �سعادة  يرافقه  �سعيد بن طحنون 
ال��ري��ا���س��ي��ني امل�����س��ري��ني يف االأل���ع���اب امل�����س��ارك��ة منها 
ال�سباحة والكرة الطائرة وكرة ال�سلة وتن�س الطاولة 
النادي �سنويا على  والتن�س االأر�سي والذي يحر�س 
امل�ساركة فيها باالأ�سافة لكرة القدم واألعاب القوى ، 
والذي يراأ�س جلنتها الريا�سية حم�سن عبد العظيم 
خلف مقرر اللجنة الريا�سية بالنادي ع�سو جمل�س 
االإدارة حيث قام معايل ال�سيخ �سعيد بتكرميه ومعه 
مهاب �سالمة حما�سب النادي وحممد فوزي من�سق 
قاموا  الذين  بالنادي  والت�سويق  العامة  العالقات 

جميعا بالتقاط ال�سورة التذكارية مع احل�سور. 
كما مت تكرمي رعاة احلفل ممثلني يف االحتاد لل�سفر 
مرمي  االماراتية  االأعمال  �سيدة  برئا�سة  وال�سياحة 
ال�سام�سي اأحد اأهم رعاة النادي امل�سري وداعميه يف 
كافة الفعاليات واالأن�ساري لل�سرافة ومعهد االبتكار 

املهني تفكر راعي الفرق الريا�سية بالنادي . 
يف ن���ه���اي���ة احل���ف���ل ق�����ام م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
ال��ب��دء لن�ساط  ا����س���ارة  ب��اع��ط��اء  ن��ه��ي��ان  ط��ح��ن��ون ال 
اأعقب  ب��ال��������������ن��ادي  امل�س������رية  الفن�����ون  اأك��ادمي��ي��ة 
م�����ن  الع������ديد  ي������سم  فنيا  معر�سا  اف��ت��ت��اح  ذل��ك 
اأ�س�������رف  الي����دوية  واالأ���س��غ��ال  الف������نية  ال�����لوحات 
خ������الد  و  ال��������������ع�����س��ري  اأح��������������������م��د  ت��������������������ن��ف��ي��ذه��ا  ع��ل��ى 
ب�سرح  قاما  ال��ل��ذان  االأك�ادميية  م�س������رفا  ف������رغلي 
امل�ستخدمة.  واخل��ام��ات  املعرو�سة  للوحات   مب�سط 

•• اأبوظبي- الفجر

احتفلت مدينة ال�سيخ خليفة الطبية باأ�سبوع ممر�سي 
ق�سم اجلراحة من ال�سابع اإىل التا�سع من �سهر نوفمرب 
بهدف التعريف مبهام ممر�سي ق�سم اجلراحة واإعطاء 
وال��زوار لالطالع عن قرب  امل�ست�سفى  ملوظفي  فر�سة 
على االأدوات اجلراحية وجتربة ا�ستخدام بع�سها على 

مناذج �سناعية.
وخالل الفعالية مت عر�س االأدوات واملعدات اجلراحية 
القطع  اإىل  اإ�سافة  العظام  جراحة  يف  ت�ستخدم  التي 
ال��ف��والذي��ة ال��ت��ي ت���زرع يف ال��ع��ظ��ام وامل��ف��ا���س��ل، وعر�س 
عمليات  يف  ت�����س��ت��خ��دم  ال��ت��ي  االأدوات  ك��ذل��ك  ال��ف��ري��ق 
داخله  ت��زرع  التي  واالأج��ه��زة  القلب  وق�سطرة  جراحة 
لزوار  الفر�سة  واأتيحت  وموؤقتة.  دائمة  منظمات  من 
الفعالية خلو�س جتربة ا�ستخدام املناظر اجلراحية 

على جم�سمات �سناعية.
ق�سم  يف  التمري�س  م��دي��ر  ل��وك��ا،  �ساجي  ال�سيد  وق���ال 
فعالية  اإن  الطبية:  ال�سيخ خليفة  اجلراحة يف مدينة 
اأ���س��ب��وع مت��ري�����س اجل���راح���ة ه���ي ف��ر���س��ة ن��ظ��ه��ر فيها 
ل��زم��الئ��ن��ا م��ن االأق�����س��ام االأخ�����رى وامل��ر���س��ى وال����زوار 
جوانباً هامة من حياتنا املهنية مل يروها من قبل، اإن 
على  للحفاظ  واح��د  كفريق  يعملون  اجلراحة  مهنيي 
حياة املر�سى، وعلى الرغم من اأهمية فريق اجلراحة 
تبقى  عملهم  تفا�سيل  اأن  اإال  املري�س  �سفاء  رحلة  يف 

املر�سى  اأن  كما  اجل��راح��ة  غ��رف  ج���دران  خلف  خفية 
يق�سون الوقت هناك حتت تاأثر التخدير. ومن خالل 
املنطقة  ه��ذه  ل��رتوا  جولة  يف  ناأخذكم  الفعالية  ه��ذه 
االأدوات  بع�س  لتجربة  جم���ااًل  لكم  ونتيح  امل��ح��ظ��ورة 
ن�ستخدمها  التي  احلديثة  التقنيات  وروؤي��ة  اجلراحية 

خالل العمليات اجلراحية.

وك��ح��ال ال��ط��ب ف���اإن االأدوات واالأج��ه��زة اجل��راح��ي��ة يف 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  وحتر�س  �سريع،  تطور 
على مواكبة هذا التطور باقتناء اأحدث املعدات واأكرث 
االأجهزة تطوراً، وخالل املعر�س قام الفريق اجلراحي 
بعر�س عدد من االأدوات اجلراحية التي ا�ستخدمت يف 
اأنواع  اإ�سافة اإىل عدة  املدينة الطبية على مر ال�سنني 

من القطع التي تزرع يف اجل�سم مثل منظمات القلب 
وال�سفائح املعدنية والق�سبان والرباغي الطبية.

و����س���رح ال���دك���ت���ور حم��م��د ح���ب ال���دي���ن، ن��ائ��ب املدير 
يف  اجلراحة  ق�سم  ورئي�س  الطبية  لل�سوؤون  التنفيذي 
اجلراحي  الفريق  اإن  الطبية:  خليفة  ال�سيخ  مدينة 
والتعامل  رعاية  اأق�سى  لتقدمي  خا�ساً  تدريباً  م��درب 
ال��ف��ري��ق ه��و تقدمي  اإن م��ف��ت��اح جن���اح  اأي ط����ارئ،  م��ع 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  اأج��رت  متناغم.  ب�سكل  الرعاية 
الطبية العام املا�سي اأكرث من 7000 عملية جراحية 
�سبتمرب  ح��ت��ى  اجل��راح��ي��ة  العمليات  ع���دد  ف���اق  بينما 
االأكرب  الن�سيب  وك��ان  عملية،   5500 العام  ه��ذا  من 
جراحات  تليها  تخ�س�ساتها  بكافة  االأطفال  جلراحات 

االأنف واالأذن واحلنجرة ثم العيون.
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سحي،  علي  ع��ارف  الدكتور  وق��ال 
تطورت  مهما  الطبية:  خليفة  ال�سيخ  ملدينة  باالإنابة 
التقنيات الطبية واجلراحية يبقى االإن�سان هو العامل 
اجلراحة  لتمري�س  اإن  العالجية،  املنظومة  يف  االأه��م 
دوراً كبر اً يف رعاية املر�سى واحلفاظ على �سالمتهم 
هذا  �سعار  لنا  واأثبت  وبعدها،  واأثناءها  اجلراحة  قبل 
العمل كفريق  ه��دف واحد" اأن   .. واح��د  "فريق  العام 
اأن  العمل فح�سب، بل هو  اأداء اجلميع لنف�س  ال يعني 
يبذل كل فرد من الفريق اأق�سى جهده لتقدمي اأف�سل 
ط��وال فرتة  ال�سالمة  درج��ات  باأعلى  للمر�سى  خدمة 

رعايتهم.

�سرطة اأبوظبي تفاجئ طفاًل 
بالحتفال بيوم ميالده 

•• ابوظبي - الفجر

بيوم  باالحتفال  الدولة  يف  مقيمة  هندية  عائلة  ظبي  اأب��و  �سرطة  فاجاأت 
، �سمن  ،ا�ستجابة الأمنية الطفل  البالغ من العمر ١١ عاماً  ميالد طفلها 

اإطار ا�سرتاتيجية عام اخلر ٢٠١٧.
وكانت  دورية ال�سعادة اأقلت الطفل وعائلته من مقر اإقامتهم مرتدياً الزي 
عبداهلل  حمد  املقدم  وا�ستقبلهم   ، الرو�سة  �سرطة  مركز  اإىل  الع�سكري، 
،  حيث  التوعوية  اإىل دورية الطفل  العفاري مدير املركز، و�سعد الطفل 
كانت املفاجاأة بتقدمي كعكة احلفل والهدايا للطفل مبنا�سبة يوم ميالده 

يف املركز.
وقال املقدم عبداهلل حممد عو�س ،نائب مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية، اأن 
املبادرة تاأتي �سمن  اإ�سرتاتيجية القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي فى تعزيز 
خدماتها  من  امل�ستفيدين  مظلة  وتو�سيع  االيجابية  املجتمعية  ال�سراكة 
ال�سرطية،و  املعاير  اأرق��ى  وتطبيق  واالأم��ن  وال�سعادة  اال�ستقرار  وحتقيق 

ت�سجيع ال�سلوك االجتماعي االإيجابي. 
على  اأبوظبي  ل�سرطة  وتقديرها  �سعادتها  بالغ  الطفل عن  عائلة  واأعربت 
االأطفال  اأمنيات  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  االإن�سانية  للمبادرات  اال�ستجابة 

واإ�سعادهم �سمن اإطار ا�سرتاتيجية عام اخلر 2017.

يف يومه الثالث: اإبداعات وحوارات 
ومواقف كوميدية يف "فن اأبوظبي"

•• اأبوظبي - الفجر

جزيرة  يف  حالياً  املقام  اأبوظبي"،  "فن  من  الثالث  اليوم  فعاليات  �سهدت 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  ال�سعديات 
ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، م�ساركة وا�سعة من 

اجلمهور يف خمتلف فعاليات برناجمه العام. 
عمر  الدكتور  ق��اده  ب��ح��وار،  جل�ساته  اليومي  احل���وارات  برنامج  وا�ستكمل 
متحف  يف  العاملية  امل��ب��ادرات  وم��دي��ر  االأول  واملانيلو  الفني  القيم  خليف، 
�سيكاغو للفن املعا�سر، مع الفنان الت�سكيلي واالأ�ستاذ امل�ساعد يف جامعتي 
كورنيل ويوبيك افتخار دادي، حول العوامل التاريخية امل�سرتكة يف جنوب 

وغرب اآ�سيا وامل�سرق العربي. 
كما ا�ستك�سفت اجلل�سات احلوارية االأخرى عدداً من املوا�سيع املهمة على 
اأبوظبي، من بينها برامج االإقامة واملبادرات  ال�ساحة الفنية والثقافية يف 
للفنانني  ح��م��دان  بنت  �سالمة  منحة  ب��رن��ام��ج  م��ث��ل؛  واأه��م��ي��ت��ه��ا،  الفنية 
من�سات  اأهمية  وكذلك  ران���رز.  وكلت�سر  ك��رو���س��واي،  وموؤ�س�سة  النا�سئني، 
ال�سعراء  جمعية  مثل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف  الفنية  االإب���داع 
من�سة  �سهدت  كما  االأقالم"،  و"جّفت  كوليكتف،  بنات  موؤ�س�س  الكويتية 
عمر  الدكتور  من  كل  اأج��راه  االقتناء،  فن  ح��ول  متبادل  ح��وار  الربنامج، 
موؤ�س�سة  و�ساحب  ال�سحفي  الكاتب  القا�سمي؛  �سعود  و�سلطان  خليف، 

بارجيل للفنون.
وباالإ�سافة اإىل العر�س امل�سرحي اليومي الذي يقدمه املخرج دانيل فتزل 
العا�سمة  يف  الجئني  اأط��ف��ال  مع  بالتعاون  املاء"،  م�سي  "اإفرو�س  بعنوان 
اليونانية اأثينا، �سهدت من�سة برنامج "دروب الطوايا" ا�ستعرا�ساً ملجموعة 
كبرة من املواقف الهزلية عرب "اأم�سية �ستاند اأب كوميدي" التي قدمها 
الكوميديان االإماراتي عمر  اإ�سماعيل، والكوميديان ال�سهر ونهو ت�سونغ، 
امل���دن متعددة  ل��ه��ا يف  اأن نتعر�س  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال��ك��وم��ي��دي��ة  امل��وق��ف  ح���ول 

الثقافات واللغات.
كما �سارك اجلمهور يف جمموعة متنوعة من ور�س العمل التفاعلية، من 
بينها ور�سة قدمها الفنان حممد اأحمد اإبراهيم، لليافعني والكبار بعنوان 
النف�س  علم  الور�سة  ه��ذه  ت�ستك�سف  الالوعي"  ع��رب  االأ���س��ك��ال  "اإدراك 
الواقع.  يف  موجود  هو  وم��ا  امل��رء  يدركه  ما  وراء  الكامنة  والفيزيولوجيا 
و�ستتيح هذه الور�سة للم�ساركني اختبار حميطهم من خالل ا�ستك�سافات 
املطاف عن عمل فني مل يكن يف  نهاية  لتثمر يف  الب�سري  العقل  تتجاوز 

احل�سبان.
خ�سي�ساً  امل�سممة  التفاعلية  االإب��داع��ي��ة  العمل  ور���س  فعاليات  وت�ستمر 
من  يومياً  نوفمرب،   11 ال�سبت  ي��وم  حتى  االأع��م��ار،  جميع  من  للجمهور 
اإىل التا�سعة م�ساًء، مقابل ر�سوم ا�سرتاك بقيمة 25 درهماً  الثانية ظهراً 

فقط لكل �سخ�س، وتقام فعالياتها يف ا�ستوديو الفن، مبنارة ال�سعديات. 



  تجُعترب حرقة املعدة العابرة �سائعًة وال تدعو للقلق. وينجح 
معظم النا�س يف التحّكم يف االإزعاج الذي ت�سببه مبفردهم. 
ت�سّكل  اليومي،  روتينك  تعيق  التي  املتكررة،  احلرقة  لكن 

عار�ساً ال�سطراب اأكرث خطورة يتطّلب م�ساعدة طبية.
كي تتفادى تاأثرات حرقة املعدة اأو حتّد منها، عليك القيام 

باخلطوات التالية:

�ضحي: وزن  على  • حافظ 
ما  ال��ب��ط��ن،  على  ال�سغط  ال��زائ��دة  الكيلوغرامات  تفاقم 
املريء.  اإىل  ترجع  اأحما�سها  ويجعل  باملعدة �سعوداً  يدفع 
اإذا  اأم��ا  عليه.  حافظ  �سحي،  ب��وزن  تتمّتع  كنت  اإن  لذلك، 
كنت تعاين الوزن الزائد اأو ال�سمنة، فاحر�س على خ�سارة 
الكيلوغرامات تدريجياً مبعدل ال يتخطى ن�سف كيلوغرام 
اإىل كيلوغرام اأ�سبوعياً. واأطلب من طبيبك اأن ي�ساعدك يف 

و�سع اإ�سرتاتيجية خل�سارة الوزن تالئم حالتك.

ال�ضيقة: املالب�ض  • جتّنب 
البطن  على  ال�سغط  اخل�سر  عند  ال�سيقة  املالب�س  تزيد 

وع�سلة اأ�سفل املريء العا�سرة.

احلرقة: ت�ضبب  التي  وامل�ضروبات  الأطعمة  • تفاَد 
لكل منا اأ�سناف حمددة ت�سبب له حرقة املعدة. باالإ�سافة اإىل 
ذلك، من املمكن للم�سببات ال�سائعة، مثل املاأكوالت الدهنية 
الثوم،  النعناع،  ال�����س��وك��والت��ة،  الطماطم،  �سل�سة  واملقلية، 
الب�سل، والكافيني، اأن تزيد احلرقة �سوءاً. لذلك امتنع عن 

تناول ما ي�سبب لك احلرقة.

�ضغرية: وجبات  • تناول 
تفاَد االإفراط يف تناول الطعام باالكتفاء بوجبات �سغرة.

الطعام: تناول  بعد  تتمّدد  • ل 
انتظر ثالث �ساعات على االأقل بعد تناول الطعام قبل التمدد 

اأو اخللود اإىل النوم.

ال�ضرير: راأ�ض  • ارفع 
اأو عندما حتاول  لياًل  با�ستمرار  املعدة  اإن كنت تعاين حرقة 
النوم، فا�ستعن باجلاذبية. �سع قطعاً من اخل�سب اأو االإ�سمنت 
حتت قائمتي ال�سرير العلويتني كي ترفع راأ�س ال�سرير نحو 
15 اإىل 20 �سنتمرتاً. اأما اإذا ا�ستحال عليك ذلك، فيمكنك 
اأن تقحم مثلثاً خا�ساً بني الفرا�س وال�سرير كي ترفع ج�سمك 
من اخل�سر اإىل اأعلى. تتوافر هذه املثلثات يف ال�سيدليات اأو 
اأن ترفع راأ�سك با�ستخدام  متاجر املعدات الطبية. وال يكفي 

املزيد من الو�سائد.

ل  التي  للحمو�ضة  امل�ضادة  الأدوية  اأحيانًا  تناول   •
حتتاج اإىل و�ضفة طبية:

ت�ستطيع هذه املنتجات اأن تبطل تاأثر اأحما�س املعدة موؤقتاً 
اال�ستعمال  لكن  احلدية.  املعتدلة  املعدة  حرقة  من  وتخفف 
امل���ف���رط وامل���ط���ّول مل�����س��ادات االأح���م���ا����س ال��ت��ي حت��ت��وي على 
على  ترتكز  التي  املنتجات  اأم��ا  االإ���س��ه��ال.  ي�سبب  املغنيزيوم 

الكال�سيوم واالأملنيوم فتوؤدي اإىل االإم�ساك.

تدّخن: • ل 
العا�سرة على  امل��ريء  اأ�سفل  ق��درة ع�سلة  التدخني من  يحّد 

العمل بفاعلية.

متى عليك ا�ضت�ضارة الطبيب؟
من ال�سروري اأن حت�سل على م�ساعدة طبية فورية اإن �سعرت 

اإن  ال�سدر، خ�سو�ساً  ب��اأمل حاد و�ساغط يف 
ترافق مع اأعرا�س واإ�سارات اأخرى، مثل 

يف  �سعوبة  اأو  ال��ف��ك  اأو  ال����ذراع  يف  اأمل 
اإ�سارة  اأمل ال�سدر  التنف�س. قد يكون 

طبيبك  ا�ست�سر  قلبية.  ن��وب��ة  اإىل 
اأي�ساً يف احلاالت التالية:

املعدة  ب��ح��رق��ة  اأ���س��ب��ت  اإذا   •
اأكرث من مرتني اأ�سبوعياً.

االأعرا�س  ا�ستمرت  اإذا   •
رغ������م ت����ن����اول����ك االأدوي��������ة 
و�سفة  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي 

طبية.
يف  ���س��ع��وب��ة  واج����ه����ت  اإذا   •

البلع.
وتقيوءاً. غثياناً  عانيت  • اإذا 

ب�سبب  ال����وزن  يف  خ�����س��ارة  ع��ان��ي��ت  اإذا   •
تناول  �سعوبة  اأو  ال�سهية  ت��راج��ع 

الطعام.

خطوات مهمة ت�ساعدك يف تفادي تاأثري حرقة املعدة
�شحةوتغذية
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حرقة املعدة �ضعور مزعج خلف عظم ال�ضدر مبا�ضرة. ُتدعى هذه احلالة طبيًا ارجتاع املريء وحتدث عندما 
يعود حمتوى املعدة اإىل املريء. اإىل جانب احلرقة، قد ت�ضعر بطعم مّر وبالطعام يعود اإىل فمك.

تعاين احلرقة عمومًا بعد تناول وجبة اأو اأثناء الليل، وي�ضتّد الأمل عادًة خالل التمّدد اأو النحناء.
اأ�ضفل  اإىل املريء؟ يف الأحوال الطبيعية، تعمل جمموعة قوية من الع�ضالت )ع�ضلة  ولكن مَل يعود الطعام 
اإىل  اإل لت�ضمح للطعام وال�ضائل بالتدفق  ال�ضفلي من املريء ول تنفتح  باإقفال اجلزء  العا�ضرة( على  املريء 
اأحيانًا حمتوى  ل�ضعفها، يرجع  نتيجة  اأو  اآخر  ل�ضبب  الع�ضالت  ارتخت هذه  اإن  ولكن  الإقفال.  املعدة وتعاود 

املعدة )الرجتاع( �ضعودًا، م�ضببًا تهّيج املريء.

   
اأ����س���ارت درا����س���ة ج��دي��دة اإىل وج����ود راب����ط ب��ني زي����ادة خطر 
واملعروفة  ال�سائعة  احلمو�سة  م�����س��ادات  وا�ستعمال  ال��وف��اة 
االأدوي���ة حتت  ه��ذه  تجُباع  ال��ربوت��ون.  با�سم مثبطات م�سخة 
وزيغريد  وبروتونيك�س  ونيك�سيوم  بريلوزيك  مثل  اأ�سماء 
واأ���س��ي��ف��ي��ك�����س ودي��ك�����س��ي��الن��ت، ف�����س��اًل ع���ن ن�����س��خ ع��ام��ة مثل 
االأومربازول والالنزوبرازول والبانتوبرازول. يف االأ�سل مل 
اأم��راً ممكناً بال و�سفة طبية، لكن  االأدوي���ة  يكن �سراء ه��ذه 
تجُباع اأعداد متزايدة اليوم بال و�سفة. حّللت الدرا�سة االأدوية 

التي حتتاج اإىل و�سفة طبية دون �سواها.
اأ�سارت درا�سات �سابقة اإىل وجود رابط بني ا�ستعمال مثبطات 
االإ�سابة  وزي����ادة خم��اط��ر  ف���رتة ط��وي��ل��ة  ال���ربوت���ون  م�سخة 
ال��ق��ل��ب وك�����س��ور ع��ظ��ام متنوعة وم�����س��اك��ل �سحية  ب��اأم��را���س 
ب��ني هذه  ال��رب��ط  ح��د  اإىل  لكن ي�سل حتليل جديد  اأخ���رى. 

االأدوية وبني ارتفاع معدالت الوفاة.
فرتة  ال��ربوت��ون  م�سخة  مثبطات  ا�ستعمال  ب��ني  راب��ط  ب��رز 
%25 مقارنًة مبن  بن�سبة  الوفاة  زي��ادة خطر  طويلة وبني 
اأخرى  فئة   ،2 الهي�ستامني  م�ستقبالت  حا�سرات  ي��اأخ��ذون 
��ب��اع حت��ت اأ���س��م��اء م��ث��ل بيب�سيد  م��ن م�����س��ادات احل��م��و���س��ة، تجُ
وتاغاميت وزانتاك، ف�ساًل عن اأ�سماء عامة مثل فاموتيدين 

و�سيمتيدين ورانيتيدين.
ال��ب��اح��ث��ون م��الي��ني ال�سجالت  ال��ت��ق��ري��ر اجل���دي���د، ح��ّل��ل  يف 
ومتتد  اجلي�س  يف  قدامى  حماربني  اإىل  تعود  التي  الطبية 

على �ست �سنوات تقريباً.
اأوب��ن( وت��وىل د.  اإم جي  اأخ��راً يف جملة )بي  نجُ�سرت النتائج 
زياد العلي من ق�سم النظام ال�سحي يف وزارة �سوؤون املحاربني 
ال��ق��دام��ى االأم���رك���ي���ة يف )���س��ان��ت ل��وي�����س( االإ�����س����راف على 

الدرا�سة.
كاجلزر  امل��وؤمل��ة  االأم��را���س  بع�س  احلمو�سة  م�سادات  تعالج 
اأن  املعدي املريئي وحرقة املعدة والقرحة اله�سمية. ويجب 
ي�سف االأطباء مثبطات م�سخة الربوتون عند وجود مربر 
ك��ي يعطي  كافية  م��دة  ال��ع��الج على  اأن ميتّد  ب�سرط  وا���س��ح 
الوفاة  ح��االت  زي���ادة  ارتبطت  ولكن  امل��خ��اط��ر.  تفوق  منافع 

املتعلقة مبثبطات م�سخة الربوتون مبدة اال�ستعمال.
اأن  ال��ربوت��ون  م�سخة  مثبطات  ت�سنيع  �سركات  بع�س  اأعلن 
منتجاته فاعلة واآمنة عند ا�ستعمال الن�سخ التي ال حتتاج اإىل 
نحو  ي�ساوي  ما  اأي  بها،  املو�سى  الفرتة  و�سفة طبية خالل 
الذين  املر�سى  اإىل  اجلهات  تلك  تتطرق  لكن مل  اأ�سبوعني. 
و�سفة  تتطلب  ال��ت��ي  ال��ربوت��ون  م�سخة  مثبطات  ي��اأخ��ذون 

طبية فرتات اأطول وبجرعات اإ�سافية.
للت  حجُ اجل���دي���دة،  ال��درا���س��ة  يف  االأ���س��ا���س��ي  التحليل  الإج����راء 
�سجالت 349312 مري�ساً وتلقى 275977 �سخ�ساً من 
تلقى  بينما  الربوتون  م�سخة  مثبطات  باأخذ  و�سفة  بينهم 
م�ستقبالت  حا�سرات  باأخذ  و�سفة  منهم  �سخ�ساً   73335

املجموعتني،  ه��ات��ني  ب���ني  م���ن   .2 ال��ه��ي�����س��ت��ام��ني 
���س��ّج��ل امل��ر���س��ى ال��ذي��ن اأخ�����ذوا م��ث��ب��ط��ات م�سخة 

الربوتون زيادة يف معدل الوفاة بن�سبة 25%.

مقارنتان ثانويتان
املقارنة  الحظت  اأي�ساً.  ثانويتان  مقارنتان  جرت 
االأوىل زيادة يف معدالت الوفاة بن�سبة %15 بني 
مقارنًة  ال��ربوت��ون  م�سخة  مثبطات  م�ستخدمي 
اآخر  مبن مل ياأخذوا تلك املثبطات بل تلقوا نوعاً 
حا�سرات  عن  )يختلف  احلمو�سة  حا�سرات  من 
تعود  �سجالت  ّللت  وحجُ  .)2 الهي�ستامني  م�سادات 

اإىل 3288092 مري�ساً الإجراء تلك املقارنة.
اأعلى  الوفاة  اأخ��رى، كان معدل  يف مقارنة ثانوية 
م�سخة  مثبطات  م�ستخدمي  بني   23% بن�سبة 
الربوتون مقارنًة باالأ�سخا�س الذين مل ي�ستعملوا 

مري�ساً   2887070 و���س��ع  ��ّل��ل  حجُ حمو�سة.  م�����س��ادات  اأي 
الإجراء ذلك التحليل.

كانت مقارنات الدرا�سة مبنية على املراقبة لذا ال ميكن اعتبار 
التجارب  اإليها  التي تتو�سل  اال�ستنتاجات جازمة بقدر تلك 

العيادية الع�سوائية التي ت�ستعمل اأثر الدواء الوهمي.
معظمهم  يف  )كانوا  املر�سى  اأن  بواقع  اأخ��رى  م�سكلة  تتعلق 
حم���ارب���ني اأم��رك��ي��ني ق���دام���ى ب��ي�����س��اً واأك�����رب ���س��ن��اً( بح�سب 
امل�سوؤولني عن التقرير، لذا رمبا ال تنطبق النتائج على عامة 
النا�س ب�سكل مبا�سر. مل حت�سل الدرا�سة اأي�ساً على معلومات 

حول اأ�سباب وفاة املر�سى امل�ستهدفني.
�سابقة  درا���س��ات  م��ع  حديثاً  املن�سورة  النتائج  تتما�سى  لكن 
اأثبتت اأن ا�ستعمال مثبطات م�سخة الربوتون بدل حا�سرات 
م�ستقبالت الهي�ستامني 2 فرتة طويلة يرتبط بزيادة خطر 
االإ�سابة باأمرا�س متعددة، من بينها اأمرا�س الكلى واخلرف 
املقاِومة  الع�سرة  املطثية  جرثومة  تنقلها  التي  وال��ع��دوى 

للم�سادات احليوية.
املثبطات

عن  تختلف  اآل��ي��ة  وف���ق  ال���ربوت���ون  م�سخة  مثبطات  تعمل 
التفاعالت  ي�سرح  ما   ،2 الهي�ستامني  م�ستقبالت  حا�سرات 

املختلفة بينهما.
تجُ�سّمى  التي  املعدة  خاليا  ال��ربوت��ون  م�سخة  مثبطات  متنع 
امل�سحونة  الهيدروجني  ذرات  اإط��الق  من  اجلدارية  اخلاليا 
اإيجاباً، اأو الربوتونات، يف املعدة، ما يعوق اإنتاج حم�س املعدة 

املعروف كيماوياً بحم�س الهيدروكلوريك.
عمل   2 الهي�ستامني  م�ستقبالت  حا�سرات  توقف  ب��دوره��ا، 
اجل��داري��ة على  اخل��الي��ا  اإىل حتفيز  ي���وؤدي  م��ا  الهي�ستامني، 
الطريقة غر  ه��ذه  ت��ك��ون  ال��ه��ي��دروك��ل��وري��ك.  اإن��ت��اج حم�س 
لكنها  ال��ربوت��ون  م�سخة  مثبطات  من  فاعلية  اأق��ل  املبا�سرة 

كافية بالن�سبة اإىل عدد كبر من املر�سى.
االأع�ساب  لعلم  )ج��ام��ا(  جملة  يف  من�سورة  درا���س��ة  الح��ظ��ت 
لدى   44% بن�سبة  اخل��رف  خطر  زي���ادة  املا�سية  ال�سنة  يف 
الربوتون.  م�سخة  مثبطات  ي�ستعملون  الذين  االأ�سخا�س 
الأن احلم�س  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ق�����س  م��ن  ح���االت  ت�سبب  ك��ذل��ك 
 .B12 كالفيتامني  االأ�سا�سية  امل��غ��ذي��ات  الإط���الق  ���س��روري 
املََر�سية،  امل��ع��دة تق�سي على اجل��راث��ي��م  اأح��م��ا���س  ك��ان��ت  ومل��ا 
فربز رابط اأي�ساً بني ا�ستعمالها وبني زيادة معدالت الت�سمم 

الغذائي.
يف  )�ستانفورد(  جامعة  من  باحثون  اأجراها  درا�سة  اكت�سفت 
عام 2015 اأن ا�ستعمال مثبطات م�سخة الربوتون، ولي�س 
حا�سرات م�ستقبالت الهي�ستامني 2، يرتبط بزيادة خماطر 

االإ�سابة بنوبات قلبية.
االآث��ار اجلانبية املحتملة حني لوحظ  اأغ��رب  اأحد  اأي�ساً  برز 
اأن مثبطات م�سخة الربوتون ت�سبب هلو�سات ب�سرية لدى 

بع�س املر�سى امل�سابني بالتنك�س البقعي الرطب.

املر�س  ه��ذا  اأ���س��رار  وب���داأت  الف��ت��اً  تقدماً  بالتوحد  املرتبطة  االأب��ح��اث  ت�سهد   
تنك�سف تدريجاً عرب تقنيات الت�سوير واملوؤ�سرات البيولوجية والوراثية.

موؤ�ضرات جديدة
ال�سنتني،  عمر  منذ  ال��ت��وح��د  ر���س��د  ميكن 

لكن يتاأخر ت�سخي�س املر�س يف حاالت 
املر�س  االأط��ب��اء  ك�سف  كلما  ك��ث��رة. 
النتائج.  تتح�سن  مبكرة،  مرحلة  يف 
اليوم تبحث ِفَرق عدة عن موؤ�سرات 
ا�ستك�ساف  ع���ل���ى  وت���ع���م���ل  امل����ر�����س 

“الب�سمة اجلزيئية” للتوحد. تثبت 
ال��درا���س��ات االأول���ي���ة اخ��ت��الل جزيئات 

ع����دة ل����دى امل�����س��اب��ني ب��ال��ت��وح��د. عند 
ابتكار  ميكن  النتيجة،  ه��ذه  م��ن  التاأكد 

لت�سخي�س  ج����دي����دة  اأدوات 
مرحلة  يف  امل������ر�������س 

وحتديد  م���ب���ك���رة 
االأه����������������������������داف 

ال����ع����الج����ي����ة 
بدقة.

ر  و د
الكرياتني

واحد  م�ساب  لدى  دماغية  اختالالت  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  يك�سف 
ّجل نق�س  بالتوحد على االأقل من اأ�سل م�ساَبني. بف�سل التحليل الطيفي، �سجُ
يف الكرياتني لدى بع�س مر�سى التوحد ويبدو اأنه م�سوؤول عن اال�سطرابات 
املعرفية. حني تلّقى االأوالد الكرياتني، حت�ّسن و�سعهم ب�سكل ملحوظ. ح�سلت 

تلك االأبحاث االأولية على 12 طفاًل فقط، لكن تبقى النتيجة واعدة جداً.

بيئة امليكروبات املعوية
لوحظ اأن االأوالد الذين اأ�سيبوا بالتوحد واأخذوا عالجاً بامل�سادات احليوية 
خالل  اال�سطرابات  ح��ّدة  يف  تراجعاً  اأحياناً  ي�سّجلون  اخلناق  ملعاجلة 
وجود  عن  الت�ساوؤل  اإىل  بالعلماء  اال�ستنتاج  ه��ذا  دف��ع  العالج.  ف��رتة 
اأعرا�سه  من  ج��زء  اأو  التوحد  وراء  معينة  ع��دوى  اأو  التهابي  �سبب 
على االأقل. بداأ بع�س الباحثني ي�ستك�سفون بيئة امليكروبات املعوية. 
امل�سابني  ل��دى  البيئة  تلك  اختالل  الدرا�سات  اأوىل  اأثبتت 
با�سطرابات  امل�����س��ك��ل��ة  ت��رت��ب��ط  م��ا  وغ��ال��ب��اً  ب��ال��ت��وح��د 
مر�سى  م��ن  و80%   50 ب��ني  ي�ساب  ه�سمية. 
حادة.  ومعوية  ه�سمية  با�سطرابات  التوحد 
على  ج��رت  التي  الدرا�سات  بع�س  اأثبتت 
مبكرة  ع����دوى  ال��ت��ق��اط  اأن  ال��ط��ح��ال 
البيئة  ي����غ����ّر  ق����د  احل����م����ل  خ������الل 
التوحد.  اأع���را����س  وي��ط��ل��ق  امل��ع��وي��ة 
)علم  ع�������س���ر  ب����داي����ة  يف  زل����ن����ا  م����ا 
النف�س املناعي(، لكن �ست�ساهم هذه 
ا�سرتاتيجيات  تطوير  يف  االأب��ح��اث 

عالجية جديدة ترتكز على املحفزات احليوية اأو تن�سيط البيئة املعوية.

منافع التحفيز املغناطي�ضي
لكن  االأعلى.  ال�سدغي  التلفيف  دور  يعرف  اأح��د  يكن  �سنة، مل  ع�سرين  منذ 
يف  اأ�سا�سياً  دوراً  ت��وؤدي  الدماغية  املنطقة  ه��ذه  اأن  حديثاً  بحثي  فريق  اأثبت 
االإدراك االجتماعي وقد ر�سد الباحثون خلاًل يف تلك املنطقة لدى امل�سابني 
االحتكاك  م�ستوى  ع��ل��ى  ي��واج��ه��ون��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سعوبة  يف�ّسر  م��ا  ب��ال��ت��وح��د، 
املغناطي�سي  التحفيز  اأث��ر  اآخ��رون  باحثون  ي�ستك�سف  االآخرين.  مع  الب�سري 
عرب اجلمجمة على حركات النظر. اأثبتت اأول �سل�سلة من التجارب التي جرت 
املغناطي�سي  التحفيز  بوا�سطة  التلفيف  اأن كبح ذلك  اأ�سحاء  على متطوعني 
عرب اجلمجمة يدفع النا�س اإىل جتنب النظر يف عيون االآخرين مبا�سرًة. يف 

املقابل، ي�سّحح ذلك التحفيز نظرة بع�س امل�سابني بالتوحد موقتاً. قد ي�سبح 
التحفيز املغناطي�سي عرب اجلمجمة جزءاً من املقاربات العالجية قريباً!

رذاذ الأوك�ضيتو�ضني قيد الدر�ض
د نق�س يف االأوك�سيتو�سني لدى بع�س املر�سى. يوؤدي هذا الهرمون دوراً  رجُ�سِ
بارزاً من حيث القدرة على اإن�ساء روابط اجتماعية وتف�سر عواطف االآخرين. 
م�سابني  اأوالد  ل��دى  االأوك�سيتو�سني  بعن�سر  لالأنف  رذاذاً  الباحثون  اخترب 
التطوير.  قيد  اأخ��رى  مقاربات  وثمة  واع��دة  االأولية  النتائج  تبدو  بالتوحد. 
اأثبت الباحثون اأن نوعاً من مدّرات البول التي ت�ستهدف الناقالت الع�سبية 
م�ستقبالت  اآخ��ر  عن�سر  ي�سّحح  املجال.  ه��ذا  يف  اإيجابياً  اأث��راً  يعطي  )غابا( 

الغلوتامات على م�ستوى الدماغ ويبدو واعداً بدوره.

تقدم لفت يف ك�سف ا�سرار مر�ض التوحد

م�سادات احلمو�سة ال�سائعة... اثارها خطرية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٠3/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧٢63٠ 

با�س���م: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوان�ه:  �سينت البان – رينويج ٧4، �سي ات�س – 4٠٢٠ بازل، �سوي�سرا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدالنية وحتديدا امل�سكنات

والواقعة يف الفئة: ٠5

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن �سكل هند�سي مثلث مظلل عند الزوايا وبداخله دائرة

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٠3/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧٢63١ 

با�س���م: �س. مونديفارما ايه جي

وعنوان�ه:  �سينت البان – رينويج ٧4، �سي ات�س – 4٠٢٠ بازل، �سوي�سرا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

تطبيقات برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل

والواقعة يف الفئة: ٠9

بحروف  مكتوبة   )BREATHERITE   ( الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

التينية

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

املودعة حتت رقم: ٢٧3١38  بتاري��خ: ١١/٢٠١٧/٠5

با�س���م: �س. ديل انك.

وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�س ٧868٢، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، �سا�سات عر�س ) اجزاء كمبيوتر(.

والواقعة يف الفئة: ٠9

بحروف  مكتوبة   )  )  INFINITYEDGE الكلمة   عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

التينية . 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ١١/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3١39 
رقم االأولوية: 8٧٢4٠6١8         بتاريخ: ١١/١٧/٢٠١6

با�س���م: �س. ديل انك.
وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�س ٧868٢، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة ) االإ�سراف ( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  ن�سخ ال�سوت 
رقمية وغرها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، األيات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، 
اجهزة  اإطفاء احلرائق،  اأجهزة  برامج كمبيوتر،  الكمبيوتر،  اأجهزة  البيانات،  اآالت حا�سبة، معدات معاجلة 

بينية الجهزة الكمبيوتر.
والواقعة يف الفئة: ٠9

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة CANVAS (  ( مكتوبة بحروف التينية . 
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ١5/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3٢٧١ 
با�س���م: �س. �سوف، كو.، ليمتد.

وعنوان�ه:  5-9، كيتاوياما ٢- �سوم ، ميناتو – كيو، طوكيو ١٠٧-٠٠6١، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املالب�س، الب�سة القدم، اغطية الراأ�س، معاطف، �سرتات، قم�سان، مالب�س داخلية، اثواب �سباحة، 
قم�سان ن�سف كم، �سراويل داخلية، تنانر، جوارب، ربطات العنق، بندانات ) مناديل للرقبة (، 

لفاعات، اأغطية لالذنني ) مالب�س (، احزمة ) مالب�س(.  
والواقعة يف الفئة: ٢5

و�سف العالمة: العالمة عبارة احلروف  والكلمات الالتينية ) FC real bristol ( مكتوبة 
بطريقة مميزة، وبني كل من االحرف F وC  و R  نقطة. 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ١5/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3٢٧٢ 
با�س���م:  �س. �سوف، كو.، ليمتد.

وعنوان�ه:  5-9، كيتاوياما ٢- �سوم ، ميناتو – كيو، طوكيو ١٠٧-٠٠6١، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املالب�س، الب�سة القدم، اغطية الراأ�س، معاطف، �سرتات، قم�سان، مالب�س داخلية، اثواب �سباحة، 
قم�سان ن�سف كم، �سراويل داخلية، تنانر، جوارب، ربطات العنق، بندانات ) مناديل للرقبة (، 

لفاعات، اأغطية لالذنني ) مالب�س (، احزمة ) مالب�س(.  
والواقعة يف الفئة: ٢5

و�سف العالمة: العالمة عبارة الكلمة ) SOPHNET ( مكتوبة بحروف التينية وبطريقة 
مميزة ويف نهاية الكلمة نقطة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ١5/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3٢٧3 
با�س���م: �س. �سوف، كو.، ليمتد.

وعنوان�ه:  5-9، كيتاوياما ٢- �سوم ، ميناتو – كيو، طوكيو ١٠٧-٠٠6١، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املالب�س، الب�سة القدم، اغطية الراأ�س، معاطف، �سرتات ، قم�سان، مالب�س داخلية، اثواب �سباحة، 
قم�سان ن�سف كم، �سراويل داخلية، تنانر، جوارب، ربطات العنق، بندانات ) مناديل للرقبة (، 

لفاعات، اأغطية لالذنني ) مالب�س (، احزمة ) مالب�س(.  
والواقعة يف الفئة: ٢5

 )  UNIFORM EXPERIMENT  ( الكلمات   ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
مكتوبة بحروف التينية . 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢٢/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3٧٠٢ 
با�س���م: اكادميي �سيمبوا اند مينتال اريتميتك يو �سي ما�س، ا�س دي ان. بي ات�س دي.

وعنوان�ه:  لوت ١4٠٧3، جاالن ٢6/١4، تامان �سري رامبال، 533٠٠ �سيتاباك، كواالملبور، ماليزيا. 
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الل�سق  م��واد  القرطا�سية،  الفوتوغرافية،  ال�سور  الكتب،  جتليد  م��واد  املطبوعات،  املقوي،  وال��ورق  ال��ورق 
الكاتبة  االالت  التلوين،  او  الدهان  فرا�سي  الفنانني،  م��واد  املنزلية،  للغايات  او  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة 
واللوازم املكتبية ) ماعدا االثاث (، مواد التوجية و التدري�س  ) ماعدا االجهزة (، مواد التغليف البال�ستيكية، 

حروف الطباعة، الكلي�سيهات ) الرا�سمات (، الكتب
والواقعة يف الفئة: ١6

و�سف العالمة: العالمة عبارة ر�سم ل�سكل راأ�س امراأة ر�سمت عليه ا�سكال هند�سية، وا�سفل الر�سم الكلمة 
الالتينية ) UCMAS ( تخرج من خلفية �سكل هند�سي م�ستطيل مظلل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ١١/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3١4٠ 
رقم االأولوية: 8٧٢4٠65١           بتاريخ: ١١/١٧/٢٠١6

با�س���م: �س. ديل انك.
وعنوان�ه:  ون ديل واي، راوند روك، تك�سا�س ٧868٢، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة ) االإ�سراف ( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  ن�سخ ال�سوت 
رقمية وغرها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، األيات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، 
اجهزة  اإطفاء احلرائق،  اأجهزة  برامج كمبيوتر،  الكمبيوتر،  اأجهزة  البيانات،  اآالت حا�سبة، معدات معاجلة 

بينية الجهزة الكمبيوتر.
والواقعة يف الفئة: ٠9

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات DELL CANVAS ( ( مكتوبة بحروف التينية . 
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ١4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3١98 
با�س���م: ام دي اوديو اجنينرينج، انك.

وعنوان�ه:  694١ ان دبليو 4٢ �سرتيت ميامي، فلوريدا 33١66، الواليات املتحدة االمريكية.         
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

   االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة ) االإ�سراف ( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  ن�سخ ال�سوت 
رقمية وغرها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، األيات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، 
اآالت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، عد�سات 

م�سخمة ، مكربات �سوت
والواقعة يف الفئة: ٠9

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ١5/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3٢6٧ 
با�س���م: �س. �سوف، كو.، ليمتد.

وعنوان�ه:  5-9، كيتاوياما ٢- �سوم ، ميناتو – كيو، طوكيو ١٠٧-٠٠6١، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املالب�س، الب�سة القدم، اغطية الراأ�س، معاطف، �سرتات، قم�سان، مالب�س داخلية، اثواب �سباحة، 
قم�سان ن�سف كم، �سراويل داخلية، تنانر، جوارب، ربطات العنق، بندانات ) مناديل للرقبة (، 

لفاعات، اأغطية لالذنني ) مالب�س (، احزمة ) مالب�س(.  
والواقعة يف الفئة: ٢5

و�سف العالمة: العالمة عبارة احلروف الالتينية ) FCRB ( مكتوبة بطريقة مميزة وبني 
كل حرف واالخر نقطة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ١5/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3٢69 
با�س���م: �س. �سوف، كو.، ليمتد.

وعنوان�ه:  5-9، كيتاوياما ٢- �سوم ، ميناتو – كيو، طوكيو ١٠٧-٠٠6١، اليابان.
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املالب�س، الب�سة القدم، اغطية الراأ�س، معاطف، �سرتات، قم�سان، مالب�س داخلية، اثواب �سباحة، 
قم�سان ن�سف كم، �سراويل داخلية، تنانر، جوارب، ربطات العنق، بندانات ) مناديل للرقبة (، 

لفاعات، اأغطية لالذنني ) مالب�س (، احزمة ) مالب�س(.  
والواقعة يف الفئة: ٢5

و�سف العالمة: العالمة عبارة �سكل هند�سي مميز وبداخلة الكلمة ) BRISTOL ( مكتوبة 
 )  F.C.REAL BRISTOL ( بحروف التينية، وا�سفل ال�سكل الهند�سي العبارة

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧383٢ 
رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت        
وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة ) االإ�سراف ( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغرها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، األيات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
والواقعة يف الفئة: ٠9

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3835 

رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت             

وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�سنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�سنان ا�سطناعية، اأدوات 

جتبر، مواد خياطة اأو درز اجلروح

والواقعة يف الفئة: ١٠

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

املودعة حتت رقم: ٢٧383٧  بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5

رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت        

وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي

والواقعة يف الفئة: ١٢

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3838 
رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت             
وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغر واردة يف فئلت اأخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو 
لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية ) عدا 
االأثاث (، مواد التوجيه والتدري�س ) عدا االأجهزة (، مواد التغليف البال�ستيكية ) غر الواردة يف 

فئات اأخرى (، حروف الطباعة، الكلي�سيهات ) الرا�سمات (.
والواقعة يف الفئة: ١6

)ECOVERO( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3839 
رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت       
وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
وغر  امل��وارد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  وامليكا  واالأ�سب�ستو�س  وال�سمغ  والغوتابر�سا  املطاط 
التغليف  الت�سنيع، مواد  بالبثق لالإ�ستعمال يف  اأخ��رى، مواد بال�ستيكية مت�سكلة  واردة يف فئات 

واحل�سو والعزل، اأنابيب مرنة غر معدنية
والواقعة يف الفئة: ١٧

)ECOVERO( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧384٠ 
رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت        
وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
االأثاث واملرايا واإطارات ال�سور، املنتجات ) غر الواردة يف فئات اأخرى ( امل�سنوعة من اخل�سب اأو 
الفلني اأو الق�سب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو ال�سندان اأو العظام اأو العاج اأو عظم فك احلوتاأو 

ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو املواد البال�ستيكية
والواقعة يف الفئة: ٢٠

)ECOVERO( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧384١ 
رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت     
وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
فرا�سي  ع��دا   ( فرا�سي  وا�سفنج،  اأم�ساط  وللمطبخ،  املنزيل  لالإ�ستعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
التلوين اأوالدهان (، مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غر م�سغول اأو زجاج 
واأواين  �سيني  واأواين خزف  زجاجية  اأواين   ،) املباين  امل�ستعمل يف  الزجاج  عدا   ( م�سغول  �سبه 

خزفية غر واردة يف فئات اأخرى  
والواقعة يف الفئة: ٢١

)ECOVERO( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧384٢ 
رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت     
وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
) غر  واالأكيا�س  والغرارات  واالأ�سرعة  وامل�سمع  واملظالت  واخليم  وال�سبكات  واخليوط  احلبال 
الواردة يف فئات اأخرى (، مواد التبطني واحل�سو ) عدا ما كان من املطاط اأو البال�ستيك (، مواد 

ن�سيج من االألياف اخلام
والواقعة يف الفئة: ٢٢

)ECOVERO( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
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املال والأعمال

»هيئة الأوراق املالية« ت�ستعر�ض 
حالة الأ�سواق املالية يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

اأكد امل�ساركون يف ختام احللقة النقا�سية - التي نظمت هيئة االأوراق املالية 
اأهمية رفع القيمة  وال�سلع عن “حالة االأ�سواق املالية بدولة االإمارات” - 
امل�ستثمرين  جتتذب  كبرة  �سركات  اإدراج  خ��الل  م��ن  ل��الأ���س��واق  ال�سوقية 
اإ�سافة اإىل اإ�سدار ت�سريع للمقا�سة على اأ�سا�س ال�سايف Netting وو�سع 

معاير لالعرتاف بال�سمانات.
و�سددوا على �سرورة االهتمام بتثقيف وتوعية امل�ستثمرين باال�ستثمار يف 
العامة مبتطلبات  ال�سركات  اإدارات  املالية وتوعية جمال�س  االأوراق  اأ�سواق 
االإلكرتوين  الت�سويت  يف  اال�سرتاك  على  امل�ستثمرين  وت�سجيع  احلوكمة 
ويف اجلمعيات العمومية ب�سورة اأكرب اإ�سافة اإىل اإ�سدار موؤ�سرات لالأ�سهم 

الن�سطة جنبا اإىل جنب مع املوؤ�سرات احلالية.
بني  م��ن  تعترب  التي  التالية  اجل��وان��ب  على  الرتكيز  ���س��رورة  اإىل  ودع���وا 
ت�سهيل  منها  �ستانلي  م��ورج��ان  م��وؤ���س��رات  على  االأ���س��واق  ترقية  متطلبات 
متطلبات  وتفهم   Market access ل��الأ���س��واق  امل�ستثمرين  دخ���ول 
زيادة  اإىل  اإ�سافة  ال�سركات  املنتجات واالهتمام بحوكمة  ال�سناعة وتوفر 
ن�سب متلك االأجانب يف ال�سركات و الدخول يف ترتيبات تتعلق باالعرتاف 
ت�سريعات  ذات  اأخ���رى  مناطق  اخل��دم��ات يف  وت��ق��دمي  ب��االأن��ظ��م��ة  امل��ت��ب��ادل 

.Passporting خمتلفة
امل�سافة على  القيمة  ن�سر تفا�سيل كافية عن �سريبة  اإىل �سرورة  ولفتوا 
عموالت التداول و زيادة متطلبات راأ�س املال ل�سركات الو�ساطة مبا يتنا�سب 
مع اخلدمات التي تقدمها وت�سجيعها على احل�سول على تراخي�س متعددة 
لتنويع اإيراداتها و توفر اأبحاث وتقارير حتليلية اأمام امل�ستثمرين بوا�سطة 
لل�سركات  التنفيذيني  الروؤ�ساء  ت�سجيع  و  ومرخ�سة  متخ�س�سة  �سركات 
على التحدث للم�ستثمرين عن التحديات وامل�سروعات املتعلقة بال�سركات 
�سرعة  خ��الل  م��ن  امل�ستثمرين  توعية  على  ال��رتك��ي��ز  م��ن  م��زي��د  واإع��ط��اء 
االإف�ساح يف حالة وجود عوامل جوهرية توؤدي النخفا�س اأ�سعار االأ�سهم اأو 

يف حالة وجود م�ساكل بال�سركة.
واأو�سوا بزيادة ن�سبة االأ�سهم احلرة بالتداول وزيادة معدل توزيع االأرباح 
لتكون ب�سورة ن�سف �سنوية بدال من �سنوية فقط اإ�سافة اإىل و�سع معاير 
�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة رئي�س تنفيذي وع�سو جمل�س اإدارة �سركة 
م�ساهمة عامة بوا�سطة جلان يعينها اأع�ساء جمل�س االإدارة لهذا الغر�س 
والعمل على تعزيز م�ستويات ال�سفافية واالإف�ساح بدرجة اأكرب وتخفي�س 
 - النقا�سية  احللقة  ح�سر  لل�سركات  املالية  القوائم  ع��ن  االإف�����س��اح  ف��رتة 
االأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي  عبيد  الدكتور  افتتحها  التي 
املالية وال�سلع باالإنابة - را�سد البلو�سي الرئي�س التنفيذي ل�سوق اأبوظبي 
دبي  ب�سوق  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  ال�سركال  وح�سن  املالية  ل��الأوراق 
املايل ونخبة من اخلرباء واملتخ�س�سني وكبار امل�ستثمرين يف قطاع االأوراق 

املالية بالدولة .
باأداء  لالرتقاء  الهيئة  تبذلها  التي  اجلهود  �سياق  يف  تنظيمها  ياأتي  فيما 

االأ�سواق املالية وفقا الأف�سل املمار�سات العاملية.
وقال الدكتور عبيد الزعابي اإن دور الهيئة بالتعاون مع االأ�سواق يركز على 
ا�ستكمال املنظومة الت�سريعية باالأنظمة وقواعد العمل الالزمة واملالئمة 

للتطورات العاملية.
“اأيو�سكو”  و�سعتها منظمة  التي   38 ال�  للمبادئ  الهيئة متتثل  اأن  واأك��د 
ولديها خطة لتطبيقها بالكامل خالل ال�سنوات اخلم�س 2017 - 2021 
ب�سناعة  االرتقاء  ت�ستهدف  وا�سرتاتيجية  للم�ستقبل  ا�ست�سرافية  وخطة 
واأنظمة  م��ب��ادرات  تت�سمن  ت�سغيلية  موؤ�سرات  اإىل  اإ�سافة  املالية  االأوراق 
يتطلب  مما  واخلطط  ب��االإر���س��ادات  املالية  اخلدمات  �سناعة  رف��د  مهمتها 

تفاعل ال�سناعة معها.
الهيئة  اإجن���ازات  اأب��رز  عن  ملحة  باالإنابة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وق��دم 
خالل الفرتة املا�سية خ�سو�سا ما يتعلق بتطوير اأنظمة �سناديق اال�ستثمار 
وال�سوق االأويل ومتطلبات احلوكمة وتبووؤ مراتب متقدمة على موؤ�سرات 
البنك الدويل املتعلقة بالتناف�سية واإطالق ا�سرتاتيجية تطوير �سوق راأ�س 

املال االإ�سالمي.
ومت خالل احللقة النقا�سية ا�ستعرا�س خطة الهيئة ال�ست�سراف امل�ستقبل 
حتى عام 2050 والتي ت�سمنت �سيناريوهات للتطورات امل�ستقبلية وتاأثر 
االإ�سارة  مع  املالية  االأوراق  �سناعة  على  واالقت�ساد  التكنولوجيا  حموري 
اإىل اأنها ت�ستهدف دعم التخطيط اال�سرتاتيجي للهيئة بناء على التغرات 
املتوقعة يف امل�ستقبل والتي مت اإعدادها بالتعاون مع بع�س املراكز البحثية 
العاملية املرموقة والرجوع لالأوراق البحثية واال�ستبيانات التي وزعت على 
والذين مت دعوة عدد  ال�سناعة  اأقطاب  اللقاءات مع  متخ�س�سني وكذلك 

منهم للم�ساركة يف فعاليات هذه احللقة النقا�سية.
من جانبه تناول روبرت اأن�ساري املدير االإقليمي لل�سرق االأو�سط ملوؤ�س�سة 
مورجان �ستانلي MSCI جمموعة من النقاط املتعلقة مبوؤ�سر مورجان 
�ستانلي لالأ�سواق النا�سئة .. مو�سحا اأن قيمة ال�سركات املدرجة عليه ت�سل 

لنحو 1.7 تريليون دوالر.
وبني اأن هناك انخفا�سا يف اأداء �سركات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
لها  اأن  اأي  البرتول  اأ�سعار  انخفا�س  نتيجة  املوؤ�سر  على  املدرجة  العربية 
اأ�سواق االأوراق املالية وهناك جمموعة عوامل من �ساأنها  اأداء  تاأثرا على 
العوامل  بينها  ومن  احلالية  املرحلة  املنطقة يف  اأ�سواق  على  �سلبا  التاأثر 
اجليو�سيا�سية ف�سال عن التناف�س املحتدم بني دول املنطقة يف جذب روؤو�س 

االأموال.
متلك  ن�سبة  تزيد  ال  ال�سركات  م��ن  كبرا  ع��ددا  هناك  اإن  اأن�����س��اري  وق��ال 
االأجانب بها عن %30 من اإجمايل االأ�سهم وهناك �سركات اأخرى توجد 
الت�سرف فيها وهو ما  فيها ن�سب ملكية كبرة ل�سناديق �سيادية وال يتم 
يوؤثر على �سيولة االأ�سهم نظرا الأن كمية االأ�سهم املتاحة للتداول قليلة .. 
الفتا اإىل اأنه كلما زادت ن�سبة متلك االأجانب يف ال�سركات املحلية ارتفعت 

احتماالت الرتقية على املوؤ�سرات العاملية الأ�سواق متقدمة.
اأبوظبي  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  يا�سني  علي  حممد  ا�ستعر�س  جهته  من 
اإىل  .. م�سرا  االأ���س��واق  اأداء  االإح�ساءات عن  بع�س  املالية  ل��الأوراق  االأول 
تعد جاذبة من منظور   - النقد  باأ�سواق  - مقارنة  املالية  االأوراق  �سوق  اأن 
اأن�����س��اري يف اأن تراجع  ت��وزي��ع��ات االأرب�����اح وال��ع��وائ��د. وات��ف��ق ي��ا���س��ني م��ع 
االأ�سواق يعود لعوامل خمتلفة من بينها انخفا�س اأ�سعار النفط واالأو�ساع 
اإ�سافة اإىل ارتفاع جاذبية بع�س االأ�سواق املناف�سة باملنطقة  اجليو�سيا�سية 

ف�سال عن قلة االكتتابات االأولية.
املوؤ�س�سات واالأ�سواق  االإقليمي خلدمات  الرئي�س  البلو�سي  نبيل  تناول  كما 
العاملية ببنك HSBC م�ساألة جاذبية اأ�سواق الدولة اأمام امل�ستثمرين .. 
م�سرا لرتقية اأ�سواق الدولة على املوؤ�سرات العاملية الأ�سواق نا�سئة .. مبينا 
يجب  واأن��ه  املوؤ�س�ساتيني  امل�ستثمرين  جل��ذب  ملحفزات  حتتاج  االأ���س��واق  اأن 
واالأجنبي  املحلي  املوؤ�س�ساتي  امل�ستثمر  جتعل  التي  العوامل  على  الرتكيز 

يف�سل اأ�سواق الدولة على غرها.
االأخرة  االأع��وام  تطورا خالل  اأن هناك  اأو�سح   .. باالأنظمة  يتعلق  وفيما 
على هذا املحور وهناك توا�سل دائم بني الهيئة واالأ�سواق وال�سناعة فيما 

يخ�س اإ�سدار االأنظمة وقواعد العمل.

توقعات بارتفاع ن�ضب الإ�ضغال يف فنادق عجمان:

»�سياحية عجمان« حتقق نتائج اإيجابية من م�ساركتها يف �سوق ال�سفر العاملي 
•• عجمان -الفجر:

توجت دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان 
الذي  العاملي  ال�سفر  �سوق  يف  م�ساركتها 
اخ��ت��ت��م ف��ع��ال��ي��ات��ه م�����س��اء ي���وم االأرب���ع���اء 
املا�سي بعدد من االتفاقات واالجتماعات 
ينعك�س  االإيجابية، مبا  والنتائج  املهمة، 
اإيجابيا على م�ستوى االإ�سغال يف فنادق 
االإمارة، وتدفق ال�سياح اإليها من خمتلف 
�سعادة �سالح حممد  وق��ال  العامل.  دول 
اجل��زي��ري امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��دائ��رة: هذه 
التنمية  ل��دائ��رة  ج��دا  ناجحة  م�ساركة 
�سوق  ع��ج��م��ان يف  الإم�������ارة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
ال�سفر العاملي، من حيث الن�ساط املكثف 
والفنادق،  ال���دائ���رة،  ل��ف��ري��ق  وامل��ل��ح��وظ 
دائرة  مظلة  حت��ت  امل�ساركة  وال��وك��االت 

التنمية ال�سياحية بعجمان.
واأ�ساف: عقد فريق “�سياحية عجمان” 
م���ع خمتلف  اج��ت��م��اع��ا   75 م���ن  اأك�����رث 
املتخ�س�سة  ال�����س��رك��ات  وف��ئ��ات  اأط���ي���اف 
واملوؤ�س�سات  لل�سياح،  رح��الت  تنظيم  يف 
احلكومية  و�سبه  احلكومية  والهيئات 

واخلا�سة.
وذك���������ر ق�������ائ�������اًل: مل�������س���ن���ا خ��������الل ه����ذه 
االج���ت���م���اع���ات ���س��غ��ف��ا ورغ����ب����ة ع���ارم���ة، 
م���ن م��ن��ظ��م��ي ال���رح���الت ل��ل��ت��ع��رف على 
اجلذب  وع��وام��ل  ال�سياحية،  امكاناتنا 
اإمكانات  ع��ن  ف�سال  ل���الإم���ارة  ال��ه��ائ��ل��ة 
ال�سياحي  ومنتجها  ومرفقها  فنادقها 

والثقايف والرتاثي.

ه���ذه  خ������الل  ال����رتك����ي����ز  اأن  واأو�������س������ح 
االج��ت��م��اع��ات ك���ان ع��ل��ى ت��روي��ج عوامل 
ال�سياحية  واالإمكانات  لالإمارة،  اجلذب 
والفندقية الهائلة التي متتلكها االإمارة، 
املنتج  ال��ك��ب��ر يف  ال���ت���ن���وع  ع���ن  ف�����س��ال 
ال�سياحي وفئات الفندق التي تلبى كافة 

احتياجات الزائر.
واأ�����س����ار اجل���زي���ري اإىل ان��ه��م رك�����زوا يف 
وال�سركاء  ال�����س��رك��ات  م��ع  اجتماعاتهم 
ال��ق��دام��ى واجل����دد خ���الل ���س��وق ال�سفر 

ت��وج��ي��ه دع�����وات مفتوحة  ال��ع��امل��ي ع��ل��ى 
خمتلف  م��ن  لل�سياح  ال��رح��الت  ملنظمي 
االإمارة  لزيارة  ال�سياح،  ت�سدير  اأ���س��واق 
االإمكانات  واالط��الع عن كثب عن هذه 
عليه  اأ�سبحت  ال��ذي  املتميز  وامل�ستوى 

االإمارة.
اإيجابية  اأن ردود الفعل كانت  ولفت اإىل 
للغاية وتعتربها الدائرة موؤ�سرات تدعو 
للتفاوؤل وال�سعادة، واالأمل باأن م�ستقبل 
ال�سياحة يف عجمان �سيكون جيدا للغاية. 

واأكد مدير عام الدائرة اأن فريق العمل 
�سيعقد اجتماعا مو�سعا ملناق�سة النتائج 
ومتابعة ما مت االتفاق عليه، وتذليل اأية 
عقبات قد تطراأ اأمامه تطوير العمل يف 

الفرتة املقبلة.
من جانبه اأ�ساد فران�سي�س ديزجاردينز، 
املدير العام لفرمونت عجمان، بالنتائج 
ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  حققتها  التي 
�سياحي  وف��د  راأ����س  على  م�ساركتها  م��ن 
معر�س  يف  عجمان  م��ن  مميز  وفندقي 

امل�ساركة  وا���س��ف��ا  ال��ع��امل��ي،  ال�سفر  ���س��وق 
للغاية لفرمونت عجمان  باأنها مثمرة 

خ�سو�سا لالإمارة ب�سكل عام. 
اأه���م م��ا مت  ك���ان م��ن  وق���ال فران�سي�س: 
الفعل  ردود  ه��و  عليه  ال�����س��وء  ت�سليط 
كوجهة  بعجمان  وااله��ت��م��ام  االإيجابية 

�سياحية واعدة. 
بالفعل  ه��ي  امل��ت��ح��دة  اململكة  واأ����س���اف: 
ال�سياحة  اأ������س�����واق  اأك������رب  م����ن  واح�������دة 
قمنا  ون��ح��ن  م��ن��ت��ج��ع��ن��ا،  اإىل  امل��ت��دف��ق��ة 
لزيادة  ج��دي��دة  ع��ق��ود  واإب�����رام  بتجديد 
املهمة  ال�سوق  ه��ذه  يف  النمو  اإم��ك��ان��ي��ات 
جدا بالن�سبة لنا، والتي تعترب فرمونت 
واحدة من العالمات الفندقية الفاخرة 

والرائدة يف االإمارة.
واأك���د م��دي��ر ع��ام ف��ن��دق ���س��راي عجمان 
ال�سفر  ����س���وق  اأن  ف���ري���ج���اين  م��ي�����س��ي��ل 
العاملي بلندن قد منحنا فرحة مواتية، 
املنتجع  تعزيز ح�سور  للم�سي قدما يف 
ال�����س��وق ال��ربي��ط��اين. وق����ال: وفرت  يف 
دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان مناخا 
الفندقي  منتجنا  ل��ع��ر���س  ل��ن��ا  م��الئ��م��ا 
املتحدة  اململكة  ح��ي��ث  يف،  ال��ع��امل  اأم����ام 
هي اأحد اأهم االأ�سواق ال�سياحية العاملية 
ال��ت��ي ن�����س��ت��ه��دف��ه��ا، ون��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
لالإمارة،  الفريدة  الثقافية  اخل�سائ�س 
���س��راي عجمان ع��ن بقية  ب��ه  وم��ا يتميز 
ال���ع���الم���ات ال��ف��ن��دق��ي��ة ح�����ول ال���ع���امل، 
باعتباره واحدا من الفنادق الفخمة يف 

االإمارة.      

اخلدمة متوفرة طوال الأ�ضبوع وعلى مدار 24 �ضاعة

غرفة عجمان توجه بال�ستفادة من خدمات جهاز املنفذ الإلكرتوين خلدمة �سهادة املن�ساأ

»اك�سبو ال�سارقة« يختتم م�ساركة ناجحة  يف »�سوق ال�سفر العاملي« بلندن

اعتماد الفائزين بجائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�ساريع

ع��ل��ى ال��ت��ك��ات��ف وت��ن�����س��ي��ق اجل���ه���ود بني 
موؤ�س�سات االإمارة لالإ�ساءة على خمتلف 
يف  ال�سياحة  بقطاع  املرتبطة  اجل��وان��ب 
االأعمال،  �سياحة  بينها  وم��ن  ال�سارقة 
تليق  التي  الزاهية  بال�سورة  الإظهارها 
ب���ه���ا، وب���ال���ت���ايل دع����م وت���ع���زي���ز ح�سور 
واإب���راز مكانتها  ال��دويل  ال�سارقة  اإم���ارة 

ال�سياحية على اخلريطة العاملية.
اك�سبو  م�������س���ارك���ة  اإن  امل����دف����ع  اأ�����س����اف 
ال�سفر  �����س����وق  م���ع���ر����س  يف  ال�������س���ارق���ة 
الرتويج  يف  اأه���داف���ه���ا  ح��ق��ق��ت  ال��ع��امل��ي 
احلدث  ه��ذا  يف  ال�سارقة  اك�سبو  ملعر�س 
كان  امل��ع��ر���س  ان  اىل  م�����س��راً  ال��ع��امل��ي 
اك�سبو  مل��رك��ز  ل��ل��رتوي��ج  مثالية  ف��ر���س��ة 
ال�سارقة والتعريف مبعار�سه وفعالياته 

االإقليمية والعاليمة.
ب�سدد  ال�سارقة  اك�سبو  اأن  املدفع  وق��ال 
امل�ساركة يف �سل�سلة من الفعاليات املهمة 
بالتعاون مع هيئة  العامل  على م�ستوى 
االإمناء التجاري وال�سياحي يف ال�سارقة 
خ����الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة، وم����ن اأب���رزه���ا  
معر�س “اآي تي بي برلني” اأكرب معر�س 
جتاري لل�سفر وال�سياحة يف العامل الذي 
املقبل، وذل��ك يف  �سيعقد يف �سهر مار�س 
للمركز  اجل��دي��دة  اال�سرتاتيجية  اإط���ار 
�سمعة  ي��ع��زز  ومب����ا   ،2022-2018
اأهم  من  كواحد  ورياته  ال�سارقة  اك�سبو 
م���راك���ز ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ار����س وامل����وؤمت����رات 
م�ستوى  ع��ل��ى  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ت���ج���اري���ة 

•• ال�صارقة-الفجر:

م�ساركته  ال�سارقة  اك�سبو  مركز  اختتم 
العاملي  ال�سفر  �سوق  معر�س  يف  بنجاح 
WTMLDN الذي اأقيمت فعالياته 
خالل  ل��ن��دن  الربيطانية  العا�سمة  يف 
ن��وف��م��رب اجل����اري، وذلك   9-6 ال��ف��رتة 
�سمن وفد اإمارة ال�سارقة برئا�سة هيئة 

االإمناء التجاري وال�سياحي بال�سارقة.
هذا  فعاليات  يف  املركز  م�ساركة  وج��اءت 
اأكرب معر�س  يجُعترب ثاين  الذي  احلدث 
العامل،  يف  وال�����س��ي��اح��ة  لل�سفر  جت����اري 
االقت�سادية  للفعاليات  الرتويج  بهدف 
ال��ت��ي ينظمها  وال�����س��ي��اح��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

وي�ست�سيفها املركز على مدار العام.
الرئي�س  امل���دف���ع  ���س��ي��ف  ����س���ع���ادة  واأك������د 
التنفيذي ملركز اك�سبو ال�سارقة، حر�س 
املركز على امل�ساركة يف الفعاليات الدولية 
مع  الوثيق  وال��ت��ع��اون  املهمة،  والعاملية 
بهدف  ال�سارقة  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات 
تعزيز �سمعة االإمارة وريادتها ومكانتها 
و�سياحة  املعار�س  �سناعة  خارطة  على 

االأعمال االإقليمية والعاملية.
“اك�سبو  م�������س���ارك���ة  اإن  امل����دف����ع  وق������ال 
ال�سفر  ����س���وق  م��ع��ر���س  يف  ال�سارقة” 
م��ظ��ل��ة هيئة  ل���ن���دن حت����ت  ال���ع���امل���ي يف 
جانب  اإىل  وال�سياحي  التجاري  االإمن��اء 
يف  املختلفة  القطاعات  م��ن  جهات   10
االإمارة، ياأتي يف اإطار احلر�س امل�سرتك 

املنطقة، و�سواًل اإىل امل�ساهمة الفاعلة يف 
واإ�سهامات قطاع  االإمارة  اقت�ساد  تعزيز 
املحلي.  ن��اجت��ه��ا  يف  اخل���ا����س  االأع����م����ال 
ال�سارقة  اك�����س��ب��و  م��رك��ز  مم��ث��ل��و  وع��ق��د 
امل�ساركني يف معر�س �سوق ال�سفر العاملي 
وم��ت��اب��ع��ة نخبة  ب��اه��ت��م��ام  ال���ذي يحظى 
العاملية،  االإع����الم  و���س��ائ��ل  خمتلف  م��ن 
مع  واالجتماعات  اللقاءات  من  العديد 

امل�ساركة يف  واملوؤ�س�سات  خمتلف اجلهات 
االأفكار واخل��ربات معها  لتبادل  احلدث 
اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على فعاليات 
املرموقة  وخ��دم��ات��ه  وم��ب��ادرات��ه  امل��رك��ز 

والت�سهيالت التي يقدمها ملتعامليه.
الذي  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة  وف����د  اأن  ���ذك���ر  يجُ
ت����رتاأ�����س����ه ه���ي���ئ���ة االإمن�����������اء ال���ت���ج���اري 
ال�سارقة  ه���ي���ئ���ة  ي�������س���م  وال�������س���ي���اح���ي 

•• عجمان ـ الفجر 

و�سناعة عجمان من  اأ�سدرت غرفة جت��ارة 
خ����الل ج���ه���از امل��ن��ف��ذ االإل����ك����رتوين خلدمة 
اأغ�سط�س  بداية  من  بالفرتة  املن�ساأ  �سهادة 
2017 وحتى نهاية اكتوبر 3726 �سهادة 
نوعه  االأول من  يوفر اجلهاز  بحيث  من�ساأ، 
ال��دول��ة وامل��ن��ط��ق��ة ك��ك��ل ط��ب��اع��ة �سهادات  يف 
موثوقية  بكل  وامل��خ��ت��وم��ة  امل�سدقة  املن�ساأ 

واأمان طوال ايام اال�سبوع ويف اي وقت.
جودة  اإدارة  م��دي��ر  ه����الل  ع��ائ�����س��ة  واك�����دت 
على  عجمان،  غرفة  يف  اخل��دم��ات  وت�سويق 
ابداعية  ب��ت��وف��ر خ��دم��ات  ال��غ��رف��ة  ح��ر���س 
تطلعات  تلبي  م�سافة  قيمة  ذات  ومبتكرة 
على  وتنعك�س  االإم���ارة  يف  االأع��م��ال  جمتمع 
منو ال�سادرات الوطنية وا�ستدامة االن�سطة 

االقت�سادية الأع�ساء الغرفة ومنت�سبيها.
توجيهات  ي���رتج���م  اجل���ه���از  ان  واأ����س���اف���ت 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ب��ت��وف��ر خ��دم��ات تت�سم 
االعمال  لرجال  واالأم��ان  واملرونة  بال�سرعة 
ح��ر���س جمل�س  ثمنت  ك��م��ا  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن، 

ت��وف��ر خدمات  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  ادارة 
اال�سرتاتيجية  الغرفة  اأه��داف  تخدم  ذكية 
العام  التوجه  وتعك�س  اأع�سائها  وا�ستدامة 
حلكومة عجمان وت�سب يف زيادة ن�سب ر�سا 
ا�سدار  ان  واأو�سحت  واإ�سعادهم.  االع�ساء 
من�ساأ  ���س��ه��ادة   3700 م��ن  الأك����رث  اجل��ه��از 
خالل 3 اأ�سهر يوؤكد على اهميته لل�سركات 
الإ�سدار  م��رن��ة  ق��ن��اة  ت��وف��ر  يف  وامل�����س��ان��ع 
���س��ه��ادات امل��ن�����س��اأ ع��ل��ى م����دار اال���س��ب��وع دون 
وطالبت  الر�سمية.  العمل  ب��اأوق��ات  التقييد 
ب�سرورة  االع��م��ال  جمتمع  ه���الل،  عائ�سة 
اال�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها اجلهاز 
م�سرة اإىل اأن الغرفة حري�سة على التو�سع 
يف انت�سار اجلهاز م�ستقبال مبا يخدم قطاع 
ان  واأ���س��اف��ت  وامل�سانع،  ال�سركات  م��ن  اك��رب 
جهاز املنفذ االإلكرتوين خلدمة �سهادة املن�ساأ 
يعمل من خالل تقدمي  املتعامل امل�ستندات 
املطلوبة الكرتونياً وعليه يتم تزويده برقم 
مرجعي من خالله تتم طباعة �سهادة املن�ساأ 
اجلهاز  من  للمتعامل  واملختومة  امل�سدقة 

اخلا�س باخلدمة. 

���س��روق وهيئة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر 
وموؤ�س�سة  الطبيعية  واملحميات  البيئة 
ال�سارقة  متاحف  واإدارة  امل����راأة  ري��ا���س��ة 
ووكالة  ال���دويل  ال�سارقة  مطار  وهيئة 
مطار ال�سارقة لل�سفريات �ساتا ومنتجع 
ال�سراتون وفندق البيت وفندق ورمادا 
وف��ن��دق روي����ال ت��ول��ي��ب وق��ري��ة ال�سعب 

و�سحيفة تراف توك.

•• دبي-وام:

عقد جمل�س اأمناء جائزة حمدان بن حممد لالبتكار 
يف اإدارة امل�ساريع اجتماعاً برئا�سة �سعادة مطر الطاير 
الطرق  لهيئة  املديرين  جمل�س  ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اأم���ن���اء اجلائزة  وامل���وا����س���الت ب��دب��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س 
18 م��ر���س��ح��اً م��ن جل��ن��ة التحكيم  مت خ��الل��ه اع��ت��م��اد 
الذين  الفائزين  واعتماد  لتحديد  للمجل�س  الدولية 
تزامنا  احل��ايل  نوفمرب   20 يف  عنهم  االع���الن  �سيتم 
مع موعد انطالق الدورة الرابعة ملنتدى دبي العاملي 

. الإدارة امل�ساريع 2017 
وق��ال��ت ليلى ف��ري��دون اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة اإن��ه مت رفع 
عدد 82 م�ساركة من ِقبل اللجنة الفنية اال�ست�سارية 
امل�ساريع  اإدارة  يف  لالبتكار  حممد  بن  حمدان  جلائزة 
اإىل جلنة التحكيم الدولية وامل�سّكلة من متخ�س�سني 
اأ�سفر  امل�ساريع حيث  اإدارة  وخرباء بارزين يف جماالت 

تقييم اللجنة عن تر�سيح 18 م�ساركة ورفعها ملجل�س 
اأمناء اجلائزة لتحديد واعتماد اأ�سماء الفائزين بواقع 
ثالثة مر�سحني عن كل فئة من فئات اجلائزة ال�ست 
اعتمد  ل��ل��ج��ائ��زة  االأم���ن���اء  ان جم��ل�����س  اىل  ..م�����س��رة 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��واق��ع ف��ائ��ز ع��ن ك��ل ف��ئ��ة . واأو���س��ح��ت اأن 
الأ�سحاب  دولًيا  مركًزا  دب��ي  جعل  اإىل  تهدف  اجلائزة 
امل�ساريع  اإدارة  جم���ال  يف  واملتخ�س�سني  االب��ت��ك��ارات 
ان  ..م�����س��رة اىل  امل��ج��ال  االب��ت��ك��ار يف ه��ذى  وت�سجيع 
قرابة  اإىل  االإج��م��ال��ي��ة  قيمتها  ت�����س��ل  ال��ت��ي  اجل���ائ���زة 
مليوين درهم 550 األف دوالر ت�سعى اإىل اإ�سافة اأفق 
جديد نحو االنطالق املبتكر لقطاع االأعمال يف منطقة 
فئات  ثالث  على  تتوزع  اجلائزة  ان  واأ�سافت  اخلليج. 
االوىل الفئة الفردية ويبلغ جمموع جوائزها 60 األف 
دوالر وتنق�سم اإىل ق�سمني االأوىل جائزة مدير م�ساريع 
30 األف دوالر وتدور حماورها حول  مبتكر وقيمتها 
ونطاق  والوقت  التكلفة  واإدارة  الفوائد  حتقيق  اإدارة 

العمل واإدارة امل�سرتيات واإدارة اجلودة واإدارة املخاطر 
واملعوقات واإدارة التغير والثقافة ومتطلبات املعنيني 
اإدارة م�ساريع مبتكر  والثانية هي جائزة مدير مكتب 
اإدارة  على  حم��اوره��ا  وتعمل  دوالر  األ��ف   30 وقيمتها 
امل�سروع  تكامل  واإدارة  العمل  ونطاق  والوقت  التكلفة 
واإدارة املخاطر واملعوقات واإدارة ا�سرتاتيجية وحكومة 
امل�ساريع  اإدارة  مكتب  اأداء  واإدارة  امل�����س��اري��ع  حم��اف��ظ 
واإدارة التوا�سل واإدارة املوارد ف�سال عن حمور تطوير 
معاير ومنهجيات واإجراءات اإدارة امل�ساريع. واأو�سحت 
فريدون اأن الفئة الثانية هي فئة الفريق املبتكر وتبلغ 
اأربعة جماالت  وتغطي  دوالر  األ��ف   40 قيمة اجلائزة 
هي اإدارة التوا�سل واإدارة التغير والثقافة ومتطلبات 
املعنيني واإدارة املخاطر واملعوقات واإدارة تكامل امل�سروع 
لالأفكار  اجل��ائ��زة  م��ن  الثالثة  الفئة  خ�س�ست  فيما 
 450 االإجمالية  قيمتها  وتبلغ  املوؤ�س�سات  يف  املبتكرة 
جائزة  االأوىل  اق�سام  ثالثة  اإىل  وتنق�سم  دوالر  األ��ف 

األف   100 وقيمتها  امل�ساريع  اإدارة  يف  املبتكرة  الفكرة 
واإدارة  الفوائد  حتقيق  اإدارة  حم��اوره��ا  وت�سم  دوالر 
امل�سرتيات  واإدارة  ال��ع��م��ل  ون��ط��اق  وال���وق���ت  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
املخاطر  واإدارة  اجل��ودة  واإدارة  امل�سروع  تكامل  واإدارة 
واملعوقات واإدارة التغير والثقافة ومتطلبات املعنيني 
والثانية جائزة الفكرة املبتكرة يف اإدارة الربامج بقيمة 
التكلفة  اإدارة  األف دوالر وتتوزع حماورها على   150
والوقت ونطاق العمل واإدارة امل�سرتيات واإدارة املخاطر 
واملعوقات واإدارة التغير والثقافة ومتطلبات املعنيني 
اال�سرتاتيجي  وال��ت��واف��ق  امل�����س��اري��ع  ب��رام��ج  وح��وك��م��ة 
للربامج واإدارة املنافع اأما اجلائزة الثالثة فهي جائزة 
بقيمة  امل�����س��اري��ع  حم��اف��ظ  اإدارة  يف  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ف��ك��رة 
اإدارة املخاطر  200 األف دوالر وتدور حماورها حول 
واملعوقات واإدارة التغير والثقافة ومتطلبات املعنيني 
واأداء  امل�ساريع  حمافظ  وحوكمة  ا�سرتاتيجية  واإدارة 

حمافظ امل�ساريع.
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املال والأعمال

وفد الدولة يختتم م�ساركته يف »قمة 
ومعر�ض الويب العاملية« يف الربتغال

•• ل�صبونة -وام: 

اختتمت وزارة االقت�ساد وجمل�س االإمارات لل�سركات ال�سغرة واملتو�سطة 
م�ساركتهما يف قمة ومعر�س الويب للتكنولوجيا العاملي يف الربتغال والتي 

ا�ستمرت ثالثة اأيام يف مركز املعار�س يف العا�سمة ل�سبونة.
�سم وفد الدولة - الذي تراأ�سه �سعادة عبداهلل اآل �سالح وكيل وزارة االقت�ساد 
ورجال  وامل�ستثمرين  املخرتعني  من  ع��ددا   - اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون 
االقت�ساد  وزارة  جهود  �سمن  امل�ساركة  تاأتي  فيما  وامل�سوؤولني..  االأع��م��ال 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرة  وال�سركات  املخرتعني  قطاع  دع��م  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اآفاق اأعماله لبناء �سراكات جديدة من خالل التواجد يف  الدولة وتو�سيع 

هذا املعر�س الذي يعترب من اأكرب معار�س التكنولوجيا يف العامل.
اأبرز  اإماراتيا - خالل احلدث -  45 خمرتعا وم�ستثمرا  وا�ستعر�س نحو 
من  عليها  اخ��رتاع  ب���راءات  على  ح�سلوا  والتي  وابتكاراتهم  م�سروعاتهم 
االأفكار  على  االط��الع  يف  القمة  زوار  املخرتعون  و�سارك  االقت�ساد.  وزارة 
خالل  من  العاملية  وامل�ساريع  االخ��رتاع��ات  اآخ��ر  على  وتعرفهم  االإبداعية 
من�سات مت تنظيمها يف هذا ال�ساأن.   و�سملت االخرتاعات التي �سمها املعر�س 
خمتلف القطاعات اأبرزها جماالت الطاقة والنقل واالأمن والتعليم الذكي 
والطب وال�سناعة و امليكانيكية. واأكد �سيف طحنون اآل علي ع�سو جمل�س 
�سباب االإمارات اأحد املخرتعني امل�ساركني يف الوفد اأن امل�ساركة اأتاحت لهم 
فر�سة التقاء املخرتعني وامل�ستثمرين حيث يعد احلدث من�سة لدعم رواد 
االأعمال واملبتكرين وحتفيز وتعزيز االإبداع واالبتكار وبناء اقت�ساد معريف 
م�ستدام بجانب اإتاحة الفر�سة للمخرتعني ال�ستعرا�س م�سروعاتهم على 
يف  م�ساركة  اأ�سغر   - امل��زروع��ي  م��رة  ثمنت  جانبها  العاملي.   من  امل�ستوى 
الوفد 15 عاما - جهود وزارة االقت�ساد يف العمل على تنظيم امل�ساركة يف 
مثل هذه املعار�س والتي تتيح الفر�سة للتوا�سل بني املبتكرين من خمتلف 
دول العامل لتبادل االأفكار يف هذا املجال. من ناحيتها قالت الدكتورة وفاء 
البلو�سي - اإحدى املخرتعات امل�ساركات يف الوفد - اإن امل�ساركة اأتاحت لها 
فر�سة تبادل املعلومات يف املجال الطبي وكيفية تطوير اخرتعها الذي حاز 
على اإعجاب العديد من الزوار. من جهته اأكد املهند�س عبداهلل ال�سويدي 
الواليات  من  الذكي  املواقف  مراقبة  لنظام  اخ��رتاع  ب��راءة  على  احلا�سل 
املتحدة اإن امل�ساركة يف احلدث اأتاحت له فر�سة مناق�سة �سبل تعزيز االأمن 
وال�سالمة الخرتاعه مع العديد من امل�ساركني يف احلدث .. متمنيا تطبيق 
 .. دبي”   2020 “اإك�سبو  ل�  ا�ستعدادا  وذل��ك  الواقع  اأر���س  على  اخرتاعه 
موؤكدا اأهمية امل�ساركة يف قمة ومعر�س الويب للتكنولوجيا العاملي كونها 
يف  اخل��ربات  اأه��م  على  ول��الط��الع  امل�ستثمرين  اأف�سل  عن  للبحث  فر�سة 

خمتلف دول العامل.

اأرامكو ال�سعودية تر�سي عقدا على
 »الإن�ساءات البرتولية« بقيمة 1.2 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

االإن�ساءات  “ ام�س عقدا جديدا على �سركة  ال�سعودية  اأرامكو  “ �سركة  اأر�ست 
البرتولية الوطنية الإن�ساء من�سة ربط بحرية جديدة وخطي اأنابيب رئي�سيني 
يف حقل ال�سفانية بقيمة نحو 1.2 مليار درهم وذلك بعد مناف�سة مع عدد من 

ال�سركات العاملية للفوز بتنفيذ هذا امل�سروع.
االإن�ساءات  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النوي�س  جا�سم  ح�سني  �سعادة  واأع���رب 
تربطها  ال��ت��ي  وال��ع��الق��ة  الثقة  ب��ه��ذه  ال�سركة  فخر  ع��ن  الوطنية  البرتولية 
االأخوية  للعالقات  حقيقيا  انعكا�سا  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  ال�سعودي  النفط  بعمالق 
الوثيقة التي تربط دولة االإم��ارات واململكة العربية ال�سعودية يف ظل القيادة 
الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” وخادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود. واأ�ساف 
لدينا توجيهات دائمة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ل�سركة �سناعات وال�سركات 
املندرجة حتت مظلتها ومن بينها �سركة االإن�ساءات البرتولية ب�سرورة الدخول 

والتو�سع يف ال�سوق ال�سعودي باعتباره عمق ا�سرتاتيجي لل�سوق االإماراتي .
واأكد النوي�س اأن العالقات االقت�سادية واال�ستثمارية بني البلدين ت�سهد تطورا 
ومنوا م�سطردا بتوجيهات حكيمة من قيادتي البلدين .. الفتا اإىل اأن مثل هذا 
التطور االإيجابي ي�سب يف م�سلحة االقت�ساد الوطني لكال البلدين. واأعرب 
عن اأمله باأن يتم تطوير هذه العالقة بني ال�سركتني يف امل�ستقبل القريب من 
بني  املربمة  العقود  ع��دد  اأن  اإىل  م�سرا   .. امل�سرتك  العمل  من  املزيد  خ��الل 
مليارات  نحو ثالثة  بلغت  اإجمالية  بقيمة  اإىل خم�سة عقود  ارتفع  ال�سركتني 
التنفيذي  الرئي�س  ما�سي  اهلل  عبد  عقيل  املهند�س  ق��ال  جهته  م��ن  دره���م. 
االإن�ساءات  �سركة  اإن  الوطنية  البرتولية  االإن�ساءات  ل�سركة  املنتدب  والع�سو 
البرتولية التي افتتحت مكتبا دائما لها يف الدمام تدر�س تو�سيع عملياتها يف 
اململكة العربية ال�سعودية عرب تاأ�سي�س �ساحة ت�سنيع ومركزا للتدريب وقاعدة 
ال�سعودي  ال�سوق  ال�سركة يف  املتزايد على خدمات  الطلب  لتلبية  دعم بحرية 
وتعزيز املحتوى املحلي “برنامج اكتفاء ال�سعودي«. واأو�سح اأن العقد اجلديد 
واحدة  ربط  ملن�سة  والرتكيب  واالإن�ساء  وال�سراء  الهند�سية  االأعمال  يت�سمن 
لتعمل كمركز جتميع اإ�سايف ملن�سات فوهات االآبار النفطية التي �سيتم تركيبها 

يف حقل ال�سفانية.
واأ�ساف اأن امل�سروع ي�سمل تركيب خطي اأنابيب لتو�سيل الزيت املنتج اإىل معمل 
فرز الغاز عن الزيت كما �سيوفر م�سدر كهرباء اإ�سايف للحقل عرب كيبل بحري 
بطول 20 كيلو مرتا. واأ�سار اإىل اأن تنفيذ العقد �سيكون على عامني .. معربا 
عن ثقته التامة بكوادر ال�سركة االإدارية والفنية وقدرتها على تنفيذ االأعمال 

املطلوبة وفقا للجدول الزمني املحدد.

بح�ضور اأكرث من 500 م�ضارك من اجلهات احلكومية يف اإمارة ابوظبي

دائرة املالية لأبوظبي تنظم ور�سة عمل ملناق�سة م�ستجدات الأنظمة
 واللوائح املاليـة وتعريف اجلهـات احلكومية ب�سريبـة القيمة امل�سافة 

لل�سرائب،  االإحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  تتبعها 
حول  ت��و���س��ي��ح��ي��ة  ع���رو����س  اإدراج  م���ع 
وكيفية  لل�سريبة  اخلا�سعة  التوريدات 

احت�ساب املخرجات على التوريدات.
اأث�����ر �سريبة  امل���ح���ور ع��ل��ى  ورك�����ز ه����ذا 
القيمة امل�سافة على اجلهات احلكومية، 
ب��ه��ا اجلهات  ت���ق���وم  ال���ت���ي  واالأن�������س���ط���ة 
تقع  وال��ت��ي  ���س��ي��ادي��ة  ب�سفة  احل��ك��وم��ي��ة 
خارج نطاق �سريبة القيمة امل�سافة، مع 
ال�سيادية واجلهات  �سرح حول االأن�سطة 
وا�سحة  ملعاير  وفقاً  املوؤهلة  احلكومية 
االأن�سطة  معاملة  تتم  حيث  وحم����ددة، 
التي متار�سها اجلهات احلكومية ب�سفة 
كاأن�سطة غر جتارية الأغرا�س  �سيادية 
تقع خارج  كما  امل�سافة،  القيمة  �سريبة 
وجوب  القانون  وحدد  ال�سريبة.  نطاق 
تطبيق االأحكام العامة ل�سريبة القيمة 
احلال  اقت�ساء  عند  وفر�سها  امل�سافة 
احلكومية  اجل����ه����ات  ت���ق���وم  ال  ع���ن���دم���ا 
مب��م��ار���س��ة اأن�����س��ط��ة ���س��ي��ادي��ة م��وؤه��ل��ة، يف 
حني ال تفر�س �سريبة القيمة امل�سافة 
عندما تقوم اجلهات احلكومية مبمار�سة 
اأن�سطة  تعترب  والتي  القانونية  مهامها 

�سيادية موؤهلة. 
اأما املحور الثاين من ور�سة العمل فقد 

»الحتادية لل�سرائب« تدعو الأعمال امل�سجلة لل�سريبة النتقائية لتقدمي اإقراراتها قبل 15 نوفمرب

تقدميه وذلك �سمن امتثالها اللتزاماتها 
واالإجراءات ال�سريبية املتبعة.

وباإمكان االأعمال تعبئة االإقرار ال�سريبي 
اإل���ك���رتون���ي���ا وجم���ان���ا م���ن خ����الل املوقع 
ال��ه��ي��ئ��ة االإل����ك����رتوين وذل�����ك م���ن خالل 
باتباع  االإل���ك���رتون���ي���ة  اخل����دم����ات  ب���واب���ة 

الطاقة  وم�������س���روب���ات  ال��ت��ب��غ  وم��ن��ت��ج��ات 
االأعمال  الهيئة  ودع��ت   .100% بن�سبة 
والبيانات  املعلومات  دقة  من  التاأكد  اإىل 
ال�سريبي  االإق���رار  يف  اإدراج��ه��ا  يتم  التي 
اأن قيام اخلا�سع لل�سريبة بت�سليم  حيث 
اإىل  ي����وؤدي  �سحيح  غ��ر  �سريبي  اإق����رار 
درهم  اآالف  ث��الث��ة  بقيمة  ثابتة  غ��رام��ة 
اإىل  ت�سل  قد  ن�سبية  غرامة  اإىل  اإ�سافة 

%50 من املبلغ غر املدفوع.
مدير  الب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  وق��ال 
عام الهيئة االحتادية لل�سرائب اإن الهيئة 
�سهدت منذ بداية ال�سهر اجلاري جتاوبا 
االأعمال  م��ن  العديد  قبل  م��ن  ملحوظا 
مع  االنتقائية  لل�سريبة  امل�سجلة  املعنية 
متطلبات النظام من خالل التزامها التام 
وحر�سها على تقدمي اإقرارتها ال�سريبية 
جلميع  ال��ه��ي��ئ��ة  دع������وة  اإىل  م�������س���را   ..
االأعمال لتقدمي االإقرارات ال�سريبية يف 
امل�ستحقة  ال�سريبة  و�سداد  املحدد  املوعد 
ال��ذي مت  ال�سريبي  لالإقرار  وفقا  الدفع 

امل�ستخدم  ح�ساب  اإىل  ال��دخ��ول   .. االآت���ي 
االإلكرتونية  اخلدمات  بوابة  طريق  عن 
ال�سريبية  االإق������رارات  �سفحة  واخ��ت��ي��ار 
االإق����رارات  ق�سم  اخ��ت��ي��ار  ث��م  والت�ساريح 
االنتقائية  ال�����س��ري��ب��ة   – ال�����س��ري��ب��ي��ة 
جديد”  �سريبي  “اإقرار  على  وال�سغط 
ثم مراجعة املعلومات والتاأكد من تعبئة 
االإقرار  ت�سليم  ثم  وم��ن  البيانات  جميع 

ال�سريبي.
وين�س قرار جمل�س الوزراء رقم 40 ل�سنة 
ال��غ��رام��ات االإداري����ة التي  ب�����س��اأن   2017
تفر�س على خمالفة القوانني ال�سريبية 
يف الدولة على جميع املخالفات الواردة يف 
 2017 ل�سنة   7 القانون االحت��ادي رقم 
واملر�سوم  ال�سريبية  االإج����راءات  �ساأن  يف 
2017 يف  7 ل�سنة  بقانون احت��ادي رقم 
عليه  وب��ن��اء  االنتقائية..  ال�سريبة  ���س��اأن 
بتقدمي  امل�سجل  قيام  ع��دم  خمالفة  ف��اإن 
املحددة  املهلة  خ��الل  ال�سريبي  االإق����رار 
ت�سل اإىل األف درهم يف املرة االأوىل بينما 

•• اأبوظبي -وام:

دعت الهيئة االحتادية لل�سرائب االأعمال 
االنتقائية  ال�سريبة  الأغ��را���س  امل�سجلة 
ال�سريبية  اإقراراتها  تقدمي  �سرورة  اإىل 
ع���ن ���س��ه��ر اأك���ت���وب���ر امل��ا���س��ي يف م��وع��د ال 
يتجاوز يوم االأربعاء املوافق 15 نوفمرب 
اأي غرامات وفقا  لتفادي  وذل��ك  اجل��اري 
40 ل�سنة  ال�����وزراء رق���م  ل��ق��رار جم��ل�����س 
ال��غ��رام��ات االإداري����ة التي  ب�����س��اأن   2017
تفر�س على خمالفة القوانني ال�سريبية 

يف الدولة .
على  ام�����س-  بيانها  يف   - الهيئة  و���س��ددت 
االإقرارات  بتقدمي  االأعمال  قيام  �سرورة 
م��وع��د ال  دوري ويف  ب�����س��ك��ل  ال�����س��ري��ب��ي��ة 
التايل  ال�����س��ه��ر  م���ن   15 ي����وم  ي���ت���ج���اوز 
املوعد  وه���و  امل��ع��ن��ي��ة  ال�سريبية  ل��ل��ف��رتة 
فيه  االأع��م��ال  على  يتعني  ال��ذي  النهائي 
املفرو�سة  االن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�����س��ري��ب��ة  ���س��داد 
 %  50 بن�سبة  ال��غ��ازي��ة  امل�����س��روب��ات  على 

الالحقة خالل فرتة  املخالفات  ت�سل يف 
24 �سهرا اإىل األفي درهم.

ك��م��ا ي��ن�����س ق����رار جم��ل�����س ال�������وزراء على 
ب�سداد  لل�سريبة  اخلا�سع  قيام  ع��دم  اأن 
ال�سريبة املبينة - اأنها ال�سريبة م�ستحقة 
ال���دف���ع يف االإق������رار ال�����س��ري��ب��ي ال����ذي مت 
مت  ال��ذي  ال�سريبي  التقييم  اأو  تقدميه 
بالقانون  املحددة  املهلة  خالل  به  تبليغه 
ال�سريبي - �سيوؤدي لتعر�سه اإىل غرامة 
بن�سبة %2 من ال�سريبة غر املدفوعة 
التي ت�ستحق على الفور عند تاأخر دفع 
ن�سبة  واإىل  ال��دف��ع  امل�ستحقة  ال�سريبة 
%4 ت�ستحق يف اليوم ال�سابع من تاريخ 
مبلغ  على  للدفع  املحددة  الفرتة  انتهاء 
تاريخه  حتى  ي��دف��ع  مل  ال���ذي  ال�سريبة 
اأي  ع��ل��ى  ت�ستحق  ي��وم��ي��ة  غ��رام��ة  و1% 
م��ب��ل��غ غ��ر م��دف��وع مل���دة ت��زي��د ع��ن �سهر 
الفرتة  انتهاء  تاريخ  من  واح��د  ميالدي 
يتجاوز  ال  اأق�سى  وبحد  للدفع  امل��ح��ددة 

.300%

»التخطيط العمراين« و»التنمية القت�سادية« يبحثان �سبل حتقيق اأهداف خطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

و  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ��رت��ا  ناق�ست 
وتطبيقات  مبادئ  اأبوظبي  يف  االقت�سادية  التنمية 
اخلارطة اال�سرتاتيجية اخلا�سة باقت�سادية اأبوظبي 
2018 -2022 واالآفاق امل�ستقبلية للعمل امل�سرتك 
اأب��وظ��ب��ي يف �سوء  اأه����داف خ��ط��ة  مب��ا ي��خ��دم حتقيق 
املوؤ�سرات واملتغرات التي حققها اقت�ساد اأبوظبي ويف 

ظل م�ستجدات االقت�ساد العاملي وتطوراته.
وب��ح��ث ���س��ع��ادة م��ب��ارك عبيد ال��ظ��اه��ري وك��ي��ل دائرة 
ا�ستقباله  خ���الل  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
برئا�سة  اأب��وظ��ب��ي  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  وف��د 
الدائرة  وك��ي��ل  امل��ن�����س��وري  ���س��امل  ب��ن  ���س��ع��ادة خليفة 
وفق  العمل  ع��الق��ات  وتطوير  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل 
يف  وذل��ك  احلكوميتني  اجلهتني  وم�سوؤوليات  مهام 
واملبادرات  امل�ساريع  لتحقيق  امل�سرتكة  اجلهود  اإط��ار 
االقت�سادية  التنمية  حم��ور  حددها  التي  وال��ربام��ج 

خلطة اأبوظبي.
التنفيذيني  امل��دراء  من  وع��دد  الظاهري  وا�ستعر�س 
االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  وف��د  م��ع  وامل�ست�سارين 
ت�سريع  وكيفية  العمل  �سر  ا�سرتاتيجية  اأب��وظ��ب��ي 

بني  امل�سرتكة  وامل�ساريع  وال��ربام��ج  املعامالت  اإجن��از 
لتحقيق  ال��دائ��رت��ني  تكامل  يف  ي�سهم  مب��ا  اجلهتني 
اإمارة  م�ستوى  على  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية 
والتن�سيق  التعاون  اأوج��ه  اجلانبان  وبحث  اأبوظبي. 
املمار�سات والتطبيقات  اأف�سل  امل�سرتك بهدف و�سع 
والعمرانية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  للم�ساهمة 
للعا�سمة اأبوظبي واأهمية توحيد اجلهود احلكومية 
التخطيط  ودائ���رة  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  ب��ني 

العمراين والبلديات متا�سياً مع خطة اأبوظبي.
وقدم وفد دائرة التنمية االقت�سادية مل�سوؤويل دائرة 
عن  موجزاً  �سرحاً  والبلديات  العمراين  التخطيط 
وموحدة  �ساملة  عمل  ا�سرتاتيجية  تطوير  اأهمية 
تعتمد على انتهاج اأف�سل املمار�سات، وت�سمن حتقيق 
مراتب متقدمة يف موؤ�سرات التناف�سية الدولية مبا 
يعك�س االمكانات التي يتمتع بها االقت�ساد الوطني، 
وذلك يف �سياق العمل امل�سرتك للقطاعات احلكومية 
واخلا�سة، االمر الذي من �ساأنه اأن يعزز من الفر�س 
وباقي  االم��ارة  بني  التجاري  والتبادل  اال�ستثمارية 

دول العامل على ال�سعيدين االقليمي والدويل.
والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ��رة  واأع��رب وكيل 
واهتمام وحر�س  ا�ستعداد  م�ستوى  ارتياحه من  عن 

امل�ساريع واملبادرات والربامج  اجلانبني لتفعيل كافة 
القادمة  امل��رح��ل��ة  خ���الل  تنفيذها  امل��زم��ع  امل�����س��رتك��ة 
..وقال اإن اللقاء منحنا فر�سة لتبادل وجهات النظر 
اجتاه  يف  العمل  على  ت�ساعدنا  اأن  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي 
على  تجُعيننا  اأن  ميكنها  التي  املمكنات  بكل  النهو�س 
حتقيق اأهداف خطة اأبوظبي، والدفع بعجلة التنمية 

والتطور يف املجالني االقت�سادي والعمراين.
ملناق�سة  ف��ر���س��ة  ال���زي���ارة  ه���ذه  �سكلت  ل��ق��د  واأ����س���اف 
اأب��وظ��ب��ي، وال�سبل  حت��دي��ات حت��ق��ي��ق روؤي����ة ح��ك��وم��ة 
ومتنوعة  متعددة  اآليات  خ��الل  من  لرفعها  الكفيلة 
ياأتي يف مقدمتها العمل احلكومي املحكم بني جميع 
مكوناته اإىل جانب القطاع اخلا�س ما �سيمكن – مما 
ال �سك فيه – من اإجناح امل�ساعي الرامية اإىل حتقيق 
منو اقت�سادي متكامل و�سامل ينجح يف تلبية جميع 

احتياجات املجتمع املحلي.
امل��ن�����س��وري وك��ي��ل دائرة  ���س��امل  ���س��ع��ادة خليفة  وق���ال 
اال�سرتاتيجية  اخل��ارط��ة  ان  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
ال��ت��ي ���س��ي��ت��م ال��ع��م��ل ب��ه��ا اع���ت���ب���اراً م���ن م��ط��ل��ع العام 
املقبل، �ست�سهم يف ت�سريع وترة التنمية االقت�سادية 
ال���دول���ة، وت��وح��ي��د ج��ه��ود �سياغة  واالج��ت��م��اع��ي��ة يف 
العري�سة  اخلطوط  ور�سم  لها،  الالزمة  ال�سيا�سات 

ل��ت��زوي��د ق���وة ال��ع��م��ل امل��واط��ن��ة ب��امل��وؤه��الت املالئمة، 
اخلا�س،  القطاع  لتحفيز  ال��الزم��ة  االأط���ر  واق���رتاح 

وتنمية امل�سروعات ال�سغرة واملتو�سطة.
امل�سرتك  التن�سيق  اأهمية  على  ال�سياق  ه��ذا  يف  واأك��د 
العمراين  التخطيط  ودائرة  اأبوظبي  اقت�سادية  بني 
القطاع  بتمكني  يتعلق  م��ا  يف  وخ��ا���س��ة  وال��ب��ل��دي��ات 
اخل��ا���س واإجن���از ع��دد م��ن ال��ربام��ج وامل���ب���ادرات التي 
اأبوظبي  خلطة  االقت�سادية  التنمية  حم��ور  حددها 
اإطار مهامها وم�سوؤولياتها  والذي تقوده الدائرة يف 

الرامية اإىل قيادة االأجندة االقت�سادية لالإمارة.
والبلديات  ال��ع��م��راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  و���س��ت��ق��وم 
بدورها، يف اإطار هذه ال�سراكة، ب�سرح كافة املتطلبات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اإع���داد ق���اع���دة ب��ي��ان��ات م��ت��ك��ام��ل��ة ملختلف 
جمع  اأج��ل  من  اأبوظبي،  يف  تنفيذها  املقرر  امل�ساريع 
املعلومات وتوحيد مناذج الت�ساميم املكانية للم�ساريع 
التي حتتاج اإىل متويل حكومي، ومن ثم اعتماد اإدراج 
لنظام  التنفيذية  اخلطة  �سمن  اال�سرتاتيجية  هذه 
عمل  اآل��ي��ة  وتوحيد  اجل��دي��د،  الراأ�سمالية  امل�ساريع 
امل��ن��ظ��وم��ات احل��ك��وم��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي ���س��م��ان��اً الإع���داد 
يف  امل�ساريع  لكامل  مرتابطة  جديدة  مكانية  بيانات 

االإمارة.

معظم االأعمال املتعلقة باملرحلة االأوىل، 
يف الوقت الذي �سيتم فيه تفعيل النموذج 

واإمتام املرحلة الثانية يف عام 2018.
وك���ان���ت دائ������رة امل��ال��ي��ة ق���د ع��م��ل��ت على 
احلكومية  امل�سرتيات  منظومة  تطوير 
العاملية  التقنيات  اأح��دث  على  باالعتماد 
منهجية  اإىل  ي�����س��ت��ن��د  م���ن���ظ���ور  وم�����ن 
اإنرتنت  وا�سرتاتيجية  الذكية  احلكومة 
العمليات  ت��ط��ب��ي��ق  ل��ن��اح��ي��ة  االأ�����س����ي����اء 
وي�����س��اه��م برنامج  ال��رق��م��ي��ة.  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
احلكومية  امل�سرتيات  منظومة  تطوير 
االأمثل  اال���س��ت��خ��دام  حتقيق  يف  واأمت��ت��ه 
ل���ل���وق���ت واجل�����ه�����د، مب����ا ي����رف����ع ك���ف���اءة 
املتعاملني،  ر���س��ا  وم�����س��ت��وى  ال��ع��م��ل��ي��ات 
التقارير  ودق��ة  ج��ودة  تعزيز  ف�ساًل عن 
القرار.  �سنع  عملية  تدعم  التي  املالية 
يف  رئي�سي  ب���دور  املنظومة  ه��ذه  وت��ق��وم 
فعالية  وت��ع��زي��ز  م��ال��ي��ة،  وف���رات  حتقيق 
واالرتقاء  احلكومية  امل�سرتيات  وكفاءة 
بها لت�سل اإىل اأف�سل امل�ستويات العاملية، 
ب��االأداء االقت�سادي  االأم��ر ال��ذي يرتقي 
موؤ�سرات  ���س��م��ن  وم��ك��ان��ت��ه��ا  ل����الإم����ارة 

التناف�سية العاملية. 
املالية  دائ���������رة  الأن  االإ��������س�������ارة  جت������در 
اأ����س�������س���ت مكتب  ك���ان���ت ق����د  الأب����وظ����ب����ي 
امل�سرتيات احلكومية بهدف اال�سطالع 
املالية  ب��دائ��رة  املنوطة  باالخت�سا�سات 
 2017 ل�سنة   1 رق��م  القانون  يف �سوء 
اأبوظبي،  حلكومة  امل��ايل  النظام  ب�ساأن 
ح��ي��ث ي��خ��ت�����س امل��ك��ت��ب ب��و���س��ع االأط����ر 
للم�سرتيات  والت�سغيلية  التنظيمية 
احلكومية واملزايدات واالأنظمة واللوائح 
وت�سغيل  وتطوير  لتطبيقها،  ال��الزم��ة 
للم�سرتيات  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  من�سة 
وحتديد  امل�سرتيات(،  )بوابة  احلكومية 
�سراوؤها  �سيتم  التي  واخل��دم��ات  ال�سلع 
من خالل عقود مركزية وتوقيع العقود 
الالزم  التدريب  وت��وف��ر  امل��وردي��ن،  م��ع 

على نظام امل�سرتيات احلكومية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  اأبوظبي  الإم���ارة  املالية  دائ���رة  عقدت 
عمل  ور�سة  املا�سي  االأ�سبوع  �سابق  وقت 
واللوائح  االأن��ظ��م��ة  م�ستجدات  ملناق�سة 
للم�سرتيات  ال����ع����ام  ل����الإط����ار  امل���ال���ي���ة 
احل����ك����وم����ي����ة، م������ع ت����ع����ري����ف اجل����ه����ات 
امل�سافة  ال��ق��ي��م��ة  ب�����س��ري��ب��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�سريبية  الت�سريعات  واآخر م�ستجدات 
يف الدولة. وح�سر ور�سة العمل اأكرث من 
500 م�سارك من 70 جهة حكومية يف 

اإمارة اأبوظبي. 
واأكد معايل ريا�س عبدالرحمن املبارك 
مبادرات  باعتماد  ال��دائ��رة  ال��ت��زام  على 
متخ�س�سة وهادفة اإىل دعم حتقيق خطة 
االقت�سادية  اأب��وظ��ب��ي  وروؤي����ة  اأب��وظ��ب��ي 
2030، واإميانها باأهمية و�سع وتطبيق 
اأعلى  وف��ق  موحدة  واإج����راءات  �سيا�سات 
م�ستويات االحرتاف والنزاهة والكفاءة، 
ومبا يتوافق مع النظام املايل  لالإمارة. 
الدائرة  م��وا���س��ل��ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه   واأ����س���ار 
الفورية  وامل�������س���ان���دة  ال����دع����م  ت���ق���دمي 
ومتكينها  لتعريفها  احلكومية  للجهات 
من اال�ستخدام االأمثل ملختلف االأنظمة 
نظم  مقدمتها  ويف  قبلها،  من  املعتمدة 
امل�سرتيات احلكومية وت�سعر اخلدمات 
توا�سل  م��ع��ال��ي��ه:  وق�����ال  احل���ك���وم���ي���ة.  
لتطوير  �سعيها  الأبوظبي  املالية  دائ��رة 
منظومة العمل املايل احلكومي والعمل 
وف����ق روؤي������ة ا���س��ت��ب��اق��ي��ة ت�����س��م��ن وح���دة 
لكافة  امل�����ايل  اال���س��رتات��ي��ج��ي  ال���ت���وج���ه 
اأبوظبي،  اإم����ارة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
احلكومي  املايل  العمل  الإدارة  واإعدادها 
على  تقوم  دقيقة  عملية  منهجية  وف��ق 
توافق  حت��ق��ق  وق��ان��ون��ي��ة،  علمية  اأ���س�����س 
احلكومية،  اجل��ه��ات  خمتلف  وف��اع��ل��ي��ة 
وذلك لتحقيق الروؤية احلكومية يف بناء 
م�ستدام  واقت�ساد  واآم���ن  واث��ق  جمتمع 
املناف�سة،  على  ال��ق��درة  ميتلك  ومنفتح 

لالأجيال  م���زده���ر  م�����س��ت��ق��ب��ل  و����س���م���ان 
ثالثة  العمل  ور�سة  وتناولت  القادمة. 
القيمة  �سريبة  وه��ي  رئي�سية،  حم���اور 
امل�سافة، م�سودة دليل ت�سعر اخلدمات 
منظومة  تطوير  وب��رن��ام��ج  احلكومية، 
امل�سرتيات احلكومية، واأتيحت الفر�سة 
اأ�سئلتهم  لطرح  الور�سة  يف  للم�ساركني 
املوا�سيع  خمتلف  ح��ول  وا�ستف�ساراتهم 
ال���ت���ي ن��اق�����س��ت��ه��ا اجل���ل�������س���ة، ح���ي���ث قام 
بالرد عليها وتقدمي  واملعنيون  اخلرباء 
ال���ت���ف�������س���رات وال���������س����روح����ات ال���الزم���ة 
لتمكني جميع اجلهات من تطبيق هذه 

املحاور وفق اأف�سل املمار�سات العاملية. 
ومت خالل املحور االأول تعريف اجلهات 
امل�سافة  ال��ق��ي��م��ة  ب�����س��ري��ب��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
واأه���داف���ه���ا واآل���ي���ة ع��م��ل��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإىل 
ذات  ال�سريبية  الت�سريعات  م�ستجدات 
االحتادية  الهيئة  عمل  واأط��ر  العالقة، 
ل��ل�����س��رائ��ب، مب��ا يف ذل���ك ال��دع��م الذي 
ال���ه���ي���ئ���ة م����ن خ�����الل خمتلف  ت���ق���دم���ه 
ال��و���س��ائ��ل م���ن م��ن�����س��ورات واإخ����ط����ارات 
ون�سر دليل اخلا�سعني ل�سريبة القيمة 
االإلكرتوين  ال��ت��ع��ل��ي��م  وم�����واد  امل�����س��اف��ة 
الهاتفي.  امل���������س����اع����دة  خ�����ط  وت�����وف�����ر 
�سريبة  تطبيق  اآلية  املحور  وا�ستعر�س 
جمل�س  دول  ���س��م��ن  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة 
ال��ت��ع��اون ل����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة وفق 
القيمة  ل�����س��ري��ب��ة  امل���وح���دة  االت��ف��اق��ي��ة 
ال��ت��ع��اون لدول  ل���دول جمل�س  امل�����س��اف��ة 
االحتادية  وال��ق��وان��ني  العربية،  اخلليج 
ذات العالقة يف دول��ة االإم���ارات العربية 
تف�سيلية  �سروحات  تقدمي  مع  املتحدة، 

حول اآلية الت�سجيل لل�سريبة.
وا���س��ت��ع��ر���س ه���ذا امل��ح��ور اأم��ث��ل��ة عملية 
امل�سافة،  القيمة  �سريبة  تطبيق  ح��ول 
وكيفية  لل�سريبة  اخلا�سعة  التوريدات 
التوريدات،  ع��ل��ى  امل��خ��رج��ات  اح��ت�����س��اب 
ال���ت�������س���ج���ي���ل ال���������س����ري����ب����ي االل������زام������ي 
ال��ت��دق��ي��ق التي  واالخ���ت���ي���اري، واآل����ي����ات 

اخلدمات  ت�سعر  دل��ي��ل  م�����س��ودة  ناق�س 
املالية  دائ�����رة  ق��ام��ت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
ب����اإع����داده ع��م��اًل ب��اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون رقم 
ا�ستعرا�س  مت  حيث   ،2017 ل�سنة   1
الت�سعر  الدليل، مبادئ  واأهداف  نطاق 
اآلية  وت�����س��ن��ي��ف اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة، 
احلكومية  اخل���دم���ات  تكلفة  اح��ت�����س��اب 
املعيارية،  والتكلفة  ال��ر���س��وم  واحت�ساب 
ر�سوم  ال��ت�����س��ع��ر،  امل��ع��ت��م��دة يف  امل��ع��ادل��ة 
ا�سرتداد تكلفة البنية التحتية، واحت�ساب 
الثمن والتعرفة واعتمادهم، ا�سافة اإىل 
ل��ت��ق��دمي واعتماد  امل��ع��ت��م��دة  االإج������راءات 

طلبات ت�سعر اخلدمات احلكومية. 
وا�ستعر�س املحور الثالث برنامج تطوير 
والدور  احلكومية،  امل�سرتيات  منظومة 
امل�ساهمة  يف  ب���ه  ي��ق��وم  ال����ذي  امل���ح���وري 
اال�سرتاتيجية  االأه����������داف  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�سوء  �سلط  حيث  اأب��وظ��ب��ي،  حلكومة 
والت�سغيلي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  االإط�������ار  ع��ل��ى 
بكفاءة  االرت��ق��اء  يف  واأهميته  للربنامج، 
وفعالية منظومة امل�سرتيات احلكومية، 
ع�����رب اأمت�����ت�����ة اإج��������������راءات امل�������س���رتي���ات 
ت��ق��اري��ر موحدة  وت���وف���ر  وت��وح��ي��ده��ا، 
�سمن  ل��ل��م�����س��رتي��ات  واآن���ي���ة  وتف�سيلية 
خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف اإم����ارة 
اأحدث  على  باالعتماد  وذل��ك  اأب��وظ��ب��ي، 
االأدوات، ووفقاً الأف�سل املعاير الدولية 

يف جمال امل�سرتيات احلكومية. 
واأكد معايل ريا�س عبدالرحمن املبارك 
ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال������دور ال�����ذي ���س��ت��ق��وم به 
يف  العاملني  دع��م  يف  امل�سرتيات  معاير 
احل��ك��وم��ي��ة و�سمان  امل�����س��رتي��ات  ق��ط��اع 
حتقيق اأف�سل املمار�سات وتقدمي خدمة 
للمتعاملني.  ف��ري��دة  وجت��رب��ة  متميزة 
امل�سرتيات  مكتب  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار 
املالية  دائ���رة  اأ�س�سته  ال���ذي  احلكومية 
اأمت و���س��ع اخلطة  ق���د  ك���ان  الأب���وظ���ب���ي، 
التنفيذية لتطوير امل�سرتيات احلكومية 
اإجناز  مت  حيث  مرحلتني،  من  واملكونة 
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املال والأعمال

ريد الظاهري: اأديبيك يوفر فر�سة اأمام �سركات القطاع اخلا�ض 
العاملة يف النفط والغاز ل�ستعرا�ض اإمكانياتها وعقد �سراكات جديدة

•• اأبوظبي-الفجر: 

ادارة غرفة  الظاهري ع�سو جمل�س  ال�سرياين  ريد حمد  �سعادة  اأو�سحت 
جتارة و�سناعة ابوظبي رئي�سة جلنة الوقود بالغرفة ان معر�س وموؤمتر 
االأح���داث  اأه���م  اأح���د  يعد   ”2017 “اأديبك  ل��ل��ب��رتول  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
واملنا�سبات التي تعنى بقطاعي النفط والغاز يف منطقة ال�سرق االأو�سط ويف 
العامل ب�سورة عامة، حيث ميثل املعر�س املن�سة الرئي�سية لكبار اخلرباء 
املعر�س  ر�سخ  ، حيث  والغاز  النفط  واملخت�سني يف قطاعي  القرار  و�سناع 

�سمعته كاأحد اأبرز املعار�س العاملية املتخ�س�سة .
املعر�س  فعاليات  انطالق  مبنا�سبة  �سحفي  ت�سريح  يف  الظاهري  وقالت 
ان  للمعار�س:”  ابوظبي  مركز  يف  اجل��اري  نوفمرب   16-13 الفرتة  يف 
املعر�س وبف�سل روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة - حفظه اهلل - وتوجيهات ومتابعة �ساحب ال�سمو الفريق اأول �سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 
على  ال��ري��ادة  حقق  امل�سلحة،  للقوات 
ذات  يف  املتخ�س�سة  املعار�س  خمتلف 
املجال اقليميا وعامليا و يعك�س اهتمام 
�سموهما بتطوير قطاع النفط والغاز 
امل�ستويات  اأف�����س��ل  اإىل  ب��ه  واالرت���ق���اء 

العاملية.
و اأ�سافت الظاهري:” يوفر “اأديبك 
ل�سركات  مم��ي��زة  ف��ر���س��ة   ”2017
العاملة  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات 
يف جم����ال ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف اإم�����ارة 
واالطالع  اخل��ربات  لتبادل  اأبوظبي 
باالإ�سافة  الناجحة،  ال��ت��ج��ارب  على 

احليوية،  ال�سناعات  ه��ذه  يف  اجل��دي��دة  العاملية  التقنيات  اأح���دث  لعر�س 
واالأماكن  والتوقيت  التطبيق  اإمكانية  درا�سة  حيث  من  منها  واال�ستفادة 
الطبيعية  وامل���وارد  واال�ستك�ساف  التنقيب  قطاعات  يف  وخا�سة  املنا�سبة، 
اإىل ما مييز احلدث يف دورت��ه هذه وهو  تخ�سي�س  والب�سرية، باالإ�سافة 
معر�س لقطاع االأعمال البرتولية ال�ساحلية والبحرية والذي يقام الأول 

مرة �سمن فعاليات اأديبك. 
وذكرت الظاهري ان دورة اديبيك لهذا العام تقام حتت �سعار “بناء عالقات 
الطاقة  وزراء  جمع  يف  دوره  موا�سلة  بهدف  النمو”،  عجلة  لدفع  متينة 
امللتقى  بو�سفه  مظلته  حتت  والغاز  النفط  قطاع  من  التنفيذيني  وكبار 

االأبرز ل�سانعي القرار يف هذا القطاع.
املنتجة  ال��دول  ق��رار  النفط عقب  ا�سواق  اأن حت�سن  اىل  الظاهري  ولفتت 
و   ، العاملية  االأ���س��واق  اأداء  �ساعد على حت�سن  قد  اإنتاجها  بتخفي�س حجم 
ال��دول املنتجة يف حتقيق عوائد اف�سل تعود  كان له االأث��ر االإيجابي على 
بالفائدة على اقت�سادياتها، كما اثر باالإيجاب على عمل ون�ساط ال�سركات 

العاملة يف قطاع اخلدمات النفطية.

كربيات �سركات التطوير العقاري مب�سر ت�سارك 
يف معر�ض عقارات النيل 2017 باأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�سارك كربيات �سركات التطوير العقاري يف م�سر مبعر�س عقارات النيل 
2017 الذي �سيعقد يف مركز اأبوظبي الوطني للمغر�س اأدنيك يف الفرتة 
بني 14 -16 دي�سمرب القادم.  واأعلنت �سركة “اإك�سبو ريببلك” املنظمة 
2017 و هم  النيل  الر�سميني ملعر�س عقارات  الرعاة  لهذا احل��دث  عن 
للتطوير  العربية  و�سركتي  امل�سريني  حديد  وجمموعة  للطران  م�سر 
العقاري اركو و بامل هيلز للتنمية. وقال الدكتور با�سم كليلة رئي�س جمل�س 
�سركة   15 اكرث من  احل��دث  ي�ست�سيف هذا  ريببلك:  اإك�سبو  �سركة  ادارة 
للتطوير العقاري يف م�سر منها �سركة �سوديك و�سركة هايد بارك وغرها، 
اإ�سافة اىل وكالًء عقاريني بارزين لعر�س جمموعة من العقارات الفخمة 

التجارية وال�سكنية يف خمتلف املدن امل�سرية. 
وقال اننا نتعهد بتقدمي امل�ساعدة وامل�سورة للم�ستثمرين ملعرفة املزيد حول 
باالإ�سافة الإط��الع احل�سور  الر�سمية.  االإج���راءات  واإمت��ام  ال�سفقات  عقد 

على اأحدث اجتاهات ال�سوق والعرو�س ال�سكنية املنا�سبة يف م�سر.
ويعد هذا املعر�س االأول من نوعه يف املنطقة جلذب امل�ستثمرين والعاملني 
مناق�سة  و  اخل��ربة  واكت�ساب  �سراكات  وعقد  الإن�ساء  العقاري  القطاع  يف 
بني  االع��م��ال  على  تركز  بيئة  يف  م�سر  يف  واال�ستثمار  العقارية   الفر�س 
ال�سركات خالل موؤمتر �سحايف يوم االأربعاء املوافق 13 دي�سمرب 2017 
يف فندق جمرا يف اأبراج االحتاد باأبوظبي.  ويوفر معر�س النيل العقاري 
العديد من اخليارات العقارية و اال�ستثمارية يف م�سر كونه من�سة معتمدة 
للمبيعات الفورية و �سراء العقارات ، و�سي�سهد املعر�س م�ستويات عالية من 
املعامالت حيث ي�سعى جلذب اهتمام امل�ستثمرين يف املجتمع املحلي و تعمل 
احلكومة امل�سرية على تعزيز قطاع العقارات و تطوير امل�ساريع بالرغم من 
التعرف على جممعات جديدة  ال��زوار  باإمكان  و  الغر م�ستقر.  االقت�ساد 
مميزة منها ال فونتني يف م�سر اجلديدة، ومقاطعة الفند و �سيتي �ستارز 
للتطوير  ال��رائ��دة  “اركو”  �سركة  قبل  م��ن  تطويرها  مت  ال��ت��ي  ال�ساحل 
 20 اأف�سل  للتنمية  هيلز”  “بامل  �سركة  �ستعر�س  و  م�سر،  يف  العقاري 

م�سروع عقاري و اأحدث الوحدات ال�سكنية منها ال�سقق و الفيالت. 
ريببلك”:  “اإك�سبو  �سركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  كليلة  با�سم  الدكتور  وقال 
يعترب املعر�س من�سة هامة لتزويد فر�س اال�ستثمارات اجلديدة يف م�سر 
من خالل تعزيز �سراكات جديدة و مواكبة التطورات احلديثة كما يوفر 

املعر�س اأحدث املعلومات عن توجهات 
قطاعات  ع�����رب  امل���������س����ري  ال���������س����وق 

متعددة.  
االأهمية  مل���ن  “ اإن����ه  ق���ائ���اًل  واأ����س���اف 
�سوق  من���و  اإىل  ن�����س��ر  اأن  ال��ق�����س��وى 
ال�سرق  يف  اال�ستثمارات  و  ال��ع��ق��ارات 
احل���ال���ي���ة  امل�����رح�����ل�����ة  االأو���������س��������ط يف 
يجذب  ان  املتوقع  ومن  وامل�ستقبل”. 
 ”2017 ال��ن��ي��ل  “عقارات  م��ع��ر���س 
15000 زائر ومن املقرر  اأكرث من 
الواليات  كٍل من  املعر�س يف  يقام  اأن 
اأوروبية  ودول  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

م�ستقباًل.

تعاون وطيد مع جمموعة ادنوك لأكرث من 30 عامًا

اجلودة للخدمات البرتولية البحرية وزاخر مارين
 تعتزمان الك�سف عن عقود و�سراكات جديدة يف اديبيك 2017

•• اأبوظبي-الفجر:

البحرية  للخدمات  اجل��ودة  �سركتي  اأعلنت 
مارين  زاخ�����ر  و    »QMS  « ال���ب���رتول���ي���ة 
اأبوظبي  وم��ق��ره��م��ا   »ZMI  « ال���دول���ي���ة 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول���ة  عا�سمة  
عن م�ساركتهما يف فعاليات معر�س اأبوظبي 
2017، الذي  ادي��ب��ي��ك  ل��ل��ب��رتول   ال���دويل 
اأبوظبي للمعار�س يف الفرتة  يقام يف مركز 

13-16 نوفمرب اجلاري.
وق����ال ح�����س��ان ال��ع��ل��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س ادارة 
البحرية و زاخر  �سركتي اجل��ودة للخدمات 
م��ن�����س��ة هامة  ي�����س��ك��ل  امل��ع��ر���س  اأن  م���اري���ن 
والغاز  النفط  ق��ط��اع  يف  العاملة  لل�سركات 
الدويل  امل�ستوى  على  امل�ساندة  واخل��دم��ات 
اأن  ويحظى مب�ساركة عاملية كبرة مو�سحاً 
امل�ساركة يف املعر�س هذا العام ت�سكل ا�سافة 
ال��ك�����س��ف ع��ن جم��م��وع��ة من  ن��وع��ي��ة بف�سل 
العقود وال�سراكات اجلديدة، واجناز العديد 
من اعمال بناء املن�سات البحرية البرتولية 
منطقة  يف  املنت�سرة  اال���س��ت��خ��دام  وامل��ت��ع��ددة 

اخلليج ومنطقة بحر ال�سمال.
وذكر العلي اأن جناح ال�سركة ي�سم م�ساركة 
ال�سريكة  االج��ن��ب��ي��ة  ال�������س���رك���ات  م���ن  ع����دد 
للخدمات  اجل���ودة  مظلة  حت��ت  واملن�سوية 
البحرية البرتولية و زاخر مارين الدولية، 
حيث تعمل هذه ال�سركات يف منطقة اخلليج 
واأوروب���ا  االو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة  العربي 
ولديها م�ساريع هامة وكبرة يجري العمل 
بها. وك�سف انه من املتوقع ابرام عقود هامة 
و ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات ���س��راك��ة ك��ب��رة خالل 
فعاليات املعر�س منها اتفاقيات مع �سركات 
اىل  النفط  جم��ال  يف  تعمل  عاملية  بحرية  
جانب �سركات االحوا�س اجلافة املتخ�س�سة 

يف بناء ال�سفن يف ال�سني واململوكة للحكومة 
خالل  عنها  االع���الن  و�سيجري  ال�سينية، 

ايام املعر�س.
كما يتوقع ابرام عقود لبناء من�سات بحرية 
اب�����رام عقود  ب��رتول��ي��ة ج���دي���دة اىل ج��ان��ب 
اىل  �سيجري جلبها  تاأجر من�سات جديدة 
املنطقة. واعرب عن توقعاته اأن ي�سهد العام 
2018 حركة ن�سطة على املن�سات البحرية 
الطاقة  توليد  يف  ا�ستغاللها  ي��ج��ري  ال��ت��ي 
الكهربائية عرب الرياح، حيث يعتزم االحتاد 
هذا  يف  ج��دي��دة  مناق�سات  ط��رح  االوروب����ي 
مليار   400 اىل  قيمتها  ت�سل  اخل�سو�س 
يورو. وا�سار اىل ان �سركة اجلودة للخدمات 
زاخر  و�سركة   QMS البرتولية  البحرية 
ZMI قد افتحت مكاتبها  مارين الدولية 

لديها  حيث  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
االن عدد 30 قطعة بحرية تعمل يف مناطق 
تتعامل  التي  ال�سركات  مع  بالتعاون  اململكة 

مع �سركة ارامكو ال�سعودية.
وت���ط���رق ال��ع��ل��ي اىل ع���الق���ة ال�����س��رك��ة مع 
العالقة  ه��ذه  ان  اأدن��وك مو�سحاً  جمموعة 
وطيدة وقوية على مدار ال30 �سنة املا�سية 
، حيث مت�سي ال�سركة قدما يف توفر اأف�سل 

اخلدمات وبتكاليف تناف�سية.
زاخر  ���س��رك��ت��ي  ادارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وق����ال 
البرتولية  ل���ل���خ���دم���ات  واجل��������ودة  م����اري����ن 
البحرية: قمنا موؤخراً بت�سميم وبناء اأحدث 
من�سة برتولية بحرية �سمن م�سروع ي�سم 
3 من�سات بحرية جرى تنفيذها يف ال�سني، 
وذلك بتكلفة ا�ستثمارية بلغت 350 مليون 

اماراتي،  دره��م  مليار   1.2 اأم��ري��ك��ي  دوالر 
واالأك���رث تطورا  االأك��رب  املن�سات  ه��ذه  وتعد 
من حيث احلجم والتكنولوجيا امل�ستخدمة، 
املهام  وجرى ت�سميمها للقيام بالعديد من 
وتتمتع   ، وال�سيانة  والرتكيب  احلفر  مثل 
وتعمل يف  وال�سالمة،  االأم��ن  باأعلى معاير 
خمتلف الظروف املناخية ، واملواقع البحرية. 
وك�سف عن اخلطط اال�سرتاتيجية لل�سركة 
 5 وب��ن��اء  ت�سميم  خاللها  م��ن  تعتزم  ال��ت��ي 
من�سات برتولية بحرية يف ال�سني، ويتوقع 
ا�ستالمها قبل نهاية العام 2018، وقد مت 
لتتنا�سب  مبتكرة  بطرق  وبناوؤها  ت�سميمها 
ملنطقة  واجلغرافية  البحرية  الظروف  مع 
املن�سات  هذه  �ستعمل  حيث  العربي  اخلليج 
على امتداد �سواحل منطقة اخلليج العربية 
وحتى  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  م��ن 

دولة الكويت.
ال��ع��ل��ي نائب  وم���ن جهته ق���ال ع��ل��ي ح�����س��ان 
�سمن   : ال�����س��رك��ت��ني  ادارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
قامت  ال��ت��ي  اال�سرتاتيجي  التو�سع  خطط 
يف  اجلديد  مقرنا  اىل  انتقلنا  ال�سركة،  بها 
منطقة اآيكاد 2 التي ت�سرف عليها املوؤ�س�سة 
املتخ�س�سة،  االقت�سادية  للمناطق  العليا 
 25 م�ساحة  على  اجل��دي��د  امل��ق��ر  يقع  حيث 
األ���ف م��رت م��رب��ع وي�سم م��ا ي��ق��ارب 2500 
ور�سات  وج��ود  مع  وموظف،  وفني  مهند�س 
جانب  اىل  وم�ستودعات  وخم��ازن  لل�سيانة 
للتعامل  م��رتاً   240 بطول  بحري  ر�سيف 
مع ال�سفن واملن�سات البحرية على اختالف 
ال�سركة  �سهدت   العلي:  واأ���س��اف  مهامها. 
اأداءاً متميزاً ومنواً يف حجم اعمالها خالل 
ال����ذي �سجعها  االأم�����ر  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات 
اجلديد  م��ق��ره��ا  اىل  واالن���ت���ق���ال  ل��ل��ت��و���س��ع 
 ، املوظفني  املتزايدة من  االأع��داد  ال�ستيعاب 

وممار�سة ن�ساطها ب�سكل اأف�سل قرب �سواحل 
امل�ستودعات  لديها  تتوفر  و  اأبوظبي  اإم���ارة 
املقر  ذات  �سمن  ال�سيانة  وور����س  وامل��خ��ازن 
وحتت �سقف واحد لتحقيق مزيد من االأداء 
اأن  واأو�سح  واجلهد.  الوقت  وتوفر  املتميز 
اعمالها  يف  ملحوظاً  من��واً  حققت  ال�سركة 
اجل���اري،  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف  خ���الل  
بحرية  من�سات   3 م��وؤخ��راً  ا�ستلمت  ح��ي��ث  
برتولية قامت بت�سميمها وبنائها بالتعاون 
اجلودة  �سركة  اال�سرتاتيجي  �سريكها  م��ع 
 1.2 بتكلفة  البرتولية  البحرية  للخدمات 
ام���ارات���ي، اىل ج��ان��ب ت�سميم  م��ل��ي��ار دره���م 
�سيجري  اأخ����رى  ب��ح��ري��ة  من�سات   5 وب��ن��اء 
واأعرب  ال��ق��ادم.  ال��ع��ام  نهاية  م��ع  ا�ستالمها 
عن توقعاته ان حتقق ال�سركة اأداءاً ايجابياً 
وبن�سبة منو ملحوظة  العام اجل��اري  خالل 
مقارنة باأداء ال�سركة خالل العام املا�سي مع 
حت�سن اأ�سعار النفط ومعاودة ارتفاع الطلب 

على اخلدمات البحرية البرتولية .

الإمارات ت�سارك يف القمة العربية - الأوروبية الثانية يف اليونان
•• اأثينا-وام: 

�سعيد  ب����ن  ����س���ل���ط���ان  م����ع����ايل  ت�����راأ������س 
امل��ن�����س��وري وزي���ر االق��ت�����س��اد وف��د دولة 
االأوروبية  العربية  القمة  يف  االإم���ارات 
اأعمالها  ا���س��ت�����س��اف��ت  ال���ت���ي  ال��ث��ان��ي��ة 
العا�سمة اليونانية اأثينا يومي 9 و10 
نوفمرب اجل��اري وال��ذي �سم عددا من 

امل�سوؤولني ورجال االأعمال يف الدولة.
ع�����ق�����دت ال����ق����م����ة ب�����رع�����اي�����ة ف���خ���ام���ة 
رئي�س  ب��اف��ل��وب��ول��و���س  ب���روك���وب���ي���و����س 
ال��ي��ون��ان وح��ظ��ي��ت برعاية  ج��م��ه��وري��ة 
ال���ربمل���ان االأوروب��������ي وج��ام��ع��ة ال����دول 
العربية واحتاد الغرف العربية وغرفة 

جتارة و�سناعة اأثينا.
ح�����س��ر اأع���م���ال ال��ق��م��ة ع����دد م���ن كبار 
امل�����س��وؤول��ني ال���ع���رب واالأوروب����ي����ني من 
رئي�س  انا�ستا�سياد�س  نيكو�س  اأب��رزه��م 
جمهورية قرب�س واألك�سي�س ت�سيربا�س 
وجوزيف  ال���ي���ون���اين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س 
وطارق  قرب�س  وزراء  رئي�س  مو�سكات 
قابيل وزير التجارة وال�سناعة امل�سري 
وحممد �سحادة وزير اال�ستثمار االأردين 
رئي�س  ن��ائ��ب  �سيفكوفيت�س  وم���ارو����س 
الطاقة  ل�����س��وؤون  االأوروب���ي���ة  املفو�سية 
جانب  اإىل  امل�����س��وؤول��ني  م���ن  وغ���ره���م 
املنطقتني  يف  اخل��ا���س  القطاع  ممثلي 

العربية واالأوروبية.
وج����اءت ال����دورة احل��ال��ي��ة حت��ت عنوان 
�سبل  وت��ن��اول��ت  متني”  حت��ال��ف  “نحو 
تعزيز العالقات ال�سيا�سية واالقت�سادية 
بني الدول العربية واليونان واملجموعة 
االأوروبية واحلوار حول اأبرز التطورات 
التعاون  وتعزيز  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 
التنموية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  االق��ت�����س��ادي 
من  كان  والتي  امل�سرتك  االهتمام  ذات 
اخلارجية  والتجارة  اال�ستثمار  اأبرزها 
وال�سياحة  التحتية  والبنية  والطاقة 

واخلدمات اللوج�ستية والعقارات.

�سعيد  ب����ن  ����س���ل���ط���ان  م����ع����ايل  واأل�����ق�����ى 
اجلل�سة  خ������الل  ك���ل���م���ة  امل����ن���������س����وري 
اأهمية  ف��ي��ه��ا  اأك����د  للقمة  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
التي  التاريخية  واالأوا���س��ر  ال��ع��الق��ات 
جتمع العامل العربي بالدول االأوروبية 
وجه  على  اليونان  وجمهورية  عموما 
تعاون  اأن  ع��ل��ى  م�������س���ددا  اخل�����س��و���س 
العربية  اال�سرتاتيجيتني  املنطقتني 
واالأوروب��������ي��������ة يف خم���ت���ل���ف اجل����وان����ب 
والثقافية  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
ومواجهة حتدياتها التنموية من �ساأنه 
ويعزز  ال��ن��ه�����س��ة  مب�����س��رة  ي��رت��ق��ي  اأن 
اجل��ه��ود احل�����س��اري��ة ل��ف��ائ��دة وازده����ار 

جميع �سعوب املنطقة والعامل.
واأك�����������د م����ع����ال����ي����ه م����ت����ان����ة ال������رواب������ط 
اجلانبني  بني  والتجارية  االقت�سادية 
التبادل  ح��ج��م  اإج���م���ايل  و���س��ل  ح��ي��ث 
ال��ت��ج��اري ب��ني ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ودول 
االحت��اد االأوروب���ي يف ع��ام 2016 اإىل 
دولة  ح�سة  مثلت  دوالر  مليار   291
من  و40%  م��ن��ه��ا   21% االإم������ارات 
االأوروبية مدعومة  التجارة اخلليجية 
مب���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه اجل��ان��ب��ان م���ن �سراكة 

جتارية وا�ستثمارية متينة.
وع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د ال��ث��ن��ائ��ي االإم����ارات����ي 
امل��ن�����س��وري بعمق وقوة  ن��وه  االأوروب�����ي 
ال���ع���الق���ات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي تربط 
جماالت  اأن  اإىل  م�سرا  اجلانبني  بني 
القطاعات  م��ع��ظ��م  ت�����س��م��ل  ال���ت���ع���اون 

التنموية.
جت����ارة  اإج�����م�����ايل  اأن  م���ع���ال���ي���ه  وذك�������ر 
االحت���اد  م��ع  النفطية  غ��ر  االإم������ارات 
االأوروب��ي بلغ يف عام 2016 نحو 66 
مليار دوالر 241.4 مليار درهم حيث 
حتتل املرتبة 12 عامليا يف قائمة اأكرب 
االأوروبي  التجاريني لالحتاد  ال�سركاء 
ع��رب��ي��ا و8  االأوىل  امل��رت��ب��ة  وج����اءت يف 
منه  امل�ستوردة  ال���دول  اأك��رب  ب��ني  عامليا 

وهي كذلك اأكرب م�سدر عربي اإليه.

واأكد املن�سوري اأن االحتاد االأوروبي يعد 
اأحد اأهم ال�سركاء على خريطة التعاون 
االقت�سادي لدولة االإمارات .. وقال اإن 
�سيا�سة  دع��م  يف  اأ�سهمت  ال�سراكة  ه��ذه 
تنتهجها  ال���ت���ي  االق���ت�������س���ادي  ال���ت���ن���وع 
التجارة واال�ستثمار  الدولة من خالل 
دولة  ت�ست�سيف  اإذ  اخل����ربات  وت��ب��ادل 
فرع   1200 م����ن  اأك�������رث  االإم������������ارات 
ت��ع��م��ل يف خمتلف  اأوروب����ي����ة  ل�����س��رك��ات 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ومت���ث���ل 30% 
االأجنبية  ال�سركات  ف��روع  اإجمايل  من 
 2700 جانب  اإىل  الدولة  يف  العاملة 
اأكرث من  اأوروبية متثل  وكالة جتارية 
ن�سف عدد الوكاالت التجارية القائمة 
و60 األف عالمة جتارية اأوروبية متثل 
%30 من اإجمايل العالمات امل�سجلة 

. حتى نهاية عام 2015 
اأو�سح  اال����س���ت���ث���م���ارات  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
اإجمايل  م���ن   30% اأن  امل���ن�������س���وري 
امل��ب��ا���س��ر الداخل  اال���س��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي 
م�����س��دره االحتاد  االإم������ارات  دول���ة  اإىل 
مليار   36 اإىل  ت�سل  بقيمة  االأوروب���ي 
اأوروبية  دول  ث���الث  ت��ق��ع  ح��ي��ث  دوالر 
10 م�ستثمرين يف  اأك��رب  قائمة  �سمن 
االإمارات وهي بريطانيا يف املركز االأول 
يف  والنم�سا  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  وفرن�سا 

املركز الثامن.
و اأ����س���اف م��ع��ايل وزي����ر االق��ت�����س��اد اإن 
االإماراتية  ال�سركات  ا�ستثمارات  حجم 
 2015 ن��ه��اي��ة  ب��ل��غ ح��ت��ى  اأوروب��������ا  يف 
وف���ق���ا  دوالر  م����ل����ي����ار   16.1 ن����ح����و 
اأن  اإىل  م�سرا  االأوروب��ي��ة  للمفو�سية 
عدد  على  ت��رك��ز  اال�ستثماري  ال��ت��ع��اون 
اأبرزها  ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة م��ن  م��ن 
والتطوير  وال���ب���ح���ث  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وال�سناعات  وال���ف�������س���اء  وال�����ط�����ران 
واخلدمات  التحتية  والبنى  املتقدمة 
والطاقة  وامل��ي��اه  والبيئة  اللوج�ستية 
املتجددة. وتناول معاليه اأبرز مقومات 

التنمية االقت�سادية يف الدولة القائمة 
على حم��ددات روؤي��ة االإم���ارات 2021 
الوطنية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وم��رت��ك��زات 
عاملي  تناف�سي  اقت�ساد  لبناء  لالبتكار 
بقيادة  واالب��ت��ك��ار  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  مبني 
ك��ف��اءات وطنية وه��ي روؤي��ة تتوافق مع 
النهج االقت�سادي املتبع يف دول االحتاد 
اأر�سية  ي��وف��ر  ال���ذي  االأوروب������ي االأم����ر 

متينة لتطوير ال�سراكة.
األ���ق���ى م��ع��ال��ي��ه ال�����س��وء ع��ل��ى بع�س  و 
التنمية  من�����وذج  يف  ال���ن���ج���اح  ق�����س�����س 
لدولة  واالج���ت���م���اع���ي���ة  االق���ت�������س���ادي���ة 
االإم�������ارات م���رك���زا ع��ل��ى اأرب���ع���ة حماور 
اأول���ه���ا ال���ط���ران ال����ذي ي�����س��اه��م بنحو 
االإجمايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  م��ن   15%
وي�����س��ه��د ت��و���س��ع��ات وم�����س��اري��ع عمالقة 
الدويل  مكتوم  اآل  م��ط��ار  مدينة  مثل 
الدولة  اأن  اإىل  م�����س��را  اجل��ن��وب  دب���ي 
اأكرث  مع  نقل جوي  باتفاقيات  ترتبط 
امل�سافرين  180 بلدا وو�سل عدد  من 
عرب مطاراتها العام املا�سي اإىل 123 

مليون م�سافر.
امل����وان����ئ  ق����ط����اع  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  ون�������وه 
الرائد  وال��دور  اللوج�ستية  واخلدمات 
مل��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��دي��ر اأكرث 
من 78 ميناء بحريا وحمطة حاويات 
ودفع  تن�سيط  وت�ساهم يف  العامل  حول 

حركة التجارة العاملية.
اأ�سار  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  و 
ت�ست�سيف  ال����دول����ة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه 
وذات  م��ع��ت��م��دة  ج��ام��ع��ة   120 ال���ي���وم 
االأوروبية  باجلامعات  ارتباطات وثيقة 
البحث  مراكز  عن  ف�سال  واالأمريكية 
والتطوير التي ت�سهد تناميا واهتماما 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن  م���ت���زاي���دا 

واخلا�س.
ويف املحور االأخ��ر ركز املن�سوري على 
جهود متكني املراأة حيث تتبواأ االإمارات 
اليوم �سدارة الدول العربية من حيث 

وبلغ  احلكومة  يف  الن�ساء  متثيل  ن�سبة 
ع��دد ���س��ي��دات االأع��م��ال يف ال��دول��ة 23 
م�سروعات  وي��درن  ميتلكن  �سيدة  األ��ف 
درهم  م��ل��ي��ار   50 ع��ل��ى  قيمتها  ت��زي��د 
اإدارات  جمال�س  م��ن   15% وي�سغلن 
غرف التجارة وال�سناعة على م�ستوى 
املقاربة  هذه  اإن  معاليه  وق��ال  الدولة. 
وت�سريع  امل���ح���اور  امل��ت��ع��ددة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
بعد  م��ا  اقت�ساد  لبناء  اجل��ه��ود  وت���رة 
امل��ع��رف��ة واالبتكار  امل��ب��ن��ي ع��ل��ى  ال��ن��ف��ط 
واال���س��ت��دام��ة وري���ادة االأع��م��ال والتنوع 
يجعل من االإمارات اأحد اأف�سل البلدان 
االقت�سادية  االأع��م��ال  اأن�سطة  ملمار�سة 
وال �سيما النوعية وذات القيمة امل�سافة 

منها.
ودع������ا جم��ت��م��ع االأع�����م�����ال االأوروب���������ي 
ل���ال����س���ت���ف���ادة م����ن امل�����زاي�����ا واحل����واف����ز 
بدولة  االأع��م��ال  بيئة  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
االإمارات كاملوقع اال�سرتاتيجي والبنى 
العمرانية  والنه�سة  املتطورة  التحتية 
واالأطر الت�سريعية ال�سديقة لالأعمال 
وال�سيا�سات ال�سريبية املحفزة واملناطق 
وتوافر  ال��ع��امل��ي  امل�����س��ت��وى  ذات  احل����رة 
املهارات واخلربات يف خمتلف املجاالت 
يف ظل قيادة حري�سة على توفر كافة 

ممكنات النمو والتقدم.
وركز معاليه على اأهمية التعاون وبناء 
�سراكات ن�سطة بني جمتمعي االأعمال 
االإم����ارات����ي واالأوروب��������ي وك���ذل���ك على 
ي�سمل  مبا  االأوروب���ي  العربي  ال�سعيد 
االأولوية من  ذات  القطاعات  عددا من 
وال�سياحة  وال��ط��اق��ة  ال��ت��ج��ارة  اأه��م��ه��ا 
واخل�����دم�����ات امل���ال���ي���ة وال���ن���ق���ل اجل����وي 
ال�سغرة  وامل�ساريع  ال��غ��ذائ��ي  واالأم���ن 
اإقامة  واالبتكار ف�سال عن  واملتو�سطة 
م�ساريع ا�ستثمارية م�سرتكة يف الدول 
اإطالق  على  والعمل  ال�سقيقة  العربية 
اأهداف  ذات  م�سرتكة  تنموية  مبادرات 

وا�سحة وحتقق م�سالح اجلانبني.

»حديد الإمارات« تطلع امل�ساركني يف اأديبك 2017 على حمفظة منتجاتها
•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك “حديد االإمارات” - اأكرب م�سّنع متكامل للحديد 
ال�سركة  قبل  م��ن  بالكامل  وامل��م��ل��وك��ة  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
وموؤمتر  م��ع��ر���س  يف   - “�سناعات”  ال��ع��ام��ة  ال��ق��اب�����س��ة 
وللمرة   .»2017 “اأديبك  ل��ل��ب��رتول  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
“حديد  تتيح  امل��ع��ر���س،  يف  م�ساركاتها  ت��اري��خ  يف  االأوىل 
التعرف  املعر�س فر�سة  زّوار جناحها يف  اأم��ام  االإمارات” 
ع��ن ق��رب على منتجاتها م��ن االأل���واح االرت��ك��ازي��ة، والتي 
كانت اأول �سركة متخ�س�سة يف ت�سنيع هذا املنتج يف منطقة 
ال�سرق االأو�سط. كما ت�ستعر�س حديد االإمارات منتجاتها 

وال�سخمة،  والثقيلة  املتو�سطة  االإن�سائية  املقاطع  م��ن 
النفط  اإن�ساءات قطاعات  االأ�سا�سية يف  ذات اال�ستخدامات 
والربية، وغرها من جماالت  البحرية  والغاز واحلقول 
ال�سناعات  وجم���االت  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  وت��وزي��ع  نقل 
الرميثي،  غ��م��ران  �سعيد  ���س��ع��ادة  وق���ال  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة. 
“ على مدى  االإم���ارات  ل�سركة حديد  التنفيذي  الرئي�س 
مكانته  تر�سيخ  اأديبك  معر�س  ا�ستطاع  املا�سية،  االأع��وام 
ك��وج��ه��ة ع��امل��ي��ة ت��وف��ر ل��ل��م�����س��ارك��ني ف��ي��ه��ا ف��ر���س��ة تعزيز 
يف  الفاعلة  واالأط����راف  �سركائهم  م��ع  التعاون  م�ستويات 
قطاع النفط والغاز«. واأ�ساف الرميثي اأن معر�س اأديبك 
يعد حمطة مميزة على اأجندة ال�سركة ال�سنوية، اإذ مينح 

ال�سركة فر�سة مميزة الطالع املخت�سني يف قطاع النفط 
لدعم  واملخ�س�سة  اجل���ودة  عالية  منتجاتنا  على  وال��غ��از 
م�ساريعهم و عملياتهم الت�سغيلية .. كما ت�ساهم م�ساركتنا 
عمالئنا  ملتطلبات  فهمنا  م�ستويات  تر�سيخ  يف  باملعر�س 
خ��ا���س��ة م��ع م��ا ي��وف��ره م��ن م��ن��اخ م��الئ��م ل��ع��ق��د �سراكات 
ا�سرتاتيجية جديدة مع القطاعات املتخ�س�سة«. وبكونها 
االأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  م�ستوى  على  ال��وح��ي��د  امل�سّنع 
والثقيلة،  ال�����س��خ��م��ة  االإن�����س��ائ��ي��ة  احل��دي��دي��ة  ل��ل��م��ق��اط��ع 
منتجاتها  حمفظة  تعزيز  على  االإم���ارات  حديد  حر�ست 
من املقاطع االإن�سائية الثقيلة عرب جمموعة من امل�ساريع 
اال�سرتاتيجية التي كان اأبرزها اإن�ساء وت�سغيل وحدة درفلة 

املقاطع ال�سخمة والثقيلة بتكلفة و�سلت اإىل 1.9 مليار 
اأ�سهم يف رفع الطاقة ال�سنوية لالإنتاج اإىل ما  دوالر، مما 
يقارب ال�3.5 مليون طن مرتي. وعززت حديد االإمارات 
م�سرة منوها انطالقا من كونها امل�سنع وامل�سوق الوحيد 
االأل���واح  ملنتجات  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على 
اأ�س زد  اإي  ا�سم  اأطلقت الأول مرة حتت  االرتكازية، والتي 
18 .. كما قدمت ال�سركة يف العام احلايل فئتني جديدتني 
من =االألواح االرتكازية هما اإي اأ�س زد 18 – 700 و اإي 
اأ�س زد 26 – 700، حيث متكنت ال�سركة عرب منتجات 
هاتني الفئتني التي ترتاوح قيمة املعامل املقطعي اخلا�س 

بهما من 1700 – 3600 �سم مكعب لكل مرت.
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بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3845 

رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت       

وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غر الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

والواقعة يف الفئة: ٢4

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3846 
رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت      
وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س

والواقعة يف الفئة: ٢5
)ECOVERO( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧384٧ 
رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت            
وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
لتغطية  اأخ��رى  وم��واد  االأر�سيات  فر�س  وم�سمع  احل�سر  ومفار�س  واحل�سر  والب�سط  ال�سجاد 

االأر�سيات القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران ) من مواد غر ن�سيجية (
والواقعة يف الفئة: ٢٧

)ECOVERO( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3848 

رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت         

وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

خدمات الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي

والواقعة يف الفئة: 35

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 را�س�م اأب�و النج�ا لت�سجيل براءات االإخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧3849 
رقم االأولوية: ٠١6383١٢٧         بتاريخ: ٢٠١٧/٠٢/٢٠

با�س���م: �س. لينزينغ، اكتينجي�سيل�سافت         
وعنوان�ه:  ويرك�سرتا�سي ٢، 486٠ لنزينغ، النم�سا

وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل واالأبحاث 

ال�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر
والواقعة يف الفئة: 4٢

)ECOVERO( و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171

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

بطلب لت�سجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: ٢4/٢٠١٧/٠5 املودعة حتت رقم: ٢٧38٧٧ 
با�س���م: �س. تاما انرتبرايز�س كمبني، ليمتد

وعنوان�ه:  59- ٢، ناكا�ساتو، 6- ت�سوم، كيو�سي – �سيتي، طوكيو ٢٠4- ٠٠٠3، اليابان  
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

احلرارة،  تنظيم  اأج��ه��زة  للمركبات،  ثرمو�ستات   ،) احل���رارة  منظمات   ( ثرمو�ستات  قيا�س،  اأدوات 
ثرمومرتات ) موازين حرارة ( لي�ست لغايات طبية، اأدوات قيا�س كهربائية

والواقعة يف الفئة: ٠9
مكتملة  غ��ر  دائ���رة  ميثل  االأزرق  باللون  مميز  هند�سي  �سكل  ع��ن   ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
يتو�سطها بالن�سف العلوي خط م�ستقيم ينزل اىل ن�سفها ومق�سمة اىل ن�سفني بخط غر منتظم 
 TAMA  ( الالتينية  الكلمات  ال�سكل  مي��ني  واىل  اأ�سفله،  م��ن  مفتوح  للعالمة  ال�سفلي  واجل���زء 
الكلمات  وا�سفله  واالحمر  االأزرق  باللونني  منتظم  غر  خط  واأ�سفلها  االأزرق  باللون   )  .ENT

.) TOKYO JAPAN (  الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجاريه يف وزارة االإقت�ساد اأو 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : ١١٧549 بتاريخ : ٠6/٠8/٢٠٠8
امل�سجلة بتاريخ : ٢٠١٠/٠5/3١

با�س��م اي الند وورلد ليمتد
وعنوانه: ١9-8، ت�سانغيون – دوجن، مايو – جو، �سيوؤول ١٢١ - ٧5١، كوريا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اوعية حلفظ او حمل اأدوات التجميل ، اأواين التواليت ، ادوات التنظيف والغ�سيل اليدوية ، االواين واملقايل 
لي�ست من املعادن النفي�سة وغر الكهربائية ، اأدوات املائدة من املالعق وال�سوك وال�سكاكني لي�ست من املعادن 
، واواين وادوات املطبخ )لي�ست من املعادن النفي�سة( وغر كهربائية ، ادوات اواين احلفظ والتخرين ، الدلو 
لغ�سل ال�سحون ، اللوحات او الالفتات من الزجاج او اخلزف ال�سيني )البور�سالن( ، اوعية التبول ، حماالت 

روق التواليت
الواق�عة بالفئة: ٢١

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: ام ات�س اند كو.، ال تي دي.
عنوانه: ٧٧ �سيوناجن – رو، مابو – جو، �سيئول، كوريا

تاري�خ انت�قال امللكية: ٢٠١٧/٠٧/١٢
تاريخ التا�سر يف ال�سجل:  /    /٢٠١٧

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : ٢4٧٧5٠         بتاريخ :  3١/٠١/٢٠١6

با�س��م: �سيد اجنينرز ليمتد

وعنوانه: ١6 ال موديل تاون اك�ستن�سن، الهور، الباك�ستان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واأقالم  الكروية  النقطة  اأق��الم  ذل��ك  يف  مبا  الكتابة  اأدوات  القرطا�سية؛  الر�سا�س؛  اق��الم  احل��رب؛  اأق��الم 

الر�سا�س واأقالم احلرب واأقالم التعليم )اي و�سع العالمات او التاأ�سر(؛ الورق؛ الورق املقوى )الكرتون(؛ 

املواد املطبوعة )املطبوعات(؛ ورق للتغليف؛ احلرب، ال�سمغ، اأدوات الر�سم الواقعة �سمن الفئة ١6

الواق�عة بالفئة: ١6

و�سف العالمة: عبارة عن ر�سمة قلم لثالث مرات عليه كلمة PIANO باحرف اللغة االجنليزية وكلمات 

واال�سود  االبي�س  باللونني  االجنليزية  اللغة  باحرف   wipe easy XL
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

MODERN HOUSE :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية
املودعة حتت رقم : ١١٧55٠ بتاريخ : ٠6/٠8/٢٠٠8

امل�سجلة بتاريخ : ٢٠/٢٠١٠/٠5
با�س��م اي الند وورلد ليمتد

وعنوانه: ١9-8، ت�سانغيون – دوجن، مايو – جو، �سيوؤول ١٢١ - ٧5١، كوريا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

منادل من القما�س الزالة م�ستح�سرات التجميل ، قما�س لتجفيف ال�سحون بعد غ�سلها ، رقع من القما�س ، 
�ستائر للحمامات ، قما�س خمطط للتطريز ، ك�سوه مف�سلة الغطية املراجي�س )ن�سيج( ، الديكور الداخلي 
من املن�سوجات ، لوازم اال�سرة ، اقم�سة �سوفية ، اقم�سة حماكة او مطرزة ، االغرا�س ال�سخ�سية من االقم�سة 

املطرزة
الواق�عة بالفئة: ٢4

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: ام ات�س اند كو.، ال تي دي.
عنوانه: ٧٧ �سيوناجن – رو، مابو – جو، �سيئول، كوريا

تاري�خ انت�قال امللكية: ٢٠١٧/٠٧/١9
تاريخ التا�سر يف ال�سجل: ٢٠١٧/١٠/٢3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

قم�سية للملكية الفكرية

GUNAYDIN :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : ٢3644١ بتاريخ : ٢8/٠6/٢٠١5

امل�سجلة بتاريخ : ٠١/٢٧/٢٠١6

با�س��م: جونايدين يت �ساركوترى اورونلرى جيدا �سانايي يف تيجاريت انونيم �سركيتي

وعنوانه: التينتيبه ماهالي�سي، بغداد جادي�سي، نو: ١/6، مالتيبه - ا�سطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات  املقاهي؛  الكافتريات؛  الذاتية؛  اخلدمة  مطاعم  املطاعم؛  وامل�سروبات؛  االأطعمة  توفر  خدمات 

اخلارجية  وال�����س��راب  الطعام  ت��وري��د  خ��دم��ات  اخلفيفة؛  ال��وج��ب��ات  ح��ان��ات  الكوكتيل؛  ���س��االت  الكانتينات؛ 

وم�ستلزمتها؛ االإيواء املوؤقت

الواق�عة بالفئة: 43

بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: جونايدين يت �سانايى يف تيجاريت انونيم �سركيتي

عنوانه: ديكيليتا�س ماهالي�سي، اوزينجي �سوكاك، نو:8، بويوكهانلي بالزا، بي�سكتا�س - ا�سطنبول، تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: ٢٠١٧/٠5/3١

تاريخ التا�سر يف ال�سجل: ١٠/٢3 /٢٠١٧

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  12  نوفمرب 2017 العدد 12171

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/عابر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلزيرة للمقاوالت العامة
 رخ�سة رقم:CN 1012279  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/1481  ا�صتئناف عمايل    
جمهول  حممد  ف�سل  رن��ا  ح�سني  �سابر   -١ ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
الفنية  للخدمات  امل�سايف  �سم�س  امل�ستاأنف/  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم   والتنظيف - �س ذ م م - قد 
لها جل�سه  وح��ددت   ٢٠١٧/٧/٢٧ بتاريخ  ٢٠١٧/٢358 عمايل جزئي 
يوم االثنني  املوافق ٢٠١٧/١١/٢٠ ال�ساعة ١٠.٠٠ �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/3145 عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/١- ابو �سفيان احل�سني للخدمات الفنية - �س ذ م م  جمهول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/9/6  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/منتظر مهدي �سيد الطاف ح�سني �ساه بحكمت املحكمة مبثابة 
درهما   )5.9٧٠( مقداره  مبلغا  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  ال��زام   -: احل�سوري 
الدرجة  و�سبعون درهما( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا على  وت�سعمائة  )خم�سة االف 
ال�سياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اآخر ، والزمت املدعي عليها 
باملنا�سب.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
اإعالن حل�صور اإجتماع اخلربة احل�صابية 

يف الدعوى رقم 539 ل�صنة 2017 جتاري جزئي - اأبوظبي 
املدعي عليها االأوىل : ال�سركة الكندية الفرن�سية للمقاوالت - ذ م م

املدعي عليه الثاين : نور�س خالد طيفور  - اإعالن حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية 
املوافق  يوم اخلمي�س  االبتدائية وذلك  ابوظبي  ال�سادر من حمكمة  مبوجب احلكم 
يف  دفوعكم  لبيان  �سباحا  والن�سف  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف   ٢٠١٧/١١/١6
الدعوى املرفوعة من ال�سركة الوطنية للتعهدات وال�سناعة وذلك مبقرنا بدبي على 
التايل :- دبي - ديرة - �سارع املكتوم - اإم اإم تاورز - مكتب 3٠4/3٠3 - هاتف متحرك 
: ٠5٠5٢٧١٠43 ، هاتف رقم : ٢999555-٠4 ، فاك�س : ٢999333-٠4  - ويف حالة عدم 

احل�سور �ستتم اإجراءات اخلربة اأ�سوال. 
خبري ح�صابي - اأمين اأحمد ح�صن 
قيد رقم 438  

اإعالن اإجتماع خربة بالن�صر 

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/452  مدين كلي               
اىل املدعي عليه / ١-حممد عبدامللك  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
عليك  اأق��ام  قد    - طاهر  حممد  علي  �سعيد   / وميثله   - ال�سليم  نايف  اأحمد 
 ١.٢4٧.٠٠٠( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  9.3٠ �س  ال�ساعة  امل��واف��ق  ٢٠١٧/١١/١3   
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2847  تنفيذ جتاري   
اىل املنفذ �سده/١- �سركة الفوري للمقاوالت - �س ذ م م وميثلها �سونيل 
كومار داجن   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة جمال 
يون�س   / وميثله  جمال  وميثلها  واالر�سيات  التك�سية  ملقاوالت  حممدين 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - ال�سحي   اليا�س  حممد علي حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )56٢46.44( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3192  تنفيذ جتاري   
����س.ذ.م.م  للتجارة  ال�سام�سي  �سعيد  عبيد  را���س��د  ���س��ده��م/١-  املنفذ  اىل 
ديب  رات��ان  ���س��ودري  �سووان�س   -3 ميهرا  كومار  رامي�س  ميهرا  اديتيا   -٢
ابوظبي  ب��ن��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  ان ط��ال��ب  االق���ام���ة مب��ا  �سينغ جم��ه��ويل حم��ل 
اأقام  ق��د  الزحمي  اح��م��د  عبيد  م��ب��ارك  �سعيد   / ف��رع وميثله   - ال��ت��ج��اري 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )46٧44٧5.3١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
 اعالن باإيداع قيمة اإيجارية بالن�صر 

يف اأمر  العر�س والإيداع  رقم 1713 ل�صنة  2017    

املعلن اليه )املوؤجر( / ماجد الفطيم العقارية - �س ذ م م  
حيث مت اإيداع من ال�سادة / تو�سكانا للتجارة - �س ذ م م  )�سيكات 
عليكم  لعر�سه  املركز  بخزانة  دره��م(  ال��ف   946.٠93.6٠ بقيمة 
وف��ق��ا للقيمة االي��ج��اري��ة حم��ل رق��م )B28( ، م��ول االإم���ارات 
منطقة الرب�ساء االأوىل وذلك للفرتة من )٢٠١٧/9/٢8 وحتى 

 )٢٠١8/9/٢٧
مببنى  امل��رك��ز  ملقر  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  للح�سور  فنخطركم 

دائرة االرا�سي واالأمالك ال�ستالمه خالل ع�سرة ايام. 
مركز ف�ض املنازعات اليجارية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن حكم بالن�صر   
اإعالن حكم غيابي يف الدعوى رقم 8316 ل�صنة 2017 ايجارات 

املحكوم له طالب االعالن /  ١- حممد علي عبداهلل العي�سى 
                            ٢ - موؤ�س�سة العي�سى العقارية 

املحكوم عليها املطلوب اعالنهما /  ا�س ام ناظم ال�سعيد ا�س ام كمران ح�سن  
منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة ٢٠١٧/١١/٧    

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 
الزام املدعي عليه ب��� 

- اإخالء املاأجور وت�سليمه للمدعية خالية من ال�سواغل ١٠/١٠/٢٠١6 
- ٢4.٠٠٠.٠٠ درهم كقيمة ايجارية للفرتة من ٢٠١6/١٠/١٠ وحتى 4/9/٢٠١٧ 

وما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى االخالء الفعلي 
- ١.٠١٠.٠٠ درهم ر�سوم اإنذار عديل 

- ت�سليم براءة ذمة من الكهرباء واملياه وبر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من 
الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف 

املواعيد القانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 2017/569 احوال نف�س م�صلمني 
مبا  االقامة  حمل  جمهول  ابراهيم   حممد  املر�سى  ماجد  عليه/١-  املدعي  اىل 
نعلنكم  احل��م��ادي   حممد  ابراهيم  علي   / وميثله  ت�سفايت  �سكينه   / املدعي  اأن 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  ٢٠١٧/8/١4  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
  -  : يلي  مبا  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  ت�سفايت  �سكينه  ل�سالح/  اع��اله 
تطليق املدعية �سكينة املذكورة من املدعي عليه ماجد املذكور بطلقة بائنة واحدة 
لل�سرر للهجر وعليها اح�ساء عدتها وفق حالها اعتبارا من تاريخ �سرورة احلكم 
باتا  - ٢( اثبات ح�سانتها البنه ادهم 3- الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
وامل�ساريف القانونية.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن للح�صور امام مدير ادارة الدعوى بالن�صر 

 يف الدعوى رقم 2017/2833 مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

اىل املدعى عليه/حممد اعجاز انور حممد انور - باك�ستاين اجلن�سية 
اقامت املدعية/الهيئة العامة لل�سوؤون اال�سالمية واالوقاف - متثلها ق�سايا الدولة 

الدعوى رقم )٢٠١٧/٢833( - مدين جزئي - عجمان 
، وال��زام املدعي عليه  ال�سواغل  املوؤجرة وت�سليمها خالية من  الزام املدعي عليه باخالء العني  املو�سوع : 
ب�سداد بدالت االيجار اعتبارا من ٢٠١٧/١/١ وحتى االخالء الفعلي للعني ، والزام املدعي عليه ب�سداد ما 
ترتب عليه من م�ستحقات الكهرباء واملاء على العني املوؤجرة وتقدمي ما يثبت براءة ذمته من اي مطالبات 
، والزام املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور امام  مالية عنها 
او  املوافق ٢٠١٧/١١/١9 �سخ�سيا  االبتدائية يوم االحد  الدعوى مبحكمة عجمان االحتادية  ادارة  مدير 
امل�ستندات وذلك للنظر يف  الدعوى مرفقا بها كافة  بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على 

الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�سفك املدعي عليه حرر بتاريخ : 3/6/٢٠١٧
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
يف  الدعوى 2017/1361  جتاري كلي    

ال�سادة املدعي عليهم / ١-�سيلبي وورلد وايد م د م �س )املدين اال�سلي( 
٢- ماني�س جويل موكي�س كومار - الكفيل ال�سخ�سي 

3- �سيلبي كيبل تكنولوجي  - كفيلة للمديونية 
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع ( 

اأمام حماكم دبي واأنه  مت تعيينا خبرا م�سرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�سادر به فاإننا ندعوكم 
حل�سور اجتماع خربة وذلك يوم االثنني املوافق ٢٠١٧/١١/١3  يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا مبقر 
بناية   - �سارع بروت   - دبي - حمي�سنة   : التايل  بالعنوان  ذلك   - املالية  انرتا لال�ست�سارات  مكتبنا 
امليزان - الطابق الثالث - مكتب  3٠3 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات البناية 
يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : ٠4٢٢٠6899 ، فاك�س : ٠4٢٢٠68٧٧ - يرجى االطالع و اإح�سار كافة 

ما لديكم من م�ستندات واحلر�س على احل�سور  يف املوعد اق�ساه
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
د. علي را�صد الكيتوب 

 اإعالن بالن�صر
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

الدعوى 2017/599 لدى حمكمة ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية 
الدائرة املدنية الثالثة 

املرفوعة من : بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 
�سد : مرت�سى حيدر مظاهر ح�سني 

املدعي عليه / مرت�سى حيدر مظاهر ح�سني ، مدعو للح�سور �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد الجتماع اخلربة امل�سرفية املقرر عقده ال�ساعة ١١ �سباحا يوم الثالثاء 
املوافق ٢٠١٧/١١/٢١ وذلك مبقر البنك الكائن باإمارة دبي - منطقة دبي للتعهد - 

م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبر. 
للتوا�سل : رقم الهاتف املتحرك : ١5454٠3-٠5٠ 

jehad4justice@yahoo.com : بريد الكرتوين
اخلبري امل�صريف / جهاد ابراهيم مطر ابو جراد - رقم القيد 567  

 اإعـــــــالن بالن�صــــر
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

يف الدعوى رقم 2017/2 جتاري جزئي 
ال�سيد / بيبهوتي بهو�سان باج �ساندراباج )املدعي عليه( 

بناء على تكليف عدالة حمكمة ابوظبي االبتدائية - الدائرة التجارية اجلزئية 
االوىل - بندب خرا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من ال�سادة/ 
جل�سة  يف  ح�سوركم  يرجى  عليه   ، �سدكم  )امل��دع��ي(   التجاري  ابوظبي  بنك 
تخ�س  م�ستندات  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  ميثلكم  معتمدا  وكيال  او  اخل��ربة 
ال�ساعة ١٢.٠٠  املوافق ٢٠١٧/١١/١6  يف  متام  الدعوى وذل��ك يوم اخلمي�س  
اإم��ارة ابوظبي -  ظهرا يف مقر مكتب اخلبر : عبداملجيد املرزوقي والكائن 
الطابق 8 - مكتب رقم 8٠3.    - للتاأمني  العني االهلية  بناية   - �سارع حمدان 

موبايل : ٠5٠6١١١4٢١  - ت : ٠٢6٢٧4١٧٧  ، ف : ٠٢6٢٧4١88 
اخلبري  امل�ضريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإعالن بالن�صر
 حل�صور اجتماع خربة
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الدعوى رقم 2017/1072 جتاري كلي - ال�صارقة  

يعلن اخلبر يون�س علي املال واملعني من قبل حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية  
م    م  ذ   - ل��ن��دن  نيبون  �سركة  امل��دع��ي عليه / ١-   - اال���س��الم��ي  دب��ي  امل��دع��ي / بنك 
٢-عبداحلميد خالد عبد احلميد العاين  3 - خالد عبداحلميد عبداللطيف العاين  
ال�سادة / �سركة نيبون لندن - ذ م م  وخالد عبداحلميد عبداللطيف العاين حل�سور 
اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم االربعاء املوافق ٢٠١٧/١١/١5 ، ال�ساعة 5.٠٠ م�ساء 
يف مقر اخلبر الكائن يف ال�سارقة ، منطقة مويلح �سارع املدينة اجلامعية - مبنى 
عيادة اك�س�س - مكتب رقم ٢٠٢ - ب�سفته ال�سخ�سية او من ينوب عنه بتوكيل ر�سمي 

- لال�ستف�سار يرجي االت�سال على الرقم : ١663444-٠5٠
اخلبري امل�ضريف / يون�ض علي حممد املال  

 اإعالن ح�صور
 اإجتماع خربة م�صرفية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
اإنذار عديل بالن�صر   

رقم 2017/7920
املنذر : �سونيل مورليدهار بهاجات 

املنذر اليه : نيازي بر حممد �ساكر افارتي 
وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  يخطر  فاملنذرة   -  : املو�سوع 
ال�سيكات املرت�سدة  اإجمايل  66.٠٠٠ درهم )�ستة و�ستون الف درهم( 
يف ذمته وذلك خالل مدة خم�سة ايام من تاريخه وبخالف ذلك فان 
مع  اليه  املنذر  حيال  القانونية  االج���راءات  التخاذ  �سي�سطر  املنذر 

حتميله امل�سقة الق�سائية مع حفظ حقوق املنذرقبل املنذر اليه.   
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2016/1859  تنفيذ جتاري      

مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠١5/١343 جتاري جزئي - 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )٢864٢5.١3 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب االعالن : طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �س م ع 
�سويدان  بن  �سامل عبداهلل  ابراهيم خليفة  - خالد   ١  / املنفذ �سده   : اعالنه  املطلوب 

-  جمهويل حمل االقامة.  
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١5 بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة 
وهي عبارة عن ا�سهم لدى �سوق ابوظبي لالوراق املالية لدى �سركة دار العقارية وعددها 
)١665 �سهم( وفاء ملبلغ املطالبه به وق��دره )٢864٢5.١3( درهم وهذا للعلم مبا جاء به 

ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1495 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه /١ - مر�سانت �ستار العاليمة للتجارة العامة - �س ذ م م ٢-حممد علي عبداحل�سني 
كدخايل اليادراين - ب�سفته �سريك وكفيل �سخ�سي للمديونية - جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك دبي التجاري )�س م ع ( - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 
٢٠١٧/١٠/١١  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة  مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع 
 -: كاالتي  مهمته  وتكون  الدعوى  ملف  على  لالطالع  ال��دور  �ساحب  املخت�س  امل�سريف  اخلبر  بندب 
املدعية  مقر  اىل  واالنتقال  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وم��ا  وم�ستنداتها  ال��دع��وى  ملف  على  االط��الع 
ال�سجالت  وج��دت  ان  وااللكرتونية  الورقية  امل��را���س��الت  على  واالط���الع  االم��ر  ل��زم  ان  عليها  وامل��دع��ي 
الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ع�سرة االف درهم كاأمانة على  التجارية  والدفاتر 
ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبر واتعابه والزمته املدعي ب�سدادها يف خزانة املحكمة.  وحددت لها املحكمة 

.Ch2.E.22 جل�سة يوم  االربعاء املوافق ٢٠١٧/١١/١5  ال�ساعة 3٠ : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1342 جتاري كلي 
اىل املدعي عليهما /١ - �سركة هيكتار الدولية لتجارة خردة وخملفات املباين - ذ م م  ٢- علي حم�سن 
 ها�سم حممد اجلنيبي - جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف االإمارات اال�سالمي - �س م ع 
احلكم    ٢٠١٧/١٠/٢3 بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  قد 
ب�سوؤون  املتخ�س�س  امل�سريف  اخلبر  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  املحكمةوقبل  حكمت   : التايل  التمهيدي 
البنوك  �ساحب الدور باجلدول تكون مهمته لالطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها  وما 
ع�سى ان يقدمه اخل�سوم وكذا ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية املنتظمة لبيان طبيعة 
العالقة بني امل�سرف املدعي واملدعي عليها االوىل ونوع التعاقد و�سروط احكام ذلك العقد �سند الدعوى 
وكيية ال�سداد ومدته وكيفية احت�ساب االرباح عنه وما قامت املدعي عليها ب�سدادة وحددت  مبلغ ع�سر االف 
االربعاء   يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  املحكمة.   ب�سدادها خلزانة  عليه  املدعي  الزمت  كاأمانة خربة 

.  Ch2.E.22 املوافق ٢٠١٧/١٢/١3  ال�ساعة 3٠ : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1642 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/١- حنان حم�سن على دروي�س البلو�سي - جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٧/6 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ م�سرف الهالل �س م ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للم�سرف املدعي 
)م�سرف الهالل( مبلغ 45858.59 درهم )خم�سة واربعون الف وثمامنائة وثمانية 
ومبلغ  وامل�����س��اري��ف  ال��ر���س��وم  ع��ن  ف�سال  فل�س(  وخم�سون  وت�سعة  دره���م  وخم�سون 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  اتعاب  ثالثمائة درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1198 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/١- فرانز موهر  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�سالح/عبداهلل  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   ٢٠١٧/١٠/١6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
يوؤدي  بان  املدعى عليه  وال��زام  الدعوى  البيع مو�سوع  �سامل عبيد ح�سن بف�سخ عقد 
تاريخ  من   %9 بفائدة  والزمته  دره��م   ١5٠٠٠٠ يعادل  مبا  ي��ورو   35٧١4.3٠ للمدعي 
 5٠٠ ومبلغ  ال��دع��وى  وم�ساريف  بر�سوم  والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى   ٢٠١٧/3/٢٧
درهم اتعاب حماماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/4040 عمايل جزئي 

م  جمهول  م  ذ  ���س   - امل��ب��اين  لتنظيف  اح��م��د  عبداخلالق  ع��ل��ي��ه/١-  املحكوم  اىل 
 ٢٠١٧/8/٢4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ حممد اكمل اكرب علي بحكمت املحكمة مبثابة 
ح�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 5633 درهم وتذكرة العودة 
اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل 
اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفا واعفت املدعي عليه من ن�سيبه فيها ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2151  جتاري كلي               

ال�سخ�سي  الكفيل  ب�سفته   - �سارما  �سارما  با�سي�سته  افاني�س   -١  / عليه  املدعي  اىل 
ل�سركة بونتون لل�سياحة وال�سفريات - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله / عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )٢6.٧١3.4٢9 
الدعوى  تاريخ  رفع  املحاماة والفائدة  ١٢% من  دره��م( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.3٠ ال�ساعة   ٢٠١٧/١١/٢٧ امل��واف��ق   االثنني  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2972/ 2017 جتاري جزئي              

���س��ارون ج��وري ج��اك��روب  جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه /١- 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان املدعي/ بنك دبي اال�سالمي - �س م ع  قد 
 ١93.٠65.٠٠( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  املحاماة    واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠١٧/١١/٢١  
ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3371  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-حممد نياز اكرب علي - جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
  - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل   / وميثله  ف��رع   - التجاري  ابوظبي  بنك 
للبنك  ي��وؤدي  باأن  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
املدعي مبلغ وقدره )٢88.993.١4 درهم( و�سداد مبلغ وقدره )١5٠ درهم( ال�سحب 
على املك�سوف والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
١٢% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى املنوه عنه يف ال�سحيفه.   وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق  ٢٠١٧/١١/٢3  ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1290  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/١-  احمد ا�سامه حممد ابراهيم  جمهول حمل االقامة 
 / وميثله  العليلي  ال�ساعر  ���س��امل  حميد  ح��م��ده  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - العوي�س  علي  �سامل  را���س��د  حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4٧٢6١٠( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3463  جتاري جزئي              
م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - والديكور  الفنية  ا�سبكت لالعمال   -١  / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ لوتاه بي �سي جاز - �س ذ م م - فرع دبي وميثله / عبداهلل خمي�س 
غريب اآل علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )١٧.5٠٠ درهم( )فقط �سبعة ع�سر الف وخم�سمائة ودرهم( والفائدة القانونية 
بواقع  ١٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام  والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  ٢٠١٧/١١/٢١  ال�ساعة 8.3٠ 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2048  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١-�سعيد حممد جعفر علي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
ال�سالمي  را�سد  را�سد حممد  / جابر  ع وميثله  م  �س   - اال�سالمي  االإم���ارات  م�سرف 
وقدره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   -
التاأخرية   والغرامة  املحاماة   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   ٢.9١٢.669.٧4(
املعجل بال  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 9% من 
امل��واف��ق  ٢٠١٧/١٢/١١  ال�ساعة 9.3٠ �س  ك��ف��ال��ة.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم االث��ن��ني  
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3004  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- الفهيم لل�سناعات  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
نارايانان كارتيكيان نارايانان ب�سفته �سريك يف �سركة / ور�سة النجمة الذهبية 
ل�سيانة املعدات واالليات الثقيلة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املطالبة 
مببلغ وقدره / 665١٠ درهم - والفائدة والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.12 يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠١٧/١١/٢8   ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/499  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- ايجكو لهند�سة امليكانيكا والكهرباء - �س ذ م م ٢-�سركة الهدى 
للمقاوالت - ذ م م 3- ايجكو للمقاوالت - �س ذ م م - فرع  جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ لوتاه بي �سي جاز - ذ م م - فرع دبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها   
توؤدي  بان  للمدعية  يوؤديا  بان  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ال��زام 
تاريخ  من   %١٢ بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   ٢6٠454.4٠ وق��دره  مبلغ  للمدعية 
٢٠١6/٢/8 ، مع الزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  
٢٠١٧/١١/١5  ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل علماً بان املدعي قد عدله طلباته
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2620  مدين  جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / ١-اف�����س��ر خ���ان ح��اج��ي عليم ع��ل��ي��م  جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ فياز خان زاهد باد�ساه   قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   ١٢8٠٠( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9 % من تاريخ اال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  ٢٠١٧/١١/٢٧  
ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3729  جتاري جزئي              

ت���راك���ول  جم��ه��ويل حمل  ل��ني ٢-ب��ي�����س��ي��ت  ع��ل��ي��ه / ١- وين�سينج  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  االقامة مبا ان املدعي/ حمفوظه ح�سني �سليمان البلو�سي -  قد 
الدعوى ومو�سوعها   حل وت�سفية �سركة )م�سنع ال�سامخ لل�سناعات الورقية 
املدعية واملدعي عليهم مع  �سركة ذات م�سوؤولية حم��دودة( املربم عقدها بني 
بالر�سوم وامل�سروفات.   وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء   املدعي عليهم  ال��زام 
املوافق ٢٠١٧/١٢/6 ال�ساعة 8.3٠ �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/713  ا�صتئناف جتاري   
 - البلو�سي  ع��ب��داهلل  احمد  حممد  ح�سني  حمد   -١ ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /م�سرف االإمارات اال�سالمي - �س 
م ع وميثله / جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي -  قد ا�ستاأنف   احلكم 
 ٢٠١٧/4/١١ بتاريخ  جزئي  جت��اري   ٢٠١٧/١٧3 رق���م    ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
 ١٠.٠٠ ال�ساعة    ٢٠١٧/١١/٢٢ امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12171 بتاريخ 2017/11/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/10354  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / ١- اجلمال والب�سرة العاملية - ذ م م  جمهول حمل االقامة 
ديفابرا�ساد  اي���دوارد  �ساداناندا  �سامويل  ب��رادي��ب  �ساداناندا   / املدعي  ان  مبا 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    -
)334٠٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١5٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
ال�سكوى)MB177657671AE( وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  القا�سي   ال�ساعة 8.3٠ �س مبكتب    ٢٠١٧/١١/١5
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�صارقة-الفجر:

اأطلقت مكتبة ال�سارقة العامة، التابعة لهيئة ال�سارقة للكتاب، 
والوثائق،  والكتب،  املخطوطات،  من  متكاملة  بيانات  قاعدة 
الر�سمي  االأر�سيف  يف  املحفوظة  النادرة  التاريخية  واخلرائط 
يعود  م��ادة  اآالف  ثالثة  نحو  تت�سمن  والتي  املتحدة،  للمملكة 
تاريخها اإىل القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين، ت�سكل مبجملها 

كنزاً تاريخياً يتاح االطالع عليه الأول مرة يف املنطقة.  
وتت�سمن هذه املواد، التي ك�سفت عنها املكتبة خالل م�ساركتها 
للكتاب،  ال���دويل  ال�سارقة  ملعر�س  ال�63  ال���دورة  فعاليات  يف 
والدرا�سات  والتقارير،  الر�سائل،  من  جمموعة  االأول،  اأم�س 
اال�ستق�سائية الدبلوما�سية، باالإ�سافة اإىل من�سورات �سحفية، 
وحتليالت اإح�سائية، وكتيبات من�سورة، واأوراق ع�سكرية، واأنواع 

اأخرى كثرة من الوثائق واملخطوطات يف غاية االأهمية.
و�سّنفت قاعدة البيانات يف ثالثة اأبواب رئي�سية ح�سب املنطقة 
اأولها  والوثائق،  املخطوطات  لهذه  العام  واملو�سوع  اجلغرافية 
القرن  منت�سف  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  يف  االأو���س��ط  بال�سرق  يتعّلق 
التا�سع ع�سر وحتى القرن الع�سرين، والتي ت�ستعر�س احِلقب 
ال�سيا�سية واملنعطفات التاريخية التي مّرت بها املنطقة طوال 

تلك الفرتة. 

اأما الباب الثاين فيتعلق باأفريقيا يف االأعوام ما بني 4381-
م�سبوقة  غر  معلومات  والباحثني  للعلماء  وتوفر   ،6691
الغزو  ف��رتة  خ��الل  امل��ت��ح��دة،  للملكة  ال�سرية  امل��را���س��الت  ع��ن 
واال�ستعمار االأوروبي الأفريقيا، كما تك�سف عن اأنظمة احلكم، 
الواليات  اإىل  والهجرة  والبيئة،  وامل���راأة،  والتعليم،  وال��زراع��ة، 

املتحدة خالل تلك الفرتة.  
ت�ستعر�س  خ��ا���س��ة  خم��ط��وط��ات  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  ال��ب��اب  وي�ستمل 
ال��ك��ت��ب، واخل��رائ��ط، واالإع���الن���ات، وال��ل��وح��ات، وال�����س��ور، التي 
تتناول م�سادر ال�سلع مثل النفط، والفرو، والقطن، والبهارات 
اأثرت  التي  التجارة  وط��رق  بها،  اخلا�سة  وال�سفقات  والتبغ، 
على تاريخ هذه املنطقة والعامل، اإىل جانب ا�ستعرا�س مراحل 
تطّور ال�سلع مع مرور الوقت، واالأبعاد الثقافية لها، وتاأثرها 
العالمات  عن  ف�ساًل  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  املجتمعات  على 
التجارية والت�سويق واال�ستهالك لهذه ال�سلع كمنتجات عابرة 

للقارات.
االأحداث  اأه��م  ال��ن��ادرة  وامل��ن�����س��ورات  املخطوطات  ه��ذه  وتغطي 
ال�سرق  ت��اري��خ  يف  وال��ث��ورات  االأه��ل��ي��ة  احل���روب  مثل  الرئي�سية 
 –1791 االأع��وام  العاملي خالل  ال�سيا�سي  وتاأثرها  االأو�سط 
1891، بهدف ت�سهيل عر�س النظريات، واملمار�سات التعليمية 

الحتوائها على مزيج من الوثائق املطبوعة واملواد املرئية. 

العامة:  ال�سارقة  مكتبات  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي،  �سارا  وقالت 
حر�سنا على توفر هذه املخطوطات للت�سهيل على الباحثني 
املتحدة لال�ستفادة مما تقّدمه من  العربية  االإم��ارات  يف دولة 
خيارات معرفية قّيمة كونها �ساهد عيان على التاريخ ال�سيا�سي 
واالقت�سادي ب�سكل خا�س، لتوؤكد اإمارة ال�سارقة من خالل هذه 
الكنوز االإن�سانية باالإ�سافة اإىل كونها منارة العلم والثقافة اأنها 

حا�سنة لوثائق ت�سرد التاريخ وتدلل عليه.
وتابعت املرزوقي: متّثل هذه املواد اإرثاً اإن�سانياً غاية يف االأهمية 
االإن�سان  التي حاكت ظروف  الزمنية  توثيق احلقب  يتمّثل يف 
وم�سرته ومراحل تطوره وما تعاقب عليه من ظروف �سواء 
يف  لالقت�سادية،  و�سواًل  و�سيا�سية  اجتماعية  اأم  ثقافية  كانت 
واجباتها  م��ع  ت��ت��واءم  الأن  املكتبة  خاللها  م��ن  ت�سعى  ترجمة 
جزء  على  التعّرف  لالأجيال  ليت�سنى  واالإن�سانية  احل�سارية 

كبر من تاريخ املنطقة والعامل. 
ي�سار اإىل اأن املخطوطات تتمّتع جميعها مب�سادر علمية حمكمة 
�سادقت عليها كربى املوؤ�س�سات التعليمية على امل�ستوى العاملي، 
منها االأر�سيف الربيطاين الوطني، واالأر�سيف الكندي، واملكتبة 
الربيطانية، وكّل من جامعات �ستنافورد، ومان�سي�سرت، ومكتبة 
للدرا�سات  �سينرت  ران�سون  ه��اري  وم��رك��ز  ك��ام��ربي��دج،  جامعة 

والبحوث التابع جلامعة تك�سا�س االأمريكية.

•• ال�صارقة-الفجر:

مثلما جتمع االأمهات اأوالدها حولها لرتوي لهم حكايات ما قبل النوم، جمعت الكاتبة اللبنانية فاطمة �سرف الدين، 
املعر�س،  امل�سارك يف  كلمات  ا�ست�سافها جناح جمموعة  قرائية  للكتاب، يف جل�سة  ال��دويل  ال�سارقة  اأطفال معر�س 

لرتوي لالأطفال حكايات اأع�ساء اجل�سم التي �سارت �سوراً وق�س�ساً يف موؤلفاتها. 
لالأقدام،  وحكايات  اأح��داث  فيها  يرون  م�سورة  ق�س�س  حولها،  املتحلقني  لالأطفال  الدين  �سرف  الكاتبة  وقّدمت 
قدماي،  عناوين:  حملت  اجلانب  هذا  يف  املوؤلفات  من  �سل�سلة  الكاتبة  اأ�سدرت  حيث  واالآذان،  واالأي���دي،  واالأع��ني، 
وعيناي، و”اأذناي”، ويداي، توجهت فيهم لالأطفال من عمر �سفر حتى الثالث �سنوات، لتنقل لهم بالر�سوم امللونة 

واللغة ال�سهلة معلومات حول اأع�ساء ج�سم االإن�سان، وتدفعهم للت�ساوؤل والبحث.
وو�سط نظرات االأطفال املت�سوقة للمعرفة وموا�سلة احلكاية، نقلت �سرف الدين ق�ستها باللغة، وال�سوت، وتعابر 
الوجه واجل�سد، اإ�سافة اإىل الكتاب امل�سور الذي ظل يكمل الق�سة مع كل �سفحة تطويها الكاتبة، فانتقل االأطفال 

خالل ن�سف �ساعة من الزمن اإىل عامل تكمل فيه اللغة ما تريد ال�سورة قوله.
املو�سيقي يف  االإيقاع  باللغة وال�سور واحلركة وح�سب، واإمنا وظفت  الدين ب�سد حوا�س االأطفال  ومل تكتِف �سرف 
ن�سو�سها لت�سهل على االأطفال متابعة حكاياتها، اإذ تقول يف ق�سة “قدماي”:” بقدمي اأم�سي مثل الع�سكر.. واحد 

اأثنني اإىل االأمام ... بقدمي اأقفز مثل الكنغر .. اإىل الي�سار .. اإىل اليمني..«.

اأم�ضية �ضعرية جمعت ال�ضاعرة حمدة خمي�ض ورجب ال�ضيد
»نب�ض الق�سيد«.. يف قلب 

ال�سارقة الدويل للكتاب 
•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة الدويل للكتاب، م�ساء  الثقايف” يف معر�س  “املقهى  ا�ست�ساف 
وال�ساعر  خمي�س،  ح��م��دة  البحرينية  ال�ساعرة  م��ن  ك���اّلً  االأول،  اأم�����س 

امل�سري رجب ال�سيد، يف اأم�سية �سعرية اأدارتها الكاتبة اأمل امل�سايخ.
حيث  ق�سيدتها  ع��وامل  اإىل  احل�سور  خمي�س  حمدة  ال�ساعرة  واأخ���ذت 
التي عّلقت بني  الغيوم  اأن��ا يف   .. بينكمجُ  ل�ستجُ  واأن��ا   .. االآن  : هنا  ق��راأت 
وهم الرتاب ومتاهة الظنون .. انا ال اأكتبجُ الدمع .. ال اأكتبجُ احلزَن .. 
ال اأكتبجُ امل�ستحيل .. لكنني اإذا ما غ�سبت يرجّت مائي وحربي ي�سيل .. 
واإذا ما ع�سقتجُ اأخرب�سجُ كّل جدار باألوان طيفي واأ�سحك واأبكي واأ�سحك 

كطفل �سغر .
وتابعت ال�ساعرة قراءتها:” ما احلّب اإال رّقة .. وما احلّب اإال ما يفي�س 
اأق�سى من ل�سان  على احلبيِب من �سفيِف الذهب .. وال تكن يف احلّب 
�سوى  احلبيب  وم��ا   .. ون�ستهي  نتوق  م��ا  �سوى  احلبيب  فما   .. اللهب 

املر�سى اإذا القلب اغرتب ..«.
وبدوره األقى ال�ساعر امل�سري رجب ال�سيد ق�سيدة اأهداها لروح املغفور 
“�سم�س  فيها:  ق��ال  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه 
العروبة ا�سرقت.. من قال اإن االأر�س �سحراء وبور.. من كان هذا قوله 
جّنة  زايد  ال�سيخ  عند  ن�سه:” فاالأر�س  ال�ساعر  واأكمل  فالقول زور”، 

.. خ�سراء متلوؤها املباهج وال�سرور.. ». 

•• اأبوظبي-الفجر:

هي جنمة ت�ضطع يف �ضماء الأدب لتحلق دائما يف ف�ضاءات الإبداع يربط 
قلمها ما بني الواقع واخليال مبا يوؤكد خ�ضو�ضية جتربتها باعتبارها واحدة 
من رائدات قالئل �ضاهمن بطريقة ملهمة يف رفع الراية الثقافية والرتقاء 

بذائقة النا�ض واإحداث التغيري الإيجابي يف م�ضرية الإبداع العربي.
التي  مال  الدين  حميي  مرمي  ال�ضاملة  والأديبة  والروائية  الكاتبة  اإنها 
يختلج يف اأحرفها عبق دم�ضقي موؤثر وجذاب.. مار�ضت العديد من الأمناط 
الأدبية على اختالف اأنواعها وو�ضعت ب�ضمتها اخلا�ضة نحو مرافئ النجاح 

والتاألق 

الروائية والأديبة مرمي مال توقع اآخر اإبداعاتها »الثلج احلزين« 

رواية حتمل تقنيات ال�سرد بدقة متناهية ويفي�ض نورها 
على الأمكنة والأ�سخا�ض 

يرجع تاريخها اإىل القرنني التا�ضع ع�ضر والع�ضرين 

مكتبة ال�سارقة العامة تطلق قاعدة بيانات حتوي قرابة 3 اآلف خمطوطة نادرة
خالل جل�ضة قرائية عقدت يف جناح »كلمات«

فاطمة �سرف الدين تعلم اأطفال ال�سارقة 
الدويل للكتاب باحلكايات امل�سورة
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وك��ان��ت اآخ���ر اإب��داع��ات��ه��ا رواي���ة رائ��ع��ة ب��ع��ن��وان )الثلج 
احلزين( مبثابة مولد لنب�س جديد يف حياتها االأدبية 
وخطوة اأخرى نحو تاأ�سيل كيان فريد ومتميز رمبا 
تلقى روايتها اإعجابا كبراً وقبواًل ورواجاً بل وفخرا 
التي  املتميزة  واأقالمه  االأدب��ي  للم�سهد  املتابعني  من 
تق�س فتبدع وتروي فتقنع وحتقق االمتياز لكنها يف 
عاتقها م�سوؤولية كبرة نحو  ت�سع على  ذاته  الوقت 

قادم اأعمالها.
وقعتها  احل��زي��ن(  )ال��ث��ل��ج  ب��ع��ن��وان  التا�سعة  رواي��ت��ه��ا 
الروائية ال�سورية واملوؤرخة يف الرتاث االإماراتي ودول 
اخلليج مرمي مال مبعر�س ال�سارقة للكتاب 7102 
والتي �سدرت عن موؤ�س�سة �سوريانا لالإنتاج االإعالمي 
بدم�سق وجاءت ب� 004 �سفحة من القطع املتو�سط 
وقد ر�سدت املوؤلفة حياة والدها من جميع اجلوانب 
منها اجلانب االإن�ساين وغرها من اجلوانب فجاءت 
كاملة �سيدها البطل والدها يف �سائر مناحي احلياة 

عا�سها الرجل الدم�سقي وفا�س نورها على كل ما كان 
تنب�س  واأعمال  واأمكنة  اأ�سخا�س  من  فلكها  يف  ي��دور 
�سناعة  من  المتناهية  حالة  جموح  وتعك�س  باحلياة 

االأمل وحب النجاح وبناء م�ستقبل م�سرق.
الثلج احلزين جند ثالث م�ستويات  الرواية  يف هذه 
واالأ�سلوب  ال�سكل  ناحية  من  املعامل  وا�سحة  �سردية 
وع��الق��ت��ه��م��ا مب�����س��م��ون ال��ع��م��ل م���ن ن��اح��ي��ة ال�سكل 
واالأ�سلوب وعالقتهما مب�سوع العمل الروائي الراوي 
نا�سية  متتلك  التي  واملوؤلفة  اأواًل  ال�سرة  و�ساحب 
امل��و���س��وع م��ن ال��ن��اح��ي��ة االأدب���ي���ة وم��ن��ه��ج��ي��ة الكتابة 
االإب��داع��ي��ة ث��ان��ي��ا، وث��ال��ث��ا جن��د يف ه���ذا ال��ع��م��ل التي 
املرئي  غر  اخليط  ذلك  ثمة  اأن  املوؤلفة  فيه  اأبدعت 
والذي  العمل  تالفيف  �سائر  يف  بقوة  احلا�سر  لكنه 
يتجلى بوحدة امل�ستوى االأول والثاين وان�سهارهما يف 
بوتقة واحدة م�سكاًل م�ستوى ثالث يتمتع با�ستقاللية 

فريدة بذاته ولذاته. 
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عالمة فارقة يف عامل الت�ضوق والرتفيه 

مهرجان باكو للت�سوق ي�ستقطب الزوار من خمتلف اأنحاء العامل
• باكو -الفجر

ت�ضهد العا�ضمة الأذربيجانية مهرجان باكو للت�ضوق يف دورته الثانية مع العديد من 
الفعاليات التي اأعدت خ�ضي�ضا للماليني من املت�ضوقني والزائرين وال�ضياح والعائالت 
لق�ضاء اأوقات ممتعة واأجواء من املرح حيث تت�ضمن الدورة اجلديدة توليفة اأكرب 
املتنوعة  والأن�ضطة  الهائلة  وال�ضتفادة من اخل�ضومات  الت�ضوق  واأروع من جتارب 

وفر�ض الفوز باجلوائز القيمة.
وتهتم احلكومة الأذربيجانية مبهرجان باكو للت�ضوق باعتباره اأحد اأبرز الفعاليات 
الأذرية  لالأ�ضر  وملتقى  رائدة  ت�ضوق  كوجهة  الذربيجانية  للعا�ضمة  تر�ضخ  التي 
بالت�ضوق  تعنى  التي  الفعاليات  من  العديد  احت�ضانها  عرب  والعاملية  والعربية 
الفائدة  حتقق  التي  الكربى  والتخفي�ضات  الرتويجية  والعرو�ض  واحلــمــالت 

بالو�ضول اإىل �ضريحة اأو�ضع من الزوار واملت�ضوقني كما اإنه اأ�ضبح من�ضة عر�ض 
جاذبة لل�ضياح الراغبني يف اقتناء اأ�ضهر املاركات العاملية باأرخ�ض الأ�ضعار.

كما ي�ضهد احلدث الذي ميتد ملدة �ضهر كامل من منت�ضف اكتوبر اإىل منت�ضف 
 % نوفمرب بالإ�ضافة اإىل التنزيالت الكربى التي ت�ضل اأحيانا اإىل اأكرث من 80 
على بع�ض املنتجات العاملية ا�ضرتجاع �ضريبة القيمة امل�ضافة يف نف�ض اليوم 
الذي يقوم فيه املت�ضوق بالختيار بني جمموعة هائلة من املنتجات العاملية 

التي تروق جلميع الأذواق. 
املحالت  من  كبرية  جمموعة  مب�ضاركة  للت�ضوق  باكو  ملهرجان  اأ�ضبح  وقــد 
باعتباره داعما  القطاعات  ايجابية وا�ضحة على كافة  انعكا�ضات  واملتاجر 
قوّيا لالقت�ضاد الأذربيجاين يف ظل جاذبيته وقدرته على ا�ضتقطاب اأعداد 

قيا�ضية من الزّوار وال�ضّياح �ضواء من داخل الدولة اأو من خارجها كل عام.
جمموعة  ال���ت���ق���ت  )ال����ف����ج����ر( 
االأعمال  ورج�����ال  ال��ت��ج��ار  م���ن 
وامل�ستثمرين والعاملني يف اإدارة 
يف  امل�ساركة  التجارية  املحالت 
اأن  اأك��دوا على  الذين  املهرجان 
االإيجابية  املهرجان  انعكا�سات 
القطاعات،  كافة  على  وا�سحة 
الذين  وال�سياح  ال���زوار  واأي�سا 
�سعادتهم مبهرجان  عربوا عن 
لهم  اأت����اح  ال���ذي  للت�سوق  ب��اك��و 
بزيارة  اال�ستمتاع  يف  الفر�سة 
اأذرب���ي���ج���ان مب���ا ت��زخ��ر ب���ه من 
فريدة  واأثرية  �سياحية  مواقع 
باالإ�سافة اإىل متعة الت�سوق يف 
و�سراء  التجارية  امل��راك��ز  اأرق��ى 
باأ�سعار  العاملية  امل��ارك��ات  اأ�سهر 

جاذبة.

باري�ض غالريي
العالمات  من  غالري  باري�س 
واملتخ�س�سة  املميزة  التجارية 
وامل��ك��ي��اج ومنتجات  ال��ع��ط��ور  يف 
والنظارات  ب��ال��ب�����س��رة  ال��ع��ن��اي��ة 
ال���������س����م���������س����ي����ة وال�����������س�����اع�����ات 
اجللدية  وال�سلع  وامل��ج��وه��رات 

وغرها.
وع��ن ب��داي��ات ب��اري�����س غالري 
اأحمد  ح�����س��ن  ال�����س��ي��د/  الأك�����د 
ق������������دورة امل������دي������ر ال����ت����ج����اري 
العا�سمة  يف  غاليىي  لباري�س 
باري�س  اأن  باكو  االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 
بداية  يف  ت��اأ���س�����س��ت  غ����ال����ري 
اإىل  ال�����س��ارق��ة  يف   1983 ال��ع��ام 
يف  الثاين  فرعها  افتتاح  مت  اأن 
برجمان بدبي بداية الت�سعينات 
حتى  والتو�سع  اجلهد  وا�ستمر 
يف  فرعا   33 االآن  لدينا  اأ�سبح 
االإم����ارات ث��م ب��داأن��ا التو�سع يف 
اأول فرع  ب��ف��ت��ح  اأي�����س��ا  اخل����ارج 
لنا يف باكو وحاليا يتم التفكر 
بجورجيا  ال��ق��ادم��ة  املحطة  يف 

ودول اأخرى. 
اأن ف��رع باكو افتتح يف  واأ���س��اف 
اخلام�س من مايو 2017 حيث 
مثل  اإىل  بحتاجة  ال�سوق  ك��ان 
ه��ذا ال��ف��رع لتقدمي ع��دد كبر 
ال��ع��امل��ي��ة فلدينا  م��ن م��ارك��ات��ن��ا 
عطور  م���ارك���ة   50 م���ن  اأك�����رث 
و30 ماركة �ساعات و20 ماركة 
ن����ظ����ارات وك��ل��ه��ا م���ن امل���ارك���ات 

العاملية.
االقت�سادي  ال��ف��ك��ر  اإن  وق�����ال 

يف اذرب���ي���ج���ان ي�����س��ج��ع ع��ل��ى جذب 
وبالتايل  اخلارجية  اال�ستثمارات 
والت�سجيع  ال����دع����م  ك����ل  وج����دن����ا 
الفتتاح فرعنا الذي بداأنا التفكر 
فيه قبل اأربع �سنوات واأر�سلنا فريقا 
كامال من املديرين امل�سوؤولني اإىل 
اأذربيجان لدرا�سة ال�سوق والتعرف 
وقد  للبلد  املنا�سبة  امل��ارك��ات  على 
ك��ن��ا نتوقعه  ال��ك��ث��ر مم���ا  ح��ق��ق��ن��ا 
باأفكار جديدة  باكو  اإىل  اأتينا  فقد 
من دبي لتطبيقها هنا فنحن نبيع 
خدمة اأكرث منها �سلعة بداية من 
ح�سن املقابلة من قبل فريق عمل 
للعميل  يقدم  م�ستوى  اأعلى  على 
�سرحا وافيا اإىل تقدمي خدمات ما 
حتتاج  التي  للمنتجات  البيع  بعد 
ل�سيانة ، ومع ذلك فقد عملنا على 
بكثر من  اأرخ�����س  اأ���س��ع��ارن��ا  جعل 
واأدخلنا ماركات جديدة  مناف�سينا 
اإىل  ، م�سرا  جل��ذب ع��م��الء ج��دد 
اأن هناك خططا طموحة لفتح من 
4 اىل 5 اأفرع جديدة يف العا�سمة 

االأذربيجانية، 
وحول الفكرة املرت�سخة عن غالء 
االأ�سعار يف باري�س غالري قال اإن 
اأن  تناف�سية مع مالحظة  اأ�سعارنا 
بع�س املحالت قد تعر�س منتجات 

غر اأ�سلية اأما لدينا فاإن عمالءنا 
حمالتنا  يف  مطلقة  ث��ق��ة  ل��دي��ه��م 
على  يح�سل  وه���و  منتجاتنا  ويف 
ال�����س��م��ان ال��ك��ام��ل الأن��ن��ا نعمل مع 
اإعادة  وميكننا  املعتمدين  الوكالء 
عيب  اأي  وج���ود  ثبت  م��ا  اإذا  املنتج 
فيه ونظرا الأن النا�س هنا يف باكو 
يخ�سون من املنتجات املقلدة فاإنهم 
لثقتهم  حم��الت��ن��ا  ع��ل��ى  ي��ق��ب��ل��ون 
الكبرة ولذلك فاإننا �سوف ننظم 
لعمالئنا  ل��ن�����س��رح  ق��ري��ب��ا  ف��ع��ال��ي��ة 
واملقلد  االأ�سلي  املنتج  بني  الفرق 
وكيفية ك�سفه ففي بع�س احلاالت 
الفرق يف ال�سعر يعادل الفرق بني 

ما هو اأ�سلي وما هو مقلد.
وحتدث ق��دورة عن مهرجان باكو 
للت�سوق موؤكدا اأن باري�س غالري 
االأوىل  للمرة  املهرجان  يف  ت�سارك 
م�سيدا بفكرة املهرجان التي تلقى 
ق��ب��وال ك��ب��را م��ن ال���زوار املحليني 
وال�سياح كما اأنها ت�ساهم يف تن�سيط 
ال�سياح  ع����دد  وزي�������ادة  االق��ت�����س��اد 

فالعميل يتمتع لدينا خالل فرتة 
اإىل  ت�سل  خ�سم  بن�سبة  املهرجان 
% بالغ�سافة اإىل  تلقي هدايا   50
فورية كما اأن العميل ي�ستفيد من 
الب�سرة  وتنظيف  امل��اك��ي��اج  خ��دم��ة 
جمانا يف حال ال�سراء بقيمة مائة 
»م��ن��ات« فقط وبعد ك��ل ه��ذا يحق 
القيمة  �سريبة  ا�سرتجاع  للعميل 

امل�سافة. 

)نوفكو(
ال�سيدتان  اأك������دت  ج��ان��ب��ه��م��ا  م���ن 
�سركة  اأن  و«ل����ي����م����ان«  »ن����ي����ج����ار« 
التابعة  وامل������ح������الت  )ن�����وف�����ك�����و( 
ل���ل�������س���رك���ة وه������ي اأك��������رث م�����ن 40 
اأرقى ماركات املالب�س  حمال لبيع 
املت�سوفني  اإقباال كبرا من  ت�سهد 
اأن  واأ�سافتا  املهرجان  خالل فرتة 
)نوفكو( تقدم 25 ماركة خمتلفة 
مما   %  30 اإىل  ت�سل  بخ�سومات 
يجذب عمالء جددا �سواء حمليني 

من داخل اأذربيجان اأو �سياح ياأتون 
االإم����������ارات ودول  م����ن  م��ع��ظ��م��ه��م 
وبع�س  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
من  وغ��ره��ا  وكازاخ�ستان  رو�سيا 

دول العامل. 
االأوىل  امل�ساركة  من  الرغم  وعلى 
عن  ع���ربت���ا  اأن���ه���م���ا  اإال  ل��ل�����س��رك��ة 
واملوؤ�سرات  النتائج  ع��ن  ر�سائهما 
للت�سوق  باكو  ملهرجان  االيجابية 
ح��ي��ث حت��ق��ق��ت ن��ت��ائ��ج ت�����س��ل اإىل 
% زيادة يف املبيعات باملقارنة   120
مع ال�سهر املا�سي الذي حقق منوا 

.%  90
تنمو  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت���ا 
جعلهم  مم���ا  م��ت�����س��ارع��ة  ب���وت���رة 
اأفرع  بافتتاح  التو�سع  يف  يفكرون 
يف اخل����ارج وال��رتك��ي��ز ح��ال��ي��ا على 
امل�ستقبل  يف  جورجيا  يف  ف��رع  فتح 
حيث ك��ان التفكر يف فتح ف��رع يف 
كافة  بوجود  فوجئوا  لكنهما  دب��ي 

امل��������ارك��������ات 
ب�����ال�����ف�����ع�����ل يف 

دبي.
)�ضينتيك�ض(

�ساالييفا  ن���ارم���ني  ال�����س��ي��دة 
ملحالت  ال���ت�������س���وي���ق���ي���ة  امل������دي������رة 
تقديرها  عن  ع��ربت  )�سينتيك�س( 
ع��ل��ى مهرجان  ال��ق��ائ��م��ني  جل��ه��ود 
العمالء  اأن  م��وؤك��دة  للت�سوق  باكو 
ب�����س��ك��ل م���ل���ح���وظ على  ي���ق���ب���ل���ون 
الت�سوق خالل فرتة املهرجان التي 
تتاح  وب��ال��ت��ايل  �سهر  مل���دة  ت�ستمر 
عر�س  فر�سة  ولعمالئها  لل�سركة 
واال�ستفادة  املنتجات  اأرق��ى  و�سراء 
من احل�سومات الكبرة التي تقدم 
باالإ�سافة  ك��ام��ل  �سهر  م���دار  على 
القيمة  ���س��ري��ب��ة  ا����س���رتج���اع  اإىل 

امل�سافة.
�سركة  اأن  ن�����ارم�����ني  واأ������س�����اف�����ت 
حملية  �سركة  وه��ي  )�سينتيك�س( 
واملنتجات  للمالب�س  اأذربيجانية 
 1994 ع�����ام  اف��ت��ت��ح��ت  اجل���ل���دي���ة 
اآخ����ر وقد  ب��ع��د  ع��ام��ا  ت�سهد من���وا 
كازاخ�ستان  يف  لها  فرعا  افتتحت 
كما اإنهم يفكرون يف فتح فرع اآخر 
اإىل  واأ����س���ارت  م�ستقبال..  دب���ي  يف 
اخلدمة  بتقدمي  ال�سركة  اهتمام 
املميزة للعميل الذي اأ�سبح يثق يف 

ال�سركة ومنتجاتها.

ايديال للعطور وم�ضتح�ضرات 
التجميل

ت���ع���د اي����دي����ال واح�������دة م����ن اأك����رب 
11 فرعا  حمالت العطور ولديها 
و�سوجنايد  ون���خ�������س���وان  ب���اك���و  يف 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل ث��الث��ة اأف���رع حتت 
الفرع  م��دي��ر  واأك���د   )mac( ا���س��م
اإجلار  ال�سيد/  ب��اك��و  يف  الرئي�سي 
كانت  ال�سركة  بداية  اأن  دادا���س��وف 
يف 1999 واأنهم يعتزمون فتح فرع 
االذربيجانية  العا�سمة  يف  جديد 
اآخ��ر يف  وف��رع   2017 نهاية  قبل 
اإنهم  2018 كما  نخ�سوان يف مايو 
ب�سدد التفكر يف فتح اأفرع باخلارج 
وخ�سو�سا يف اأبوظبي ودبي م�سرا 
اإىل اأن م�ساركتهم يف مهرجان باكو 
للت�سوق للمرة الثانية على التوايل 

ية  لعنا ا و
امل������ن������زل������ي������ة 

وال�سحية.
واأ�ساف اإن )بحر �ستورز( متنح 
هائلة  ت��خ��ف��ي�����س��ات  ع���م���الءه���ا 
خالل فرتة املهرجان باالإ�سافة 
امل�سافة  القيمة  ا���س��رتداد  اإىل 
م�سرتياتهم  ق��ي��م��ة  وح�������س���ب 
ف��اإن��ه��م ي��ح�����س��ل��ون اأي�����س��ا على 
اأملار بفكرة  هدايا عينية، واأ�ساد 
الكثر  �سجعت  التي  املهرجان 
م��ن ال��ع��ائ��الت يف ال��ب��الد على 
هائلة  اأع���دادا  وجذبت  الت�سوق 
من ال�سياح خ�سو�ساً من الدول 
كافة  وم��ن  ع��ام  ب�سكل  العربية 
التعاون اخلليجي  دول جمل�س 
املا�سيني  ال��ي��وم��ني  اأن  م��وؤك��دا 
اأكرث  ال�سركة  اأف���رع  ا�ستقبلت 
اإماراتية  ع��ائ��ل��ة  ع�����س��ري��ن  م��ن 
اأي�سا من الهند  كما ياأتي زوار 
وفرن�سا  وج��ورج��ي��ا  وباك�ستان 
ورو�سيا وغرها من دول العامل 
لال�ستفادة من احل�سومات على 

اأرقى املنتجات.
وقال: اإن لدى �سركته حمالت 
اأخرى هي )ميوزيك غالري( 
كافة  لبيع   1993 يف  افتتحت 
م�سرا  االل��ك��رتون��ي��ة  املنتجات 
اأف�سل  ب��ت��ق��دمي  اه��ت��م��ام��ه  اإىل 
وباأرخ�س  واأرق��ى خدمة  ج��ودة 
ال�سركة  نالت  ولذلك  االأ�سعار 

ثقة العمالء من كل مكان.

مهرجان ناجح بكافة 
املقايي�ض 

للت�سوق  ب��اك��و  م��ه��رج��ان  ح��ق��ق 
انعا�س  اإىل  واأدى  باهرا  جناحا 
و�سجع  و���س��ي��اح��ي  اق���ت�������س���ادي 
املدينة  زي��ارة هذه  ال�سياح على 
ذات�����ه  ال�����وق�����ت  ويف  اجل���م���ي���ل���ة 
خ�سم  ن�سبة  للم�سرتين  حقق 
اأكرث  اإقباال  وللبائعني  خيالية 
ع���ل���ى ب�����س��ائ��ع��ه��م.. ل���ك���ن كان 
اأحدهما من قبل  هناك طلبان 
البائعني واالآخر للم�سرتين.. 

االأول يتمثل يف توقيت املهرجان 
اأن  ي��اأم��ل��ون  ال��ب��ائ��ع��ني  فبع�س 
املهرجانات  م���واع���ي���د  حت�����دد 

املقبلة يف املوا�سم ال�سياحية.
فيتعلق  ال���ث���اين  ال��ط��ل��ب  اأم�����ا 
ال�سريبة  ا����س���رتج���اع  ب�����س��رط 
ياأملون  ف��ه��م  ال���ي���وم  ن��ف�����س  يف 
ال�سرتداد  اأط���ول  وق��ت  منح  يف 

ال�سريبة.

وقد 
ج����ل����ب����ت 
العديد  ال���ي���ه���م 
من ال�سياح من االإمارات 
والعديد  والعراق  اخلليج  ودول 
اأرقى  لتقدميهم  نظرا  ال��دول  من 
تق�����دم  ك��م��ا   ، ال��ع��امل��ي��ة  امل����ارك����ات 
تخفي�س����ات  اي�����دي�����ال  حم�����الت 
املنتج  قيمة  من   %  70 اإىل  ت�سل 
التي  ال�سلع  بع�س  اإىل  باالإ�سافة 
اأن  مثل  خا�سة  ل��ع��رو���س  تخ�سع 
ع��ب��وة ويح�سل  ال��ع��م��ي��ل  ي�����س��رتي 
ع����ل����ى اأخ�����������رى جم�����ان�����ا وك����ذل����ك 

ا�سرتجاع ال�سريبة. 
متعددة  منتجات  اي��دي��ال  وت��ق��دم 
بالب�سرة  وال���ع���ن���اي���ة  ل���ل���م���اك���ي���اج 
وال�����س��ع��ر وه���ي منتجات  واجل�����س��م 
ع��ال��ي��ة يف  ج�����ودة  وذات  رخ��ي�����س��ة 
الوقت ذاته كما تقدم ايديال بع�س 
اأدوات التجميل امل�سنعة يف ايطاليا 

خ�سي�سا لها.
للت�سوق  ب��اك��و  م��ه��رج��ان  وو����س���ف 
للزوار  ي��ت��ي��ح  رائ����ع  متنف�س  ب��اأن��ه 
وال�سياح فر�س ال�سياحة والت�سوق 
اأذربيجان  ب����اأج����واء  واال���س��ت��م��ت��اع 

ال�ساحرة. 
اإن��ن��ا ن��ق��ود ال�����س��وق وبالتايل  وق���ال 
لزبائننا  اأ�سدقاء  نكون  ب��اأن  نهتم 
ونقدم اأف�سل مالدينا الإر�سائهم ، 
اأما ال�سياح فنحن نعتربهم �سيوفاً 
لدينا ون�سعد بقدومهم ونبذل كل 
جهد ملنحهم فكرة �ساملة ومف�سلة 
منتجاتنا  من  بداية  �سيء  كل  عن 
اجلميلة  ب���ل���دن���ا  ع����ن  ����س���رح  اإىل 
 % اأذرب���ي���ج���ان ول���ذل���ك ف�����اإن 99 

منهم يعودون للت�سوق لدينا.

)بحر �ضتورز(
�ستورز(  )بحر  جمموعة  افتتحت 
اأول فرع لها يف مايو 2017 وخالل 
5 اأ�سهر فقط افتتحت ثمانية اأفرع 
�سبعة منها يف باكو والثامنة خارج 
االأوىل  للمرة  وت�سارك  العا�سمة 
يف مهرجان باكو للت�سوق، وو�سف 
ب���اي���رام���وف - مدير  اأمل�����ار  ال�����س��ي��د 
اإحدى  باأنها  ال�سركة   - الت�سويق 
الوطنية  االأذربيجانية  ال�سركات 
الرائدة يف عدد كبر من املنتجات 
ومنتجات  العطور  م��ن  الطبيعية 
بالب�سرة  وال���ع���ن���اي���ة  ال��ت��ج��م��ي��ل 

تخفي�سات هائلة وجوائز وفعاليات متنوعة و�سط اأجواء من املتعة واملرح

فعاليات متنوعة ل�ضفاء جو من املتعة خالل عملية الت�ضوق

اأملار بايراموف: حمالت بحر تقدم اأرقى املنتجات وباأرخ�ض الأ�ضعار

اإجلار دادا�ضوف وموظفو )ايديال( ح�ضن قدورة املدير التجاري لباري�ض غالريي )باكو( وعدد من فريق العمل )باكو(

نارمني �ضالييفا: اإقبال كبري طوال فرتة املهرجان

نيجار وليمان ت�ضيدان بفكرة املهرجان
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

فهد بن غراب

تكلـيـف دون  مــن  اخلبـر  هـات 

املراهيـف عـذب  �صاحبـي  عن 

التـوا�صـيـف فـيــه  لــي  اإيـزيـن 

مكافـيـف فــي  لو�صيـحـي  عيـن 

توا�صيـف يو�صـف  ح�صن  من  له 

مناكـيـف مــروا  مــن  �صــروات 

ت�رشيف ــاه  ــص ار� يف  لــه  ــاد  ع وان 

مــلــزوم بـالـخـبـر  ياملـطـلـعـي 

الـلــوم رمـ�صــة  يــداري  �صــره 

لـحــزوم مـنـبـوت  رعـــى  ريــم/ن 

وخــتــوم الــــدل  لـبــا�س  لـــوال 

اهـمــوم احمـبـه  زاد  �صــد  وان 

الـقـوم ابـحـوزة  و�صــار  ربـعـه 

�صــوم عقـب  مـن  امعيـد  فرحـة 

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

االأر�س مثل العر�س يا جاهل الدار

                                 باأروحنا اللي منتلك نحتميها 

ع�صى اهلل يحّرم عيونه على النار

                           كل واحٍد ي�صهر على االأمن فيها 

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

الفنان حممد الهاملي/ فتى ليوا

علم داري
 كـــــــــــــرث مـــــــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــّز يــــــطــــــريــــــنــــــي

عــــــــنــــــــاويــــــــنــــــــي يل  وتـــــــــ�ـــــــــضـــــــــهـــــــــد 

ـــــي ـــــن ـــــي ـــــن ـــــع ــــــــــــــــــــــــار الـــــــــــــــعـــــــــــــــّز ت دي

ولئــــــــــــــــــــــــي بـــــــقـــــــلـــــــبـــــــي وعـــــــيـــــــنـــــــي

ــــبــــيــــنــــي ََعــــــــــــَهــــــــــــد بــــــــــــالــــــــــــروح يــــ�ــــض

ـــــــــــــــــّب تـــــعـــــطـــــيـــــنـــــي قــــــــ�ــــــــضــــــــيــــــــدة ح

ـــــــــوخ املـــــــــــجـــــــــــد يـــــكـــــفـــــيـــــنـــــي ـــــــــي ـــــــــض �

نـــــــ�ـــــــضـــــــيـــــــد الـــــــــــــعـــــــــــــزم يــــــهــــــديــــــنــــــي

عـــــــلـــــــى تــــــــــــــــــراب الـــــــــــوطـــــــــــن فــــيــــنــــي

ـــــنـــــيـــــنـــــي فــــــــــــداهــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــروح و�ـــــض

طـــــــــــــــاري ــــــــــر  ــــــــــخ ــــــــــف ال غـــــــــــــــري  ول 

داري وعــــــــــــلــــــــــــم  اإمـــــــــــــــــــــاراتـــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــالدي وبـــــــــهـــــــــجـــــــــة اأنـــــــــــــظـــــــــــــاري ب

ـــــــــــــــاري دمــــــــــــــــــــــــــــــوٍع والــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــر ج

ــــــــــاري ــــــــــك ــــــــــــــم اف ــــــــــــــض اأجــــــــــــــــــــــــــــّدد وار�

اأمـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــن رّبـــــــــــــنـــــــــــــا الـــــــــــبـــــــــــاري

ـــــــم واعــــــــــــــــــــــــزف اوتــــــــــــــــــــاري ـــــــه ـــــــم ـــــــض ا�

ـــــــــــة وانـــــــــــــــــــــــــــرث ازهـــــــــــــــــــــــــــاري ـــــــــــب حم

ـــــــــــــــــــــــــت ا�ـــــــــــــضـــــــــــــواري اأمـــــــــــــــــــــــــاين وزان

داري الــــــــــــــغــــــــــــــال  امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

 ريــتـ�يــت

******

كلنا خليفة
العيد بــهــجــّة  �ــضــّحــى  يف  ــمــّوك  ــض � ــافــوا  ــض �

ــمــّدى بعيد ــل ل ــك  نــظــرّت مــن   ، مــن هــيــبــّتــك 

�ــضــمــّوك ــّح  ــاف ــض �  ، ــد  ــعــي ال حــتــى   .. واأظــــــّن 

ــّوك ــل ــــْ / ْع ــّر ل ــاد فــخـــ ــجـــ تــاأتــي لــك . المـــ

عبداهلل ق�صيرّ الدرعي

Kbmalmansoori@ م. خالد املن�صوري

نـــفـــنـــوف ــــز  ــــع ال تـــلـــبـــ�ـــض  ـــــوٍف  هـــــن داري 
ـــروف ـــض ـــ� م الـــــعـــــز  بـــــــــــاأول  ـــا  ـــقـــه خـــل اهلل 

ـــــواين ـــــغ ال ــــج  ــــي ــــل اخل ــــد  ــــق ع يف  اتــــــقــــــود 
كــــــل الـــــــــــدول عــــقــــب الإمــــــــــــــــارات ثــــاين

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

تغريدات ال�ضعراء يف و�ضم 
#افتتاح_اللوفر_اأبوظبي


