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ن�صائح هامة عند التخطيط للحمل بعد الـ 35

هناك عدة اأمور ت�ساعد على اأن تكون الوالدة بعد الـ 35 طبيعية، كما 
توجد اإجراءات ت�سهل حدوث االإخ�ساب، وتعّزز �سحة احلمل نف�سه. 

اإليك بع�ض اخلطوات الهامة عند التخطيط للحمل بعد الـ 35:
 * تعديل منط احلياة، بزيادة �ساعات النوم، وحت�سني جودته.

* تخفيف الوزن الزائد، وحت�سني تدفق الــدورة الدموية عن طريق 
الن�ساط البدين، مع تقوية ع�سالت احلو�ض.

* موا�سلة التمارين اخلفيفة وامل�سي بعد حدوث احلمل.
واملك�سرات  والفواكه  اخل�سروات  ح�سة  بزيادة  املتوازنة،  التغذية   *
الــدهــون، واحلــد من  واحلليب قليل الد�سم والــروتــني اخلــايل من 

كمية الن�سويات، وتفادي املخبوزات اجلاهزة.
* حت�سني الرابطة الزوجية، خا�سة مع وجود تقلبات يف املزاج خالل 

هذه املرحلة، واحلاجة اإىل تقوية ال�سلة احلميمية مع الزوج.
* زيادة طبيب االأ�سنان، وعالج اأية م�ساكل يف اللثة اأو ت�سو�ض االأ�سنان. 
واتباع  الطبيب،  مراجعة  عليك  باملفا�سل  م�ساكل  وجــود  حالة  يف   *
ع�سالت  لتقوية  الطبيعي  العالج  ذلك  يف  مبا  العالجية  التو�سيات 

املفا�سل.

كيف يحمي مري�ض ال�صكري قلبه؟
ال�سكري،  مر�سى  بني  القلب  باأمرا�ض  االإ�سابة  احتماالت  تت�ساعف 
مر�سى  من  باملائة   75 اإىل   65 اأن  اإىل  الطبية  التقديرات  وت�سري 
لذا،  ال�سكري.  بعد  ما  مرحلة  يف  القلب  مب�ساكل  ي�سابون  ال�سكري 

على مري�ض ال�سكري اتخاذ احتياطات اإ�سافية حلماية قلبه.
اأول خطوة حلماية القلب هي �سبط ن�سبة ال�سكر بالدم. وقد اأظهرت 
بعد  �سنوات   10 اأول  خــالل  بــالــدم  ال�سكر  ن�سبة  �سبط  اأن  درا�ــســات 

االإ�سابة بال�سكري ي�ساعد القلب كثرياً يف ال�سنوات التالية.
الوزن  اإنقا�ض  هي  كثرياً  تاأخريها  ينبغي  ال  والتي  الثانية  اخلطوة 

بن�سبة ترتاوح بني 7 و10 باملائة.
اإجراءات  اتباع  عليك  ال�سكري  بعد  القلب  حماية  خطوات  ولتعزيز 
ب�سيغة  الكول�سرتول.  ومــراقــبــة  الـــدم،  �سغط  ارتــفــاع  �سد  الــوقــايــة 

اأخرى، حماية القلب من العوامل التي ت�سبب اأمرا�سه.
اأو البحث  واإذا كنت مدخناً ينبغي العمل علي االإقالع عن التدخني، 

عن بدائل مقبولة مثل علكة النيكوتني.
وب�سكل عام، عليك مراقبة �سحتك من خالل قيا�ض ال�سغط واإجراء 
الن�ساط  ممار�سة  مع  وال�سكري،  للكول�سرتول  الدورية  الفحو�سات 

البدين وامل�سي.

تعّلم لغتني يعّزز قدرات طفل التوحد
االأطفال  تعّلم  اأن  االأوىل من نوعها  درا�سة كندية هي  نتائج  اأظهرت 
الذهنية  الــقــدرات  مــن  جمموعة  يح�سن  لغتني  بالتوحد  امل�سابني 
ومراقبة  االنتباه  تت�سمن  والتي  التنفيذية،  الوظائف  با�سم  ُتعرف 
ال�سلوك والذاكرة العملية. وتفتح هذه النتائج باباً جديداً للبحث عن 
تاأثري تعّلم لغتني على االأع�ساب وخاليا الدماغ بالن�سبة للم�سابني 

بالتوحد.
اأثارت  اأجريت يف جامعة مكجيل  التي  الدرا�سة  اأن  الرغم من  وعلى 
اأول بحث من نوعه عن تاأثري  اأنها  اإال  اإجابات،  اأكرث مما قدم  اأ�سئلة 

حتدث لغتني على الوظائف املعرفية للم�سابني بالتوحد.
وبح�سب الدرا�سة ي�ستطيع الطفل امل�ساب بالتوحد التنقل يف احلديث 
على  لغتني  حتدث  وي�ساعده  ب�سهولة،  يجيدهم  اللتني  اللغتني  بني 
تقليل نق�ض االنتباه، واكت�ساب مرونة معرفية؛ والتي تعني �سهولة 
العام  االإدراكـــي  االأداء  اإىل جانب حت�سني  التنقل من مو�سوع الآخــر، 

للطفل.
و�سلطت  دفيلومبنت،  ت�سايلد  جملة  يف  الدرا�سة  نتائج  ُن�سرت  وقــد 
امل�ساب  الطفل  عليها  يح�سل  اأن  ميكن  التي  الــفــوائــد  على  ال�سوء 

بالتوحد عندما يكون ثنائي اللغة.
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العدوى اأبرز �صبب للإ�صابة بال�صدفية
اأن ال�سدفية تعتر من االأمرا�ض  اأو�سح الروفي�سور مايكل �ستي�سرلينج 
االأمرا�ض  مــن  تعد  اأنــهــا  عــن  ف�ساًل  منها،  ال�سفاء  يتم  ال  التي  الــوراثــيــة 

املزعجة، ولذلك فاإن طرق عالجها تعتمد على تخفيف اأ�سرارها.
واأ�سار طبيب االأمرا�ض اجللدية يوهان�ض جوتفالد اإىل اأن ال�سدفية ميكن 
اأن تظهر يف مناطق متفرقة يف اجل�سم، والنوع ال�سائع من ال�سدفية تغطى 
فيه مناطق حمددة من اجللد بق�سور ف�سية، وتبدو يف اأ�سكال اأخرى وكاأنها 

طفح جلدي اأو حتاط ببثور.
وعند حك موا�سع االإ�سابة تتحرر ق�سرة فيما يعرف بظاهرة الت�سمع، وبعد 
اإزالة هذه الطبقة تبقى ما ي�سمى باآخر ب�سرة والتي تظهر باللون االأحمر، 

واإذا ا�ستمرت احلكة تظهر قطرات دم �سغرية تعرف "بالندى الدموي".
ولكن  ال�سدفية،  ظهور  �سبب  هي  احلــاالت  من  كثري  يف  الــعــدوى  وتعتر 
نوبات  اإىل  تـــوؤدي  اأن  ميكن  الغذائي  التمثيل  وا�سطرابات  اأي�ساً  التوتر 
جديدة، كما اأن اجلروح ميكنها اأن تثري ال�سدفية يف املو�سع، وهو ما يعرف 

بظاهرة كوبرن. 
مب�ست�سفى  ال�سدفية  مركز  من  مروفيت�ض  اأولري�ض  الروفي�سور  واأ�ــســار 
االأحيان  مــن  كثري  يف  يتطلب  ال�سدفية  عــالج  اأن  اإىل  كييل  يف  اجلامعة 
اللجوء اإىل م�ستقات الكورتيزون، حيث تظهر تاأثرياً فعااًل و�سريعاً يف عالج 
االلتهابات يف املوا�سع امل�سابة من اجللد. وباالإ�سافة اإىل ذلك، يتم و�سف 
م�ستح�سرات  وهناك  واملراهم،  الكرميات  يف  اأي�ساً  )د(  فيتامني  م�ستقات 
لكل  املنا�سب  العالج  اتباع  يتعني  ذلك  الفعالتني، ومع  املادتني  جتمع بني 
حالة على حــدة، ففي كثري من احلــاالت ال يكفي عالج اجللد بالكرميات 
البنف�سجية  فــوق  ال�سوء  باأ�سعة  العالج  اإ�سافة  ميكن  ثم  ومــن  واملــراهــم، 

للوقاية من االلتهابات اأو عن طريق حمامات امللح الطبية. 

ال�صيلينيوم متنع 
ت�صخم الربو�صتاتا 
معدن  اأن  اإىل  طــبــيــة  تـــقـــاريـــر  تــ�ــســري 
الوقاية  يف  هاماً  دوراً  يلعب  ال�سيلينيوم 
اأنه  كــمــا  الــرو�ــســتــاتــا،  مــن ت�سخم غـــدة 
ي�ساعد على عالج الت�سخم عند حدوثه. 
تغريات  الزائد  الرو�ستاتا  منو  وي�سبب 
يف مـــ�ـــســـتـــوى هــــرمــــوين اال�ـــســـرتوجـــني 
والتو�ستي�سرتون، وهذا الت�سخم احلميد 
 ،50 الـ  بعد  الرجال  بني  �سائعة  م�سكلة 
وقــد حتــدث قبل ذلــك. مــن اأهــم عوامل 
اخلطر التي ت�سبب ت�سخم الرو�ستاتا: 
الوراثي،  واال�ستعداد  العمر،  يف  التقدم 
اأظهرت  وقد  التبغ.  منتجات  وا�ستهالك 
ال�سيلينوم  مـــعـــدن  نــقــ�ــض  اأن  درا�ــــســــات 
يف اجلـــ�ـــســـم �ــســمــة مــ�ــســرتكــة لـــــدى من 
كما  الــرو�ــســتــاتــا،  ت�سخم  مــن  يــعــانــون 
املعدن يعمل على  اأن هــذا  درا�ــســات  بينت 
التهاب  ت�سبب  التي  االأكــ�ــســدة  مــن  احلــد 
ويــحــتــاج اجلــ�ــســم كميات  ــتــاتــا.  الــرو�ــس
زيادة  وميــكــن  ال�سيلينيوم.  مــن  �سئيلة 
طريق  عن  املعدن  من  اجل�سم  مدخالت 
املك�سرات،  الــتــالــيــة:  الــغــذائــيــة  املــ�ــســادر 
والتونة  كال�سلمون  الدهنية  واالأ�سماك 

واملكاريل، والبي�ض، ومنتجات االألبان.

وداعا للتيتانيوم 
يف جراحة العظام

طـــور عــلــمــاء مـــن رو�ــســيــا �سفائح 
بــاأ�ــســكــال خمــتــلــفــة تذوب  خــا�ــســة 
الــزمــن عند  مــع  املري�ض  يف ج�سم 
ك�سور  عــمــلــيــات  يف  ا�ــســتــخــدامــهــا 

العظام.
النانوية  املـــواد  ق�سم  علماء  وقـــام 
البيولوجية يف معهد كورت�ساتوف 
الرو�سي للبحوث العلمية بت�سنيع 
العظام  جراحة  يف  ت�ستخدم  مــادة 
كبديل ل�سفائح التيتانيوم والقطع 
املــعــدنــيــة االأخـــــرى لــعــالج حاالت 
الك�سور املختلفة، مما �سيوفر على 
املري�ض عمليات اإ�سافية لنزع هذه 

البدائل املعدنية.
�سيدو�ض،  نيكيتا  الــبــاحــث  وقــــال 
بت�سنيع  قـــام  الــعــلــمــي  فــريــقــه  اإن 
هذه  لت�سكيل  "بوليمريية"  مــادة 
جراحة  يف  امل�ستخدمة  ال�سفائح 
حم�ض  "متعدد  مــــن  الـــكـــ�ـــســـور 
اأي  يــ�ــســبــب  ال  الــــــذي  اللبنيك" 

التهاب لدى اال�ستخدام.
اإمكانية  عــلــى  �ــســيــدو�ــض  ويـــوؤكـــد 
اإ�ــــســــافــــة بــعــ�ــض املــــــــواد االأخــــــرى 
مثل  "البوليمريية"،  لـــلـــمـــادة 
الهيدروك�سيباتيت )عن�سر طبيعي 
ج�سيمات  �سكل  على  العظام(  مــن 
نانوية ال تزيد عن 500 نانومرت، 
االلتهابات،  وجتنب  املتانة  لزيادة 
اجل�سم  يف  متاما  ذوبانها  و�سمان 

مع مرور الوقت الالزم لل�سفاء.
املخت�ض  االإ�ــســعــاف  طبيب  واأ�ــســار 
األيك�سي  والك�سور  العظام  بجراحة 
مو�سكو  جــامــعــة  مـــن  لــيــتــ�ــســاغــني 
)�سيت�سينيف(،  للطب  احلكومية 
اجلديد  االخـــــــرتاع  هــــذا  اأن  اإىل 
العمليات  يف  مـــكـــانـــه  �ـــســـيـــاأخـــذ 
ا�ستكمال  بعد  العظمية  اجلــراحــة 

التجارب ال�سريرية.

انزالق حافلة مدر�صية 
كاد ينتهي بكارثة

واليــــــة  يف  يف  ــــيــــد  اجلــــل ـــبـــب  تـــ�ـــس
مــا�ــســاتــ�ــســو�ــســتــ�ــض االأمـــريكـــيـــة، يف 
مدر�سية  حــافــلــة  �ــســائــق  فـــقـــدان 
ال�سيطرة عليها، وكاد االأمر ينتهي 
بـــكـــارثـــة، وفــــق مـــا اأظـــهـــر مقطع 

م�سور.
الــذي مت ت�سويره  املقطع  ون�سرت 
تطل  كانت  �سيدة  الثالثاء،  �سباح 
و�سائل  ح�سب  منزلها،  نافذة  من 
اإعــــالم اأمــريكــيــة. ويــظــهــر املقطع 
�سريعا  تـــنـــزلـــق  وهـــــي  احلــــافــــلــــة، 
بطريقة عك�سية، اإىل اأن ا�سطدمت 

ب�سيارة فتوقفت حركتها.

اأ�صرار التخلي 
عن �صرب القهوة

القهوة  عــلــى  الــكــثــريون  يعتمد 
كم�سروب اأ�سا�سي ي�ساعدهم على 

بدء يومهم بن�ساط وحيوية.
وتــ�ــســري بــعــ�ــض الـــدرا�ـــســـات اإىل 
الــــقــــهــــوة، فــيــمــا حتذر  فــــوائــــد 
ــــار زيــــــــادة  اأخــــــــــــرى مــــــن مــــ�ــــس
ا�ستهالك الكافيني. اأما التخلي 
ب�سكل  امل�سروب  هــذا  تــنــاول  عــن 
اإىل  يـــــوؤدي  اأن  فــيــمــكــن  نــهــائــي 
التي  ال�سلبية  االأعــرا�ــض  بع�ض 
تــظــهــر عــلــى �ــســحــة الفرد،  قـــد 

ومنها:
- ال�سداع

وتــ�ــســكــل نــ�ــســبــة االإ�ـــســـابـــة بـــاآالم 
النهائي  الــتــوقــف  بــعــد  الـــراأ�ـــض 
عن �سرب القهوة ن�سبة 50%. 
النا�ض  مـــن  الــكــثــري  يـــواجـــه  اإذ 

الــ�ــســداع بــعــد وقـــت قــ�ــســري من 
تخليهم عن القهوة التي اعتادوا 

على احت�سائها �سباح كل يوم.
- التعب

يف حــال اعــتــاد الــدمــاغ واجل�سم 
على جرعة من القهوة كل �سباح، 
اإىل  �سيوؤدي  منها  حرمانه  فــاإن 

�سعور بالتعب ال�سريع واملزمن.
- الت�ستت وفقدان الرتكيز

لفرتة  الكافيني  على  اأدمنت  اإذا 
وا�ستعنت  الـــزمـــن،  مــن  طــويــلــة 
فاإن  الــنــعــا�ــض،  عــلــى  للتغلب  بــه 
انــقــطــاعــك الــنــهــائــي عـــن �سرب 
اإىل  يــــــوؤدي  اأن  ميــكــن  الـــقـــهـــوة 
اأمر ميثل  فقدان الرتكيز، وهو 
�سائقي  عـــلـــى  كـــبـــرية  خــــطــــورة 

ال�سيارات والطيارين.

حني ُي�ساب املوظف بالزكام يف ف�سول ال�سنة الباردة فاإنه 
ي�سعل وقد يت�سبب يف اإ�سابة كل النا�ض يف مكان العمل 
بــالــزكــام. ويــحــذر اخلــــراء مــن الــتــوا�ــســل املــبــا�ــســر بني 
امل�ساب وزمالئه يف ال�سغل، وين�سحون بتفادي ذلك من 
خالل ا�ستخدام الهاتف اأو ر�سائل الريد االإلكرتوين اأو 
ميكن  ال  ووظائف  اأعمال  توجد  ولكن  املواعيد.  تغيري 
مثل  بيته،  اإىل  الــذهــاب  اإال  فيها  الــعــامــل  اأو  للموظف 
العاملني يف املطاعم. فمن االأف�سل للنادل مثال البقاء 
يف البيت يف حالة اإ�سابته بالزكام واإال فاإنه قد يت�سبب يف 

عدوى الزبائن وزمالء العمل والكثري من النا�ض. 
مع  التعامل  كيفية  حــول  اخلـــراء  ن�سائح  بع�ض  وهنا 
ال�سنة  العمل يف ف�سل  مــكــان  الـــرد يف  ونـــزالت  الــزكــام 
اإركيلتيت  االأملانية:  االإلكرتونية  املواقع  بح�سب  البارد، 

اإنفو و اأو تي زد وبريوف�ض �سرتاتيغي.
اإجنازه  املطلوب  بالعمل  فقط  التفكري  عــدم  ينبغي   -
ال�سحة  التفكري يف  اأي�سا  ينبغي  ولكن  ال�سغل  يف مكان 

الذاتية ويف �سحة الزمالء.
اأن  فــرغــم  الــتــدفــئــة:  جــهــاز  حــــرارة  تخفي�ض  ينبغي   -
الرودة قد تكون �سديدة ينبغي عدم ت�سغيل املدفئة اإىل 
درجة كبرية، الأن التدفئة املفرطة والزائدة عن الالزم 
قد تكون يف �سالح الزكام، نظراً الأن الهواء ي�سبح جافاً 
الــطــريان يف  على  قــدرة  اأكــرث  اجلراثيم  ت�سبح  وبالتي 
وتنف�سها  ا�ستن�ساقها  احتمال  وي�سبح  اجلــواف،  الهواء 

اأكر، كما اأن االأغ�سية املخاطية جتف ب�سكل اأ�سرع وهذا 
يجعل االأهداب االأنفية والرئوية املناعية اأقل قدرة على 

اإبعاد الفريو�سات والتخل�ض منها.
- ينبغي غ�سل االأيدي واإبعادها عن الوجه: فنظراً الأن 
طريق  عن  تنتقل  اجلرثومية  والع�سيات  الفريو�سات 
غ�سل  دائــمــاً  فينبغي  اجل�سم  اإىل  كبري  ب�سكل  الــيــديــن 
عن  اإبعادها  ويجب  بالزكام،  االإ�سابة  فــرتة  يف  االأيـــدي 
منطقة الوجه. ومن االأف�سل اإبعاد اليدين عن العيون 
الدخول  من  الفريو�سات  تتمكن  ال  كي  واالأنـــف،  والفم 

عر املجاري املخاطية.
فباإمكان  بالفيتامينات:  الغنية  املـــواد  تــنــاول  ينبغي   -
املــوظــفــني اأن يــزيــدوا مــن قــوتــهــم املــنــاعــيــة عــن طريق 
باإح�سار  مثاًل  بالفيتامينات،  مواد غذائية غنية  تناول 
فواكه حمتوية على الفيتامينات مثل التفاح والرتقال 
موظفيه  تزويد  العمل  رب  وباإمكان  ال�سغل،  مكتب  اإىل 

بهذه الفواكه.
بعد  فالتم�سية  كــاٍف:  ب�سكل  والــنــوم  التحرك  ينبغي   -
يتم  لكي  املنع�ض مهمة  الطلق  الــهــواء  يف  الــغــذاء  وجبة 
تــنــديــة وتــرطــيــب االأغــ�ــســيــة املــخــاطــيــة وبــالــتــايل تقوية 
اجلــهــاز املــنــاعــي. وكــذلــك فـــرتات الـــراحـــة مهمة جداً 
كاأهمية احلركة، وقد مت اإثبات اأن اجلهاز املناعي يقّوي 

نف�سه من خالل النوم الكايف.
ممتلئة  تكون  التي  املكتب  يف  املناطق  تطهري  ينبغي   -

بــالــفــريو�ــســات: فــاجلــراثــيــم والــفــريو�ــســات الــتــي ت�سبب 
الزكام تكون موجودة ب�سكل كبري عند مقاب�ض االأبواب 
وبالتايل  الكمبيوتر.  مفاتيح  ولــوحــات  االإنــــارة  واأزرار 
كل  يف  مـــرات  عــدة  وتعقيمها  تطهريها  يتم  اأن  ينبغي 
اأ�سبوع. وينبغي االحرتاز واحلذر ب�سكل خا�ض بالن�سبة 
اإذا كانت هذه ال�ساّلت من  ل�ساّلت املهمالت وخ�سو�ساً 
املكتب  نــفــايــات يف  �سّلة  مــثــاًل: عند وجـــود  دون غــطــاء. 
ممتلئة باملناديل امل�ستخدمة فاإن اإمكانية نقلها للعدوى 
تكون  ال  التي  تلك  خا�ض  وب�سكل  للغاية،  كبرية  تكون 
ولذلك  املكاتب،  الكثري من  كما هو موجود يف  مغطاة، 
فاإن اإفراغها بانتظام وتغطيها ي�ساعد على خف�ض عامل 

اخلطر املعدي.
اأن املوظف حني يكون مري�ساً وم�ساباً  ويرى اخلــراء 
ينام  التي  الغرفة  يحّول  واأال  يرتاح  اأن  فعليه  بالزكام 
فيها يف البيت وهو مري�ض اإىل مكتب عمل، وُي�ستح�سن 
اإال  العمل  رب  مع  وبالتوا�سل  ال�سغل  باأمور  ين�سغل  اأال 
اإذا دعت ال�سرورة اإىل ذلك. لكن املري�ض لي�ض مربوطاً 
م�ساوير  يف  الــذهــاب  فباإمكانه  كــذلــك،  املــر�ــض  ب�سرير 
اأو  ال�سيدلية  اإىل  اأو  الطبيب  اإىل  اأو  للت�سوق  ق�سرية: 
اإىل امل�سِرف )البنك(. وحني ُي�سَفى االإن�سان من املر�ض 
اإذا كانت  اإىل العمل �سريعاً، حتى  فمن امل�ستح�سن يعود 
اأو  لبقائه يف املنزل ما زالت قائمة  الفرتة املقررة طبياً 

�ستنتهي يف امل�ستقبل.

كيف تتعامل مع الزكام بني الزملء ويف مكان العمل؟

ال��ف��رو���س��ات امل�����س��ب��ب��ة ل��ل��زك��ام قد 

يف  للموظفني  يوميًا  م��راف��ق��ًا  ت�سبح 

خالل  م��ن  تنتقل  وق��د  العمل.  مكان 

ولكن  والنحنحة.  ال�سعال 

مع  الزمالء  يتعامل  كيف 

املزكوم؟  وزميلهم  مكتبهم 

املوظف  بقاء  يكون  ومتى 

احلل  هو  بالبيت 

هنا  الأف�����س��ل؟ 

بع�ض الن�سائح.
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�ش�ؤون حملية

خالل م�ساركتهن يف معر�ض جمعية الإمارات للفنون الت�سكيلية

طالبات جامعة زايد ي�صتلهمن جتارب الّرواد ويقّدمن م�صاهمات جديدة يف الفن املفاهيمي

يف جامعة نيويورك اأبوظبي

االإعلن عن الربنامج الكامل ملهرجان تخيل العلوم اأبوظبي 2018 

�سمن مهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي

كتاب »اأهل االإمارات ثقافة املكان، وذاكرة الزمان«

•• ال�شارقة - الفجر

بجامعة  االإبداعية  وال�سناعات  الفنون  كلية  من  طالبات  خم�ض  �ساركت 
للفنون  االإمــارات  والثالثني جلمعية  الـخام�ض  ال�سنوي  املعر�ض  زايــد يف 
الت�سكيلية، املقام حالياً برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم ال�سارقة، وافتتحه 
�سمو ال�سيخ عبد اهلل بن �سامل القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة م�ساء االأربعاء 
ال�سارقة  املقبل يف متحف  الثامن ع�سر من مار�ض  املا�سي، وي�ستمر حتى 

للفنون. 
وقالت اآن ماري عميدة كلية الفنون وال�سناعات االإبداعية بجامعة زايد: 
حركوا  الــذيــن  بالفنانني  املبدعني  �سبابنا  لو�سل  رائــعــة  فر�سة  هــذه  اإن 
م�سرية الفنون الت�سكيلية يف الدولة عر العقود املا�سية من خالل جمعية 
حتفيز  حول  العام  هذا  املعر�ض  يتمحور  اإذ  الت�سكيلية،  للفنون  االإمـــارات 
االأجيال ال�ساعدة من الفنانني االإماراتيني على التاأمل والبحث يف تطور 
واأ�سئلتهم  الــرواد  الفنانني  على  والتعرف  الدولة،  يف  الت�سكيلية  احلركة 

االإبداعية واال�ستلهام من جتاربهم يف خلق اأعمال جديدة.
االإماراتيني  الفنانني  اأعمالهن جتارب  امل�ساركات يف  الطالبات  وا�ستلهمت 
اأوائل  يف  فنية  كحركة  الــعــامل  يف  ظهر  الــذي  املفاهيمي،  الفن  يف  الـــرواد 
ال�ستينات وتبلور يف ال�سبعينات من القرن املا�سي، وفيه تتقدم املفاهيم اأو 
االأفكار يف ترتيب االأولوية على االهتمامات املادية واجلمالية التقليدية. 
وميكن الأي فرد بب�ساطة اإن�ساء العديد من اأعمال الفن املفاهيمي، والتي 

ُت�سمى اأحياًنا باالأعمال املركبة.  
هم  تاريخهم  االإمــاراتــيــون  الطلبة  يـــدرك  اأن  �ــســرورة  مـــاري  اآن  واأكــــدت 
التي جرت يف  املعا�سرة  الفنية  املمار�سات والتطورات  اأنف�سهم وي�ستوعبوا 
الدولة، واأن يوا�سلوا البناء على املنجز الت�سكيلي الذي حققه الرواد من 
العربية  االإمــارات  دولة  يف  ثقافيني  كقادة  امل�سرية  وي�ستكملوا  مواطنيهم 

املتحدة. 

الطالبات امل�ساركات حتدثن عن االأعمال التي يقدمها يف املعر�ض، فقالت 
وال�سناعات  الفنون  كلية  يف  النهائية  بال�سنة  الطالبة  الكتبي،  رو�ــســة 
االإبداعية بجامعة زايد: "الفنان الذي األهمني هو الفنان االإماراتي املعا�سر 
والفن  الفيديو،  عنا�سر  على  االأول  املقام  ي�ستغل يف  الــذي  كاظم،  حممد 
اليومية  حياتنا  يف  املتناثرة  واملفردات  الفوتوغرايف،  والت�سوير  ال�سوتي، 
والفن االأدائي. وهو واحد من خم�سة فناين مفاهيميني اإماراتيني لقيت 
اأعمالهم التقدير عندما قدموها يف معر�سهم "خم�سة من االإمارات" عام 

"اآخن" االأملانية. مبدينة  لودفيغ  متحف  يف   2002
واأ�سافت: "لقد اقتفيت خطواته اإىل اأن وجدت نف�سي اإزاء م�ساحات وعوامل 
اإىل  مهجورة، مل األتفت اإليها يف حياتي طوياًل، اإال اأنها اجتذبتني عميقاً 
منذ  العوامل  تلك  يف  عا�سوا  اأنا�ض  يل  تركها  وذكريات  �سخ�سية  مقتنيات 
�سنوات، فجمعت عينات دم و�سوراً مكرة لب�سمات االأ�سابع و�سور جوازات 

�سفر، واألفت منها عوامل �سخ�سية جديدة".
الفني  عملي  "اإن  فقالت:  اأي�ساً  النهائية  بال�سنة  الطالبة  نا�سر،  نور  اأما 
يتكيء يف االأ�سا�ض على جتربة الفنان ح�سن �سريف، الذي يتعاطى عمله 
التي  الــطــريــقــة  فيعك�ض  الــيــومــيــة،  واحلــيــاة  املجتمع  مــع  تفاعلي  ب�سكل 
ينتهجها النا�ض يف ت�سيري حياتهم ويعك�ض كذلك روؤيتهم لالأ�سياء، و�سغفهم 
باحلياة، وردود اأفعالهم حيالها. وي�سمل عمله الفني اللوحات والر�سومات 
والكوالج. كما اأنه ي�ستخدم االأ�سياء وخملفات امل�سانع اأو املنتجات ال�سخمة 

وين�سج هذه االأ�سياء معاً با�ستخدام احلبال واللفائف وغريها". 
واأ�سافت: "اإن ما يلهمني يف جتربته حقاً هو اأن عمله الفني يتولد وينبثق 
وقد  اليومية،  حياتنا  يف  نحتاجها  وال  اإليها  نلتفت  ال  التي  املهَمالت  من 
فو�سعت  مماثلة،  اأ�ساليب  بتطبيق  جــديــدة  فنية  اأعــمــااًل  اأخــلــق  اأن  اأردت 
مثقوب  خ�سبي  لــوح  على  املــهــَمــالت  هــذه  مــن  بالليزر  مقطوعة  �ــســذرات 
بالليزر، وقمت بتغطية بع�ض هذه الثقوب باأقم�سة ملونة خمتلفة وبع�سها 
باألوان  مرتابطة. باالإ�سافة اإىل ذلك، قمت بتلوين �سطح اللوح اخل�سبي 

متنوعة الإثراء ن�سيجه".

من  ا�ستلهمت  "اإنني  زايــد:  جامعة  خريجة  حبيب،  روان  قالت  واأخـــرياً، 
جتربة الفنانة فاطمة لوتاه التي اأطلقت العديد من االأعمال الفنية التي 
�سورت معاناة االأطفال خالل احلروب وحوادث الدمار ال�سامل. اإال اأنني 
يف املقابل، قررت اأن اأزرع احلرية يف حياتهم، فقد خلقت لهم بيئة مبهجة 
وو�سعت �سخ�سيتي على ال�ساطئ، الأتركهم ي�ستمتعون بن�سيم البحر البهيج 

ومل�سة اأ�سعة ال�سم�ض اللطيفة، وال�سعيدة والهانئة واملليئة باحلياة ".

•• ابوظبي- الفجر

انطالق  عن  فيلمز"  �ساين�ض  "اإمياجن  �سركة  اأعلنت 
"اإمياجن   2018 العلمية  اأبوظبي لالأفالم  مهرجان 
نيويورك  جامعة  يف  الفنون  مركز  برعاية  �ساين�ض" 
يحتفي  حيث  مــار�ــض،   10-8 بني  الفرتة  يف  اأبوظبي 
هذا املهرجان متعدد التخ�س�سات بالعلوم والفنون من 
اأفــالم روائية واثنني من برامج االأفالم  خالل ثالثة 
الــقــ�ــســرية ومــعــر�ــض لــلــفــنــون الــعــلــمــيــة حتـــت عنوان 
تتناول  اإىل جانب جل�سات نقا�ض  "هايرد فيوت�سرز"، 
تقام  نقا�ض  وجل�سات  العلمية  الفنية  املهنية  امل�سارات 

على هام�ض املعر�ض وور�ض عمل تعليمية.
جزيرة  يف  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  حــرم  ويحت�سن 
ال�سعديات مهرجان االأفالم ومعر�ض الفنون العلمية، 
يفتح  حيث  فعالياته،  ح�سور  الراغبني  لكافة  ليتيح 
اأبوابه  فيوت�سرز  هــايــرد  الهجني  امل�ستقبل  معر�ض 

جماناً اأمام اجلمهور.
لالأفالم  اأبوظبي  مهرجان  يوا�سل  الرابع،  عامه  ويف 
الــعــلــمــيــة ا�ــســتــكــ�ــســاف الـــرتابـــط الــعــاملــي بـــني الفنون 
مــع عر�ض  املهرجان  فعاليات  انــطــالق  ومــع  والــعــلــوم، 
اإ�ساءة  ميــثــل  "جاين" الــــذي  االفــتــتــاحــيــة  االأمــ�ــســيــة 
امليدانية  العلمية  باالأبحاث  حتتفي  وملهمة  �سخ�سية 
وحـــيـــاة عـــاملـــة الــرئــيــ�ــســيــات الــــرائــــدة جـــايـــن جـــــودال، 

ا�ستك�ساف  املــهــرجــان  مــن  الــعــام  هـــذا  دورة  �ستوا�سل 
الطبيعية  العوامل  مع  وتقاطعاتها  الب�سرية  التجربة 
والــطــبــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة.  وت�ستمر قــائــمــة االأفـــالم 
اأم�سية يوم ام�ض االول  العلمية ال�سخ�سية مع عر�ض 
اجلمعة "اأنري�ست" )Unrest( الذي ي�سلط ال�سوء 
على �سراع �سانعة االأفالم جنيفر بريا والعوائق التي 
متالزمة  ملر�ض  عــالج  عــن  البحث  رحلة  يف  واجهتها 
ت�سخي�سه،  االأطــبــاء  على  ي�سعب  الــذي  املزمن  التعب 
لــتــبــلــغ ذروتـــهـــا مـــع الــعــر�ــض اخلــتــامــي لــيــوم ال�سبت 
برامي"  "مارجوري  الــعــلــمــي  اخلــيــال  بفيلم  املــتــمــثــل 
اأملرييدا  مايكل  للمخرج   )Marjorie Prime(
و�سيناريوهات  الــزهــاميــر  مــر�ــض  ي�ستك�سف  والــــذي 
اأجل  مــن  الــقــريــب  امل�ستقبل  اال�ــســطــنــاعــي يف  الــذكــاء 
توجيه مراآة تكنولوجية على تعقيدات الذاكرة واحلب 
والعالقات العائلية.  كما تتوا�سل اأجواء الت�سويق مع 
بعد  فــرتة  الق�سرية خــالل  االأفـــالم  برامج  اثنني من 
الظهرية التي متزج بني االأفالم الوثائقية واخليالية 
من دولة االإمارات العربية املتحدة واملنطقة اخلليجية 
احليوات  برنامج  �سيطرح  اجلمعة،  ويـــوم  وخــارجــهــا. 
فيلم  يــتــ�ــســمــن  الـــــذي  اليفز"،  "فراجل  الــ�ــســعــيــفــة 
اإىل  �سافيو  جيم  اإخــراج  من   )Tabiib( "طبيب" 
بالعائلة  تتعلق  موا�سيعاً  اأخـــرى،  اأفــالم  اأربــعــة  جانب 
والــ�ــســحــة لــدرا�ــســة احلـــالـــة غـــري املــ�ــســتــقــرة يف بع�ض 

االأحيان للوجود الب�سري. ويوم ال�سبت، يجمع برنامج 
هايرد كريت�سرز، الذي يفتتح فعالياته مع رحلة اإىل 
موا�سيعنا  جميع  حــي،  مو�سيقي  واأداء  املــريــخ  كوكب 
بني  املــتــبــادلــة  الــعــالقــات  ت�ستك�سف  اأفــــالم   7 �ــســمــن 
االإن�سان واحليوان والتكنولوجيا. وباالإ�سافة اإىل ذلك، 
ال�سوء  املهرجان  من  العام  هــذا  دورة  اأفــالم  �ست�سلط 
على ما يعنيه اأن تكون اأحد اأفــراد اجلن�ض الب�سري يف 

القرد احلادي والع�سرين.
اجلدير بالذكر ان اخليال العلمي يعتر مبثابة اقرتاح 
هجني وامتزاج للجماليات واملعلومات، الب�سرية منها 
فــيــوتــ�ــســرز، �سيقوم  والــفــكــريــة. ويف مــعــر�ــض هــايــرد 
االأفـــالم  جمـــاالت  يف  يعملون  عامليني  فنانني  خم�سة 
بالغو�ض  االإي�ساحية  والر�سوم  االفرتا�سي  والــواقــع 
موا�سع  م�ستك�سفني  اأعـــمـــق،  ب�سكل  املــفــهــوم  هـــذا  يف 
حتــفــيــز اخلـــيـــال الــعــلــمــي املـــتـــطـــورة لــتــقــيــيــم احلالة 
والطبيعية  الب�سرية  لــلــعــوامل  وامل�ستقبلية  الــراهــنــة 
ور�سة  الطالب  اأفــالم  خمتر  وميثل  اأف�سل.  ب�سورة 
املرحلة  طــالب  لتعليم  تهدف  العلمية  لــالأفــالم  عمل 
اأ�ــســا�ــســيــات روايــــة الق�س�ض  املــتــو�ــســطــة مــن املــحــلــيــني 
الذي  املحتوى  جمع  وبعد  العلمية.  االأفــالم  و�سناعة 
مت تــ�ــســويــره بــكــامــريات الــهــواتــف املــحــمــولــة والـــذي 
يتناول اأحد املوا�سيع العلمية، �سيتم منح الطالب دورة 
مكثفة يف جمال برامج التحرير. وتطرح م�سابقة هذا 

كريت�سرز  هايرد  الهجينة  املخلوقات  مو�سوع  العام 
.)Hybrid Creatures(

رئي�ض  القا�سمي،  حــور  مــن  كــل  التحكيم  جلنة  ت�سم 
ومدير موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون ورامي�ض جاغاناثان، 
ريادة  ل�سوؤون  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  مدير  نائب 
االأعمال  حلا�سنة  االإداري  واملدير  واالبتكار  االأعــمــال 
�ستارت اأيه دي وخن�ساء البلوكي، مديرة ق�سم التوعية 
العلوم والتوعية لدى هيئة  بــاإدارة  البيئية  واملعلومات 
الــبــيــئــة اأبــوظــبــي وكـــمـــال اجلــعــفــري، �ــســانــع االأفــــالم 
واالإعالم  ال�سينما  برنامج  الزائر يف  امل�ساعد  واالأ�ستاذ 

اجلديد يف جامعة نيويورك اأبوظبي.
الــعــلــمــي ب)500 دوالر  اال�ــســتــحــقــاق  وتــقــدر جــائــزة 
اأف�سل مثال عن  الذي يقدم  للفيلم  اأمريكي(  ومتنح 
العلوم يف �سناعة االأفالم ال�سردية وفق طريقة مقنعة 

وملهمة وتتمتع بامل�سداقية. 
واجلائزة العلمية وقيمتها )500 دوالر اأمريكي(  تقدم 
لالفالم التي ت�سنع بوا�سطة العلماء اأو تتحدث عنهم 
موؤهلة لنيل اجلائزة. ويتمثل هدف اجلائزة بت�سجيع 
اأفالم تتيح للجماهري  املزيد من العلماء على �سناعة 
التعرف على ما يدور يف عقولهم وخمتراتهم واأمناط 
حياتهم.   اأما جائزة العلوم الب�سرية وقيمتها )500 
دوالر اأمريكي(  متنح هذه اجلائزة للفيلم الذي ي�سور 

العلوم بطريقة جذابة من الناحية الب�سرية. 

•• العني - الفجر

للدرا�سات  زايــــد  مــركــز  جــنــاح  ا�ــســتــ�ــســاف 
والبحوث �سمن فعاليات مهرجان �سلطان 
بــن زايــد الــرتاثــي املــقــام يف �سويحان حفل 
املكان،  ثقافة  االإمــــارات  »اأهـــل  كتاب  توقيع 
ملوؤلفه مدير مركز عني  الــزمــان«،  وذاكـــرة 
وال�سحفي  الــبــاحــث  والــتــوثــيــق،  لــالإعــالم 
حــ�ــســن بـــحـــمـــد،   الــــذي �ــســجــل فــيــه ذاكــــرة 
االإمــاراتــي لرجال عا�سوا  التاريخ والــرتاث 
وع�سر  احلياة  وكد  العي�ض  �سظف  حكايات 
التقدم  ذروة  اإىل  الــو�ــســول  قبل  الب�ساطة 
واالزدهار. كما ا�ستعر�ض الكتاب احلكايات 
يف  واالألـــفـــة  الب�سيطة  واحلـــيـــاة  احلــمــيــمــة 
بعاداته  املا�سي  الع�سر  عا�سوا  الذين  اأيــام 

وتقاليده.
ممن  بــعــ�ــض  ت�سجيالت  الــكــتــاب  ويــحــتــوي 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  عا�سروا 
والبناء  العطاء  وق�س�ض  العطرة،  وذكـــراه 
والـــوفـــاء لــلــوطــن الــتــي ُعــــرف بــهــا القائد 
قدمية  �ــســوراً  الكتاب  ي�سّم  كما  املوؤ�س�ض. 
الذكريات  مـــن  خمــتــلــفــة  مـــراحـــل  تـــوثـــق 

واأ�سرار املا�سي اجلميل.  
الن�ساط  م�سوؤولة  النعيمي  لطيفة  ونوهت 
والبحوث  للدرا�سات  زايد  الثقايف يف مركز 
باجلهود التي بذلها ال�سحايف ح�سن بحمد  
يف اجنـــاز هـــذا الــكــتــاب املــهــم، الـــذي يعتر 
ومرجعاً  الـــوجـــدان  يف  حمـــفـــورة  ذكـــريـــات 
للموؤلف  النعيمي  ومتنت  لالأجيال.  مهماً 

املزيد من التقدم والعطاء.

خدمات املزارعني يختتم فعاليات مبهرجان ال�صيخ 
زايد الرتاثي ويكرم �صركاوؤه اال�صرتاتيجيني

•• اأبوظبي - الفجر 

اختتم مركز خدمات املزارعني باأبوظبي فعالياته يف مهرجان ال�سيخ زايد 
التزام  مــدى  جت�سد  التي  اخلــري  طبق  فعالية  بتنظيم  بالوثبة  الــرتاثــي 
اإيرادات  تــوؤول  حيث  اخلري  وعمل  املجتمعية  امل�سوؤولية  مببادئ  املوظفني 

املبادرة الإحدى املوؤ�س�سات اخلريية يف الدولة.
الغذائية  اأبوظبي للرقابة  العامري مدير عام جهاز  البحري  وكرم �سعيد 
ونا�سر حممد اجلنيبي الرئي�ض التنفيذي ملركز خدمات املزارعني باالإنابة 
ال�سركاء اال�سرتاتيجيني للمركز من املوردين والتجار واالإعالمني وذلك 
التنمية  لتعزيز  اأهــدافــه  حتقيق  على  املركز  م�ساعدة  يف  لــدورهــم  تقديراً 
الزراعية امل�ستدامة. وحر�ض موظفو املركز على امل�ساهمة باأطباٍق �سهية من 
املهرجان  املحلية وال�سعبية والعاملية واحللويات وبيعها جلمهور  املاأكوالت 
املوؤ�س�سات اخلريية يف  الترع به الإحــدى  حيث مت جمع مبلغ مايل �سيتم 
الدولة ال�ستخدامه يف عمل اخلري. وقال نا�سر حممد اجلنيبي الرئي�ض 
التنفيذي ملركز خدمات املزارعني باالإنابة: نحر�ض على امل�ساركة يف  مبادرة 
دور  تعزيز  بهدف  الــرتاثــي  زايــد  ال�سيخ  مهرجان  يف  �سنوياً  اخلــري  طبق 
املوظفني يف املجتمع ودعم االأعمال اخلريية حيث تذهب ح�سيلة مبيعات 
املزارعني  خــدمــات  نفخر يف مركز  واأ�ــســاف:  اخلــرييــة.  لالأعمال  املــبــادرة 
امل�ساركة هذا  وتت�سم  ثــراه،  اهلل  زايــد طيب  ال�سيخ  مب�ساركتنا يف مهرجان 
العام مبذاق خمتلف كونها تاأتي يف عام زايد الذي جن�سد خالله اإرث ال�سيخ 
زايد اأياديه البي�ساء التي طالت كل قطاعات الدولة حيث عملنا طوال فرتة 
اإحــدى جوانب  التي متثل  الزراعية  الواحة  املهرجان على جت�سيد معامل 
الغذائية  اأبوظبي للرقابة  بالتعاون مع جهاز  الرئي�سية، وعملنا  املهرجان 
ومركز االأمن الغذائي باأبوظبي على ترجمة توجيهات القيادة الإبراز تاريخ 
املزارعني  �سوق  املزارعني من خالل  ودعــم  واحلا�سر  املا�سي  بني  الزراعة 
املزارعني  دعم  على  عملنا  واأو�سح:  احلديثة.  الزراعة  باأ�ساليب  والتوعية 
عر توفري �سوق للرتويج ملنتجاتهم وتنظيم الكثري من الفعاليات احلية 
التي تدعم املنتج املحلى وتعزز الثقة يف جودته وتوؤكد مدى حر�سنا على 
تدعيم مظلة االأمن الغذائي وزيادة م�ساهمة املنتج املحلي يف ال�سوق، م�سرياً 
الواجب  ومن  وتراثه،  الوطن  تاريخ  من  اأ�سيل  جزء  هي  الزراعة  اأن  اإىل 
االإرث احل�ساري والثقايف،  الذي حلق بهذا  بالتطور  الوطن  اأبناء  تعريف 
وتعزيز االإح�سا�ض بالهوية الوطنية. وعر اجلنيبي عن �سعادته بالتفاعل 
الكبري الذي اأبداه اجلمهور مع فعاليات الواحة الزراعية املتنوعة، م�سيداً 
بالدور الذي لعبه املزارعون الإجناح هذه الفعاليات حيث �ساركوا بالرتويج 

للمنتج املحلي واإبراز مزايا طوال مدة املهرجان.

�سعيد متعاماًل   715
�صامية  املتعاملني" غاية  "اإ�صعاد 

يف زايد للثقافة االإ�صلمية
•• العني - الفجر

يف  حياة  اأ�سلوب  ال�سعادة  تكون  بــاأن  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً 
جمتمع االإمارات والهدف االأ�سمى والغاية العليا للعمل احلكومي، واأهمية 
توفري بيئات اإيجابية لتحقيق ال�سعادة للمتعاملني، قامت دار زايد للثقافة 
االإ�سالمية بقيا�ض �سعادة املتعاملني عن اخلدمات املقدمة  لهم عر مكاتب 
االأفرع  و  العني  يف  الرئي�سي  للمركز  التابعة  املتعاملني  خدمة  موظفي 
لقيا�ض  اال�ستبيان  بهذا  العمل  وبــداأ  عجمان.  و  باأبوظبي  للدار  اخلارجة 
�سعادة املتعاملني بدايًة من الن�سف ال�سنوي الثاين للعام املا�سي 2017م 
فيما   100% الرئي�سي  املركز  املتعاملني" يف  "�سعادة  ن�سبة  بلغت  ، حيث 
قام  حيث   100% عجمان  وفــرع   98% اأبوظبي  فــرع  يف  الن�سبة  بلغت 
بامل�ساركة يف تعبئة اال�ستبيان 211 متعامال يف املركز الرئي�ض يف العني و 
273 متعامال يف فرع اأبوظبي و 231 متعامل يف فرع عجمان، باإجمايل  
715 متعامال.  وجاء هذا اال�ستبيان لقيا�ض ر�سا املتعاملني عن اخلدمات 
املقدمة من قبل مكاتب موظفي خدمة املتعاملني يف الدار، من حيث وقت 
االنتظار و �سرعة اجناز املعامالت و �سهولة احل�سول على اخلدمة وكفاءة 
املوظف اإىل جانب و�سح االجراءات. وقالت د.ن�سال الطنيجي املدير العام 
للدار:  نلتزم يف دار زايد للثقافة االإ�سالمية بتقدمي خدمات حتقق �سعادة 
املتعاملني، وذلك تنفيذا لتوجيهات احلكومة الر�سيدة الهادفة اإىل تر�سيخ 
لت�سبح ممار�سة   ، املتعاملني  خدمة  مراكز  يف  وتعزيزها  ال�سعادة  مفاهيم 
وثقافة يف اجلهات احلكومية، عر تزويد موظفيها مبجموعة من االأدوات 
والقيم التي متكنهم من تنفيذ مبادرات احلكومة يف جمال حتقيق ال�سعادة 
واالإيجابية. واأ�سافت: عملنا يف الدار يحمل قيم عديدة من بينها االإتقان 
الإ�سعادهم  متعاملينا  مع  اليومي  عملنا  يف  ننتهجه  ما  وهــذا  التطوير،  و 
الثقافة  التعريف بجوهر  رائــدة يف  اأن نكون موؤ�س�سة  روؤيتنا يف  و لتحقيق 

االإ�سالمية وا�ستيعاب املهتدين اجلدد.
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الإنرتنت،  عرب  امل�سرفية  املعامالت  فيه  راج��ت  زم��ن  يف   
وبطاقات العتماد، والت�سوق عرب الإنرتنت، ل عجب يف اأن 

الأولد ل يكت�سبون اأف�سل العادات يف تعاطيهم مع املال.
ل يدخر يف الوقت الراهن �سوى 1% من الأولد حول العامل 
امل�سروف  هذا  يعطونهم  الذين  الأه��ل  اأن  مع  م�سروفهم، 

ياأملون باأن ي�ساعدهم يف التعلم عن املال.

كيف تختارين التطبيق املنا�صب 
لتعلم طفلك؟

�سحيح اأن ثمة منتجات تدعي اأنها تعّلم طفلك القراءة اأو الريا�سيات، اإال اأن 
الو�سائط املفيدة للتعّلم ال توؤدي اإىل نتائج فورية ملحوظة.

 على العك�ض، ت�ساعد التطبيقات واملواقع االإلكرتونية، التي تتمتع باأكر قدرة 
على التعليم، 

الولد على معرفة كيفية التعلم، ف�ساًل عن اأنها تولد يف داخله رغبة يف العودة 
اأنها ت�ستحق  اإال  ملعرفة املزيد. لذلك من ال�سعب العثور على منتجات جيدة، 

العناء.
طرح  على  احلياة،  مدى  تــدوم  تعّلم  عملية  اأ�س�ض  تبني  التي  املنتجات،  ت�سّجع 

ز الف�سول، وتدعم التفكري الناقد. االأ�سئلة، وتعزِّ
 تعّلم هذه املنتجات بالتفاعل مع الولد،

 وبناء املفاهيم والفهم العميق، وتزويد معلومات عن االأداء )وتعديل �سعوبة 
عملية التعلم وفق ذلك(، 

وتقدمي فر�ض لتعزيز التعّلم خارج جل�سة اللعب. 
وت�سمل املنتجات القليلة التي تتحلى بهذه املزايا لعباً ال تت�سمن قيوداً كثرية 
 ،Algodooو Minecraft مثل )sandbox games( وال نهاية لها
وتطبيقات   ،Curious Worldو  Faces iMake مثل  ابتكار  لعب 

.Get the Mathو DragonBox ريا�سية مثل

ن�سائح
اإلكرتونية  ومــواقــع  تطبيقات  على  للعثور  التالية  الن�سائح  ا�ستخدمي   •

ت�ساعد حقاً يف التعّلم:
منوه. وعملية  ولدك  ل�سن  مالئمة  منتجات  • اختاري 

• خذي يف االعتبار ما يود ولدك تعّلمه. هل ترغبني يف حت�سني اأدائه يف مواد 
ز  اأو القراءة؟ هل تبحثني عن منتجات تعزِّ اأكادميية حمددة مثل الريا�سيات 
االجتماعي-العاطفي؟  التعّلم  اأو  املنطقي،  التفكري  اأو  االإبــداع،  مهارات  لديه 
هل تريدين منتجات حتقق الهدَفني معاً؟ تقّيم معدالت ت�سنيف التعّلم، التي 
يعّدها موقع Common Sense، قدرة كل منتج على ت�سهيل تعّلم ولدك 

يف هذه املجاالت ال�ساملة.
يت�سلى  اأن  على  االإ�سرار  من  جــدوى  ال  توجهك:  ولــدك  اهتمامات  دعي   •
 Ansel and Clair: Triassic مــثــل  ديــنــا�ــســورات،  بلعبة  ولــــدك 
 Pet لــعــبــة  يف  الــلــطــيــفــة  اجلــــراء  يف�سل  اأنــــه  حــني  يف   ،Dinosaurs

.Bingo
• حتققي من هذه املنتجات بنف�سك. ال تكتفي بو�سف ال�سركة املطورة الذي 
كذلك  حمايدة.  مراجعات  على  اطلعي  بل  التطبيقات(،  )متجر  يف  تقرئينه 

ميكنك تنزيل ن�سخة جتريبية اأو اللعب قلياًل بهذا املنتج على موقع التنزيل.

الرتددات  من  مرتفع  مل�ستوى  ال�سغار  االأوالد  يتعّر�ض  اأن  املفيد  غري  من 
الراديوية يف املنزل وال�سارع واملدر�سة... بح�سب )الوكالة الوطنية االأمريكية 

ل�سالمة االأغذية والبيئة والعمل(.
ميكن اإيجاد املوجات الراديوية يف الهواتف املحمولة واحلوا�سيب اللوحية، 

وحتى يف اأجهزة مراقبة االأطفال واالألعاب املّت�سلة ب�سبكة االإنرتنت...
الوطنية  )الــوكــالــة  ا�ستنتجت  املــجــال،  هــذا  يف  وا�ــســعــة  خــرة  اكت�ساب  بعد 
االأمريكية ل�سالمة االأغذية والبيئة والعمل( اأن تلك املوجات كلها توؤثر يف 

وظائف االأوالد املعرفية )ذاكرة، وظائف تنفيذية، انتباه...(.
ال�سمع  يف  املحتملة  اال�ــســطــرابــات  على  مبا�سرًة  املــوجــات  تنعك�ض  ال  رمبــا 
والنمو واجلهاز التنا�سلي اأو املناعي، لكن اآثارها لي�ست معدومة. لذا تطالب 
للموجات  التعّر�ض  مب�ستوى  اخلا�سة  التنظيمات  تقييم  بــاإعــادة  الوكالة 

التكنولوجيا باعتدال قبل  ا�ستعمال خمتلف و�سائل  اإىل  الال�سلكية وتدعو 
عمر ال�ساد�سة.

احلل املنا�سب
يتلقاها  التي  االأ�سعة  تـــزداد  الــراأ�ــض،  مــن  قريباً  املــوجــات  م�سدر  كــان  كلما 
االتكال  وعــدم  الليل  خالل  الذكية  الهواتف  اإطفاء  من  بد  ال  لذا  اجل�سم. 
الغرفة  مــن  االآخـــر  الــطــرف  املو�سوعة على  االأطــفــال  اأجــهــزة مراقبة  على 

لال�ستيقاظ.
الراديوية  باملوجات  املــزودة  االألعاب  �سراء  نحّد من  اأن  االأف�سل  كذلك من 
ال�سلكية...(،  ات�سال  اأجهزة  م�سّغرة،  روبــوتــات  قما�سية،  األعاب  )�سيارات، 

ونتجنب مراقبة ال�سغار عر اأ�ساور مّت�سلة باالإنرتنت.

احمي اوالدك من املوجات 
الل�صلكية

النظري  ت�سكل  االعــتــمــاد  بطاقة  اأن  االأوالد  ظــّن  اإذا  ولــكــن 
الع�سري للع�سا ال�سحرية، فثمة طرائق عدة ت�ساعدهم يف 
اكت�ساب عادات اإنفاق جيدة قبل اأن يرزحوا حتت دين كبري 

ويفوت االأوان:

املكافاأة: • تاأخر 
�ــــســــوزان بي�سام،  تـــوؤكـــد  الــــولــــد، حــ�ــســبــمــا  يــتــعــلــمــه  �ــســلــوك   

 Money Savvyموقع يف  تــنــفــيــذيــة  مــــديــــرة 
االإنرتنت  �ــســبــك  عــلــى   Generation

االأوالد مالياً.  اإىل تثقيف  الذي يهدف 
ت�سيف: )ي�سبه هذا الع�سلة، التي 

تزداد قوة كلما ا�ستعملتها(. 
اكـــــتـــــ�ـــــســـــفـــــت درا�ــــــــســــــــة 

 1972 عــــام  ُنـــ�ـــســـرت 
ـــــوان )جتـــــربـــــة  ـــــعـــــن ب
اخلـــــطـــــامـــــيـــــة( ومــــا 
مرجعاً  ُتعتر  زالـــت 
االأوالد  اأن  الـــــيـــــوم 
ي�ستطيعون  الـــذيـــن 

تــــــــاأخــــــــري املــــــكــــــافــــــاأة 
اأعلى  نــتــائــج  يحققون 
دخــــول  امـــتـــحـــانـــات  يف 

ويتحلون  ال�سمنة،  من  اأدنــى  معدالت  ويواجهون  اجلامعة، 
اأف�سل جتاه االإجهاد ف�ساًل عن مهارات حيوية  بردود فعل 
اإيجابية اأخرى. جربي ذلك اأثناء االنتظار اإزاء نقاط الدفع 
ال�سكاكر.  بع�ض  يف  ولـــدك  يــرغــب  حــني  ال�سوبرماركت  يف 
ميكنك �سراءها اإمنا االإحجام عن اإعطائها له ب�سع �ساعات. 
اليوم  تكتفني  اأنــك  �سناً  االأكــر  ولــدك  اإخبار  ت�ستطيعني  اأو 

مب�ساهدة واجهات العر�ض من دون �سراء اأية منتجات.

مقابل  احل���اج���ة  م��ن��اق�����س��ة   •
الرغبة:

 تو�سي بيث كوبليرن، خبرية 
اأ�سدرت  خــا�ــســة  مــالــيــة 
 Make Yourكتاب
 Kid a Money
)اجعل   Genius
ولدك عبقرياً مالياً(، 
اإىل  هـــــــذا  بـــتـــحـــويـــل 
نــ�ــســاط مــعــتــاد خالل 
الـــــتـــــ�ـــــســـــوق. كــــذلــــك 
تـــــــقـــــــرتح الـــــقـــــيـــــام 
مبــــــــــــا يــــــــلــــــــي يف 

ال�سوبرماركت: )ا�ساأيل ولدك: رمبا ترغب يف �سراء احلليب 
بال�سوكوالتة وعيدان اخل�سراوات، ولكن اإالَم حتتاج حقاً؟(. 
اجلواب ال�سحيح: احلليب العادي مع اخل�سراوات العادية، 
الولد يف �سراء  املتجر، رمبا يرغب  وفق هذه اخلبرية. ويف 

لعبة، اإال اأنه يحتاج اإىل معطف.
�سبق  هل  عاداتهم:  بدورهم  االأهــل  ي�سبط  اأن  �سرورة   •
املتجر  ذلــــك  اإىل  اأ�ــــســــارع  اأن  )يــجــب  لــقــولــك:  تــنــبــهــت  اأن 
االأوالد  اأن  تن�سي  ال  التخفي�سات؟(.  من  الأ�ستفيد  القريب 

ي�سغون.

النقدي: املال  • ا�ستخدام 
�سعراً  نرى  عندما  بــاالأمل  املرتبطة  الدماغ  تن�سط منطقة   
كارنغي  وجامعة  �ستانفورد  جامعة  من  باحثني  وفق  عالياً، 
ميلون. لذلك تزداد خدمات اال�سرتاك وخطط اال�ستخدام 
غري املحدود رواجــاً يف االآونــة االأخــرية. لكن ا�ستعمال نقود 
لك  ملمو�ساً  واقعاً  يبدو  املال  فعلية يجعل  ورقية ومعدنية 
تقلالن  فقد  بــاالأمل،  �سعرمتا  واإذا  كوبليرن.  وفق  ولولدك، 

من اإنفاقكما.

م�سروفه: باإنفاق  للولد  • ال�سماح 
 رمبـــا يـــود ولــــدك اإنـــفـــاق مــ�ــســروفــه عــلــى الــعــلــكــة. تو�سح 
للولد  م�سروف  تخ�سي�ض  عند  ال�سروري  )من  كوبليرن: 
اأن تكوين وا�سحة ومثابرة، وعليك اأي�ساً اأن متنحيه قلياًل 
اأعلميه مبقدار املال الذي �سيح�سل عليه وما  من احلرية. 
الن�سائح  بع�ض  له  مي  قدِّ كذلك  �ستتبعينها.  التي  الوترية 

حول كيفية اإنفاقه(.
اإال  املدر�سة،  مالب�ض  كلفة  ت�سددين  رمبا  املثال،  �سبيل  على 
اخلا�ض  م�سروفه  ا�ستخدام  عليه  اأن  ولــدك  تخرين  اأنــك 
اخلبرية.  تــقــرتح  ح�سبما  ال�سينما،  يف  االأفـــالم  مل�ساهدة 
وا�سحة حيال  اأ�سا�سية  اأن ت�سعي قواعد  كذلك يجب 
مـــا ال ميــكــنــه �ـــســـراءه مبــ�ــســروفــه. تـــقـــول: )رمبا 
االأهل  بع�ض  اإىل  بالن�سبة  القواعد  هــذه  ت�سمل 
�ــســراء في�ض من  االنكباب على  مــن  الــولــد  منع 
احللوى وال�سكاكر. ولكن تذكري اأن اأحد اأهداف 
املال  ا�ــســتــخــدام  كيفية  الــولــد  تعليم  املــ�ــســروف 
اإنفاق  عند  االأخطاء  باقرتاف  له  وال�سماح  بحكمة 

نقوده(.
اإذاً، اإن بّدد ولدك م�سروفه على امل�سا�سات، اإال اأنه اأدرك 
دمية حم�سوة،  ل�سراء  املــال  ادخــار  ي�ستطيع  كــان  اأنــه  الحقاً 

اإزاء  فيها  التي ميــّر  املقبلة  املــرة  ذلــك يف  يتذكر  بــاأن  نــاأمــل 
رفوف ال�سكاكر، وفق كوبليرن.

• التب�سع:
 اأثناء التب�سع، عّلمي ولدك اأهمية املقارنة بني ال�سلع، واأريه 

مما  كبري  حد  اإىل  يقلِّل  احل�سومات  بطاقات  ا�ستخدام  اأن 
خبري  باكي،  ديفيد  ين�سح  ح�سبما  لالأ�سياء،  ثمناً  تدفعينه 
Money Crashers. وهكذا تك�سبني  مايل يف موقع 
حمباً �سغرياً جلمع بطاقات احل�سومات و�سريكاً مميزاً اأثناء 

الت�سوق.

قبل اأن يرزحوا حتت دين كبر ويفوت الأوان

علموا اأوالدكم كيف يتعاطون مع املال
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 102756

با�ســم: �سولن �سيكوالته جيدا �ساناي يف تيكاريت انونيوم �سريكيتي

وعنوانه: 2. اأورجانيز �ساناي بولغي�سي 3، كادي رقم: 6 با�سبينار - جازينتيب، تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )133512(  بتاريخ: 2011/03/06

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2017/11/18 وحتى تاريخ : 2027/11/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 102757

با�ســم: �سولن �سيكوالته جيدا �ساناي يف تيكاريت انونيوم �سريكيتي

وعنوانه: 2. اأورجانيز �ساناي بولغي�سي 3، كادي رقم: 6 با�سبينار - جازينتيب، تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )133511(  بتاريخ: 2011/03/06

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2017/11/18 وحتى تاريخ : 2027/11/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 103422

با�ســم: �سركة فيالدلفيا ل�سناعة ال�سوكوالته ذ.م.م

وعنوانه: مدينة امللك عبداهلل الثاين، �ض.ب 168 �سحاب 11512، االردن

وامل�سجلة حتت رقم : )127022(  بتاريخ: 2010/12/22

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2017/11/27 وحتى تاريخ : 2027/11/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 104952

با�ســم: بي ال ا�ض ماركا بازارالما تيجاريت ليمتد �سريكيتى

وعنوانه: ميمار �سينان اي�سكي لوندرا ا�سفلتى نو: 69/ايه بويوك�سيكميجي، ا�سطنبول 

/ تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )104591(  بتاريخ: 2010/06/17

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2018/01/02 وحتى تاريخ : 2028/01/02

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 101577

با�ســم: جولز ليميتد

وعنوانه: ريكتوري فارم لوج، اي�ست فارندون رود، مار�ستون، ترو�سيل، ماركت هاربورو، 

لي�سيزتري�سري، ال اي16 9تي يو، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )101577(  بتاريخ: 2017/06/28

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2017/10/25 وحتى تاريخ : 2027/10/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 101578

با�ســم: جولز ليميتد

وعنوانه: ريكتوري فارم لوج، اي�ست فارندون رود، مار�ستون، ترو�سيل، ماركت هاربورو، 

لي�سيزتري�سري، ال اي16 9تي يو، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )101578(  بتاريخ: 2017/06/28

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2017/10/25 وحتى تاريخ : 2027/10/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 277148    بتاريخ : 2017/07/30

باإ�سم : نيكوفنت�سرز هولدجنز ليمتد 
وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 1 واتر �سرتيت ، لندن دبليو �سي2اآر 3 ال اإيه ، اململكة املتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
�سجائر، تبغ خام اأو ُم�سنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�س�سة لغايات طبية( ، �سيجار ، �سيجاريلو 
اأجهزة   ، ، فالتر �سجائر  اأنابيب �سجائر   ، ، ورق �سجائر  اأدوات املدخنني   ، ، ثقاب  ، والعــات  )�سيجار رفيع( 
تو�سع يف اجليب للف ال�سجائر ، اآالت حممولة حلقن التبغ يف االأنابيب الورقية ، �سجائر الكرتونية ، �سوائل 
لل�سجائر االلكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�سخني ، اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�سخني ال�سجائر 

اأو التبغ الواقعة يف الفئة 34 وغري املت�سمنة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة : عالمة VICEROY عبارة عن ر�سم ملربع مق�سوم اإىل جزاأين باللون الف�سي واالأبي�ض 
باللون  الرمادي حتتها خط مميز منحني  باللون  VICEROY بخط مميز  كلمة  العلوي  على اجلزء 
 SILVER الف�سي واالأزرق واالأبي�ض ثم خطوط رفيعة متموجة باللون الف�سي وعلى اجلزء ال�سفلي كلمة

االإجنليزية باللغة  الكلمات  وجميع  الرمادي  باللون  مميز  بخط   V
 اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277123    بتاريخ : 2017/07/27
باإ�سم : نيكوفنت�سرز هولدجنز ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 1 واتر �سرتيت ، لندن دبليو �سي2اآر 3 ال اإيه ، اململكة املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
�سجائر اإلكرتونية ، خراطي�ض لل�سجائر االإلكرتونية ، �سوائل لل�سجائر االإلكرتونية ، �سجائر حمتوية على 

بدائل التبغ ، بدائل التبغ ، �سجائر ، تبغ ، منتجات التبغ ، علب �سجائر ، �سناديق �سجائر.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات eTank Pro باللغة االإجنليزية.

 اال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106272

با�ســم: بيفونيا انرتنا�سونال، ال ال �سي.

املتحدة  الواليات   ،32144 فلوريدا  بيت�ض،  ديتونا  بوليفارد،  فينرتي�ض   300 وعنوانه: 

االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )103056(  بتاريخ: 2010/05/10

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2018/01/30 وحتى تاريخ : 2028/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 106273

با�ســم: بيفونيا انرتنا�سونال، ال ال �سي.

املتحدة  الواليات   ،32144 فلوريدا  بيت�ض،  ديتونا  بوليفارد،  فينرتي�ض   300 وعنوانه: 

االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )103063(  بتاريخ: 2010/05/10

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2018/01/30 وحتى تاريخ : 2028/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 80438

با�ســم: اوتو تريدر منطقة حرة )ذ.م.م(

وعنوانه: دبي – االمارات العربية املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )160854(  بتاريخ: 2011/12/07

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2016/05/08 وحتى تاريخ : 2026/05/08

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 101576

با�ســم: جولز ليميتد

وعنوانه: ريكتوري فارم لوج، اي�ست فارندون رود، مار�ستون، ترو�سيل، ماركت هاربورو، 

لي�سيزتري�سري، ال اي16 9تي يو، اململكة املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )101576(  بتاريخ: 2017/06/28

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2017/10/25 وحتى تاريخ : 2027/10/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109582
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.   

بتاريخ:2009/12/21 وامل�سجلة حتت الرقم : 98727 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 
ال�سابون ، العطور ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات التجميل ، كولونيا ، ماء كولونيا ، رذاذ)�سراي( ، معطر 
للج�سم ، زيوت وكرميات وغ�سوالت )لو�سن( للب�سرة رغوة للحالقة ، جل للحالقة ، م�ستح�سرات ما قبل 
وما بعد احلالقة ، بودرة التلك ، م�ستح�سرات اال�ستحمام ، غ�سوالت )لو�سن( لل�سعر ، م�ستح�سرات تنظيف 
اال�سنان ، غ�سوالت للفم غري الطبية ، مزيالت الروائح الكريهة وم�سادات العرق لال�ستخدام ال�سخ�سي ، 

م�ستح�سرات التواليت غري الطبية.
انتهاء حلماية يف: 2018/03/24 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/03/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109624
باإ�سم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �سارع الفهيدي ،  �ض. ب. 121 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�سجلة حتت الرقم : 130506 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
و�سرائها عند  الزبائن من معاينتها  لتمكني عامة  وذلك  الغري  ل�سالح  ال�سلع  ت�سكيلة من  خدمات جتميع 
حمافظ  مثل  اجللدية  واملنتجات  والنظارات  الكتابة  واأدوات  الكبرية  وال�ساعات  ال�ساعات  حتديداً  احلاجة 
وامل�ستندات  للوثائق  امل�سطحة  اجللدية  واملحافظ  امل�ستندات  )حامالت(  وحافظات  النقود  واأكيا�ض  اجليب 
والكماليات االأخرى واملجوهرات واالأن�سجة واملالب�ض اجلاهزة والهواتف املتحركة واالأحذية والقطع الفنية 

واأدوات املائدة واالأواين البلورية.
انتهاء حلماية يف: 2018/03/24 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/03/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 111455
نيو   ، بــالزا  جون�سون  اأنــد  جون�سون  وان   : وعنوانه  جون�سـون  اأنــد  جون�سـون   : باإ�سم 

برنزويك ، نيو جري�سي ، 08933-7001 ، الواليات املتحدة االأمريكية.   
بتاريخ:2010/03/16 وامل�سجلة حتت الرقم : 100589 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 
م�ستح�سرات �سيدالنية ب�سرية.

انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخــرى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 
2018/04/24 وحتى تاريخ: 2028/04/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109816
نيو   ، بــالزا  جون�سون  اأنــد  جون�سون  وان   : وعنوانه  جون�سـون  اأنــد  جون�سـون   : باإ�سم 

برنزويك ، نيو جري�سي ، 08933-7001 ، الواليات املتحدة االأمريكية.   
بتاريخ:2010/08/30 وامل�سجلة حتت الرقم : 107316 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9 
عد�سات ال�سقة.

انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخــرى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 
2018/03/26 وحتى تاريخ: 2028/03/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109817
نيو   ، بــالزا  جون�سون  اأنــد  جون�سون  وان   : وعنوانه  جون�سـون  اأنــد  جون�سـون   : باإ�سم 

برنزويك ، نيو جري�سي ، 08933-7001 ، الواليات املتحدة االأمريكية.   
بتاريخ:2010/08/18 وامل�سجلة حتت الرقم : 106982 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
�سرائط اختبار جلهاز مراقبة جلوكوز الدم.

انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخــرى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 
2018/03/26 وحتى تاريخ: 2028/03/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109818
نيو   ، بــالزا  جون�سون  اأنــد  جون�سون  وان   : وعنوانه  جون�سـون  اأنــد  جون�سـون   : باإ�سم 

برنزويك ، نيو جري�سي ، 08933-7001 ، الواليات املتحدة االأمريكية.   
بتاريخ:2010/08/24 وامل�سجلة حتت الرقم : 107215 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
جهاز مراقبة جلوكوز الدم.

انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخــرى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 
2018/03/26 وحتى تاريخ: 2028/03/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 111204
باإ�سم : ايفاكو ا�ض ايه 

وعنوانه : باخ�سرتا�ض 10 �سي ات�ض 4313 موهلني ، �سوي�سرا.  
بتاريخ:2010/08/18 وامل�سجلة حتت الرقم : 107000 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14 
فئات  يف  مدرجة  والغري  بها  املطلية  اأو  الثمينة  املعادن  من  امل�سنوعة  والب�سائع  و�سـبائكها  الثمينة  املعادن 
الكبرية  ال�ساعات   ، والــوقــت  الــزمــن  قيا�ض  اأدوات   ، الكرمية  االأحــجــار   ، املــجــوهــرات  اأ�سكال  جميع   ، اأخـــرى 
�سال�سل   ، لل�ساعات  علب   ، لل�ساعات  اأحزمة   ، لل�ساعات  �سيور   ، اليد  �ساعات   ، ال�ساعات  واآلــيــات  وال�ساعات 

لل�ساعات ، زجاج لل�ساعات.
انتهاء حلماية يف: 2018/04/21 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/04/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 111206
باإ�سم : جون�سـون اأند جون�سـون وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، 

08933-7001 ، الواليات املتحدة االأمريكية.   
بتاريخ:2011/02/02 وامل�سجلة حتت الرقم : 131191 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 
، �سراي  ال�سعر  ت�سابك  اإزالــة  ، م�ستح�سرات  لل�سعر  وبل�سم  �سامبو  ، حتديداً  تواليت  مــواد   ، اأطفال  بــوردة 
 ، ، �سابون للج�سم  ، مرطبات وكرميات للب�سرة  ، لو�سن للج�سم  الب�سرة  ، غ�سول اجل�سم ومنظفات  لل�سعر 
بودرة للج�سم وزيوت للج�سم ، كولونيا لالأطفال ، زيوت لالأطفال ، اأعواد قطن ، مناديل رطبة  لال�ستعمال 

اخلارجي )ملرة واحدة(.
انتهاء حلماية يف: 2018/04/21 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/04/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
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املال والأعمال

املوؤمتر التا�صع للتنمية امل�صتدامة والنمو ال�صامل يف 
ال�صارقة يناق�ض طرق حتقيق اال�صتدامة العاملية

•• ال�شارقة – الفجر :

ركز املوؤمتر التا�سع للتنمية امل�ستدامة والنمو ال�سامل املقام ملدة اأ�سبوع يف 
فندق ومنتجع رادي�سون بلو يف ال�سارقة على �سرورة اتباع مبادئ التنمية 
اال�ستدامة  العاملية وحتقيق  التحديات  ملواجهة  ال�سامل  والنمو  امل�ستدامة 
العاملية بالتعرف على االجتاهات الدولية ال�سائدة، بح�سور �سعادة الدكتور 

املهند�ض را�سد الليم رئي�ض هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة.
األقى د. فليفي ال�سرادو االأ�ستاذ امل�ساعد ورئي�ض برنامج املاج�ستري يف اإدارة 
هام�ض  على  املــقــام  املــوؤمتــر  يف  خطاًبا  بدبي  ولونغونغ  جامعة  يف  اجلـــودة 

موؤمتر الليم لالأعمال. 
لتحقيق  املتاحة  “الطرق  بعنوان  د.ال�ــســرادو  األقاه  الــذي  اخلطاب  تطرق 
اال�ستدامة« الأحدث التطورات الداعمة لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
مثمرة  نتائج  حتقيق  يف  �ست�ساعد  التي  التوعية  ن�سر  مثل  املتحدة  لــالأمم 
االأنظمة  بــني  والــتــكــامــل  اال�ــســتــدامــة،  وزيــــادة  امل�سلحة،  اأ�ــســحــاب  جلميع 

الب�سرية والبيئية، وتغيري اأمناط احلياة بني جيل االألفية. 
وعقب د. ال�سرادو »يحتاج اأ�سحاب امل�سلحة اإىل التدخالت اال�سرتاتيجية 
االأمناط  اجتاهات  النطاق يف  وا�سعة  تغيريات  لتحقيق  والقيادة  واالبتكار 
اأعمال  �سيا�سات معقولة، ومناذج  امل�ستدامة حالًيا، وتقدمي  احلياتية غري 

مبتكرة، واأنظمة دعم مرنة لتي�سيري التغريات ال�سعبة.«
 :MILS واأعلن د.ال�سرادو اأثناء اإلقاء خطابه عن بحثه القادم »م�سروع
ن�سر االأمناط احلياتية امل�ستدامة بني جيل االألفية”. ويهدف امل�سروع اإىل 
عر  ات�ساالت  �سبكة  واإن�ساء  امل�ستدامة  احلياة  اأمنــاط  ديناميكيات  فح�ض 

اإنرتنت االأ�سياء جليل االألفية.
بالتعاون مع  دبــي  الــذي ُيجرى يف  امل�سروع  يرتاأ�ض د.ال�ــســرادو فريق هــذا 
اأع�ساء فريق جامعة ولونغونغ با�سرتاليا: كيت �سنيور وكي�سني كاريابانون 
ويغانه باغي وحممد فارك ود.فيجاي برييرا من جامعة ولونغونغ بدبي.

اإدارة املياه بهيئة كهرباء ومياه  ويدير امل�سروع املهند�ض ع�سام املال مدير 
ال�سارقة و�سارك د.ال�سرادو ب�سفته ع�سو الفريق املعني مبناق�سة التحديات 
ا كري�سنا راج املدير  والفر�ض يف التطوير امل�ستدام، وي�سم هذا الفريق اأي�سً
واالأ�ستاذ حممد عارف مدير كلية  امل�ساعد يف غودريج جروب بدبي  العام 

الهند�سة املعمارية وبيئة البناء بجامعة ولفرهامبتون باململكة املتحدة.
يف 4102 اأطلق �سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض دولة 
الوطنية  االأجــنــدة  دبــي  الـــوزراء وحاكم  ورئي�ض  املتحدة  العربية  االإمـــارات 
االأجندة  تركز   .1202 لروؤية  كتكملة  املتحدة  العربية  االإمـــارات  لدولة 
الهواء، واحلفاظ على موارد  1202 على حت�سني جودة  لروؤية  الوطنية 
االأخ�سر  النمو  خطط  وتنفيذ  النظيفة،  الطاقة  ا�ستخدام  وزيــادة  املياه، 
ل�سمان حتقيق التنمية امل�ستدامة، واحلفاظ على البيئة، وحتقيق التوازن 

االأمثل بني التطور االقت�سادي والتطور االجتماعي.

رواد واقت�صادية عجمان يبحثان تعزيز التعاون
•• ال�شارقة -وام:

دائرة  مــن  ووفــد  رواد  الــريــاديــة  امل�ساريع  لدعم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  بحثت 
التنمية االقت�سادية بعجمان �سبل تعزيز التعاون وتبادل اخلرات وتوطيد 
الهيئات والدوائر احلكومية  امل�سرتك الذي حتر�ض عليه رواد مع  العمل 

كافة مبا يخدم رواد االأعمال.
املوؤ�س�سة  جتربة   - رواد  مقر  يف   - االجتماع  خــالل  اجلانبان  وا�ستعر�ض 
املراد  واالآلــيــات  االعمال  ريــادة  قطاع  يف  ومبادراتها  التدريبية  وبراجمها 
املوؤ�س�سة يف هذا  اإىل نقل جتربة  اإ�سافة  بينهما  لتبادل اخلرات  تطبيقها 

القطاع.
املوؤ�س�سة  املتبعة يف  العمل  وا�سرتاتيجية  الزائر على هيكلة  الوفد  وتعرف 
وجتاربها وبراجمها يف قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة بجانب مناق�سة 
امل�ساريع  تدعم  التي  امل�سرتك  االهتمام  ذات  والفعاليات  الرامج  عدد من 
الريادية املواطنة. وقالت فاطمة اآل علي مدير اإدارة دعم ومتويل امل�ساريع 
التنمية  دائــرة  وفد  اجتماعها مع  ت�سعى من  املوؤ�س�سة  اإن  رواد  موؤ�س�سة  يف 
االقت�سادية بعجمان اإىل التو�سل ل�سيغة جتمعهما يف تقدمي برامج تدعم 
رواد االأعمال املواطنني وت�سمن اال�ستفادة من خراتهم يف �سوق العمل .. 
م�سرية اإىل حر�ض املوؤ�س�سة على تعزيز تعاونها مع خمتلف القطاعات التي 
االإمارات  ت�سهده  الذي  االقت�سادي  النمو  يواكب  مبا  االأعمال  رواد  تخدم 

ويخدم اأجندة التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.
“ التمويل  املوؤ�س�سة  تقدمها  التي  اخلدمات  حول  �سرحا  علي  اآل  وقدمت 
تركز  التي  والقطاعات  واملبادرات”  واال�ست�سارات  والتدريب  والع�سوية 

عليها واآلية الدعم والتقدمي .
كما عر�ست على الوفد القرار اخلري للمجل�ض التنفيذي الإمارة ال�سارقة 
ب�ساأن اإعفاء امل�ساريع املدعومة من “رواد” من الر�سوم احلكومية يف االإمارة 
ومنح اأولوية امل�سرتيات احلكومية بن�سبة ال تقل عن 01 يف املائة مل�ساريع 
املوؤ�س�سة. وتطرقت اإىل برنامج التمويل من خالل امل�سارف حيث مت توقيع 
مذكرة تفاهم بني املوؤ�س�سة وم�سرف ال�سارقة االإ�سالمي لتمويل امل�ساريع 

املدعمة من املوؤ�س�سة بامتيازات تف�سيلية.
من جانبه اأ�ساد وفد اقت�سادية عجمان مببادرات وبرامج موؤ�س�سة رواد التي 

�ساهمت يف تهيئة بيئة �ساحلة ومتطورة لرواد االأعمال.
واملتو�سطة  ال�سغرية  املــ�ــســارع  ق�سم  رئي�ض  كــاجــور  اأحــمــد  عائ�سة  واأكــــدت 
رواد مبا يدعم قطاع  التعاون مع  اآفــاق  لفتح  الدائرة  ا�ستعداد  الدائرة  يف 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة .. الفتة اإىل اأن حكومة عجمان ب�سدد اإ�سدار 
مر�سوم يعفي امل�ساريع الوطنية القائمة يف االإمارة من الر�سوم احلكومية.

نظمتها الدولة �سمن م�ساركاتها يف املنتدى القت�ساد العاملي بدافو�ض 

املن�صوري يراأ�ض جل�صة بعنوان »االبتكار وريادة االأعمال واقت�صاد امل�صتقبل«
•• دافو�س-الفجر:

تراأ�ض معايل املهند�ض �سلطان بن �سعيد 
املن�سوري وزير االقت�ساد جل�سة حوارية 
االأعــــمــــال  وريــــــــادة  “االبتكار  بـــعـــنـــوان 
نظمتها  الــتــي  امل�ستقبل”،  واقــتــ�ــســاد 
يف  امل�ساركة  هام�ض  على  موؤخراً  الدولة 
العاملي  االقت�سادي  املنتدى  اجتماعات 

دافو�ض 2018.
االبتكار  دور  احلــواريــة  اجلل�سة  ناق�ست 
وريــادة االأعــمــال يف بناء قــدرات اقت�ساد 
هذا  يف  العاملية  والــتــوجــهــات  امل�ستقبل، 
بتجاوز  الــكــفــيــلــة  والـــ�ـــســـبـــل  الـــ�ـــســـدد، 
حلول  وتــطــويــر  الرئي�سية  الــتــحــديــات 
امل�ستوى  على  املــتــوقــع  واالأثــــر  مبتكرة، 
االبتكار  العاملي من جراء تطوير ودعم 

وريادة االأعمال.
الــدولــة معايل  وفــد  ح�سر اجلل�سة من 
�سهيل املزروعي وزير الطاقة وال�سناعة 
وزير  العلماء  �سلطان  بن  عمر  ومعايل 
الدولة للذكاء اال�سطناعي. فيما جمعت 
اجلل�سة عدد من اأبرز �سانعي ال�سيا�سات 
حائزين  خــــراء  جــانــب  اإىل  الــعــاملــيــني 
نــوبــل وعـــدد مــن الروؤ�ساء  عــلــى جــائــزة 
الروف�سور  بــيــنــهــم  مـــن  الــتــنــفــيــذيــني، 
كــريــ�ــســتــوفــر بــيــ�ــســاريــد�ــض احلـــائـــز على 
 ،2018 االقـــتـــ�ـــســـاد  يف  نـــوبـــل  جـــائـــزة 
التجارة  وزيـــر  �سيوبو  �ستيفن  ومــعــايل 
والــ�ــســيــاحــة واال�ــســتــثــمــار االأ�ــــســــرتايل، 
ومعايل مارو ديل اأمروزيا وزير الدولة 
�سوي�سرا،  يف  واالبتكار  والبحث  للتعليم 
اإىل جانب عدد من كبار رجال االأعمال 
من دولة االإمارات العربية املتحدة. كما 
االقت�سادات  عن  ممثلني  الــدورة  �سمت 
بـــهـــدف تنويع  الــطــاقــة  الــقــائــمــة عــلــى 
يف  مبــا  االبتكار  خــالل  مــن  اقت�ساداتها 

ذلك عمان واململكة العربية ال�سعودية.
ركز النقا�ض خالل اجلل�سة على االبتكار 
وريادة االأعمال واالقت�سادات امل�ستقبلية 

للنمو  رئــيــ�ــســيــة  بــاعــتــبــارهــا حمـــركـــات 
االقــتــ�ــســادي وحتــ�ــســني االإنــتــاجــيــة، مع 
تناول التحديات التي تواجه احلكومات 

وال�سركات يف هذا ال�سدد. 
�سعيد  بن  �سلطان  املهند�ض  معايل  قــال 
االبتكار  اإن  االقت�ساد،  وزيــر  املن�سوري 
اأجندة  عــلــى  خــا�ــســة  بــاأهــمــيــة  يــحــظــى 

تعزيز  يف  اأ�سا�سي  دور  من  له  ملا  الدولة 
تــوجــهــاتــهــا نــحــو بــنــاء اقــتــ�ــســاد متنوع 

وم�ستدام.
“دولة  اإن  اجلل�سة  خالل  معاليه  وتابع 
االإمارات توؤمن باأهمية االبتكار، وو�سعت 
روؤية طموحة لتحويل الدولة اإىل واحدة 
من اأكرث الدول ابتكارا يف العامل بحلول 

املرحلة  اأن  واأ�ــــســــاف   .”2021 عــــام 
اخلطوات  مــن  العديد  �سهدت  املا�سية 
املــــرجــــوة، من  الـــغـــايـــات  اإىل  لــلــو�ــســول 
خالل العمل على تعزيز قدرات الدولة 
م�ساهمة  وزيــــــادة  املــعــرفــة  جمــــاالت  يف 
وبناء  االإنــتــاجــيــة،  العملية  يف  االبــتــكــار 
االقت�سادية  الــدول  مع  نوعية  �سراكات 

الكرى الرائدة يف هذا املجال، مع و�سع 
م�ساهمة  بن�سبة  لــلــو�ــســول  م�ستهدف 
االبتكار من الناجت املحلي االإجمايل اإىل 

نحو %5 بحلول عام 2021.
 كـــمـــا �ــســلــطــت اجلــلــ�ــســة الـــ�ـــســـوء على 
التطورات ال�سناعية وفاعلية دور الذكاء 
البحث  اأدوات  تطوير  يف  اال�سطناعي 
والـــتـــطـــويـــر، حــيــث قــــال مـــعـــايل �سهيل 
“اإن  وال�سناعة:  الطاقة  وزير  املزروعي 
جماالت  يف  اال�ستثمار  مــعــدالت  تعزيز 
البحوث العمية والتطوير ي�سكل عن�سر 
رئي�سي يف ال�سيا�سات التي تتبناها الدولة 
لــتــطــويــر مــ�ــســاهــمــات االبـــتـــكـــار، وذلـــك 
القطاعات  يف  اال�ستثمار  على  بالرتكيز 
ذات التقنية العالية، مبا يخدم توجهات 

الدولة يف هذا ال�سدد.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مــــعــــايل عـــمـــر بن 
للذكاء  الــدولــة  وزيـــر  الــعــلــمــاء  �سلطان 
م�ساهمة  تــطــويــر  “اإن  اال�ــســطــنــاعــي: 
اأيــ�ــســا اال�ــســتــفــادة من  االبــتــكــار يتطلب 
والتقنيات  اال�سطناعي  الــذكــاء  حــلــول 
احلديثة يف هذا ال�سدد لت�سريع وتو�سيع 
م�ساهمتها يف  وتــعــزيــز  االبــتــكــار  قــاعــدة 

خمتلف القطاعات احليوية«.
كما �سلط امل�ساركون ال�سوء على اأهمية 
جميع  يف  لالبتكار”  “عقول  تــطــويــر 
املنتجات  اإىل  الــفــ�ــســاء  مــن  الــقــطــاعــات 
اال�ــســتــهــالكــيــة، وتــطــويــر قــطــاع ريــــادة 
اأهمية  على  امل�ساركون  واتفق  االأعــمــال، 
االإمارات  دولة  اتخذتها  التي  اخلطوات 
اأهمية  اإىل  االإ�ــســارة  ال�سدد، مع  يف هــذا 
الدولة  اأداء  لتطوير  الــعــمــل  مــوا�ــســلــة 
نــظــام االبتكار  تــكــون جــــزءا مـــن  حــتــى 
االأعـــمـــال  نـــطـــاق  تــو�ــســع  واأن  الـــعـــاملـــي، 

التجارية القائمة على االبتكار.
�ـــســـارك يف اجلــلــ�ــســة اأكــــرث مـــن 40 من 
والروؤ�ساء  العاملية،  ال�سيا�سات  �سانعي 
التنفيذيني ورجال االأعمال من القطاع 

اخلا�ض. 

جمل�ض اأمناء اجلائزة عقد اجتماعه الرابع وناق�ض ترتيبات حفل تكرميهم الأربعاء

»ال�صارقة للتميز االقت�صادي« تعتمد النتائج النهائية بدورة 2017
العوي�ض: حري�سون على تكرمي التميز والإبداع وامل�ساهمة يف

 تعزيز التناف�سية والرتقاء باأداء املن�ساآت القت�سادية الإماراتية واخلليجية

جمموعة جنة للفنادق واملنتجعات حتقق اأداًء اإيجابيًا يف 2017
الفعاليات  وتنظيم  املنا�سبات  وحــ�ــســور 
واالجتماعية  االقت�سادية  واالجتماعات 

والرتفيهية وغريها«.
يف  ال�سركة  جنحت  دروي�ض:”  واأ�ــســاف 
خــطــط الــتــو�ــســع الــتــي تــقــوم بــهــا �سمن 
، حــيــث قامت  خــطــتــهــا اال�ــســرتاتــيــجــيــة 
منتجع  فــنــدق  بافتتاح  املــا�ــســي  الــعــام  يف 
وفــلــل مــيــنــاء الــعــرب يف راأ�ــــض اخلــيــمــة و 
وفندق  �سنرت   �سيتي  بالي�ض  فندق جنة 
اخلور  مبنطقة  كريك”  دبــي   – “جنة 
– راأ�ـــض اخلور”  “جنة  يف دبــي و فــنــدق 
ادارة  مبوجبها  تولت  حيث  ال�سارقة،  يف 
هذه الفنادق و جتهيزها باأف�سل واأحدث 
املتطورة  واالجــهــزة  واملفرو�سات  االأثـــاث 
مع خدمات االنرتنت واالت�سال ال�سريع، 
التي تنفرد  “ كرمي”  اىل جانب خدمة 

بتقدميها جمموعة جنة لنزالئها.
منو كبر

منوا  املجموعة  حققت  دروي�ض:”  وقــال 
بن�سبة %12 يف اأعمالها ، وذلك بف�سل 
احلركة ال�سياحية الن�سطة التي �سهدتها 
دولـــة االمـــــارات يف الــعــام املــا�ــســي، حيث 
قيا�سية  ا�ــســغــاالت  ت�سجيل  مــن  متكننا 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت جمموعة جنة للفنادق واملنتجعات 
– املــجــمــوعــة الــفــنــدقــيــة الـــرائـــدة على 
م�ستوى الدولة- عن حتقيق اأداء متميز 
من  متــكــنــت  حـــيـــث   ،2017 الــــعــــام  يف 
 ، اال�سغال  ن�سب  حتقيق منو ملحوظ يف 
اىل جانب زيادة عدد فنادقها وما ت�سمه 
من غرف و�سقق وفلل فندقية ومرافق ، 
ال�سركة وريادتها يف  مما عزز من مكانة 
م�ستوى  على  وال�سيافة  الفنادق  قطاع 

دولة االمارات العربية املتحدة.
وقال ال�سيد نعمة عماد دروي�ض الرئي�ض 
ت�سريح  يف  جــنــة  ملــجــمــوعــة  الــتــنــفــيــذي 
متكنت  لــقــد  املنا�سبة:”  بــهــذه  �سحفي 
من  واملنتجعات  للفنادق  جنة  جمموعة 
حتقيق اأداء ايجابي خالل العام 2017، 
حيث �سجلت ا�سغاالت قيا�سية يف فنادقها 
املتواجدة يف كل من اأبوظبي و دبي وراأ�ض 
فــنــادق املجموعة  اخلــيــمــة، كــمــا متــكــنــت 
الفعاليات  مــن  الــعــديــد  ا�ــســتــقــطــاب  مــن 
واملــوؤمتــرات و احلــوافــز ممــا جعل فنادق 
ال�ست�سافة  االأنــ�ــســب  املـــكـــان  املــجــمــوعــة 

زيــادة يف  يف خمتلف فنادقنا، كما حققنا 
توافدوا  الــذيــن  والــــزوار  ال�سياح  اأعــــداد 
وجهات  مــن  ومنتجعاتنا  فــنــادقــنــا  عــلــى 
رئي�سية مثل ال�سني و رو�سيا وذلك عقب 
قرار ال�سماح ملواطني هذه الدول بدخول 
االمارات بدون تاأ�سرية م�سبقة، مما كان 
لــه االأثــــر الــكــبــري يف رفـــع اأعــــداد ال�سياح 
والزوار القادم منهما، اإىل جانب اجلهود 
الهيئات  خمتلف  تبذلها  الــتــي  الــكــبــرية 
اأجل  الدولة من  ال�سياحية يف  والــدوائــر 
ال�سياح  مــن  مــتــزايــدة  اأعــــداد  ا�ستقطاب 
والــــــزوار، واطــــالق مـــبـــادرات عــلــى غرار 
ال�سياحية  التاأ�سريات  ا�ستخراج  من�سة 
عند الو�سول ملطار اأبوظبي والتي اأتاحت 
الدولة  دخــول  مــن  الــرتانــزيــت  مل�سافري 

دخول الدولة ملدة ت�سل اىل 4 اأيام .
م�ساريع عمالقة

العمالقة  ال�سياحية  امل�ساريع  اأن  وذكـــر 
وتنفيذها  اطــــالقــــهــــا  يــــجــــري  الــــتــــي 
وتــد�ــســيــنــهــا بـــالـــدولـــة قـــد �ــســكــلــت عامل 
جـــذب هـــام لـــلـــزوار والــ�ــســيــاح عــلــى غرار 
الذي  اأبوظبي  اللوفر يف  م�سروع متحف 
�ساهم ب�سكل كبري يف رفع ا�سغاالت فنادق 

املهتمني  والــ�ــســيــاح  بــــالــــزوار  املــجــمــوعــة 
على  حر�سوا  ممــن  الثقافية  بال�سياحة 
الــقــدوم اىل اأبــوظــبــي لــزيــارة هــذا املعلم 
افتتاح  قــرب  جانب  اىل  الــعــاملــي،  الثقايف 
الواقع  براذرز”  وارنـــر  “ عــامل  م�سروع 
ا�سافة  �سي�سكل  والـــذي  يــا�ــض  جــزيــرة  يف 
نــوعــيــة لــلــمــ�ــســاريــع الــرتفــيــهــيــة واأحــــدث 
  ، اأبــوظــبــي  ال�سياحي يف  وجــهــات اجلـــذب 
وكــذلــك مــ�ــســروع بـــرواز دبــي الـــذي يرز 
وي�ستقطب  فريد  ب�سكل  االمـــارة  معامل 
الـــــــزوار والـــ�ـــســـيـــاح لـــالطـــالع عــلــى هذه 
نوعها،  من  الفريدة  ال�سياحية  االأيقونة 
وقــــرب فــتــتــاح اأطــــول مــ�ــســار انـــزالقـــي يف 
اأعلى قمة جبل جي�ض يف  العامل والواقع 
اإمارة راأ�ض اخليمة القمة االأعلى يف دولة 
امل�ساريع  العربية، وغريها من  االإمــارات 

ال�سياحية والرتفيهية االأخرى.
وثـــمـــن الـــــــدور الـــكـــبـــري الــــــذي تـــقـــوم به 
بالدولة  ال�سياحية  والــهــيــئــات  الـــدوائـــر 
اخلارجية  الــتــعــريــفــيــة  جــوالتــهــا  �ــســمــن 
وامل�ساركات الكبرية يف املعار�ض ال�سياحية 
الــعــاملــيــة والـــتـــي ا�ــســهــمــت بــ�ــســكــل وا�سح 
عــلــى خارطة  الـــدولـــة  وكـــبـــري يف و�ـــســـع 

ال�سياحة العاملية، وجعلتها وجهة �سياحية 
وترفيهية عاملية يف�سلها ال�سياح والزوار 
مـــن خمــتــلــف دول الـــعـــامل ملـــا تــتــمــتــع به 
ومرافق  وتاريخية  تراثية  مقومات  من 
وفندقية  وترفيهية  �سياحية  ومــنــ�ــســاآت 

حديثة.

التناف�سية ودعم جمتمع االأعمال يف اإمارة 
ال�سارقة، اإىل جانب حتفيز رواد االأعمال 
على وجه اخل�سو�ض واطالق املزيد من 
هذه  ت�سجيع  ت�ستهدف  الــتــي  املـــبـــادرات 
الفئة على امل�ساركة يف اجلائزة واالرتقاء 

باأداء من�ساآتهم ال�سغرية واملتو�سطة.
و�سمت جلان التحكيم عدداً من االأ�سماء 
وال�سخ�سيات البارزة والناجحة يف دولة 
باالآراء  امل�ساركة  تعزيز  بهدف  االإمـــارات 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  “جائزة  اأمــنــاء  جمل�ض  اعتمد 
الفائزين  نــتــائــج  االقت�سادي”  للتمّيز 
مبــخــتــلــف فـــئـــات اجلــــائــــزة لـــــــدورة عام 
7102، الذين �سيتم تكرميهم يف حفل 
رعاية  املقبل، حتت  االأربعاء  ُيقام  ر�سمي 
كـــرميـــة مـــن �ــســمــو الــ�ــســيــخ �ــســلــطــان بن 
العهد  القا�سمي ويل  �سلطان  بن  حممد 

ونائب حاكم ال�سارقة.
واطـــلـــع جمــلــ�ــض اأمـــنـــاء اجلـــائـــزة خالل 
الذي   ،7102 عـــام  لــــدورة  اجــتــمــاعــهــم 
عـــقـــد مـــــوؤخـــــراً يف مـــقـــر غـــرفـــة جتــــارة 
و�سناعة ال�سارقة، برئا�سة �سعادة عبداهلل 
االأمناء  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض  �سلطان 
رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة ال�سارقة، على 
احلفل  لتنظيم  اجلــاريــة  الــتــحــ�ــســريات 
االقت�سادية  املــنــ�ــســاآت  لتكرمي  ال�سنوي 
من  الثانية  بالدورة  الفائزين  واالأفـــراد 
تقام  الـــذي  اجلــديــدة  بهويتها  اجلــائــزة 
يوم  ال�سارقة  اك�سبو  مركز  يف  فعالياته 

اجلاري. 13 يناير 
ال�سارقة  الــعــويــ�ــض حــر�ــض غــرفــة  واأكــــد 
االقت�سادي  للتميز  الــ�ــســارقــة  وجـــائـــزة 
للو�سول  واالإبــــداع  التميز  تــكــرمي  على 
بــاإمــارة الــ�ــســارقــة اإىل اآفـــاق جــديــدة من 
امل�ساهمة  خــــالل  مـــن  والـــتـــطـــور  الــنــمــو 
االإيجابية  التناف�سية  تعزيز  يف  الفاعلة 

املوؤ�س�سي  االأداء  مبــ�ــســتــوى  واالرتــــقــــاء 
ال�ساملة  اجلـــــودة  مبــعــايــري  وااللــــتــــزام 
االإماراتية  اخلــا�ــض  القطاع  من�ساآت  يف 
اللجنة  جــهــود  على  مثنياً  واخلليجية، 
وفريق عمل  التقييم  التحكيمية وجلان 
اجلائزة الذي اأثبت جدارة وكفاءة عالية 

يف جميع حمطات هذه الدورة.
الـــــذي ح�سره  االجـــتـــمـــاع  ــتــعــر�ــض  وا�ــس
�سعادة  اجلــائــزة،  اأمــنــاء  اأعــ�ــســاء جمل�ض 
خــــالــــد املــــدفــــع رئـــيـــ�ـــض هـــيـــئـــة االإمنـــــــاء 
و�سعادة  بال�سارقة،  وال�سياحي  التجاري 
و�سعادة   ، بوخاطر  الرحمن  عبد  ولــيــد 
ــــارة عـــبـــد الـــــوهـــــاب املـــــــدين ، واللــــو  �ــــس
�سامويل ، اإىل جانب حممد اأحمد اأمني، 
قائمة ال�سركاء اال�سرتاتيجيني والرعاة 
�سيتم تكرميهم  الذين  فئاتهم  مبختلف 

خالل احلفل.
وقـــّدمـــت نـــدى الــهــاجــري املــنــ�ــســق العام 
امل�ساركني  اأعـــداد  حــول  تقدميياً  عر�ساً 
اللجان  قـــدمـــتـــهـــا  الــــتــــي  والــــفــــائــــزيــــن 
ال�سهر  منت�سف  لــلــجــائــزة  التحكيمية 
التي رفعتها  التقارير  بناء على  اجلــاري 
امليدانية  زيــاراتــهــا  عقب  التقييم  جلــان 
اقت�سادية  ــاأة  مــنــ�ــس  001 مـــن  الأكـــــرث 
لعام  اجلــائــزة  دورة  يف  و�سجلت  �ساركت 
7102. وناق�ض املجل�ض خالل االجتماع 
ت�ستهدف  الــتــي  املـــقـــرتحـــات  مـــن  عـــــدداً 
تطوير اجلائزة ودورها يف حت�سني البيئة 

واخلرات والنقد البّناء، يف حني �سارك 
يف مرحلة التقييم اأكرث من 04 ُمقّيماً 
التقييم  جمــــاالت  خمــتــلــف  يف  خمــتــ�ــســاً 
واملمار�سات  املوؤ�س�سي  التميز  ت�سمل  التي 
وريادة  املجتمعية  وامل�سوؤولية  اخل�سراء 
الــنــا�ــســئــة. وتعتر  االأعـــمـــال واملــ�ــســاريــع 
االقت�سادي«  للتميز  الــ�ــســارقــة  »جــائــزة 
الهادفة  ال�سارقة  غرفة  مبادرات  اإحــدى 
وت�سجيع  املوؤ�س�سية  احلوكمة  ن�سر  اإىل 

واأخالقيات  اجلــــــودة  مــعــايــري  اعـــتـــمـــاد 
من�ساآت  مــ�ــســوؤولــيــة  وتـــطـــويـــر  الـــعـــمـــل، 
اإ�سافة  املجتمع،  جتــاه  اخلــا�ــض  القطاع 
اإىل ت�سجيع املمار�سات ال�سديقة للبيئة، 
دفع  االقت�سادية يف  املن�ساآت  دور  وتعزيز 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة املــ�ــســتــدامــة مـــن خالل 
امل�ساريع  واإطـــــالق  الــتــ�ــســهــيــالت  تــوفــري 
واملـــــبـــــادرات اجلـــديـــدة وحتــفــيــزهــا على 

موا�سلة النجاح وتقدير اإجنازاتها.
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املال والأعمال

ي�سارك يف معر�ض »توظيف 2018«

امل�صرف يهدف اإىل ا�صتقطاب الكفاءات املواطنة
•• دبي – د. حممود علياء

متا�سياً مع ا�سرتاتيجيته الراميــة اإىل ا�ستقطـاب املواهــب االإماراتيـة ودعــم 
والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�ســرف  اأعلــن  الوظائف  توطني  �سيا�سات 
اخلارجية “امل�سرف” عن م�ساركتـه يف معر�ض “توظيف 2018” والذي 
يقام حتت رعاية معايل ال�سيخ نهيـان مبـارك األ نهيان ع�سو جمل�ض الوزراء 
ووزيــر الت�سامح يف الفرتة من 29 يناير اإىل31  يناير اجلــاري وذلــك يف 
امل�سرف يف معر�ض  م�ساركة  وتن�سجم  للمعار�ض.   الوطني  اأبوظبي  مركز 
ا�ستقطاب  يف  والــتــزامــه  امل�سرف  ا�سرتاتيجية  مــع   ”2018 “توظيف 
يف  املــ�ــســرف  مــ�ــســاركــة   على  وتعليقا  الــ�ــســابــة.  الوطنية  الــكــفــاءات  وتنمية 
قالت   ”2018 »تـــوظـــيـــف  مـــعـــر�ـــض 
املـــوارد  اإدارة  الــ�ــســمــري رئــيــ�ــض  �ــســعــاد 
“ي�سكل  املــــ�ــــســــرف:  يف  الـــبـــ�ـــســـريـــة 
يف  ا�سا�سياً  حمــور  الــوظــائــف  توطني 
من  انــطــالقــا  اعمالنا  ا�سرتاتيجية 
ب�سكل فعال يف  امل�سرف  ي�سارك  ذلك 
الدولة  يف  التوظيف  معار�ض  معظم 
لتعزيز  ا�سرتاتيجيته  اإطــار  وذلك يف 
نــ�ــســبــة الـــتـــوطـــني، حــيــث نــ�ــســعــى اإىل 
ال�سابة  الوطنية  الــكــوادر  ا�ستقطاب 
الذين  واخلــريــجــات  اخلريجني  مــن 
مــ�ــســتــقــبــل مهني  بـــنـــاء  يـــرغـــبـــون يف 
امل�سريف  الــقــطــاع  ونــاجــح يف  مــ�ــســرق 
“توظيف  مــعــر�ــض  فـــــاإن  هــنــا  ومــــن 
مثالية  مــنــ�ــســة  يــعــتــر   ”2018
اجلدد  واخلريجات  اخلريجني  ولقاء  ال�سابة  الوطنية  املــواهــب  الكت�ساف 
وتثقيفهم حول طبيعة العمل امل�سريف واطالعهم على الفر�سة الوظيفية 
املــتــوفــرة بــاملــ�ــســرف وتــعــيــني الـــكـــوادر االإمــاراتــيــة والــذيــن بــالــتــاأكــيــد �سوف 
اإطار  وفى  اأنه  ال�سمري  واأو�سحت  احلــايل.  لفريقنا  قيمة كبرية  ي�سيفون 
“متكني”  برنامج  امل�سرف  اأطلق  املواطنة  الكوادر  لتاأهيل  امل�سرف  جهود 
مهاراتهم  وتنمية  الــوطــنــيــة  الـــكـــوادر  قــــدرات  تــطــويــر  اإىل  يــهــدف  والــــذي 
املعر�ض  �سيتيح  واأ�سافت  امل�سرف.  يف  تنفيذية  منا�سب  لتبوءا  وتاأهيلهم 
فر�سة للتوا�سل املبا�سر مع فريق املوارد الب�سرية ومدراءهم التنفيذيني يف 
امل�سرف حيث �سيتم توجيه اخلريجني اإيل امل�سار املهني الذي يتنا�سب مع 
التي  العمل  وبيئة  املوؤ�س�ستية  امل�سرف  ثقافة  �سرح  �سيتم  كما  تخ�س�ساتهم 
يوفرها.  واختتمت �سعاد حديثها قائله: اأود اأن اأنتهز هذه الفر�سة لدعوة 
للتعرف  للتوظيف  الوطني  املعر�ض  امل�سرف يف  لزيارة جناح  ال�سباب  كافة 

على فر�ض العمل التي يوفرها امل�سرف.

تعيني اإماراتي رئي�صًا للمبيعات 
واالأفرع يف بنك دبي التجاري

•• دبي – د. حممود علياء
اأعلن بنك دبي التجاري اأحد املوؤ�س�سات 
الــدولــة عن تعيني  الــرائــدة يف  املالية 
جديداً  رئي�ساً  احلمادي  ر�سيد  خالد 

لق�سم املبيعات واالأفرع. 
يتما�سى هذا التعيني مع ا�سرتاتيجية 

البنك يف توطني املراكز القيادية.
يتمتع احلمادي بخرة تزيد عن 20 
�سيتوىل  املــايل حيث  القطاع  يف  عاماً 
يف من�سبه اجلديد م�سئولية املبيعات 
الـــبـــنـــك. قبل  الــــفــــروع يف  وخــــدمــــات 
احلمادي  �ــســغــل  الــبــنــك  اإىل  انــتــقــالــه 
عديد من املنا�سب حيث عمل رئي�ساً 
للفروع يف دبي واالإمارات ال�سمالية يف 

اإدارة اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية يف بنك اأبوظبي االأول كما عمل �سابقاً 
قطاع  يف  الــفــروع  رئي�ض  نائب  من�سب  �سغل  حيث    HSBCً17عاما ملــدة 
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واملدير االإقليمي لفروع “اأمانة”. وهو حا�سل 
كومنولث” يف  “فرجينيا  جامعة  من  العلوم  يف  البكالوريو�ض  درجــة  على 

الواليات املتحدة.
التنفيذي  ليندرالرئي�ض  فان  بريند  الدكتور  قال  التعيني،  على  تعليقه  يف 
لبنك دبي التجاري: “نحن �سعداء بان�سمام خالد اإىل بنك دبي التجاري، 
اإ�سافة هامة  �سي�سكل  باأن خالد  واثقون  اإننا  والنجاح.  التوفيق  له  ونتمنى 
�سوف  جديدة  واأفكار  وا�سعة  خــرات  من  به  يتمتع  ملا  القيادي  فريقنا  اإىل 

ت�ساهم يف حتقيق خطط النمو واإثراء جتربة عمالئنا”.

حممد النعيمي يفتتح فرعًا جديدًا 
جلمعية اأ�صواق عجمان التعاونية

•• عجمان -وام:

افتتح ال�سيخ حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية اأ�سواق 
عجمان التعاونية فرعا يف مركز ت�سوق �ستي اليف يف منطقة التلة الواقعة 

علي �سارع ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي.
اإىل �ساحب  والتقدير  بال�سكر  النعيمي  بن عبداهلل  ال�سيخ حممد  وتوجه 
ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم عجمان 
النعيمي ويل عهد عجمان على متابعة  ال�سيخ عمار بن حميد  واإىل �سمو 

�سموهما الدائمة ودعمهما امل�ستمر مل�سرية اجلمعية.
واأكد ال�سيخ حممد بن عبداهلل النعيمي اأن اجلمعية حققت جناحات كبرية 
زيادة  درهـــم مبــا ميثل  53 مليون  اأربــاحــهــا  7102 وبلغت  الــعــام  خــالل 
يف   05 توطني  �سيتم  انه  وقــال   6102 021 يف املئة عن العام  ن�سبتها 

املائة من الوظائف يف اجلمعية خالل ال�سنوات الثالث املقبلة.
وحققت اجلمعية مبيعات خالل العام املا�سي بلغت 052 مليون درهم مت 

توزيع 02 يف املائة من اأرباحها على 0004 م�ساهم.
راأ�ض  اأن  اىل  التعاونية  عجمان  ا�سواق  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأ�سار 
وهو  8 �سنوات  قبل  تاأ�سي�سها  منذ  درهم  مال اجلمعية يبلغ 57 مليون 
ثابت مل يتغري حتى اليوم. من جانبه اأكد ح�سن علي الق�سعي املدير العام 
جلمعية اأ�سواق عجمان التعاونية اأن اجلمعية تواكب حركة النمو الهائلة 

التي �ست�سهدها اإمارة عجمان، وتتما�سى مع روؤية عجمان 1202 .

بح�سور »الحتادية لل�سرائب«

»العليا حلماية امل�صتهلك« تناق�ض اأثر تطبيق »القيمة امل�صافة«
املن�سوري: نحر�ض على التالزم بني التطبيق ال�سليم لل�سريبة و�سمان حماية امل�ستهلك

•• اأبوظبي-الفجر:

حلماية  الـــعـــلـــيـــا  الـــلـــجـــنـــة  اجـــتـــمـــعـــت 
املهند�ض  مــعــايل  بــرئــا�ــســة  املــ�ــســتــهــلــك 
�ــســلــطــان بـــن �ــســعــيــد املــنــ�ــســوري، وزير 
االقت�ساد رئي�ض اللجنة، وذلك ملناق�سة 
امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  تاأثري 
الـــدولـــة مــنــذ مــطــلــع العام  ـــواق  اأ�ـــس يف 
اجلاري. �سارك يف االجتماع، الذي عقد 
مـــوؤخـــراً يف فــنــدق غــرانــد حــيــاة بدبي، 
�سعادة خالد علي الب�ستاين، املدير العام 
للهيئة االحتادية لل�سرائب، اإىل جانب 
عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�ض  �سعادة 
االقت�ساد  وزارة  وكيل  ال�سحي،  العزيز 
حميد  و�ــســعــادة  االقت�سادية،  لل�سوؤون 
امل�ساعد  الــوكــيــل  املـــهـــريي،  بــطــي  بـــن 
بالوزارة،  الــتــجــاريــة  الــ�ــســوؤون  لــقــطــاع 
كــمــا �ــســارك يف االجــتــمــاع �ــســعــادة حمد 
بــوعــمــيــم، املــديــر الــعــام لــغــرفــة جتارة 
عن  ممثلون  ومب�ساركة  دبــي،  و�سناعة 
املتحدة  الــعــربــيــة  االإمـــــــارات  مــ�ــســرف 
مــن ممثلي اجلهات  ونــخــبــة  املـــركـــزي، 
اللجنة  اأع�ساء  االحتادية واملحلية من 
العليا حلماية امل�ستهلك. ركز االجتماع 
كافة  التن�سيق بني  اأهمية تطوير  على 
املعنية  واملــحــلــيــة  االحتـــاديـــة  اجلـــهـــات 
بال�سورة  للتعامل  ال�سريبة  بتطبيق 
املــثــلــى مــع الــتــحــديــات الــنــاجــمــة عنها، 
التعاون  اآلـــيـــات  تــطــويــر  �ــســبــل  وبــحــث 
و�سمان  االأ�سواق  على  الرقابة  لتعزيز 
حماية امل�ستهلك، حيث مت تاأكيد اأهمية 
املخت�سة  املحلية  ال�سلطات  دور  تفعيل 
االإمـــارات  كافة  االأ�ــســواق يف  متابعة  يف 
وامل�ساهمة  عــلــيــهــا  الـــرقـــابـــة  وتـــعـــزيـــز 
ال�سكاوى  ا�ستقبال  يف  فاعلة  بــ�ــســورة 
اأهمية  اللجنة  اأكــدت  كما  فيها.  والبت 
واتخاذ  التفتي�سية،  اجلـــوالت  تكثيف 
االإجــراءات العقابية واجلزائية يف حق 

املخالفني.
تعزيز  اأهمية  اأي�ساً  اللجنة  واأو�سحت 
الفئات  خمتلف  لــدى  والــوعــي  املعرفة 
الــتــي متــ�ــســهــا الــ�ــســريــبــة، مبـــا ي�سمل 
ومن�ساآت  االأعـــمـــال  واأ�ــســحــاب  الــتــجــار 
وامل�ستهلكني، وتطوير  القطاع اخلا�ض 
بالتن�سيق  االإعالمي  وتوحيد اخلطاب 
مع  ال�سلة،  ذات  اجلــهــات  خمتلف  بــني 
املــنــوط بو�سائل  الــــدور  اأهــمــيــة  تــاأكــيــد 
التوعوية  الر�سائل  تعزيز  يف  االإعـــالم 
من  املعلومات  وا�ستقاء  الدقة  وحتــري 

البيانات من م�سادرها املوثوقة.
اإجنازه  مت  مــا  اللجنة  ا�ستعر�ست  كما 
تدريبية  دوارات  تنفيذ  �سعيد  عــلــى 
ب�ساأن  االقــتــ�ــســاديــة  الـــدوائـــر  ملفت�سي 
تو�سيات  ال�سريبة، يف �سوء  خمالفات 
بني  عــقــد  الـــذي  التن�سيقي  االجــتــمــاع 
لل�سرائب  االحتــاديــة  والهيئة  الـــوزارة 
من  الــثــالــث  يف  االقت�سادية  والــدوائــر 
اأهمها  يناير اجلـــاري، والــتــي كــان مــن 
ت�سكيل األية متكاملة للتعاون امل�سرتك 
يف الرقابة على االأ�سواق وحماية حقوق 

امل�ستهلكني.

تالزم بني تطبيق ال�سريبة 
و�سمان ا�ستقرار ال�سوق

وقـــــال مـــعـــايل املــهــنــد�ــض �ــســلــطــان بن 
العليا  الــلــجــنــة  اإن  املــنــ�ــســوري  �ــســعــيــد 
املــ�ــســتــهــلــك حـــريـــ�ـــســـة على  حلـــمـــايـــة 
ب�سورة  العمل  وتفعيل  التعاون  تعزيز 
املعنية  احلكومية  اجلهات  بني  من�سقة 
على  امل�سافة  القيمة  �سريبة  بتطبيق 

�سمن م�ساهمتها يف اخلّطة التطويرية ال�ساملة ملنطقة حتا من خالل مبادرة »التطبيقات الذكية من خالل عدادات و�سبكات ذكية«

هيئة كهرباء ومياه دبي تعلن االنتهاء من تركيب 3392 عدادًا ذكيًا

لدعم م�ساعي دبي لت�سبح مدينة ذكية 
و�ــســعــيــدة. وقـــد بــداأنــا يف اأعــمــال تعزيز 
لتكون  واملياه  للكهرباء  التحتية  البنية 
اأذكى من خالل االعتماد على التقنيات 
الذكية  الــ�ــســبــكــة  ملــكــونـــــــــــــــــــــــات  احلــديــثــة 
وتوفري ميزات متقدمــــة تت�سمن عملية 
الت�سغيل  وقــابــلــيــة  اآلـــيـــاً  الـــقـــرار  اتــخــاذ 
واملياه  الــكــهــربــاء  �ــســبــكــة  عـــر  الــبــيــنــي 

باأكملها. 
وترفع العدادات الذكية الكفاءة وت�سمح 
للمتعاملني باال�ستهالك االأمثل للطاقة 

•• دبي-الفجر:

ال�ساملة  الــتــنــمــويــة  لــلــخــطــة  تــنــفــيــذاً   
اأطلقها  الـــتـــي  دبــــــي،  يف  ـــا  حـــّت ملــنــطــقــة 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�ض  الــدولــة،  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل 
الــــوزراء، حاكم دبــي، رعــاه اهلل،  جمل�ض 
املبادرات  مــن  جمــمــوعــة  ت�سمل  والــتــي 
�ساأنها  الــتــي مــن  الــنــوعــيــة،  واملــ�ــســاريــع 
حتقيق االأهداف الطموحة مل�ستقبل هذه 
قوية،  تنموية  طفرة  واإحـــداث  املنطقة، 
االقت�سادية  الــ�ــســعــد  خمــتــلــف  تــ�ــســمــل 
هيئة  اأعلنت  والثقافية،  واالجتماعية 
كــهــربــاء ومـــيـــاه دبـــي عـــن االنــتــهــاء من 
 1849( ذكــيــاً  عــــداداً   3392 تركيب 
& 1543 عداداً  للكهرباء  ذكياً  عــداداً 
ذكياً للمياه( للمنازل واملباين يف منطقة 
حــتــا وفـــق اأحــــدث االأنــظــمــة الــعــاملــيــة يف 
مبادرة  �سمن  وذلــك   ،2017 دي�سمر 
عدادات  خالل  من  الذكية  »التطبيقات 
الهيئة  اأطلقتها  الــتــي  ذكــيــة«  و�ــســبــكــات 
ملبادرة »دبي الذكية« لتحويل دبي  دعماً 

اإىل املدينة االأذكى واالأ�سعد يف العامل. 
�سعيد  �ـــســـعـــادة  قـــــال  املــنــا�ــســبــة  وبــــهــــذه 
حممد الطاير، الع�سو املنتدب الرئي�ض 

دبي:  ومــيــاه  كــهــربــاء  لهيئة  التنفيذي 
ياأتي هذا االإجناز حتقيقاً لروؤية �سيدي 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

اآل مكتوم، رعاه اهلل..
 و�سمن م�ساهمتنا يف اخلّطة التطويرية 
من  جــزء  ويعتر  حتا،  ملنطقة  ال�ساملة 
يف  املتمثلة  اال�سرتاتيجية  الهيئة  خطة 
اأمتتة عملياتها وتطوير نظام العدادات 
والتميز  الــتــنــافــ�ــســيــة  لــ�ــســمــان  وذلـــــك 
حالياً  الــهــيــئــة  وتـــقـــوم  خـــدمـــاتـــهـــا.  يف 
امليكانيكية  الــعــدادات  جميع  با�ستبدال 
بعدادات  الــقــدميــة  والكهروميكانيكية 

جديدة ذكية.
 كــمــا قــامــت الــهــيــئــة بــتــنــفــيــذ عــــدد من 
�سبكات  يف  الــذكــيــة  التقنيات  اإجـــــراءات 
�سكادا  ُنظم  اأحــدث  وا�ستخدام  الكهرباء 
التحكم  ونظم  الذكية  املراقبة  واأجهزة 
واالأمتتة بهدف توفري خدمات الكهرباء 
التوافرية  مــعــايــري  اأعــلــى  وفـــق  واملـــيـــاه 
والــكــفــاءة واالعــتــمــاديــة، حــيــث �سيكون 
من  اأكـــرث   2020 الــعــام  بحلول  لدينا 
اإمارة  200 األف عداد ذكي يف  مليون و 
ال�سبكة  ت�سكل  �ــســعــادتــه:  واأو�ــســح  دبـــي. 
ا�سرتاتيجية  يف  اأ�سا�سياً  مكوناً  الذكية 
متقدمة  حتتية  بنية  لتطوير  الهيئة 

اأي�ساً  الذكية  ال�سبكة  تدعم  كما  واملياه، 
اإمــــارة  يف  الــطــلــب  اإدارة  ا�ــســرتاتــيــجــيــة 
ا�ستهالك  خف�ض  اإىل  تهدف  التي  دبــي 
الطاقة واملياه بحوايل ٪30 بحلول عام 
خطة دبي  مع  اأي�ساً  وتتما�سى   ،2030

 ..2021
خططاً  الـــذكـــيـــة  ــبــكــة  الــ�ــس وتــتــ�ــســمــن 
وبرامج تقدر ا�ستثماراتها بنحو 7 مليار 
درهم، حيث ت�سم اإحدى ع�سر برناجماً 
ق�سرية  مــراحــل  يف  منها  االنــتــهــاء  يتم 
عامي  بــني  االأجـــل  وطــويــلــة  ومتو�سطة 

 .2035 اإىل   2014
ت�سبح  اأن  اإىل  ن�سعى  �ــســعــادتــه:  اأ�ــســاف 
للطاقة  عـــاملـــيـــاً  منــــوذجــــاً  دبـــــي  اإمــــــــارة 
و�سمان  االأخ�سر،  واالقت�ساد  النظيفة 
ا�ستخدام  وكــفـــــاءة  الــطــاقــة،  اإمـــــــدادات 

الطاقة..
 وقد بداأت الهيئة باإن�ساء حمطة توليد 
الــكــهــربــاء بــالــطــاقــة املــائــيــة املــخــزنــة يف 
املــنــطــقــة اجلــبــلــيــة املـــجـــاورة لــ�ــســد حتا، 
تنموية  مــ�ــســاريــع  عـــدة  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
 5 اأخــرى �سيجري االنتهاء منها خالل 
�ــســنــوات، ويــعــد هــذا املــ�ــســروع االأول من 
ت�سل  انتاجية  بقدرة  املنطقة،  يف  نوعه 

اىل 250 ميجاوات.

ومبادرات  مب�ساريع  الهيئة  وت�ساهم    
اأخرى يف منطقة حتا، اإىل جانب مبادرة 
ل�سحن  حتتية  بنى  واإن�ساء  دبــي،  �سم�ض 
مبادرة  الكهربائية من خالل  ال�سيارات 

ال�ساحن االأخ�سر. 
وتــابــع �ــســعــادة الــطــايــر بــالــقــول: »متت 
والهند�سة  الــتــطــويــر  اأعـــمـــال  تــر�ــســيــة 
واملــــ�ــــســــرتيــــات والـــتـــ�ـــســـيـــيـــد وخــــدمــــات 
االأنظمة  وتركيب  وال�سيانة  الت�سغيل 
الــكــهــرو�ــســوئــيــة يف فــلــل املـــواطـــنـــني يف 
يــبــلــغ جمموعها  الـــتـــي  حـــتـــا،  مــنــطــقــة 
»�سم�ض  مـــبـــادرة  �ــســمــن  فــيــال،   640
اأ�سحاب  اإىل ت�سجيع  التي تهدف  دبــي«، 
كهرو�سوئية  األــواح  تركيب  على  املباين 
الإنتاج الكهربـــــــاء من الطاقة ال�سم�سية 
من  �سركات  وربطهــا بال�ســــــبكة، على 3 
باأف�سل  اختيارهــــا وتقدمت  5 مت  اأ�سل 

عطاءات.
ـــركـــة االحتـــــــــاد خلـــدمـــات   وتـــــتـــــوىل �ـــس
الــطــاقــة )احتـــاد ا�ــســكــو(، الــتــي اأطلقتها 
وتركيب  ت�سميم  ومــيــاه  كــهــربــاء  هيئة 
واملباين  الفلل  اأ�سطح  االألــواح على  هذه 
مراحل  اإجنـــاز  املــقــرر  ومــن  احلكومية. 
الكهرو�سوئية  االألـــواح  تركيب  م�سروع 

بنهاية عام 2018”.

ملمثلي و�سائل االإعالم كما قامت بجهود 
مبجاالت  امل�ستهلكني  لتوعية  مكثفة 
�سريبية عديدة منها معايري الفواتري 
املنتجات  بــــني  والــــفــــرق  الــ�ــســريــبــيــة 
واخلدمات املعفية من ال�سريبة والتي 
تنطبق عليها ال�سريبة ال�سفرية وغري 

ذلك الكثري.
الب�ستاين  عــلــي  خـــالـــد  �ـــســـعـــادة  واأكــــــد 
املعلومات  ا�ستقاء  يف  االعــتــمــاد  اأهمية 
مـــن خــــالل اجلهات  اأ�ـــســـا�ـــســـي  بــ�ــســكــل 
الــر�ــســمــيــة املــعــنــيــة فــقــط مــبــا�ــســرة من 
لــلــ�ــســرائــب ووزارة  الــهــيــئــة االحتـــاديـــة 
املالية وجتنب االن�سياق وراء املعلومات 
والــ�ــســائــعــات الــتــي يــتــم تـــداولـــهـــا عر 
والتي قد  التوا�سل االجتماعي  مواقع 
حتــتــوي عــلــى مــغــالــطــات كــبــرية توؤدي 
وقطاعات  امل�ستهلكني  تــ�ــســويــ�ــض  اإىل 
�سلبية  اآثـــار  ذلــك  االأعــمــال وينتج عــن 
واالقت�ساد  املــحــلــيــة  االأ�ـــــســـــواق  عــلــى 
اأن  الوطني عموماً م�سريا �سعادته اإىل 
االحتادية  للهيئة  االإلــكــرتوين  املــوقــع 
متكاماًل  مـــرجـــعـــاً  يـــعـــد  لـــلـــ�ـــســـرائـــب 
وميكن  الدقيقة  املوثوقة  للمعلومات 
من خالله التحقق من اأرقام الت�سجيل 
من  ميكن  كما  �سركة  الأي  ال�سريبي 
على  املفرو�سة  ال�سريبة  قيم  خالله 
كما  خــدمــات  اأو  م�سرتيات  اأي  اأ�ــســعــار 

ميكن التوا�سل مع املعنيني يف الهيئة.

متابعة الأ�سواق
من جانبهم، ا�ستعر�ض م�سوؤولو اإدارات 
حماية امل�ستهلك بالدوائر االقت�سادية 
مبختلف اإمارات الدولة اإجراءات متابعة 
مع  ال�سريبة،  تطبيق  عقب  االأ�ــســواق 
التي  ال�سكاوى  طبيعة  وت�سنيف  ر�سد 
مت ا�ستقبالها وحتديدها حتت 3 فئات 
رئي�سية وهم، �سكاوى الرتفاع االأ�سعار، 
و�سكاوى ب�ساأن الرقم ال�سريبي )�سواء 
عدم وجود رقم على الفاتورة اأو كتابته 
بخط اليد(، و�سكاوى بخ�سو�ض وجود 
ال�سريبة  نــ�ــســبــة  احــتــ�ــســاب  يف  خـــطـــاأ 

الـ%5 على �سعر ال�سلعة.
االقت�سادية  الــدوائــر  مــ�ــســوؤولــو  واأفــــاد 
التي  واجلــهــات  التجار  اخطار  مت  باأنه 
وجود  عـــن  ــكــاوى  الــ�ــس بــ�ــســاأنــهــا  وردت 
واإعطائهم  الــتــطــبــيــق  يف  خمـــالـــفـــات 
وفق  اأو�ــســاعــهــم  لتعديل  زمنية  مهلة 
ال�سوابط وال�سروط اخلا�سة بتطبيق 
ال�سريبة، واأ�ساروا اإىل اأن هناك متابعة 
م�ستمرة لالأ�سواق للتاأكد من تاليف اأية 
ا�ستمرار  اأخطاء ويف حال  اأو  خمالفات 
التي  العقوبات  تطبيق  �سيتم  املخالفة 

ين�ض عليها القانون يف هذا ال�سدد.

ال�سعيدين االحتادي واملحلي، ل�سمان 
التالزم والتوازي بني التطبيق ال�سليم 
ال�سوق  وا�ستقرار  جهة،  من  لل�سريبة 
اأخـــرى،  جــهــة  مــن  امل�ستهلك  وحــمــايــة 
االأمر الذي ي�ستلزم اتباع اأف�سل اآليات 
اجلهود  وت�سافر  والــتــعــاون  التوا�سل 
بني هذه اجلهات، ويف مقدمتها الهيئة 
االقت�ساد  ووزارة  لل�سرائب  االحتادية 

ودوائر التنمية االقت�سادية. 

اآليات فعالة
 لتمكني حماية امل�ستهلك

االجتماع  هـــذا  اأن  اإىل  معاليه  واأ�ـــســـار 
لــلــجــنــة يــهــدف بــ�ــســورة اأ�ــســا�ــســيــة اإىل 
نتج  مــا  وحتليل  ومناق�سة  ا�ستعرا�ض 
مالحظات  مــن  ال�سريبة  تطبيق  عــن 
وم�سكالت وحتديات خالل االأ�سبوعني 
للدفع  وذلـــك  تطبيقها،  مــن  االأولــــني 
بجهود التعاون بني اجلهات املعنية وال 
�سيما خالل املرحلة الراهنة وفق اأ�سا�ض 
اآليات  اإىل  للو�سول  ومــدرو�ــض  واقــعــي 
النتائج  ت�سمن  عملية  وخطط  فعالة 
تواوؤم  يخ�ض  فيما  املــرجــوة  االإيجابية 
ال�سريبي  النظام  مع  اخلا�ض  القطاع 
املخالفات  ارتــكــاب  من  واحلــد  اجلديد 

ومتكني ممار�سات حماية امل�ستهلك.

تناق�ض معدلت
 ال�سكاوى خالل 15 يومًا

تطبيق  اأن  الــــوزيــــر  مـــعـــايل  ــــح  واأو�ــــس
النظام ال�سريبي ما زال يف بدايته، واأن 
ظهور بع�ض املالحظات والتحديات يف 
اأمــر طبيعي ومتوقع،  املرحلة هو  هذه 
وهـــو مــا يــتــم تــالفــيــه واإيـــجـــاد احللول 
الفعالة له عن طريق تكثيف التن�سيق 
املعنية،  اجلهات  بني  امل�ستمر  والتعاون 
لتطبيق  االأوىل  االأيـــام  اأن  اإىل  م�سرياً 
من  عالية  مــعــدالت  �سهدت  ال�سريبة 
ال�سكاوى التي ا�ستقبلتها مراكز ات�سال 
االقت�ساد  وزارة  يف  امل�ستهلك  حــمــايــة 
والــــدوائــــر االقــتــ�ــســاديــة، حــيــث و�سل 
اإجمايل املكاملات الواردة يف اليوم االأول 
الثاين  الــيــوم  ويف  مكاملة،   3261 اإىل 
يف  مــكــاملــة  و2049  مــكــاملــات،   2110
املعدالت  هــــذه  ولـــكـــن  الـــثـــالـــث،  الـــيـــوم 
انــخــفــ�ــســت مــــع مــــرور  اأن  لــبــثــت  مــــا 
 493 اإىل معدل  الوقت، حيث و�سلت 
الذي   2018 يــنــايــر   15 يـــوم  مــكــاملــة 
لتطبيق  اأ�ــســبــوعــني  اأول  نهاية  يــوافــق 

ال�سريبة.

توعية ورقابة
التوعية  ا�ستمرار  اأهمية  معاليه  واأكــد 

والــرقــابــة احلــكــومــيــة وتــكــثــيــف جهود 
االقت�ساد  وزارة  لــدى  االت�سال  مراكز 
والهيئة  االقــــتــــ�ــــســــاديــــة  والـــــــدوائـــــــر 
االحتــــاديــــة لــلــ�ــســرائــب واإبـــــــراز اأرقــــام 
اخلــطــوط الــ�ــســاخــنــة يف كــافــة اإمــــارات 
اأكر  بــوتــرية  ال�سكاوى  لتلقي  الــدولــة 
يف  ي�سهم  مبا  حلها  و�سرعة  ومتابعتها 
التزام  ن�سبة  ورفـــع  املــخــالــفــات  تقليل 
لل�سريبة  التجارية اخلا�سعة  االأعمال 
وباأهمية  متطلباتها  ا�ستيفاء  ب�سرورة 
ب�سورة  االأ�سعار  لرفع  ا�ستغاللها  عدم 

غري مررة.
ولفت معايل وزير االقت�ساد اإىل اأهمية 
التن�سيق بني اجلهات املعنية  اأن ي�سمل 
املتعلقة  اجلــوانــب  ال�سريبة  بتطبيق 
بــاخلــطــاب االإعــــالمــــي والــتــعــامــل مع 
ت�سهم يف  ا�ستف�سارات اجلمهور ب�سورة 
زيادة الوعي وتعزيز اجلهود احلكومية 
واإي�سال  االأ�ــــســــواق  لــ�ــســبــط  املــبــذولــة 
م�سادرها  مــن  ال�سحيحة  الــر�ــســائــل 

املوثوقة.
دور  اأهمية  موؤكداً  اأي�سا،  معاليه  واأكــد 
لهذه  قدما  الــدفــع  يف  االإعـــالم  و�سائل 
الــتــوعــيــة وتـــعـــريـــف خمتلف  اجلـــهـــود 

االأطراف بحقوقهم وم�سوؤولياتهم.

اأطر قانونية رائدة لل�سريبة.. 
وحماية امل�ستهلك اأولوية ق�سوى

اأن دولة االإمــارات قطعت  واأكد معاليه 
�سوطاً مهماً يف توفري االأطر املوؤ�س�سية 
وفق  الــرائــدة  والتنظيمية  والقانونية 
اأف�سل املعايري لتطبيق �سريبة القيمة 
امل�سافة التي متثل رافداً جديداً ومهماً 
ال�سرتاتيجية تنويع م�سادر االإيرادات 
االإمــــارات  دولـــة  حكومة  تتبناها  الــتــي 
عجلة  ودفــع  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 
الوقت  يف  مــوؤكــداً  امل�ستدامة،  التنمية 
نف�سه اأن حماية امل�ستهلك متثل اأولوية 
ق�سوى يف خمتلف ال�سيا�سات التنموية 
اأهمية  ومبيناً  الــدولــة،  تتبناها  الــتــي 
الوطنية  الكوادر  تدريب  اال�ستمرار يف 
التفا�سيل  خمــتــلــف  عــلــى  املــخــتــ�ــســة 
ال�سريبي  الــنــظــام  بتطبيق  املــتــعــلــقــة 
التفتي�ض  عمليات  تطوير  يف  والتعاون 
وتــــعــــزيــــز الــــربــــط االإلــــــكــــــرتوين بني 
التكامل  املعنية بهدف حتقيق  اجلهات 
ال�سريبية  الناحية  بني  ما  الرقابة  يف 
واجلوانب املتعلقة بحماية امل�ستهلكني. 

م�ساعدة ال�سركات على 
التواوؤم مع ال�سريبة

من جانبه اأكد �سعادة مدير عام الهيئة 
االحتادية لل�سرائب اأن الهيئة حر�ست 

ا�ستباقية  توعية  حمالت  تنظيم  على 
ونــــــدوات وور�ـــــض عــمــل تــعــريــفــيــة قبل 
الهيئة  وقــامــت  �سهور  بــعــدة  التطبيق 
لقطاعات  التوعية  �سبل  كافة  بتوفري 
االأعمال املعنية منذ مطلع عام 2017 
نــدوة وور�سة   60 اأكــرث مــن  فتم عقد 
األف   24 مــن  اأكــرث  ح�سرها  تعريفية 
االأعمال  قطاعات  ملختلف  متخ�س�ض 
النظام  تطبيق  قبل  الهيئة  قامت  كما 
ال�سريبي بعدة �سهور بدعوة ومطالبة 
بالقيام  االأعـــــمـــــال  قـــطـــاعـــات  جــمــيــع 
االإجراءات  لتطبيق  املبكر  باال�ستعداد 
املحا�سبية  االأنــظــمــة  واإدخــــال  الــالزمــة 
لتطبيق  الـــالزمـــة  والــتــقــنــيــة  واملــالــيــة 

النظام ال�سريبي يف الدولة.
الب�ستاين  علي  خــالــد  �ــســعــادة  واأ�ــســاف 
اإقبااًل جيداً  �سهدت  املا�سية  الفرتة  اأن 
الوعي  م�ستوى  يف  ملحوظاً  وارتــفــاعــاً 
اخلدمة  ومتلقي  امل�ستهلكني  قبل  من 
اإىل  م�سريا  االأعــمــال  قطاعات  وكذلك 
�سيا�سة  تبني  على  حر�ست  الهيئة  اأن 
الـــذاتـــي بحيث  االمـــتـــثـــال الــ�ــســريــبــي 
االأعمال  وقطاعات  امل�ستهلكون  ي�سل 
�سريك  الهيئة  بان  التامة  القناعة  اإىل 
اإيــجــابــي يــهــمــه حتــقــيــق مــ�ــســالــح كافة 
االأعمال  قــطــاعــات  وكــافــة  امل�ستهلكني 
الوطني يف  االقت�ساد  وحتقيق م�سالح 

الوقت نف�سه.
واأكد �سعادته حر�ض الهيئة على تطبيق 
نظام �سريبي مميز يتما�سى مع اأف�سل 
الهيئة  قامت  حيث  العاملية  املمار�سات 
كافية  مهلة  االأعمال  قطاعات  باإعطاء 
التي  القيام باالإجراءات  لتمكينهم من 
ال�سريبي  االمــتــثــال  عــلــى  تــ�ــســاعــدهــم 
بــ�ــســكــل مــيــ�ــســر و�ــســلــ�ــض يف وقـــت مبكر 
الت�سجيل  باب  بفتح  الهيئة  قامت  كما 
املجاين عر املوقع االإلكرتوين للهيئة 
الذي مت اإطالقه منذ عدة �سهور وذلك 
على مدار 24 �ساعة يوميا وخالل كل 

ايام االأ�سبوع.
بالن�سبة  اأنــــــــه  �ــــســــعــــادتــــه  واأ�ـــــــســـــــاف 
اتبعت  اخلــدمــة  ومتلقي  للم�ستهلكني 
الــهــيــئــة �ــســيــا�ــســة تــوعــيــة مـــتـــوازنـــة يف 
الـــرتويـــج لــلــنــظــام الــ�ــســريــبــي مت من 
ب�سكل  ـــومـــات  ـــعـــل امل تــــقــــدمي  خـــاللـــهـــا 
قوالب  عــر  املجتمع  لفئات  تــدريــجــي 
والر�سومات  االإر�ــســاديــة  املعلومات  من 
املتنوعة  واالإعــالنــات  ال�سهلة  البيانية 
التي  التفاعلية  واالأخـــبـــار  القطاعية 
املجتمع  �سرائح  تــ�ــســاوؤالت  على  جتيب 

ب�سكل عام.
واأو�سح �سعادته اأن الهيئة قامت كذلك 
التوعوية  الـــور�ـــض  مــن  الــعــديــد  بعقد 
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املال والأعمال

»بح�سور ال�سفر الفرن�سي«

 بنك االحتاد الوطني واالأهلي القاب�صة يطلقان مبادرة »هّن رائدات اأعمال« لتمكني املواطنات 

اآفـــاقـــهـــن وبــــث روح االأمــــــل والـــتـــفـــاوؤل يف 
وكلهن  االأعـــمـــال  عـــامل  لــدخــول  نفو�سهن 
ال�سباب  اأن متــكــني  يــذكــر  و�ــســجــاعــة.  ثــقــة 
عامل  لدخول  وتاأهيلهم  مواهبهم  و�سقل 
التي يحر�ض  االأولويات  يعد من  االأعمال 
التنفيذي  الرئي�ض  خما�ض  حممد  عليها 
ملجموعة االأهلي القاب�سة واعتبار ذلك من 
القاب�سة  االأهلي  ت�سعى  التي  الركائز  اأهم 
لــتــحــقــيــقــهــا �ــســمــن ا�ــســرتاتــيــجــيــتــهــا منذ 

تاأ�سي�ض الق�سم يف عام 8002.  
وعرت لينا حوراين مديرة ق�سم امل�سوؤولية 
القاب�سة  االأهــلــي  مبجموعة  االجتماعية 

•• اأبوظبي : رم�شان عطا

بـــهـــدف متــكــني املـــواطـــنـــات لـــدخـــول عامل 
االأعــــــمــــــال، اأطـــلـــقـــت جمـــمـــوعـــة االأهــــلــــي 
امل�سوؤولية  قــ�ــســم  يف  مــتــمــثــلــة  الــقــابــ�ــســة 
برنامج  مــن  االأوىل  الــــدورة  االجــتــمــاعــيــة 
اأعمال” وذلــك بالتعاون مع  “هّن رائــدات 
الوطني، جمموعة الرو�سيل  االحتــاد  بنك 

للتعليم الفرن�سية. 
تاأتي تلك املبادرة يف اإطار مبادرة عام زايد 
بناء  يف  واال�ستثمار  القيم  على  تركز  التي 
االإن�سان االإماراتي ومتكني املراأة االإماراتية 
اإ�سافة  خا�سة، يف خمتلف املجاالت لتكون 

قوية لالقت�ساد. 
جرت الفعالية يف مبنى ال�سفارة الفرن�سية 
بوي،  لودوفيك  �سعادة  بح�سور  باأبوظبي 
�سفري فرن�سا لدى دولة االمــارات العربية 
املــــتــــحــــدة، وممـــثـــلـــني عــــن بـــنـــك االحتــــــاد 
 – القاب�سة  االأهــلــي  الــوطــنــي وجمــمــوعــة 
�سعادة  وعر  االجتماعية.  امل�سوؤولية  ق�سم 
لل�سابات  متــنــيــاتــه  اأطـــيـــب  عـــن  الــ�ــســفــري 
اال�ــســتــفــادة من  على  االإمــاراتــيــات وحثهن 
تلك  اأن  واأكــد معاليه  ب�سكل جيد،  املــبــادرة 
املبادرة ت�سهم يف تعزيز الروابط بني دولة 
وجمهورية  املــتــحــدة  الــعــربــيــة  االإمـــــــارات 

فرن�سا. 
اإماراتية  �سابة   41 اختيار  مت  وتف�سياًل، 
ممن لديهن رغبة قوية يف تاأ�سي�ض اأعمالهن 
وذلك حل�سور دورة تدريبية يف الفرتة ما 
بــني 82 يناير – 2 فــرايــر الــقــادم لدى 
بفرن�سا  التعليمية  رو�ــســيــل  ال  جمــمــوعــة 
املــمــار�ــســات يف جمال  اأفــ�ــســل  وذلـــك لتعلم 

املراأة.   ومتكني  االجتماعية  االأعمال  ريادة 
يهدف الرنامج لتمكني ال�سابات املواطنات 
ال�سغرية يف جمال  م�سروعاتهن  لتاأ�سي�ض 
وم�ساعدتهن  االجتماعية،  االأعمال  ريــادة 
لديهن  فرن�سيات  �سابات  من  التعلم  على 
هذا  يف  املمار�سات  اأف�سل  التوجهات  نف�ض 
املـــجـــال مـــن خــــالل االطـــــالع عــلــى منـــاذج 
املواطنات  وت�ستفيد  متنوعة.  مل�سروعات 
من  الفرن�سيات  ونظرياتهن  االإمــاراتــيــات 
املحا�سرات  مــن  ومــفــيــدة  مكثفة  �سل�سلة 
التدريبية التي يلقيها 02 متحدثاً بهدف 
وتو�سيع  ومــهــاراتــهــن  اأفـــكـــارهـــن  تــطــويــر 

واأ�سافت:  املــبــادرة  بــاإطــالق  �سعادتها  عــن 
رائــــــدات  “هن  مــــبــــادرة  اإطـــــــالق  يــ�ــســرنــا 
اأعمال” بالتعاون مع بنك االحتاد الوطني 
ون�سعى  التعليمية،  الرو�ــســيــل  وجمــمــوعــة 
من خالل املبادرة لتمكني وم�ساعدة املراأة 
للمعارف  لــلــو�ــســول  املــوهــوبــة  االإمــاراتــيــة 
الـــتـــي مــــن خــاللــهــمــا تعزز  واملـــعـــلـــومـــات 
ال�سغرية  االأعــمــال  عــامل  لدخول  قدراتها 
ومن ثم ال�سروع يف تاأ�سي�ض م�سروعات ذات 

قيمة تنعك�ض اإيجاباً على املجتمع.”
فيما اأكد علي خالد الها�سمي، نائب رئي�ض 
والتطوير  الب�سرية  املــــوارد  ورئــيــ�ــض  اأول، 

على  الوطني  االحتــاد  بنك  لــدى  املوؤ�س�سي 
لتدعيم  امل�سرتكة  اجلهود  تكاتف  �سرورة 
اأن  املراأة االإمارتية وقال: ي�سعدنا  ومتكني 
االجتماعية  امل�سوؤولية  ق�سم  مــع  نــتــعــاون 
مبجموعة االأهلي لي�ض فقط على ال�سعيد 
املحلي بل على ال�سعيد العاملي اأي�ساً، ومن 
مبادرة  بـــاأن  واثــقــون متــامــاً  فــاإنــنــا  جانبنا 
اأعمال” �سيكون لها اأثر كبري  “هن رائدات 
املعارف  بــاأهــم  وتــزويــدهــن  امل�ساركات  على 
واإ�سرار  با�ستقاللية  ليعملن  وحتفيزهن 

لتحقيق النجاح.
اأعمال” فر�سة  رائــدات  “هن  مبادرة  تعد 
ريادة  لفهم  املــ�ــســاركــات  لــلــ�ــســابــات  حقيقة 
هي  وما  اأكــر  ب�سكل  االجتماعية  االأعمال 
فرن�سا  يف  عاملياً  املتبعة  املمار�سات  اأف�سل 
اأفكارهن  تــطــويــر  مــن  ليتمكن  واأوروبـــــــا، 
مل�سروعات  وترجمتها  قــدمــاً  بها  والــدفــع 
ال�سابات  الواقع.  كما �ستتبادل  اأر�ــض  على 
الفرن�سيات  نــظــرياتــهــن  مــع  االإمـــاراتـــيـــات 
املمار�سات  اأف�سل  على  والتعرف  اخلــرات 
حقيقة  اإ�سافة  ليكن  النا�سئة  االأ�ــســواق  يف 

للوطن واالقت�ساد. 
ميتد  الــتــي  الرحلة  برنامج  يت�سمن  كما 
النماذج،  لبع�ض  عر�ض  اأ�سبوع،  مــدار  على 
املــراأة، وجل�سات ع�سف  ونقا�سات حول دور 
االجتماعية  االأعــــمــــال  ريـــــادة  عـــن  ذهــنــي 
واملـــ�ـــســـوؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة املـــلـــقـــاة على 
وبناء  املـــ�ـــســـرتك،  والـــتـــعـــاون  املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات، 
ا�سرتاتيجية  وو�ــســع  واالإدارة،  الــفــريــق، 
ناجحة،  خططاً  و�سع  وكيفية  الت�سويق، 
والتعرف على بع�ض امل�سروعات الفرن�سية 

واالأوروبية الناجحة.  

وزارة تطوير البنية التحتية ب�صدد تر�صية عقد م�صروع 
LED حتويل االإنارة يف خمتلف الطرق االحتادية اإىل تقنية

 •• دبي-الفجر:

التحتية مفهوم االبتكار وجعله �سمن  البنية  اإطــار تبني وزارة تطوير  يف 
للم�ساريع  الغالبة  ال�سمة  يــكــون  اأن  و�سعيها  الــيــومــي،  عملها  منظومة 
املرحلة  عقد  تر�سية  ب�سدد   اأنها  الـــوزارة  اأكــدت  تنفذها،  التي  واملــبــادرات 
االأوىل من م�سروع حتويل االإنارة يف خمتلف الطرق االحتادية اإىل تقنية 
بدورها توؤمن درجة عالية من االأمان بف�سل كرثة خاليا  والتي   ،DEL
اإىل تاأثريها  اإ�سافة  اأي عطل،  االنــارة  يف امل�سباح الواحد يف حال حــدوث 
والذي  الواحد  للم�سباح  االفرتا�سي  العمر  طول  يف  املتمثل  االقت�سادي 
يزيد عن ع�سر �سنوات، ف�سال عن ا�ستهالك الطاقة املنخف�سة الذي ي�سل 
اإىل اأكرث من 05% باملقارنة مع اال�ستهالك احلايل ويقلل انبعاثات غاز 

ثاين اأك�سيد الكربون.
املناق�سات والعقود يف وزارة  اإدارة  اإميان املن�سوري مدير  واأكدت املهند�سة 
القطاع  مع  بال�سراكة  تنفيذه  �سيتم  امل�سروع  اأن  التحتية،  البنية  تطوير 
اخلــا�ــض، وتــهــدف الــــوزارة مــن خــالل اإىل رفــع كــفــاءة الــطــرق االحتادية 
وتوفري  الــــوزارة،  وفقها  تعمل  التي  اال�ستدامة  منظومة  ودعــم  القائمة 

الطاقة، وخف�ض الب�سمة الكربونية.
واأ�سارت اإىل اأن امل�سروع �سي�ساهم يف حتقيق روؤية القيادة الر�سيدة املتمثل 
القطاع  مع  ال�سراكة  وتعزيز  الطبيعية،  املــوارد  ا�ستهالك  حجم  تقليل  يف 
تطوير  على  م�ساريعها  مــن خــالل  تعمل  الـــوزارة  اأن  اإىل  ولفت  اخلــا�ــض. 
اأعلى معايري اجلودة وال�سالمة  اإىل  ت�ستند  �سبكة طرق احتادية متكاملة 
واال�ستدامة لدعم تنمية الدولة، التي بدورها ت�سكل لبنة من لبنات روؤية 

االإمارات 1202.
التحتية تركز على تعزيز  البنية  ا�سرتاتيجية وزارة تطوير  اأن  اأكدت  كما 
اال�ستدامة واالأبنية اخل�سراء، اإذ توا�سل درا�سة وا�ستحداث معايري مبتكرة 
يف املجال، بغية تطبيقها على م�ساريعها، ودعم روؤية االإمارات 1202، كما 
ت�ستهدف حت�سني جودة الهواء، ف�ساًل عن امل�ساهمة يف �سمان ا�ستمرارية 

التنمية امل�ستدامة.
االبتكارية من قبل  امل�ساريع  به  الذي حتظى  الكبري  االهتمام  اإىل  ولفتت 
البنية  تطوير  وزيــر  النعيمي  بلحيف  عــبــداهلل  املهند�ض  الدكتور  معايل 
وتبني  ابــتــكــاريــة  مــنــظــومــة  وفـــق  الــعــمــل  اإىل  الـــدائـــم  وتــوجــيــهــه  التحتية 
ويحقق  جــودتــهــا  على  ينعك�ض  مــا  التحتية،  البنية  جمــال  يف  االبــتــكــارات 

تطلعات القيادة الر�سيدة لدولة االمارات العربية املتحدة.
واأ�سارت اإىل اأن وزارة تطوير البنية التحتية مل تدخر جهدا يف تبني امل�ساريع 
االبتكارية ودعم املوهوبني واأ�سحاب امل�ساريع اخلالقة، وهو ما يوؤكد مدى 
احلر�ض الكبري الذي يحظى به “�سهر االمــارات لالبتكار” الذي تنطلق 
والذي  ذاتــه،  ال�سهر  نهاية  لغاية  وي�ستمر  فراير  �سباط  بداية  فعالياته 
التي  االبتكارية  واملبادرات  امل�ساريع  من  للعديد  الــوزارة  اإطــالق  �سيتخلله 

بدورها �سوف تنعك�سا اإيجابا على جودة م�ساريع البنية التحتية.
يذكر اأن وزارة تطوير البنية التحتية طورت حلول مبتكرة داعمة ملنظومة 
امل�ساريع االبتكارية التي ت�سكل نهجا عاما لعملها خالل الـ�سنوات املا�سية، 
اإن�ساء  ومنها  البديلة  الطاقة  على  باالعتماد  البيئة  على  احلفاظ  بهدف 
وا�سرتاحات  احلكومية،  املــبــاين  يف  الكهربائية  املــركــبــات  �سحن  حمطات 
م�سروع  وكــذلــك  ال�سكنية،  واملجمعات  االحتــاديــة،  الــطــرق  على  املــركــبــات 
املركبات الكهربائية، الذي ميّكن املركبات من قطع م�سافة 061 كيلومرتاً 
وبكلفة �سحن تبلغ 8 دراهم فقط، ف�سال عن م�سروع االعتماد على توليد 
الكهرباء عر األواح الطاقة ال�سم�سية، يف ا�سرتاحات املركبات على الطرق 

االحتادية.
ومن امل�ساريع االبتكارية التي نفذها وزارة تطوير البنية التحتية م�ساريع 
طاقة  لتوليد  اأ�سطحها  ا�ستغالل  يتم  للطاقة،  منتجة  حكومية  مــبــاٍن 
با�ستخدام األواح حتّول الطاقة ال�سم�سية اإىل طاقة كهربائية، حيث يعتر 
م�سروع م�ست�سفى عبداهلل عمران براأ�ض اخليمة اأول امل�ساريع ال�سحية التي 

مت تطبيق النظام على م�ستوى دولة االمارات.
كما ا�ستخدمت الوزارة تقنيات مبتكرة لالرتقاء بجودة الطرق يف االإمارات 
منها توفريها خدمات على الطرق االحتادية لرفع م�ستوى �سالمتها ومبا 
وتقنيات  مــواد  ا�ستخدمها  عن  ف�سال  م�ستخدميها،  �سعادة  على  ينعك�ض 
التدوير  اإعـــادة  طريقة  اعتمدت  كما  الــطــرق،  و�سيانة  اإن�ساء  يف  مبتكرة 
االإ�سفلتية  الطبقات  تاأهيل  الإعـــادة  ت�ستخدم  والــتــي  لالأ�سفلت،  ال�ساخن 

امل�ستهلكة واإعادة تدويرها وا�ستخدامها.

م�صر توقف واردات الغاز امل�صال 
•• القاهرة-رويرتز:

اإن بالده تعتزم وقف  قال وزير البرتول امل�سري طارق املال ام�ض ال�سبت 
ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال بنهاية ال�سنة املالية 2017-2018 التي 
جرى  التي  الغاز  حقول  يف  االإنتاج  تعزيزها  مع  حزيران  يونيو  يف  تنتهي 
�ستوقف  اإنــهــا  وكــانــت م�سر قالت مــن قبل  االأخـــرية.  االآونـــة  اكت�سافها يف 
 250 �ستوفر  اإن م�سر  املــال  وقــال   .2019 عــام  بداية  بحلول  الـــواردات 

مليون دوالر �سهريا نتيجة وقف ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال.

فقدان 58 مليار ين ب�صبب 
القر�صنة يف بور�صة يابانية

•• طوكيو-وكاالت:

اختفت حوايل 58 مليار ين )533 مليون دوالر اأمريكي( من العمالت 
اإعالم  امل�سفرة من بور�سة يابانية ب�سبب القر�سنة، ح�سبما ذكرت و�سائل 
حملية ام�ض ال�سبت. وقالت بور�سة “كوينت�سيك” امل�سوؤولة عن التعامل 
اإنها علقت  يف العمالت امل�سفرة، على موقعها على االإنرتنت يوم اجلمعة، 
املبيعات وال�سحب من العملة وكذلك ال�سفقات يف معظم العمالت امل�سفرة 
والني الياباين. ويف موؤمتر �سحايف يف وقت متاأخر من يوم اجلمعة، اعتذر 
رئي�ض “كوينت�سيك” كوي�سريو واأدا عن احلادث وقال اإن ال�سركة قد تطلب 
م�ساعدات مالية، وفقاً ملا ذكرته وكالة انباء كيودو. وقالت “كوينت�سيك”، 
التى تطلق على نف�سها ا�سم بور�سة بيتكوين والعمالت امل�سفرة الرائدة فى 
اآ�سيا اإنها اكت�سفت الدخول غري امل�سرح به اإىل النظام قبل ال�ساعة الثالثة 

من �سباح اجلمعة، )18:00 بتوقيت غرينت�ض من م�ساء اخلمي�ض(.

تنفيذًا لتوجيهات حممد بن را�سد 

»طرق دبي« تر�صي عقد املرحلتني 1و2 من م�صروع الطرق املوؤدية لـ»اإك�صبو« بتكلفة مليار و360 مليون درهم
الطاير: تت�سمن املرحلتان تنفيذ 3 تقاطعات جم�سرة وطرقا بطول 34 كلم •• دبي-الفجر:

ال�سيخ  ال�سمو  لتوجيهات �ساحب  تنفيذاً 
رئي�ض  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن  حممد 
الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
تنفيذ  الــفــوري يف  بــالــبــدء  اهلل(،  )رعــــاه 
املتعلقة  النقل  واأنظمة  الطرق  م�ساريع 
دبي  اإمــــارة  ا�ست�سافة  متطلبات  بتلبية 
ملعر�ض اإك�سبو 0202، ل�سمان ان�سيابية 
احلركة املرورية، التي تخدم زوار املعر�ض 
املنطقة،  يف  امل�ستقبلية  امل�ساريع  وخدمة 
عقدي  واملوا�سالت،  الطرق  هيئة  اأر�ست 
م�سروع  مــن  والثانية  االأوىل  املرحلتني 
تــطــويــر �ــســبــكــة الـــطـــرق املـــوؤديـــة ملعر�ض 
اإكــ�ــســبــو، وتــتــ�ــســمــن تــطــويــر �ــســارع جبل 
ال�سيخ  �ــســارع  مــع  وتقاطعه  لهباب  علي 
حممد بن زايد، وتنفيذ ج�سور على �سارع 
احلركة  خلدمة  زايــد  بن  حممد  ال�سيخ 
اإك�سبو  معر�ض  موقع  واإىل  من  املرورية 
مليون  و063  مليار  بتكلفة   ،0202
املدير  الطاير  �سعادة مطر  واأكــد  درهــم. 
هيئة  يف  املديرين  جمل�ض  ورئي�ض  العام 
تطوير  م�سروع  اأن  واملــوا�ــســالت  الــطــرق 
�سبكة الطرق املوؤدية ملعر�ض اإك�سبو، يعد 
اأحد اأ�سخم م�ساريع الطرق التي تنفذها 
لتلبية متطلبات ا�ست�سافة  الهيئة حالياً 
اإمارة دبي ملعر�ض اإك�سبو 0202، ونظراً 
اإىل  تق�سيمه  مت  فقد  امل�سروع،  ل�سخامة 
�ست مــراحــل، الإجنـــاز جميع االأعــمــال يف 
الــفــرتة الــزمــنــيــة املـــحـــددة، وقــبــل فرتة 

كافية من افتتاح معر�ض اإك�سبو.
االأوىل  املــرحــلــة  ت�سمل   : الــطــايــر  وقـــال 
القائم حالياً  الدوار  امل�سروع حتويل  من 
على تقاطع �سارع ال�سيخ حممد بن زايد 
تقاطع  اإىل  لهباب،  علي  جبل  �ــســارع  مــع 
جمــ�ــســر يــوفــر حــركــة مـــروريـــة حــــرة يف 
كـــل اجتـــــاه، حــيــث �ــســيــتــم تــو�ــســعــة ورفع 
�سارع جبل علي لهباب من خالل تنفيذ 
ج�سرين ب�سعة �ستة م�سارات يف كل اجتاه 
والو�سالت  االلتفاف  حركات  توفري  مع 
احلرة لتاأمني ان�سيابية احلركة املرورية 

االأول  التقاطع  وي�سمل  كيلومرتا،   61
ب�سعة  ج�سرين  تنفيذ  اك�سبو(  )تقاطع 
احلركة  خلدمة  م�سارات،  �ستة  اإجمالية 
وال�سارقة  دبـــي  مـــن  الــقــادمــة  املـــروريـــة 
لـــدخـــول مواقف  االأخـــــــرى،  واالإمــــــــارات 
اإك�سبو  مـــعـــر�ـــض  مــــوقــــع  يف  املــــركــــبــــات 
ج�سرين  تنفيذ   �سيتم  كما    ،0202
املرورية  احلركة  خلدمة  م�سارين  ب�سعة 
اأبــوظــبــي بــاجتــاه املعر�ض،  الــقــادمــة مــن 
خلدمة  مــ�ــســاريــن  ب�سعة  جــ�ــســر  وتــنــفــيــذ 
اإىل  املعر�ض  مــن  املــركــبــات  حركة خــروج 
اأبو  باجتاه  زايــد  بن  ال�سيخ حممد  �سارع 
ظبي، اأما التقاطع الثاين )تقاطع مطار 
ب�سعة  ج�سر  تنفيذ  مكتوم(في�سمل  اآل 
املرورية  احلركة  خلدمة  م�سارات  ثالثة 
الــقــادمــة مــن دبــي والــ�ــســارقــة واالإمــــارات 
وتنفيذ  املعر�ض،  موقع  باجتاه  االأخــرى 

زايد باجتاه  ال�سيخ حممد بن  �سارع  من 
والعك�ض، وكذلك احلركة  اأبوظبي  اإمارة 
املــــروريــــة مـــن �ـــســـارع جــبــل عــلــي لهباب 
اإىل جانب  الــ�ــســيــخ زايــــد،  �ــســارع  بــاجتــاه 
الــقــادمــة من  املـــروريـــة  احلــركــة  ت�سهيل 
جبل علي لهباب �سماال اإىل �سارع ال�سيخ 
حممد بــن زايــد بــاجتــاه دبــي ومــن �سارع 
اإىل �سارع ال�سيخ  جبل علي لهباب جنوباً 
حممد بن زايد باجتاه اأبو ظبي، م�سرياً 
اإىل اأن املرحلة االأوىل ت�سمل اأي�ساً تنفيذ 
72 كيلومرتا على  اأعــمــال طــرق بطول 
�سارع  وتو�سعة  لــهــبــاب،  علي  جبل  �ــســارع 
اإىل  اأربعة م�سارات  لهباب من  جبل علي 
�ستة م�سارات يف كل اجتــاه، واإن�ساء طرق 
اأربعة  وتنفيذ  االجتاهني،  كال  يف  خدمة 
جــ�ــســور  يف اأجـــــزاء مــنــه، وذلــــك لتوفري 
�سارع جبل  واإىل  املــروريــة، من  احلركات 

علي لهباب باجتاه موقع املعر�ض.
واأ�ــــســــاف: تــ�ــســمــل املــرحــلــة الــثــانــيــة من 
مــ�ــســروع تــطــويــر الـــطـــرق املـــوؤديـــة ملوقع 
معر�ض اإك�سبو تنفيذ تقاطعني جم�سرين 
على �سارع ال�سيخ حممد بن زايد لتاأمن 
حركة الدخول واخلروج من واإىل موقع 
بطول  طرق  اأعمال  اإىل  اإ�سافة  املعر�ض، 

جــ�ــســر بــ�ــســعــة مــ�ــســاريــن خلـــدمـــة حركة 
اأبو  باجتاه  املعر�ض  من  املركبات  خــروج 
اأعـــمـــال طرق  تــنــفــيــذ  اإىل جــانــب  ظــبــي، 
من  االلــتــفــاف  حــركــة  لت�سهل  �سطحية، 
واإىل اأبوظبي، واإن�ساء طرق خدمية على 
جــانــبــي �ــســارع الــ�ــســيــخ حمــمــد بــن زايـــد. 
واأكد �سعادة مطر الطاير اأن هيئة الطرق 
واملوا�سالت و�سعت خطة متكاملة لتلبية 
اإك�سبو  ملعر�ض  دبي  ا�ست�سافة  متطلبات 
2020، وحتقيق تنقل اآمن و�سهل لزوار 
تطوير  جانب  فــاإىل  وفعالياته،  املعر�ض 
الالزمة  والــتــقــاطــعــات  الـــطـــرق  �ــســبــكــة 
تنفيذ  اخلطة  تت�سمن  املعر�ض،  خلدمة 
االأحمر  لتمديد اخلط   )2020 )م�سار 
ملــــرتو دبــــي مـــن حمــطــة »نــخــيــل هاربر 
اإك�سبو  مــعــر�ــض  مــوقــع  اإىل  تـــــاور«  ــــد  اأن
وكذلك  كيلومرتاً،   15 بطول   2020

تطوير خطوط واأنظمة النقل اجلماعي 
الالزمة خلدمة املعر�ض، وت�سمل توفري 
بحافالت  املــعــر�ــض  زوار  لنقل  خــطــوط 
رئي�سة  جتمع  نقاط  من  للبيئة  �سديقة 
يف اإمارة دبي، اإىل موقع املعر�ض، وتوفري 
زوار  املطلوبة خلــدمــة  االأجــــرة  مــركــبــات 
املــعــر�ــض، وتــوفــري املــواقــف الــالزمــة لها 
املا�سي  الــعــام  يف  ومت  حركتها،  وتنظيم 
افــتــتــاح مــركــز الــتــحــكــم املــوحــد الأنظمة 
الــنــقــل والـــطـــرق، الــــذي يــعــد اأحــــد اأكر 
الــعــامل، من  التحكم يف  واأحــــدث مــراكــز 
وقدرته  الذكية،  التقنيات  توظيف  حيث 
بني  والتكامل  وال�سيطرة  التحكم  على 
احلالية  املختلفة  النقل  و�ــســائــل  جميع 
للتنقل  ال�سليم  والتخطيط  وامل�ستقبلية، 
ملـــواجـــهـــة حتـــديـــات الــنــقــل املــخــتــلــفــة يف 

االإمارة.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سركة فخري الهندي �ض.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 280510            بتاريخ : 2017/10/03
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ســم: �سركة فخري الهندي �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب: 2119، دبي - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور،و م�ستح�سرات جتميل ،يف الفئة 3.

الواقـعة بالفئة: 03.
و�سف العالمة : عبارة عن احلرفني الالتينيني FC واأ�سفلهم الكلمة الالتينية Beauty والعالمة كتبت 

ب�سكل مميز باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
 Beauty والكلمة fc اال�سرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�سري احلروف

كل على حدة يف الو�سع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

�سادل كافيه �ض.ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 280182        بتاريخ : 2017/09/27
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ســم: �سادل كافيه �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب: 122893، راأ�ض اخليمة - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الفئة  الكافترييات فى  املقاهي  امل�سروبات،  و  االأطعمة  بالطعام وال�سراب، خدمات توفري  التموين  املطاعم، 

.43
الواقـعة بالفئة: 43.

االأ�سود حيث كتب  باللون  ب�سكل مميز  SADDLE كتبت  الالتينية  الكلمة  : عبارة عن  العالمة  و�سف 
البني وفوقها نف�ض احلرف   A الالتيني كتب بحجم   A باللون  ب�سكل مميز وملتوي  الكلمة  احلــرف من 

الالتيني كبري وب�سكل مميز وملتوي باللون البني كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�ســرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

برايتو بينت�ض �ض.م.ح-ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 275239        بتاريخ : 2017/06/19
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ســم: برايتو بينت�ض �ض.م.ح-ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب: 31291 ، راأ�ض اخليمة - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدهانات )البويات( والورني�ض والالكيه، مواد الوقاية من ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من التلف.

الواقـعة بالفئة: 02.
اأعــاله عدة  الرمادي وتنزل من  باللون  B كتب ب�سكل مميز  و�سف العالمة : عبارة عن احلرف الالتيني 
األوان خمتلفة وبداخله الكلمة الالتينية Brighto كتبت ب�سكل مميز باللون االأبي�ض وحتته العبارة كتبت 
�سطرين  يف  كتبت  االأ�سفل  ويف  االأبي�ض،  باللون  مميز  ب�سكل  الالتينية   Inspired by Nature
من اليمني الكلمات "اأ�سباغ برائيتو"  ويقابلها  مميز  ب�سكل  الالتينية  الكلمات   Brighto PAINTS
بال�سكل  االأخ�سر كما هو مو�سح  باللون  ال�سكل  والكل على خلفية م�ستطيلة  االأبي�ض  باللون  كتبت كذلك 

املرفق
اال�ســرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

اندرويد �سات للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 273417        بتاريخ : 2017/05/16
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ســم: اندرويد �سات للتجارة العامة �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب: 381283، دبي - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستقبالت �سمعية وب�سرية،اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية،اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية،هوائيات،اأجهزة 

ات�سال داخلي،اأجهزة املودم،اأجهزة لالأقمار �سناعية يف الفئة 9.
الواقـعة بالفئة: 09.

العالمة  من  وكجزء  مميز  منــوذج  �سكل  على  كتبا   dt الالتينيني  احلرفيني  عن  عبارة   : العالمة  و�سف 
كتبت DGtech ويليهم من اليمني الكلمة الالتينية ب�سكل مميز والعالمة ككل باللونني االأزرق الداكن 

والرتقايل كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105889
باإ�سم : �سو�سييتيه دي كايف اأي دي برودويكتور روين دي روكفور �سو�سييتيه دي كايف

وعنوانه : 2 افينو فرون�سوا غالتيري ، 12250 ، روكفور �سور �سولزون ، فرن�سا.
بتاريخ:2010/03/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 101107 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29 
البي�ض ، احلليب ومنتجات احلليب و الق�سطه والزبادي واجلنب ، والو�سفات الفريدة من اجلنب ، منتجات 
واخل�سروات  الفواكهه  من  منتجات   ، اللحوم  من  املعدة  منتجات   ، والطيور  والدواجن  واالأ�سماك  اللحوم 
املعلبة ، و املجمده و املجففه و املطهيه ، الهالميات ، و املربى ، الفواكهه املطبوخة بال�سكر ، ال�سوربات ، زيوت 

و�سحوم الطعام ، والطباق املطبوخة لكل ما ورد ذكره من منتجات يف الفئة 29.
انتهاء حلماية يف: 2018/01/24 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخــرى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/01/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
EAT يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

الرمادي ل�سناعة العطور �ض.ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 272903            بتاريخ : 2017/05/08
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ســم: الرمادي ل�سناعة العطور �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب: 183503، دبي - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور،و م�ستح�سرات جتميل ،يف الفئة 3.

الواقـعة بالفئة: 03.
 AL RAMADI و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية كتبت ب�سكل مميز باللون االأبي�ض داخل
وتعلوها  الرمادي،  باللون  "الرمادي" ب�سكل مميز  الكلمة  كتبت  اأ�سفلها  و  الرمادي  باللون  اإطار م�ستطيل 
كتبت ب�سكل مميز باللون scent الكلمة الالتينية االأبي�ض داخل اإطار مميز باللون الرمادي و فوقها ر�سم 

مميز لر�سية باللونني الرمادي واالأبي�ض كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�ســرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

جيه ال جي ا�ض لتجارة االإلكرتونيات �ض.ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 272403        بتاريخ : 2017/04/30
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ســم: جيه ال جي ا�ض لتجارة االإلكرتونيات �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب: 41648، دبي - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الراأ�ض يف  �سماعات  املحمولة،  للهواتف  اأطقم  باحلا�سوب، هواتف حممولة،  اأجهزة ملحقة  اأجهزة حا�سوب، 

الفئة 9.
الواقـعة بالفئة: 09.

احلرفني  ويعلوها  وممــيــز  كبري  ب�سكل  كتبت   JLGS الالتينية  احلـــروف  عــن  عــبــارة   : الــعــالمــة  و�ــســف 
الالتينينيjL كتبا ب�سكل مميز داخل اإطار بي�ساوي ال�سكل والعالمة باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل 

املرفق.
اال�ســرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

الرمادي ل�سناعة العطور �ض.ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 272904            بتاريخ : 2017/05/09
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ســم: الرمادي ل�سناعة العطور �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب: 183503، دبي - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور،و م�ستح�سرات جتميل ،يف الفئة 3.

الواقـعة بالفئة: 03.
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية COLOR CURVES كتبت يف �سطرين ب�سكل كبري 
بينها  �سجر متداخلة فيما  اأوراق  ر�سم الأربعة  و فوقها  االأ�سفر،  اإىل  االأزرق  املتدرجة من  باالألوان  و مميز 

باالألوان الوردي والبنف�سجي واالأزرق واالأ�سفر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�ســرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

ف مارت كونفيننت �ستور �ض.ذ.م.م.
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 285136        بتاريخ : 2017/12/27
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     /   200م

با�ســم: ف مارت كونفيننت �ستور �ض.ذ.م.م.
وعنوانه: �ض.ب: 8471، دبي - االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
النب، ال�ساي، الكاكاو، ال�سكر، االأرز، التابيوكا وال�ساجو، وما يقوم مقام النب، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب، اخلبز، الب�سكويت والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات، ع�سل النحل ، اخلمرية وم�سحوق 

اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�سل�سة، البهارات التوابل يف الفئة 30.
الواقـعة بالفئة: 30.

و�سف العالمة : عبارة عن احلرف الالتيني F ب�سكل مميز باللونني االأبي�ض واالأ�سود داخل دائرة باللون 
الكلمة  ويليه  االأبي�ض  باللون  واالأرز  القمح  وحبوب  والفواكه  اخل�سر  من  �سغرية  بقطع  وحمــاط  االأ�سود 
ب�سكل مميز  الالتينية   MART الالتينية  الكلمات  وحتتهم  الالتيني  احلــرف  كتب  الدائرة  وحتت   F
االأ�سود والكل على خلفية مربعة ال�سكل باللون االأ�سفر كما هو  FRESHEST & FINESTباللون 

مو�سح بال�سكل املرفق.
 mart، اال�ــســرتاطــات : احلــمــايــة لــلــعــالمــة يف جمملها مــع عـــدم املــطــالــبــة بــحــق حــ�ــســري عــن الــكــلــمــات

العادي. الو�سع  يف  حدة  على  كل   F وحرف   freshest، finest
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك 

ف�سيلة الركة للتجارة ) �ض ذ م م (
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 252486       بتاريخ : 24/04/2016م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ســم: ف�سيلة الركة للتجارة ) �ض ذ م م (
وعنوانه: �ض. ب: 45779، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ض جاهزة، القم�سان، اأحذية، تنانري، بذالت، قم�سان ن�سف كم، بنطلونات، مالب�ض داخلية. 

الواقعة يف الفئة 25.
و�سف العالمة: هي عبارة عن �سكل م�ستطيل باللون االأحمر مكتوب بداخله كلمة HIINEXX بطريقة 

مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون االأبي�ض.
اال�ســرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �ض.ار�ض الزعفران للتجارة �ض.ذ.م.م
 AHLAM AL KHALEEJ طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:احالم اخلليج

املودعة بالرقم  : 276339     بتاريخ : 2017/7/12
باإ�سم :�ض.ار�ض الزعفران للتجارة �ض.ذ.م.م

وعنوانه:دبي - �ض.ب:28068 - دبي - االمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
م�ستح�سرات تبيي�ض االقم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
، منظفات  لل�سعر  )لو�سن(  ، غ�سول  ، م�ستح�سرات جتميل  وزيــوت عطرية  ، عطور  �سابون  وق�سط  وجلي 

ا�سنان.
و�سف العالمة:العالمة احالم اخلليج AHLAM AL KHALEEJ باحرف عربية والتينية مميزة 

باللون اال�سود وبت�سميم مميز ومبتكر كما هو مو�سح بال�سكل.
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك : ال�سيد/�سلمان عبدالكرمي حممد ها�سم مكالي

 ALBIRCO:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 276500     بتاريخ : 2017/7/16

باإ�سم :ال�سيد/�سلمان عبدالكرمي حممد ها�سم مكالي
وعنوانه:�سقة رقم 42 ، بناية رقم:994 ، طريق 425 ، بلوك 304 ،بناية يتيم ، املنامة - البحرين

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :11
واالغرا�ض  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتريد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالنارة  اجهزة 

ال�سحية.
و�سف العالمة:العالمة albirco باحرف التينية مميزة باللون اال�سود وبت�سميم مميز ومبتكر كما هو 

مو�سح بال�سكل.
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �سي ايه ايه للهواتف املتحركة �ض.ذ.م.م
 VINKO:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 197738     بتاريخ : 2013/9/10
باإ�سم :�سي ايه ايه للهواتف املتحركة �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض.ب:10237 - دبي - االمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة وادوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالجهزة 
الوزن والقيا�ض واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات  الب�سرية وادوات  واالدوات 
لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ 
ال�سوت او ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اقرا�ض ت�سجيل ، االقرا�ض املدجمة ، واقرا�ض الفيديو 
الرقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمي ،ماكينات بيع الية لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، االت 

ت�سجيل النقد ، االت حا�سبة ، معدات واجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النريان.
مع  االبي�ض  باللون  وفراغات  اال�سود  باللون  مميزة  التينية  باحرف   VINKO العالمة:الكلمة  و�سف 

متييز حرف i باللون الرتقايل.
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك : �ض.�سورى لالدارة واال�ست�سارات �ض.ذ.م.م
 GOLDSTATE HOTEL:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 276006     بتاريخ : 2017/7/5
باإ�سم :�ض.�سورى لالدارة واال�ست�سارات �ض.ذ.م.م

وعنوانه:دبي - �ض.ب:78029 - دبي - االمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
خدمات توفري االطعمة وامل�سروبات ، االيواء املوؤقت.

اال�سود  بــالــلــون  ممــيــزة  التينية  بــاحــرف   GOLDSTATE HOTEL الــعــالمــة:الــعــالمــة  و�ــســف 
وبت�سميم مميز ومبتكر يعلوها ت�سميم هند�سي مميز ومبتكر كما هو مو�سح بال�سكل.

االإ�سرتاطات:
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �ض.حلم لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
 HELMA طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:حلما

املودعة بالرقم  : 276775     بتاريخ : 2017/7/19
باإ�سم :�ض.حلم لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

وعنوانه:دبي - �ض.ب:65473 - دبي - االمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29
وجممدة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه   ، اللحوم  خال�سات   ، وال�سيد  الــدواجــن  وحلــوم  واال�سماك  اللحوم 
ومنتجات  واحلليب  البي�ض   ، بال�سكر  مطبوخة  وفــواكــه  ومربيات  )جيلي(  هالميات  ومطهوة  وجمففة 

احلليب ، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالكل.
وبت�سميم  اال�ــســود  باللون  مميزة  والتينية  عربية  باحرف   HELMA حلما  العالمة:الكلمتان  و�سف 
مميز ومبتكر يعلوها ر�سم ملجموعة طيور باللون اال�سود واالبي�ض وبت�سميم مميز ومبتكر كما هو مو�سح 

بال�سكل.
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �ض.ار�ض الزعفران للتجارة �ض.ذ.م.م
 LIL BANAAT FAQAT طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:للبنات فقط

املودعة بالرقم  : 276340     بتاريخ : 2017/7/12
باإ�سم :�ض.ار�ض الزعفران للتجارة �ض.ذ.م.م

وعنوانه:دبي - �ض.ب:28068 - دبي - االمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
م�ستح�سرات تبيي�ض االقم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
، منظفات  لل�سعر  )لو�سن(  ، غ�سول  ، م�ستح�سرات جتميل  وزيــوت عطرية  ، عطور  �سابون  وق�سط  وجلي 

ا�سنان.
و�سف العالمة:العالمة للبنات فقط LIL BANAAT FAQAT باحرف عربية والتينية مميزة 

باللون اال�سود وبت�سميم مميز ومبتكر كما هو مو�سح بال�سكل.
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �ض.ار�ض الزعفران للتجارة �ض.ذ.م.م
 OUD 24 HOURS طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:عود 24 �ساعة

املودعة بالرقم  : 276342     بتاريخ : 2017/7/12
باإ�سم :�ض.ار�ض الزعفران للتجارة �ض.ذ.م.م

وعنوانه:دبي - �ض.ب:28068 - دبي - االمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
م�ستح�سرات تبيي�ض االقم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
، منظفات  لل�سعر  )لو�سن(  ، غ�سول  ، م�ستح�سرات جتميل  وزيــوت عطرية  ، عطور  �سابون  وق�سط  وجلي 

ا�سنان.
و�سف العالمة:العالمة عود 24 �ساعة OUD 24 HOURS باحرف عربية والتينية مميزة باللون 

اال�سود وبت�سميم مميز ومبتكر كما هو مو�سح بال�سكل.
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 Stay Healthy Stay Rewarded:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 284005     بتاريخ : 2017/12/6

باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 

هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777
manu.s@dmhealthcare.com :امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية ال�سحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�سرية 

او احليوانات ، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.
و�سف العالمة:عبارة عن Stay Healthy Stay Rewarded باللغة االجنليزية.

االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق خا�ض عن الكلمة healthy على حدة
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Stay Healthy Stay Rewarded:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284007     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب ا�سنان وبيطرية ، اطراف وعيون وا�سنان ا�سطناعية ، ادوات جتبري ، 

مواد خياطة او درز اجلروح.
و�سف العالمة:عبارة عن Stay Healthy Stay Rewarded باللغة االجنليزية.

االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق خا�ض عن الكلمة healthy على حدة
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Stay Healthy Stay Rewarded:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284006     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة:عبارة عن Stay Healthy Stay Rewarded باللغة االجنليزية.
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Stay Healthy Stay Rewarded:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284008     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة وادوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالجهزة 
الوزن والقيا�ض واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات  الب�سرية وادوات  واالدوات 
لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ 
ال�سوت او ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اقرا�ض ت�سجيل ، اقرا�ض مدجمة ، اقرا�ض فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية ، اليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، االت ت�سجيل النقد ، االت 

حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اجهزة اطفاء احلرائق.
و�سف العالمة:عبارة عن Stay Healthy Stay Rewarded باللغة االجنليزية.

االإ�سرتاطات:
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 Stay Healthy Stay Rewarded:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 284011     بتاريخ : 2017/12/6

باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 

هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777
manu.s@dmhealthcare.com :امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد واغذية حمية معدة لال�ستعمال 
ل�سقات   ، واحليوان  لالن�سان  الغذائية  للحمية  مكمالت   ، واالطفال  للر�سع  واغذية  البيطري  او  الطبي 
ومواد �سماد ، مواد ح�سو اال�سنان و�سمع طب اال�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات البادة احل�سرات واحليوانات 

ال�سارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اع�ساب.
و�سف العالمة:عبارة عن Stay Healthy Stay Rewarded باللغة االجنليزية.

االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق خا�ض عن الكلمة healthy على حدة
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Delivering Good Health & Happiness:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284012     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية ال�سحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�سرية 

او احليوانات ، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.
و�سف العالمة:عبارة عن Delivering Good Health & Happiness باللغة االجنليزية.

 healthy - الكلمة  عــن  ح�سري  بحق  املطالبة  عــدم  مــع  جمملها  يف  للعالمة  االإ�ــســرتاطــات:احلــمــايــة 
العادي الو�سع  يف  حدة  على   happiness

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Delivering Good Health & Happiness:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284016     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب ا�سنان وبيطرية ، اطراف وعيون وا�سنان ا�سطناعية ، ادوات جتبري ، 

مواد خياطة او درز اجلروح.
و�سف العالمة:عبارة عن Delivering Good Health & Happiness باللغة االجنليزية.

 healthy - الكلمة  عــن  ح�سري  بحق  املطالبة  عــدم  مــع  جمملها  يف  للعالمة  االإ�ــســرتاطــات:احلــمــايــة 
العادي الو�سع  يف  حدة  على   happiness

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Delivering Good Health & Happiness:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284013     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة:عبارة عن Delivering Good Health & Happiness باللغة االجنليزية.
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 Friendly Neighborhood Pharmacy:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 284020     بتاريخ : 2017/12/6

باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 

هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777
manu.s@dmhealthcare.com :امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية ال�سحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�سرية 

او احليوانات ، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.
و�سف العالمة:عبارة عن Friendly Neighborhood Pharmacy باللغة االجنليزية.

pharmacy على  االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق خا�ض عن الكلمة 
حدة يف الو�سع العادي

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Delivering Good Health & Happiness:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284019     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد واغذية حمية معدة لال�ستعمال 
ل�سقات   ، واحليوان  لالن�سان  الغذائية  للحمية  مكمالت   ، واالطفال  للر�سع  واغذية  البيطري  او  الطبي 
ومواد �سماد ، مواد ح�سو اال�سنان و�سمع طب اال�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات البادة احل�سرات واحليوانات 

ال�سارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اع�ساب.
و�سف العالمة:عبارة عن Delivering Good Health & Happiness باللغة االجنليزية.

 healthy - الكلمة  عــن  ح�سري  بحق  املطالبة  عــدم  مــع  جمملها  يف  للعالمة  االإ�ــســرتاطــات:احلــمــايــة 
العادي الو�سع  يف  حدة  على   happiness

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Friendly Neighborhood Pharmacy:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284022     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة:عبارة عن Friendly Neighborhood Pharmacy باللغة االجنليزية.
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Delivering Good Health & Happiness:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284017     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة وادوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالجهزة 
الوزن والقيا�ض واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات  الب�سرية وادوات  واالدوات 
لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ 
ال�سوت او ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اقرا�ض ت�سجيل ، اقرا�ض مدجمة ، اقرا�ض فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية ، اليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، االت ت�سجيل النقد ، االت 

حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اجهزة اطفاء احلرائق.
و�سف العالمة:عبارة عن Delivering Good Health & Happiness باللغة االجنليزية.

االإ�سرتاطات:
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 Much More Than Medicines:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 284028     بتاريخ : 2017/12/6

باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 

هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777
manu.s@dmhealthcare.com :امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية ال�سحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�سرية 

او احليوانات ، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.
و�سف العالمة:عبارة عن Much More Than Medicine باللغة االجنليزية كما بال�سكل.

االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم التنازل عن الكلمة medicine على حدة يف الو�سع 
العادي

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Friendly Neighborhood Pharmacy:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284027     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد واغذية حمية معدة لال�ستعمال 
ل�سقات   ، واحليوان  لالن�سان  الغذائية  للحمية  مكمالت   ، واالطفال  للر�سع  واغذية  البيطري  او  الطبي 
ومواد �سماد ، مواد ح�سو اال�سنان و�سمع طب اال�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات البادة احل�سرات واحليوانات 

ال�سارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اع�ساب.
و�سف العالمة:عبارة عن Friendly Neighborhood Pharmacy باللغة االجنليزية.

pharmacy على  االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق خا�ض عن الكلمة 
حدة يف الو�سع العادي

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Friendly Neighborhood Pharmacy:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284023     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب ا�سنان وبيطرية ، اطراف وعيون وا�سنان ا�سطناعية ، ادوات جتبري ، 

مواد خياطة او درز اجلروح.
و�سف العالمة:عبارة عن Friendly Neighborhood Pharmacy باللغة االجنليزية.

pharmacy على  االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق خا�ض عن الكلمة 
حدة يف الو�سع العادي

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Friendly Neighborhood Pharmacy:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284025     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة وادوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالجهزة 
الوزن والقيا�ض واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات  الب�سرية وادوات  واالدوات 
لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ 
ال�سوت او ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اقرا�ض ت�سجيل ، اقرا�ض مدجمة ، اقرا�ض فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية ، اليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، االت ت�سجيل النقد ، االت 

حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اجهزة اطفاء احلرائق.
و�سف العالمة:عبارة عن Friendly Neighborhood Pharmacy باللغة االجنليزية.

االإ�سرتاطات:
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 Much More Than Medicines:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم  : 284030     بتاريخ : 2017/12/6

باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 

هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777
manu.s@dmhealthcare.com :امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة:عبارة عن Much More Than Medicine باللغة االجنليزية كما بال�سكل.
االإ�سرتاطات:

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Much More Than Medicines:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
اجهزة وادوات جراحية وطبية وطب ا�سنان وبيطرية ، اطراف وعيون وا�سنان ا�سطناعية ، ادوات جتبري ، 

مواد خياطة او درز اجلروح.
و�سف العالمة:عبارة عن Much More Than Medicine باللغة االجنليزية كما بال�سكل.

االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم التنازل عن الكلمة medicine على حدة يف الو�سع 
العادي

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح
 Much More Than Medicines:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 284033     بتاريخ : 2017/12/6
باإ�سم :ا�سرت دي اأم هيلث كري �ض.م.ح

 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة وادوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالجهزة 
الوزن والقيا�ض واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات  الب�سرية وادوات  واالدوات 
لو�سل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم او التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ 
ال�سوت او ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اقرا�ض ت�سجيل ، اقرا�ض مدجمة ، اقرا�ض فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية ، اليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، االت ت�سجيل النقد ، االت 

حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اجهزة اطفاء احلرائق.
و�سف العالمة:عبارة عن Much More Than Medicine باللغة االجنليزية كما بال�سكل.

االإ�سرتاطات:
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  28  يناير 2018 العدد 12235
منوذج اإعالن الن�سر
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املودعة بالرقم  : 284034     بتاريخ : 2017/12/6
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 - ال�سارقة  احلمرية  يف  احلـــرة  منطقة   30 جــي   -  64 اي  رقــم  لــوب  اي  مبنى  مكتب   - وعــنــوانــه:الــ�ــســارقــة 
هاتف:044546001 - فاك�ض:4546003-04 - �سندوق الريد:49777

manu.s@dmhealthcare.com :امييل
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد واغذية حمية معدة لال�ستعمال 
ل�سقات   ، واحليوان  لالن�سان  الغذائية  للحمية  مكمالت   ، واالطفال  للر�سع  واغذية  البيطري  او  الطبي 
ومواد �سماد ، مواد ح�سو اال�سنان و�سمع طب اال�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات البادة احل�سرات واحليوانات 

ال�سارة ، مبيدات فطريات ومبيدات اع�ساب.
و�سف العالمة:عبارة عن Much More Than Medicine باللغة االجنليزية كما بال�سكل.

االإ�سرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم التنازل عن الكلمة medicine على حدة يف الو�سع 
العادي

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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ثقافة وفن�ن

30
للكتاب الدويل  القاهرة  معر�ض  افتتاح  يف  " ت�صارك  للثقافة  الفجرية  "هيئة 

�سارك وفد من هيئة الفجرية للثقافة واالإعــالم برئا�سة �سعادة حمدان 
كرم الكعبي مدير عام الهيئة يف افتتاح معر�ض القاهرة الدويل للكتاب 
يف دورته 49 حتت �سعار “ القوى الناعمة.. كيف؟ ».افتتحت املعر�ض 
اأم�ض االأول معايل الدكتورة اينا�ض عبد الدامي وزيرة الثقافة بجمهورية 
م�سر العربية بح�سور معايل عز الدين ميهوبي وزير الثقافة اجلزائري 
الــدورة كما يحل عبدالرحمن  �سرف يف هذه  حيث حتل اجلزائر �سيف 

ال�سرقاوي �سخ�سية املعر�ض.
وجتول وفد الهيئة يف اأرجاء املعر�ض وتعرفوا على ا�سدارات دور الن�سر 
واالأجنحة امل�ساركة من كل الدول حيث مت عقد عدة لقاءات على هام�ض 

املعر�ض.
وتبادل حمدان الكعبي مدير الهيئة مع عز الدين ميهوبي وزير الثقافة 
اأهمية معر�ض  اللقاء الذي جرى بينهما احلديث عن  اجلزائري خالل 

الثقافة  ووزارة  الهيئة  بني  والتعاون  العمل  واآلــيــة  الن�سر  ودور  الكتاب 
اجلزائرية.

ويف ختام احلفل �سلم حمدان الكعبي درع تذكاري للدكتورة اينا�ض عبد 
و  املعر�ض  للدعوة حل�سور  تثمينا  امل�سرية وذلك  الثقافة  الدامي وزيرة 
لدور وزارة الثقافة امللمو�ض يف تنمية الثقافة العربية وجعل الكتاب قيمة 
وا�ست�سراف م�ستقبله يف �سوء ما ي�سهده العامل من حتديات كبرية بفعل 

الثورة الرقمية الكا�سحة. وي�سارك فى املعر�ض هذا العام 27 دولة منها 
الــدورة اجلديدة  ، بينما ي�سارك فى  اأجنبية  17 دولة عربية و10 دول 
849 نا�سرا منهم 10 اأجانب 367 نا�سرا عربيا، و10 نا�سرين اأجانب 
موؤ�س�سة  و33  �سحفية  موؤ�س�سات   7 ت�سارك  كما   .. اأفريقيني  ونا�سرين 
�سور  وي�سم  جناحا   1194 معر�ض  فى  االأجنحة  عدد  وي�سل  حكومية 

االأزبكية 117 ك�سكا.

املهـــــرجانات تعــــزز ريـــــادة الكـــــويت الثقـــــافية

"�صوؤون االأ�صرة بال�صارقة " يطلق جائزة 
مبدعات الثانوية يف االآداب والفنون 

اتفاقية �صراكة بني هيئة ال�صارقة للمتاحف وموؤ�ص�صة بارجيل للفنون

للمعارف  ومنطلقا  ومــنــارة  منرا  الكويت  دولــة  تعتر   
والـــفـــنـــون وفــ�ــســاء تــلــتــئــم فــيــه اأطـــيـــاف املــثــقــفــني عربيا 
الكويتي  واملجتمع  االإن�سان  تنمية  اإن  اإذ  واإ�سالميا وعامليا 
حولها  دارت  التي  االأ�سيلة  والركيزة  املحور  هي  ثقافيا 

روؤية التاأ�سي�ض.
وتـــوؤكـــد الــكــويــت حــر�ــســهــا الـــدائـــم عــلــى الــ�ــســري قــدمــا يف 
اآفاق  اإىل  بها  واالنطالق  والفنون  الثقافة  رعاية  �سيا�سة 
امل�ساريع  �سل�سلة  توا�سل  خالل  من  ورحابة  اإ�سراقا  اأكرث 
الكويتية مب�ستويات  الثقافية  البنية  بتطوير  ال�سلة  ذات 

قيا�سية عاملية.
لها  و�سخرت  العربية  الثقافة  الكويت م�سعل  وقد حملت 
كل ما يلزم من اإمكانات ولها احلق اأن تفخر بهذه الريادة 
التي تلقى جميع اأنواع الرعاية والدعم والتاأييد من قبل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح اأمري 

دولة الكويت.
ولعل االإجنازات املتميزة يف جمال الثقافة والفنون واالآداب 
على  دليل  املا�سية  ال�سنوات  خالل  الكويت  �سهدتها  التي 
اإميانها املطلق قيادة وحكومة و�سعبا باأهمية دور الثقافة 
الغلو  اأفكار  من  ي�سوبه  قد  مما  والفكر  العقل  حترير  يف 

والتطرف والكراهية ورف�ض الراأي االآخر.
ويف هذا املجال لعبت احلكومة الكويتية دورا حموريا من 
تعنى  التي  املوؤ�س�سات  من  عــددا  واإطالقها  دعمها  خــالل 
اأو تنظيم مهرجانات �سعرية وم�سرحية  بالثقافة واالأدب 
اأف�سل  و�سورته  للدولة  والثقايف  الفكري  الــواقــع  نقلت 

ت�سوير.
ومـــن اأبــــرز تــلــك املــهــرجــانــات -مــعــر�ــض الــكــويــت الدويل 
للكتاب الذي اأقيم اأول مرة يف 1 نوفمر 1975 واأ�سبح 
معر�ض  اأكــر  ثــاين  ويعد  الثقافية  التظاهرات  اأهــم  مــن 

عربي للكتاب بعد معر�ض القاهرة.
العربية  الثقافية  الروزنامة  من  جــزءا  املعر�ض  واأ�سبح 
بحجم اإ�سداراته وجودة املعرو�ض فيه و�سارك يف املعر�ض 
ن�سر  دار   500 نحو  املا�سي  نوفمر  اأقيم  الــذي  االأخــري 
املعر�ض ومتثل  هــذا  مــرة يف  الأول  ت�سارك  دارا   50 منها 
الدور امل�ساركة 30 بلدا وتقدم اأكرث من 11 األف عنوان 

جديد.
واأما مهرجان القرين الثقايف الذي تختتم فعالياته 29 
نوفمر   23 يف  االأوىل  دورتــه  فانطلق يف  اجلــاري  يناير 
اجلابر  االأحــمــد  جــابــر  ال�سيخ  مــن  بــرغــبــة   1994 عـــام 
باحلركة  النهو�ض  �سبل  بحث  بهدف  اهلل  رحمه  ال�سباح 
الفنية والثقافية على اأر�ض الكويت لت�سمل قطاعات الفن 

وامل�سرح والفنون الت�سكيلية والثقافة.
ثالثة  قــرابــة  وي�ستمر  �سنويا  الــقــريــن  مــهــرجــان  ويــقــام 
الور�ض  مــن  عـــددا  املــهــرجــان  اأنــ�ــســطــة  وتت�سمن  اأ�ــســابــيــع 
املتنوعة بني الفنون االأدبية والفنية وامل�سرحية اإ�سافة اإىل 
حفالت مو�سيقية ومعار�ض ت�سكيلية وعرو�ض �سينمائية 
املهرجان منذ  بها  التي متيز  ثقافية  ونــدوات  وم�سرحية 

انطالقته.
اليوم  احــتــفــاالت  مــع  وتــزامــنــا   1989 مــار�ــض   27 ويف 

“مهرجان  نحو  االأوىل  اخلــطــوة  كــانــت  للم�سرح  العاملي 
الكويت امل�سرحي” املحلي والذي ي�سب يف �سالح احلركة 
امل�سرحية اإذ ي�سهم يف الك�سف عن املواهب و�سقلها واإبراز 

اإبداعاتها.
تاأ�سي�ض  مع   1912 عــام  الكويتي  امل�سرح  بدايات  وكانت 
مدر�سة املباركية التي كانت قاعدة للعلم والثقافة وقامت 
عليها النه�سة امل�سرحية يف الكويت بجهود ال�سيخ عبداهلل 
اجلابر ال�سباح يف اإن�ساء النادي االأدبي عام 1924 واإدارة 
املــعــارف عــام 1936 وتــلــك اجلــهــود هــي االأ�ــســا�ــض الذي 
التي  الكويت  والثقافية يف  العلمية  النه�سة  عليها  قامت 

متثل مفهومها للفنون ب�سفة عامة.
و�سارك م�سرح الكويت يف جت�سيد ق�سايا حملية �ساخنة ما 
جعله اأحد عوامل بناء الدولة وم�ساركا يف ق�سايا الوطن 

العربي وم�سكالته.
وحر�ست دولة الكويت على ت�سجيع الفنون ون�سر الثقافة 
امل�سرحية  للفنون  العايل  املعهد  اأن�ساأت  حيث  القدم  منذ 
الدرا�سات  املــو�ــســيــقــيــة ومــعــهــد  لــلــفــنــون  الــعــايل  واملــعــهــد 
املو�سيقية والتي قدمت كوكبة من املتخ�س�سني يف جماالت 

الفنون املختلفة التي اأثرت ال�ساحة املحلية والعربية.
العربي  “املهرجان  مــار�ــض  �سهر  يف  �سنويا  دولـــة  وتقيم 

مل�سرح الطفل” 
حيث يهدف اإىل تقدمي عرو�ض م�سرحية لالأطفال تتميز 
تظاهرة  وجعله  فيه  املبدعني  وت�سجيع  واالتقان  بالتنوع 
ثقافية اجتماعية م�سرحية توفر املتعة والفائدة لالأطفال 

وتوؤمن للعائلة منطقة ترفيهية خا�سة جتتمع من خاللها 
عر عرو�ض م�سرحية وفعاليات متنوعة ومتميزة.

املهرجان حدثا �سنويا يخت�ض مب�سرح الطفل الأنه  ويعد 
لــذلــك جاء  التطوير  فــقــرات  اإلــيــه  ت�ستند  الـــذي  الــعــمــود 
االإبداع  �سروح  ليتمم   2013 يف  تاأ�سي�سه  منذ  املهرجان 
امل�سرح  ومنها  املــجــاالت  �ستى  يف  الــكــويــت  ت�سهدها  الــتــي 

وحتديدا م�سرح الطفل.
بــاالأطــفــال والــنــا�ــســئــة وب�سرورة  الــعــنــايــة  وحــر�ــســا عــلــى 
بخطوات  ال�سري  من  متكنهم  حياتية  مبهارات  تزويدهم 
ثابتة نحو م�ستقبل اأف�سل تقيم الكويت “مهرجان اأجيال 

امل�ستقبل«.
ويعد هذا املهرجان امتدادا لالأن�سطة والرامج الثقافية 
خلق  يف  وم�ساهمة  املجتمع  يف  مهمة  ل�سريحة  املوجهة 
جيل واع ومدرك للتطورات التي ي�سهدها العامل يف ظل 
اخلطط التنموية للدولة وخا�سة خطط التنمية الثقافية 
التي حتفز امللكات االإبداعية والفكرية عند �سريحة اأجيال 

امل�ستقبل.
ان  حيث  النا�سئة”  “مهرجان  اأيــ�ــســا  املــهــرجــانــات  ومــن 
الغد  ورجــال  ون�ساء  �سباب  هم  والنا�سئة  الكويت  اأطــفــال 
وهم اجليل الواعد الذي يعول عليه الكثري من اأجل بناء 
اإىل  والتطلع  والنماء  اخلري  م�سرية  يف  الوطن  م�ستقبل 
واملعرفة.وي�سم  العلم  من  اأ�س�ض  على  احل�ساري  البناء 
املهرجان يف فعالياته ور�ض عمل ودورات تدريبية وعرو�سا 
مواهبهم  تطوير  يف  ت�سهم  ثقافية  بيئة  يف  متميزة  فنية 

االإبداعية والفنية اإىل جانب االأن�سطة والفعاليات الهادفة 
وتطوير  وعيهم  تنمية  على  ت�ساعدهم  التي  والرتفيهية 

ح�سهم االإبداعي.
والذي  ثقايف”  �سيفي  “مهرجان  �سنويا  الكويت  وتنظم 
اأوقاتهم  ومــلء  ال�سباب  ا�ستقطاب  اإىل  يهدف من خالله 
اأثناء االإجازة ال�سيفية بالعديد من الفعاليات التي تعمل 
على تر�سيخ قيم ومفاهيم االنتماء والوالء للوطن وتعزيز 
وتنمية  مهاراتهم  و�سقل  االإيجابية  بال�سورة  قدراتهم 
خراتهم يف املجاالت الثقافية واالأدبية والفنية والعلمية.

املو�سيقية  االأن�سطة  من  العديد  املهرجان  هذا  ويت�سمن 
اإىل  اإ�سافة  والرتاثية  وال�سعرية  والت�سكيلية  وامل�سرحية 

معر�ض للكتاب وندوات ثقافية.
اأما “مهرجان املو�سيقى الدويل” فيقام يف يونيو من كل 
الإبراز  العاملي  املو�سيقى  بيوم  االحتفال  مع  متزامنا  عام 
الرتاث املو�سيقي الكويتي واملحافظة عليه يف ذاكرة اجليل 

اجلديد
 وكــذلــك عــر�ــض بــعــ�ــض االإبــــداعــــات املــو�ــســيــقــيــة العربية 
واالأجنبية واأقيم املهرجان االأول عام 1998.ويف مار�ض 
ال�سينمائي”  الكويت  “مهرجان  مرة  الأول  اأقيم   2017
االأول وهو املهرجان الذي طال انتظاره من ال�سينمائيني 
خطوة  املــهــرجــان  طــويــلــة.ويــعــد  �ــســنــوات  منذ  الكويتيني 
يف  ال�سينما  ل�سناعة  حتتية  بنية  تاأ�سي�ض  لتعزيز  مهمة 
البالد كما ي�سكل دعما لل�سباب الكويتي لت�سجيعهم على 

االإنتاج ال�سينمائي والنهو�ض باحلركة ال�سينمائية. 

االأعلى  للمجل�ض  واالإعــالمــي  الثقايف  املكتب  اأطــلــق 
اخلام�سة  الـــــــدورة  الــ�ــســارقــة  يف  االأ�ــــســــرة  لـــ�ـــســـوؤون 
الثانوية  مبدعات  جلائزة  “1439ه_2018م” 
�ساحب  قرينة  مــن  بتوجيهات  والــفــنــون  االآداب  يف 
بنت  جــواهــر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حــاكــم  ال�سمو 
ل�سوؤون  االأعــلــى  املجل�ض  رئي�سة  القا�سمي  حمــمــد 

االأ�سرة.
وتــهــدف اجلــائــزة اإىل رعــايــة املــوهــوبــات يف املجالني 
املرحلة  يف  للطالبات  موجهة  وهــي  والفني  االأدبـــي 
الثانوية.. وتت�سمن امل�سابقة يف املجال االأدبي الق�سة 
العربية  باللغة  امل�ساركات  تكون  اأن  على  والــروايــة 
الف�سحى وال تقل كلمات الرواية عن 1500 كلمة 
واأن يكون عدد  واحــدة فقط  برواية  امل�ساركة  ويحق 
ق�س�ض  خم�ض  للجائزة  املقدمة  الق�سرية  الق�س�ض 
كما تت�سمن ال�سعر النبطي والف�سيح على اأن يكون 

عدد الق�سائد امل�ساركة خم�ض ق�سائد. 

اأما يف املجال الفني في�سرتط ر�سم لوحة معرة عن 
عام زايد على اأن تقدم موؤطرة وبر�سم يدوي ويحق 
امل�ساركة بلوحة واحدة فقط ومت اختيار هذا املجال 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإعــالن  مع  ان�سجاما 
عام  “حفظه اهلل”  بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
املوؤ�س�ض  بالقائد  لالحتفاء  زايد”  “عام   2018

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “رحمه اهلل«. 
ومت حتديد يوم الثامن من مار�ض املقبل كاآخر يوم 
لت�سليم االأعمال امل�ساركة يف اجلائزة التي ت�سهد منواً 
متزايداً يف عدد امل�ساركات عاماً بعد عام وقد �سملت 
ال�سارقة  مــدار�ــض  مــن  الــكــثــري  ال�سابقة  املــ�ــســاركــات 

وعجمان ودبي وراأ�ض اخليمة واأم القيوين 
الـــدورة. وقد  اأن تزيد ن�سبتها يف هــذه  املتوقع  ومــن 
والتعليم  الرتبية  لـــوزارة  االلــكــرتوين  املــوقــع  ن�سر 
حيثيات و�سروط اجلائزة من باب تعميمها على كافة 

املناطق التعليمية.

للمتاحف  الـــ�ـــســـارقـــة  هــيــئــة  وقـــعـــت 
بارجيل  موؤ�س�سة  مع  �سراكة  اتفاقية 
عـــر�ـــض جمموعة  تــتــ�ــســمــن  لــلــفــنــون 
التي  الت�سكيلية  الفنية  االأعــمــال  من 
العرب  املعا�سرون  الفنانون  اأبــدعــهــا 
من جمموعة اأعمال موؤ�س�سة بارجيل 
ال�سنوات  مــــدار  عــلــى  وذلــــك  لــلــفــنــون 

اخلم�ض القادمة.
�سعادة  وقعها  التي  االتفاقية  وت�سهد 
منال عطايا مدير عام هيئة ال�سارقة 
القا�سمي  �سعود  و�سلطان  للمتاحف 
بارجيل  مــوؤ�ــســ�ــســة  ومـــالـــك  مــوؤ�ــســ�ــض 
اجلانبني  بني  التعاون  عــودة  للفنون 
اإقامة  وذلك بعد النجاح الذي �سهده 
اأعمال موؤ�س�سة  معر�ض ملجموعة من 
“القرن  عنوان  حتت  للفنون  بارجيل 
اأتـــــاح  حـــيـــث   2016 يف  الق�سري” 
اأعمال  فر�سة م�ساهدة جمموعة من 
املعا�سرين  الــتــ�ــســكــيــلــيــني  الــفــنــانــني 
يف الــــعــــامل الـــعـــربـــي خــــــالل الـــقـــرن 
الع�سرين. ويت�سمن املعر�ض امل�ستمر 
العام  نـــهـــايـــة  قـــبـــل  �ــســيــفــتــتــح  الــــــذي 
للفنون  ال�سارقة  متحف  يف  اجلـــاري 

واملنحوتات  الــلــوحــات  مــن  جمــمــوعــة 
الفنانني  اأبــرز  من  عــدد  اأبدعها  التي 
العامل  يف  املــعــا�ــســريــن  الت�سكيليني 
الــعــربــي مــن بــني جمــمــوعــة االأعمال 

موؤ�س�سة  متــتــلــكــهــا  الـــتـــي  الـــوا�ـــســـعـــة 
بارجيل للفنون ومتثل هذه االتفاقية 
تقدًما يف التعاون بني اجلانبني وذلك 
بعد اإقامة عدد من املعار�ض ال�سغرية 

التي نظمتها موؤ�س�سة بارجيل للفنون 
�ــســابــًقــا. ومــــن اأبــــــرز االأعــــمــــال التي 
االإمـــارات  يف  االأوىل  للمرة  �ستعر�ض 
املعروف �سياء  العراقي  لوحة للفنان 

يعوي:  “ذئب  بــعــنــوان:  الـــعـــزاوي 
 1968 من عــام  ذكــريــات �ساعر” 
بارجيل  موؤ�س�سة  ا�ستحوذت  والتي 

للفنون عليها موؤخًرا.
القا�سمي  ــعــود  �ــس �ــســلــطــان  واأكــــــد 
اأهـــمـــيـــة هـــــذا الـــتـــعـــاون مــــع هيئة 
الـــ�ـــســـارقـــة لــلــمــتــاحــف عــلــى مدى 
الــ�ــســنــوات اخلــمــ�ــض الــقــادمــة حيث 
باأهمية  الـــ�ـــســـراكـــة  هـــــذه  حتـــظـــى 
للموؤ�س�ستني  ــبــة  بــالــنــ�ــس بـــالـــغـــة 
جهدهما  ق�سارى  تــبــذالن  اللتني 
ون�سرها  الفنون  على  للمحافظة 
وخا�سة تلك االأعمال التي يقدمها 
االإمارات  يف  الت�سكيليون  الفنانون 
واملنطقة على نحو اأو�سع. بدورها 
ذكـــرت �ــســعــادة مــنــال عــطــايــا مدير 
للمتاحف  الـــ�ـــســـارقـــة  هــيــئــة  عـــــام 
ال�سراكة  اتـــفـــاقـــيـــة  تـــوقـــيـــع  ان 
للمتاحف  الـــ�ـــســـارقـــة  هــيــئــة  بــــني 
ومــوؤ�ــســ�ــســة بــارجــيــل لــلــفــنــون ميثل 
بالغة  جديدة  مرحلة  انطالق  قاعدة 
االأهمية من التعاون يف جمال الفنون 

الت�سكيلية واالحتفاء بها.
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جائزة العوي�ض للإبداع ربع قرن من التميز
••  دبي- د.حممود علياء

اأعلنت ندوة الثقافة والعلوم عن فتح باب امل�ساركة يف الدورة الـ 25 جلائزة العوي�ض لالإبداع جلميع 
تاأ�ّس�ست  اأن اجلائزة  مواطني الدولة، والباحثني العرب املهتمون بال�ساأن االإماراتي، وجدير بالذكر 

عام 1990م، بترع �سخي من املرحوم �سلطان بن علي العوي�ض.
و�سرح �سلطان �سقر ال�سويدي رئي�ض جمل�ض اإدارة الندوة باأن اجلائزة منذ دورتها االأوىل وهي ت�سعى 
لت�سجيع الباحثني يف دولة االإمارات العربية املتحدة على توجيه اأبحاثهم وجهودهم االإبداعية اإىل ما 
يخدم ق�سايا التنمية من خالل الدرا�سة والتحليل واال�ست�سراف، واإبراز املواهب املتعددة يف البحث 
واالبتكار العلمي والفكري واالأدبي والفني، واالإفادة من جميع املقيمني يف الدولة الإعداد درا�سات عن 

دولة االإمارات.
وا�ستحداث جماالت  امل�ستجدات،  دورة على مواكبة  اأن اجلائزة حتر�ض يف كل  ال�سويدي على  واأكــد 
م�سابقة  ومنها  املــجــاالت،  خمتلف  يف  واالإبـــداعـــي  العلمي  التطور  مــع  تتنا�سب  للم�ساركة  جــديــدة 
معلومات  اإثــراء  يف  ي�سهم  ور�سوم  �سور  اىل  واملعلومات  البيانات  حتويل  فن  وهو  »االنفوجرافيك« 

القارئ ببيانات موؤكدة ووا�سحة و�سورة تعبريية قوية.
وقال د. �سالح القا�سم رئي�ض جلنة اجلوائز وامل�سابقات اإن اجلائزة جنحت خالل 25 عاماً يف تر�سيخ 

مكانتها كاأ�سمل اجلوائز املحلية ملواطني الدولة من كافة االأعمار وخا�سة ال�سباب منهم حيث اأف�سحت 
لهم جوائز منفردة دعماً وت�سجيعاً الإبداعاتهم وم�ساهمة يف تطوير قدراتهم البحثية واالإبداعية.

اخلدمية  الــدولــة  وموؤ�س�سات  قــطــاعــات  كــافــة  م�ساركة  على  حتــر�ــض  اجلــائــزة  اأن  القا�سم  واأ�ــســاف 
تكرمي  مت  اجلائزة  دورات  مــدار  وعلى  اجلميع،  اأمــام  امل�ساركة  جمــال  وتفتح  والثقافية  والتعليمية 
�سخ�سيات اإماراتية منحت العمل الثقايف جل طاقتها وتركت ب�سمات وا�سحة يف جمال العمل العام، 
كذلك كرمت اجلائزة �سخ�سيات عربية من املقيمني على اأر�ض الدولة من الذين �ساهموا يف تطوير 

م�سرية العمل الثقايف واالإبداعي االإماراتي.
واأ�ساف اأن اجلائزة خالل م�سريتها كرمت ما يزيد على 500 �سخ�سية وموؤ�س�سة يف كافة جماالتها، 
والتي ت�سمل: �سخ�سية العام الثقافية، واجلائزة الثقافية اخلا�سة وامل�سابقات العامة )اأف�سل كتاب، 

اأف�سل بحث، اأف�سل اإبداع اأدبي من رواية و�سعر وق�سة وم�سرحية وترجمة وكتاب طفل(.
والنحت  الت�سوير  اأو  الت�سكيل  �سواء  اإبداعاته  مبختلف  والفن  العلمي،  االبتكار  جوائز  جانب  اإىل 

والزخرفة، والفيلم الوثائقي والرنامج االإذاعي.
اختياراتها،  واحليادية يف  ال�سفافية  تنتهج  للجان حتكيم  تخ�سع  امل�ساركات  اأن جميع  على  اأكد  كما 
وحتر�ض على متيز االأعمال الفائزة مبا ي�سهم يف رفد ال�ساحة الثقافية واالإبداعية مبواهب واإبداعات 

ثرية.
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ا( ي�صعى  مي ك�صاب: زوجي )اأوكَّ
لتقدمي اغان هادفة

ريهام عبد الغفور بطلة م�صل�صل 
)الرحلة 710(

ال�سعبى  املطرب  زوجها  اأن  عن  النقاب  كا�سفًة 
اإىل  حــالــيــا  ي�سعي  ــــــا(،  )اأوكَّ بـــ  ال�سهري  حمــمــد 
لل�سباب  الن�سائح  تــقــدم  هــادفــة،  اأغـــاٍن  تــقــدمي 

الــفــنــانــة امل�سرية  ــرت  بــ�ــسَّ واملــجــتــمــع والــنــ�ــســاء، 
جلده  �سيغري  زوجها  بــاأن  اجلمهور  ك�ساب  مي 
الغنائي، واعدًة اجلميع بالقول: )انتظروا اأوكا 

خمتلفاً عن الذي عرفتموه من قبل(.
 وتابعت ك�ساب: انتظروه، �سيقدم اأغاين جديدة 

قريباً وخمتلفة عن اأغانيه ال�سابقة.
وي�ساألها  يعاتبها،  مــا  دائــمــاً  زوجــهــا  اأن  وزادت   
ملــاذا تتحدث كــل االأغـــاين عــن احلــب والع�سق، 
ويطلب منها اأن تتوقف عن تاأدية هذه النوعية 
من االأغــاين، الأن هناك اأمــوراً كثرية ميكن اأن 
ي�سلط الفن ال�سوء عليها خالف اأغاين احلب 

والع�سق.
واأكــــــدت كــ�ــســاب حــبــهــا لــلــو�ــســوح بــ�ــســكــل كبري، 
االإعالميني  مــع  الــتــعــامــل  تف�سل  ال  ولــذلــك 
املــ�ــســاكــل للحديث  يــنــتــظــرون حــــدوث  الـــذيـــن 
عــنــهــا، مــوا�ــســلــًة: )اإن هـــذا هــو مــا حـــدث معي 
ومع زوجي بالفعل يف اأزمته االأخرية، فقد كان 
التلفزيون  بــداأوا حلقاتهم يف  اإعالميون  هناك 
التجنيد،  مــع  وم�سكلته  اأوكــــا،  عــن  بــاحلــديــث 
اإىل  الــنــظــر  بــريــئــاً، مــن دون  الــتــي خـــرج منها 
له(،  عــذر  اأي  التما�ض  حتى  وال  اعــتــبــارات،  اأي 
الأنــهــم ال  هـــوؤالء،  مــن  )اأنـــا غا�سبة  وم�سيفًة: 
النجوم  م�ساكل  عــن  الــبــحــث  اإىل  اإال  ي�سعون 
�سفحات  اأو  التلفزيون،  �سا�سة  على  وعر�سها 

ال�سحف، اأو على املواقع االإخبارية(.
 يف زاوية اأخرى، ويف ما يتعلق بجديدها الفني 
تامر  الــفــنــان  �ست�سارك  اإنــهــا  ك�ساب  مــي  قــالــت 
�سناع  اأن  اإىل  م�سريًة  املقبل،  فيلمه  يف  ح�سني 
اتفاق نهائي على  اإىل  الفيلم مل يتو�سلوا بعد 
التح�سريات  قيد  يـــزال  ال  الـــذي  العمل،  ا�ــســم 

االأخرية.

با�سل  الفنان  ب�سحبة  �ستحلِّق  عبدالغفور  ريهام 
خياط على منت )الرحلة 710(، وفقاً ملا ذكرته 
على  وافــقــت  اأنــهــا  اأردفـــت  التي  امل�سرية،  الفنانة 
ومعهما  خياط،  اأمام  الن�سائية  البطولة  جت�سيد 
الذي  اجلــديــد  امل�سل�سل  يف  زاهـــر،  اأحــمــد  النجم 
اأن يخو�ض  710(، واملقرر  ا�سم )الرحلة  يحمل 

ال�سباق الدرامي امل�ساحب ل�سهر رم�سان املقبل.
ريهام، قالت انها وافقت على امل�ساركة يف بطولة 

العمل، عقب قراءة عدد من حلقات العمل وعقدت 
جل�سة مع موؤلف العمل لال�ستقرار على مالمح 
الدور الذي �ستقدمة.ويعقد خمرج العمل ح�سام 
بهدف  االإنــتــاج،  �سركة  مــع  مطولة  جل�سات  علي 
اأن  خا�سة  العمل،  اأبــطــال  بقية  على  اال�ــســتــقــرار 
املتعددة،  بال�سخ�سيات  حافلة  امل�سل�سل  اأحـــداث 
اإىل اختيار جمموعة كبرية  ومن ثم فهو ي�سعى 
من اأ�سحاب املواهب والنجوم احلقيقيني الذين 

جانب  العمل.على  اإىل  كبرية  اإ�سافة  �سيحققون 
حالياً  عبدالغفور  ريــهــام  الفنانة  تــقــرتب  اآخـــر، 
من انتهاء ت�سوير اآخر م�ساهدها يف فيلم )�سوق 
اجلمعة( الذي ت�سارك يف بطولته اإىل جانب كل 
و�سري  اأمــني  ون�سرين  اجلليل  عبد  عمرو  من 
فــــواز، وجمــمــوعــة كــبــري مــن جنـــوم الــفــن، ومن 
اإجــازة منت�سف العام  املقرر عر�ض الفيلم خالل 

الدرا�سي احلايل.

م�سل�سلك  على  وتــعــاقــدت  تر�سحت  كيف   •
اجلديد )عائلة زيزو(؟

- جاء تر�سيحي عن طريق خمرجة 
امل�سل�سل �سريين عادل. عندما قراأت 
الدور قررت امل�ساركة يف العمل الأن 
ال�سخ�سية التي ر�سحت لها جديدة 
تقدميها،  يل  ي�سبق  ومل  متــامــاً،  عــلــّي 
يف  امل�سل�سل  كذلك  م�سموناً.  اأو  �سكاًل  �سواء 
�سديدة  يطرحها  الــتــي  واالأفــكــار  والق�سايا  رمــتــه 
املجتمع  يف  موجودة  م�سكالت  وهي  والواقعية،  ال�سدق 
م احللول لكثري منها. وتعي�سها كل اأ�سرة، ف�ساًل عن اأنه يقدِّ

فكيف  عـــدة،  حتـــوالت  امل�سل�سل  يف  �سخ�سيتك  ت�سهد   •
تعاملت معها؟

و�سعها  يتغري  التي  )كيمي(،  اأو  كاميليا  �سخ�سية  اأج�سد   -
االجتماعي بعد خ�سائر مادية تلحق بوالدها، من ثم تتغرّي 
طريقة عي�سها. عليه تت�سور اأن )زيزو( )اأ�سرف عبد الباقي( 

�سي�ساعدها على جتاوز اأزمتها،
بو�سفه  باأية م�سكلة  والدها  ت�سعر  اأال  اأنها حتاول   خ�سو�ساً 
اأنها تعي�ض يف بيئة خمتلفة عنها، ويف الوقت نف�سه  ال�سبب يف 
ب�سبب خ�سائره  تلومه  اأن جتعله يبقى يف طماأنينة، وال  حتاول 

املالية.
اإىل  املتعارف عليه لكنها ت�سطر  باملعنى  �سعبية  ال�سخ�سية لي�ست 
عي�ض هذه احلياة فيما حتتفظ باإطاللتها اخلا�سة عر مالب�سها، 
وهي اآخر ما تبقى لها من اأيام الرثاء، وطريقة كالمها التي حتماً 

ال ت�ستطيع تغيريها.
رم�سان؟ خارج  امل�سل�سالت  عر�ض  يف  راأيك  • ما 

وىل التي اأ�سارك فيها يف عمل خارج املو�سم الرم�ساين.  لي�ست املرة االأ
اإىل  وبالن�سبة  رجـــــاًل(.  و)اأريـــــد  وجــمــيــلــة(  )اآدم  قــدمــت  ذلـــك  قــبــل 
العر�ض يف رم�سان، لالأ�سف ثمة اأعمال كثرية تظلم نظراً اإىل ازدحام 
امل�سل�سالت فيه. ولكن رغم ذلك فيبقى للعر�ض خالله طعم خمتلف 
اأكــرث من ثالثة  اأحــد يتمكن من متابعة  بــاأن ال  اأحــد، علماً  ال ينكره 

م�سل�سالت.
بالن�سبة  جــيــداً  زيـــزو(  )عائلة  م�سل�سل  حــول  الفعل  رد  كــان  هــل   •

اإليك؟
خمتلفة،  ال�سخ�سية  الأن  امل�سل�سل  حول  كثرياً  الفعل  بــردود  �سررت   -

واأعجبت كثريين، وهذا هو ما يهم الفنان يف الدور.
متاماً  خرجت  لو  �سعورك  ما  عمالن.  املا�سي  رم�سان  يف  لك  • عر�ض 

من �سباق رم�سان؟
- اأي عمل يخرج من رم�سان �سيعر�ض يف وقت اآخر و�سُي�ساهده اجلمهور، 
لكن  العام.  ُتعر�ض طوال  اأ�سبحت  اجلديدة  االأعمال  اأن  واملتابع يالحظ 
من املوؤكد اأي�ساً اأن ذلك كان �سي�سايقني، فالعمل املر�سح لرم�سان يحمل 

معه حما�سة الإجنازه يف وقت حمدد. لكن يف النهاية كل �سيء ن�سيب.
اعتبار  ميكن  وهــل  عبدالباقي،  اأ�ــســرف  جانب  اإىل  الــوقــوف  عن  مــاذا   •

دورك ميالد )كوميديانة( جديدة؟

واإن�سان )لطيف  الباقي ممثل كوميدي حقيقي  اأ�سرف عبد  الفنان   -
اأ�سلح  كــنــت  اإن  اأعـــــرف  واأنـــــا ال  مـــع اجلــمــيــع،  لــلــغــايــة( ومـــتـــعـــاون 

االإجــابــة عن هذا  فللجمهور وحــده احلــق يف  اأم ال،  )كوميديانة( 
ال�سوؤال.

عر�ض  الــذي  دلــهــاب(  )كفر  م�سل�سل  اإلــيــك  اأ�ــســاف  مــاذا   •
يف رمــ�ــســان املــا�ــســي مــع الــفــنــان يــو�ــســف الــ�ــســريــف، �ساحب 

القاعدة اجلماهريية العري�سة؟
اأو  اجلماهريية  القواعد  اإىل  النظر  دون  من  لنتحدث   -
م�سري  عمل  فخروج  معني،  بفنان  ترتبط  التي  غريها 

)رعب( مثل )كفر دلهاب( بهذه اجلودة جتربة مهمة جداً 
اأنها جذابة،  ورمبا لن تتكرر كثرياً، وكان من الوا�سح 

لذا حقق العمل جناحاً وا�سعاً، ال �سيما اأن املخرج 
اأحمد نادر جالل اأ�ساف اإىل العمل.

الفنانات؟ ت�سنيف  فكرة  ترين  • كيف 
لدي  �سخ�سياً،  الت�سنيف.  فــكــرة  اأرفــ�ــض   -
اإليه،  الـــو�ـــســـول  اأعـــمـــل عــلــى  هــــدف مــعــني 
اأمــلــك �ــســوى اجلــهــد والــتــعــب الأحققه.  وال 
قبول  تاركة  و�سعي  يف  ما  اأعمل  باخت�سار، 

اجلمهور وتوفيقي هلل.
املوؤجل  م�سل�سلك  يف  دورك  عن  • اأخرينا 

)�سقة في�سل(؟
ب�سورة  ولــكــن  �ــســعــبــيــة  فــتــاة  دور  اأوؤدي   -
خمتلفة عن دور )�سماح( يف م�سل�سل )ليلة 
املا�سي.  الــــذي عــر�ــض يف رمــ�ــســان  الـــقـــدر( 
متعلمة  فتاة  �سخ�سيتي  في�سل(  )�سقة  يف 

اأخذت )جدعنة بنت  وتعمل �سحافية، لكنها 
البلد( ومتاأثرة مبكان عي�سها.

امل�سل�سل  يف  م�ساركتك  كوالي�ض  عــن  مـــاذا   •
امللغى )فوبيا(؟

�سعرت  لــذا  امل�سل�سل،  ت�سوير  يف  �سوطاً  قطعنا   -
مكتوب  اأنـــه  �سيما  ال  تــ�ــســويــره،  تــوقــف  عندما  ب�سيق 

بحرفية، وبذلنا جمهوداً كبرياً فيه. اأوؤدي فيه دور ابنة الفنان 
وبعد  امل�سبوهة،  الــتــجــارة  يف  الــ�ــســاوي  خــالــد  �سريك  �سليم،  فـــوؤاد  اأحــمــد 

اعتزاله ب�سبب املر�ض اأُكمل م�سواره واأ�سبح اأحد اأع�ساء الع�سابة. ب�سدق 
اأمتنى ا�ستئناف العمل، الأنه رائع فعاًل.

فيلم واأعمال
1(؟ يف   2( فيلم  يف  دورك  عن  • ماذا 

م�ساكل،  اأو  عقد  اأيــة  تعاين  ال  )ديــنــا(،  تدعى  فتاة  �سخ�سية  اأج�سد   -
وحتاول اأن تخرج خالد �سليم من حالة اخلجل التي يعي�سها.

خالل  عــدة  اأعــمــااًل  )اأقــــراأ  فتو�سح:  جديدها  يخ�ّض  مــا  يف  اأمـــا   •
فامل�سل�سالت  معني،  عمل  يف  امل�ساركة  اأقــرر  مل  لكني  الراهنة  الفرتة 

الــروؤيــة غري  تبقى  ثم  اثنتني، من  اأو  �سوى حلقة  ُيكتب منها  كلها مل 
وا�سحة املعامل حتى االآن(.

ال اأملك �سوى اجلهد والتعب لتحقيق هديف.

ملعت الفنانة مي القا�سي �ساحبة الإطاللة الالفتة عرب اأعمال درامية عدة، 
بدءًا من )خطوط حمراء( مع اأحمد ال�سقا يف ظهور مميز، مرورًا ب�)اآدم 
ومع  رجاًل(  )اأريد  وم�سل�سل  اللوزي  وي�سرا  الرداد  ح�سن  ومع  وجميلة( 
الفنان  مع  زي��زو(  )عائلة  يف  املختلف  دوره��ا  اإىل  و�سوًل  ن�سار،  اإي��اد 

اأ�سرف عبد الباقي. 
حول اأدوارها كان معها هذا احلوار:

اأقراأ اأعماًل عدة خالل الفرتة الراهنة

مي القا�صي: لدي هدف معني اأعمل على الو�صول اإليه
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اأنا الوحيد اللي �سمع �سوت اآهك

ل �سرت ب�� اأحزانك تبي وقفة اإن�سان

لو كنت تدري عن �سعوري جتاهك !!

ما كنت ترتكني على ) زلة ل�سان (
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من خلقة اهلل فخلقه ماتالقي خلي

الفرق ماهوب يف الكثار ف امل�ستوى

النف�ض الفارغه لبدها متتلي

وان مالقت �سي ميالها .. مالها الهوى

البيت مت�حد
ل����ّوح ب��ي��م��ن��اك واأط���ل���ق ل���الأم���اين ن��ظ��ْرك

ظهْرك واأ�سدقائك  طريقك  ي��اأّم��ن  عدلك 

خطْرك تخ�سى  وْع���داك  الوفا  متد  اإي��دك 

�سكْرك جماله  به  م�سوي  /ن  رجل  كل  ولو 

ي��اق��ب��ل��ة امل���ج���د ي���اوج���ه ال�����س��ع��د وال���ف���الح

م���ن وي����ن م��ات��ت��ج��ه ي��ت��ب��ع ُخ���ط���اك ال��ن��ج��اح

�سالح اأع��ظ��م  و�سالحك  العطا  عظيم  طيبك 

ت���زاح���م ال�����س��ك��ر يف ب��اب��ك م�����س��اء و���س��ب��اح

متعب الن�صاّر

كلنا خليفة
زاي�������د م����وّح����د دول����������ة/ن ي����ا م��ع��ج��ب��ه

من�سبه يف  ق�������امي/ن  خ��ل��ي��ف��ة  وع���ق���ب���ه 

ال�������س���ع���ب را������س�����ي واحت���������اد ي����ف����وز ب��ه

����ر واج����ن����اين خ����ل����ّى ����س���ح���اري���ه���ا خ���������سِ

اإّم�������������س������ّي ال�������دول�������ة ع����ل����ى امل�����ي�����زاين

ي�������ا ك�������م م���������������س�������روع/ن وف�������ّل�������ه ب�����اين
مفرح بن خليفة بن بلي�صه


