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الدوام ال�صارم يحدث خلاًل باحلياة اخلا�صة

ذكرت درا�صة اأجرتها املبادرة الأملانية لل�صحة والعمل اأن التوازن بني 
تعمل  كنت  اإذا  ما  مب�صاألة  كثرياً  يرتبط  ل  اخلا�صة  واحلياة  العمل 
�صاعات  كانت  اإذا  ما  هي  هنا  املهمة  فامل�صاألة  جزئي.  اأو  كامل  ب��دوام 

عملك تت�صم باملرونة من عدمه.
ال��ذي��ن لي�س لديهم  امل��وظ��ف��ني  م��ن   64% اأن  ال��درا���ص��ة  واأو���ص��ح��ت 
عملهم  ب��ني  ك��ب��رياً  ت��واف��ق��اً  هناك  اإن  يقولون  �صارمة  عمل  مواعيد 
اإىل  تقل  الن�صبة  الأخ��رى هذه  الناحية  لكن من  اخلا�صة.  وحياتهم 
اأولئك الذين لي�س لديهم مواعيد عمل مرنة ويعملون  %45 بني 
كل الوقت اأي دوام كامل، كما اأن هذه الن�صبة جاءت مت�صابهة )47%( 
بني العاملني الذين يعملون بنظام الدوام اجلزئي بدون مواعيد عمل 

مرنة.
وطبقاً للدرا�صة، فاإن نحو %52 من الذين �صملهم امل�صح �صواء الذين 
اأو موؤ�ص�صات مملوكة  اأو ممن يعملون يف �صركات  لديهم عمل خا�س 
العاملني  ه��وؤلء  من  مرنة،72%  عمل  مبواعيد  يتمتعون  لأخرين 
العمل من  ن�صبة من لديهم خيار  بينما  لديهم مواعيد عمل مرنة، 

املنزل اأو بدون التقيد مبواعيد فقد بلغت 28%.
امل���ب���ادرة الأمل��ان��ي��ة لل�صحة والعمل  اأج���ل ه���ذه ال��درا���ص��ة، ق��ام��ت  م��ن 
با�صتطالع اآراء نحو األفني من العاملني بالقطاع اخلا�س واحلكومة 

والأ�صخا�س الذين لديهم عمل خا�س. 

حلوى جديدة بطعم املن�صف 
منذ نحو مئة عام ي�صتخدم البدو يف الأردن اجلميد، اأو حليب املاعز 
ذلك  ُي�صتخدم  كما  التقليدي.  طعامهم  مكونات  من  كجزء  املجفف، 
اللنب املخمر، املالح واحلام�س، يف كثري من و�صفات حلم ال�صاأن مبا 

فيها املن�صف، الوجبة الأ�صهر يف الأردن.
املعتادة ودجما  القاعدة  تلك  الأردن ك�صرا  الطهاة يف  اثنني من  لكن 
�صموه  م��ا  مبتكرين  البي�صاء  ال�صوكولتة  م��ع  ال��ق��دمي  املُ��ك��ِون  ذل��ك 
�صوكولتة اجلميد، لها نكهة مميزة يحبها من يتذوقها اأو ل يقبلها.

"وايت  يقول كل من نادين عثمان وعمر ال�صرطاوي، موؤ�ص�صا �صركة 
ديزاين" التي ت�صنع �صوكولتة اجلميد، اإن هدفهما هو اإعادة تقدمي 
بالن�صبة  ه��و  كما  لالأجانب  ج��ذاب��ا  جتعله  حديثة  بطريقة  اجلميد 

لالأردنيني، وفقا ل�"رويرتز".
واأ�صافت نادين عثمان "اجلميد اأو املن�صف هو �صي كتري معروف لنا 
واإحنا متعودين عليه، ب�س حبينا نحطه باإطار جديد، اإطار اإنه نقدر 
واللي  املتميز،  الطعام  على  متعود  اللي  الفرن�صي  لل�صخ�س  نو�صل 
متعود يذوق �صغالت معينة، اإنه يقدر يفهم اجلميد بطريقة جديدة، 

فع�صان هيك ربطناهم مع بع�س يعني".
يف  للمكونات  ال�صحيحة  الن�صب  على  احل�صول  اأن  نادين  واأو�صحت 
من  اأ�صهر  ثالثة  م��ن  يقرب  م��ا  ا�صتغرق  اجلميد  �صوكولتة  و�صفة 
اأنه كان من ال�صروري حتقيق توازن دقيق يف  اإىل  التجريب م�صرية 

الطعم حتى ل يطغى طعم اجلميد على طعم ال�صوكولتة.

فندق من الثلج ال تذيبه احلرائق 
تعر�س فندق ثلجي يف كندا اإىل حريق ُيعتقد اأنه كان ب�صبب �صمعة، 
ثلجية  ق��وال��ب  م��ن  بالكامل  امل�صنوعة  الفندق  و�صقف  ج���دران  لكن 

�صمدت ومل تذب ب�صبب احلرارة. 
الواقع قرب مدينة  الفندق  اأن  اإع��الم حملية كندية،  وذك��رت و�صائل 
كيوبيك، تعر�س حلريق، نتج على الأغلب عن �صمعة،  دون اأن ي�صاب 

اأحد باأذى، ومل يتعر�س الفندق نف�صه لل�صرر.
وقوع  الفندق حلظة  يف  م�صغولة  غ��رف��ة   14 اأ���ص��ل  م��ن   13 وك��ان��ت 
اأح���داً  مل يتعر�س لإ���ص��اب��ات، با�صتثناء  ال��ث��الث��اء، لكن  احل��ري��ق ي��وم 

اختناقات الب�صيطة بفعل الدخان، بح�صب موقع كانوي الإلكرتوين.
ما  فيه،  النوافذ  غياب  بف�صل  الفندق،  بهيكل  اأ�صرار  اأي  تلحق  ومل 
اأياماً  جعل الدخان يحب�س يف الداخل فرتة طويلة، و�صُيغلق الفندق 

للتخل�س من اآثار احلريق.
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»�صيادو الكنز« يغرقون قـريــة فرن�صيــة 
اأمام  جديدة  حفرة  اكت�صاف  وق��ع  على  �صغرية  فرن�صية  قرية  ا�صتيقظت 

كني�صتها، بعد عدد من احلفر خلفها »�صيادو« الكنز الثوري.
ويبلغ عدد �صكان قرية »رين�س-يل-ت�صاتيو« 70 ن�صمة فقط، اإل اأنها باتت 
اأ�صطورية يف جميع  حمط اأنظار العديد من الأ�صخا�س بعد انت�صار ق�صة 
نهاية  فيها خالل  واأحجار كرمية  ذهبية  دفن عمالت  فرن�صا حول  اأنحاء 

القرن التا�صع ع�صر.
واأ�صبحت القرية، القريبة من كاركا�صون والتي تبعد 55 ميال عن جنوب 

غرب مدينة تولوز، مبثابة مغناطي�س جللب �صيادي الكنز.
بعد   ،1960 ع��ام  منذ  به  امل�صرح  احلفر غري  اإىل حظر  العمدة  وا�صطر 
»مثل  تبدو  باتت  القرية  اإن  تقول  التي  ال�صكاوى  من  كبريا  ع��ددا  تلقيه 
اجلنب ال�صوي�صري«. ونق�س عدد �صيادي الكنز خالل ال�صنوات الأخرية يف 
اأن يكون  اأخ��رى من  املخاوف مرة  اأث��ارت  اأن احلفرة اجلديدة  اإل  القرية، 

هوؤلء الأ�صخا�س قد عادوا من جديد.

ميوت يف عيد ميالده
انت�صر فيديو على و�صائل التوا�صل الجتماعي يظهر م�صرع رجل تركي اأثناء 
احتفاله بعيد ميالده. ويبني الفيديو اأن الرجل الثالثيني كان واقفا على 
�صخرة تاريخية اأعلى قلعة عرفة جنوبي تركيا، وذلك للتقاط بع�س ال�صور 
التذكارية يف يوم مولده، واأثناء قفزه، فقد توازنه و�صقط من اأعلى اجلبل 
اإىل الأ�صفل، حيث ف�صلت جميع حماولته بالإم�صاك بالأحجار املحيطة به، 
اإنقاذه ولكن مل ي�صتطيعوا ومت  اأ�صدقاوؤه  وفق �صحيفة ديلي ميل. وح��اول 

نقله لأقرب م�صفى، اإل اأن ذويه قد اأعلنوا لحقا خرب وفاته.

عداء يرك�ض اإىل 
اخللف يف ماراثون 

كاليفورنيا  ولي�������ة  م����ن  ع�������داء  �����ص����رع 
الأم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ت��درب ع��ل��ى ال���ع���دو اإىل 
ماراثون  يف  للم�صاركة  ا�صتعداداً  اخللف 
بو�صطن، بهدف دخول مو�صوعة غيني�س 

لالأرقام القيا�صية.
باأنه  زيتومري�صكي،  العداء لورين  �صرح 
ال��ق��ي��ا���ص��ي يف  ال��رق��م  لتحطيم  ي��خ��ط��ط 
يف  م�صاركته  ع��رب  اخل��ل��ف  اإىل  ال��رك�����س 
ب��ه��دف جمع  وذل���ك  بو�صطن،  م��اراث��ون 
موؤ�ص�صة  ل�����ص��ال��ح  اخل���ريي���ة  ال��ت��ربع��ات 

لو�س اأجنل�س ملعاجلة مر�س ال�صرع. 
ت�صبب  "لقد  زي���ت���وم���ري����ص���ك���ي:  وق������ال 
الرك�س اإىل اخللف بالكثري من الأمل يف 
�صاقي، اإل اأن هذا الأمل ل يقارن بالآلم 
فالأمل  ال�صرع،  مر�صى  يواجهها  التي 
ال���ذي اأ���ص��ع��ر ب��ه اأمل م��وؤق��ت، ول��ك��ن اآلم 

مر�صى ال�صرع دائمة".
�صقيقه  ال��ذي تويف  زيتومري�صكي،  وذك��ر 
ب���راي���ان ب�����ص��ب��ب م��ر���س ال�����ص��رع يف �صن 
الرقم  حتطيم  اإىل  يهدف  اإن��ه  ال�صابعة، 
القيا�صي العاملي من خالل اإنهاء املاراثون 
يف اأقل من 3 �صاعات، بح�صب ما ورد يف 

موقع )يو بي اآي( الإلكرتوين. 

فتوى دينية حترم 
اجلمربي يف الهند

اأفتى واحد من اأبرز رجال الدين 
الإ�صالمي يف الهند، بتحرمي اأكل 

اجلمربي.
ديلي  �صحيفة  ن�صرته  مل��ا  ووف��ق��ا 
م��ي��ل ال��ربي��ط��ان��ي��ة، اأك����د حممد 
رئ���ي�������س مفتي  ال�����دي�����ن،  ع��ظ��ي��م 
املدر�صة الدينية يف جاميا نيزاميا، 
اأن اجلمربي من املف�صليات وهو 
ق��ري��ب م��ن احل�����ص��رات ول يجب 

تناوله.
و�صدد عظيم الدين على اأن تناول 

اجلمربي حرام وحمظور.
حالة  يف  ال����ف����ت����وى  وت�������ص���ب���ب���ت 
م����ن ال�������ص���دم���ة داخ������ل اأو�����ص����اط 
كون  البحرية،  امل��اأك��ولت  بائعي 
اجل���م���ربي م���ن اأه�����م امل����اأك����ولت 

البحرية يف الهند.
 ويعد اجلمربي من اأهم الأطباق 
يف  ا�صتهالكا  والأك����ر  ال�صعبية 
قد  عديدة  فتاوى  وكانت  الهند، 

�صمحت باأكله.

اأ�صخم �صفينة 
ف�صاء من الليغو 

�صمم جمموعة من هواة �صل�صلة 
�صفينة  اأ����ص���خ���م  ال���ن���ج���وم  ح����رب 
الفيلم  ف�صاء م�صتوحاة من هذا 

م�صنوعة من قطع الليغو. 
األ���ف   250 ن��ح��و  وا���ص��ت��خ��دم��ت 
�صفينة  ل�����ص��ن��ع  ل���ي���غ���و،  ق���ط���ع���ة 
عر�صت  التي  ال�صخمة،  الف�صاء 
يف  للت�صوق  ت�صاد�صتون  مركز  يف 
نحو  اإىل  طولها  وي�صل  ملبورن، 
نحو  بناوؤها  وا�صتغرق  اأمتار،   5
اأ�صبوعني، مب�صاعدة ع�صاق حرب 
نيو  ذا  �صحيفة  ح�صب  ال��ن��ج��وم، 

ديلي الأ�صرتالية.
املتحم�صني  ب����اإم����ك����ان  واأ�����ص����ب����ح 
النجوم،  ح��رب  واأف����الم  للف�صاء 
م���������ص����اه����دة ����ص���ف���ي���ن���ة ال���ف�������ص���اء 
ال�����ص��خ��م��ة امل�����ص��ن��وع��ة م���ن قطع 
الثالثاء،  اأم�س  يوم  منذ  الليغو، 
وهي ت�صبه اإىل حد بعيد، �صفينة 
الفيلم  يف  عر�صت  التي  الف�صاء 

ال�صهري.
وتزن �صفينة الف�صاء نحو 500 
 75% نحو  نع  و�صُ كيلوغراماً، 
منها با�صتخدام قطع ليغو قيا�س 
وع�صاق  الأطفال  و�صاهم   ،2-4
حرب النجوم بت�صريع العمل على 

هذه ال�صفينة. 

الوالدة املبكرة تزيد 
املغذيات يف حليب االأم!

قالت نتائج درا�صة جديدة اإن حليب الأمهات 
ال�  الأ���ص��ب��وع  اأطفالهن قبل  اأجن��نب  ال��الت��ي 
37 من احلمل يحتوي على مغذيات اأكر، 
اأو  اأو ال��ده��ون  ���ص��واء م��ن ناحية ال��ربوت��ني 
الكربوهيدرات. ويعتقد الباحثون اأن حليب 
الأم يف هذه احلالة يحاول تعوي�س الر�صيع 
عن املغذيات التي مل يح�صل عليها نتيجة 

عدم ا�صتمرار احلمل فرتة كاملة.
اختالفاً  وج��دت  قد  �صابقة  درا�صات  وكانت 
اأجننب  ال��الت��ي  الأم��ه��ات  حليب  تركيبة  يف 
بعد فرتة حمل غري كاملة عن نظرياتهن 

الالتي اأكملن فرتة احلمل.
اأج����ري����ت ال���درا����ص���ة يف ج��ام��ع��ة اآره����او�����س 
الدامناركية، ووجد الباحثون اأن الأم التي 
تركيبة  تختلف   25 ال����  الأ���ص��ب��وع  يف  ت��ل��د 

تعود  م��ا  وغ��ال��ب��اً  اأ���ص��اب��ي��ع،  لب�صعة  حليبها 
تركيبة احلليب مع الأ�صبوع ال� 30 يف هذه 
احلالة لتت�صابه مع تركيبة حليب الأم التي 

اأكملت احلمل.
الأم  ج�صم  ب��اأن  ال��ظ��اه��رة  الباحثون  وف�صر 
الطفل،  لدى  النمو  نق�س  تعوي�س  يحاول 
وخ���ا����ص���ة ن��ق�����س ال��ب��ك��رتي��ا ال�����ص��دي��ق��ة يف 

القولون.
وعلى الرغم من عدم ا�صتك�صاف كل جوانب 
الختالف يف تركيبة حليب الأم عن الولدة 
املبكرة، اإل اأنه مت التعرف على بع�صها، واأن 
امل��غ��ذي��ات الإ���ص��اف��ي��ة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا حليب 
الثدي يف هذه احلالة حتاول تعوي�س نق�س 
قبل  املولود  ل��دى  الغذائي  التمثيل  عملية 

الأوان.

الدهون �صحي و�صروري للج�صم مثل دهون  بع�س هذه 
الأوم��ي��غ��ا 3- غ��ري امل�����ص��ب��ع��ة، ف��ه��ي ت�����ص��اع��د ع��ل��ى تنظيم 
م�����ص��ت��وى ال��ك��ول��ي�����ص��رتول يف اجل�����ص��م، ك��م��ا ت����زود اجل�صم 
باأحما�س دهنية ل ي�صتطيع اجل�صم تكوينها مثل حم�س 
عن  ف�صال  مثال.  النمو  على  ي�صاعد  ال��ذي  اللينولينك 
ذلك فاإن الدهون تعد م�صدرا مهما لبع�س الفيتامينات 
A وD، وغريها. بيد  الذائبة يف الدهون مثل فيتامني 
امل��رء حني يتعلق الأم��ر بالتميز بني  اأن��ه غالبا ما يحتار 
خمتلف اأنواع الدهون يف خمتلف الأطعمة التي ن�صتهلكها 
يوميا. تعد الدهون التقابلية اإحدى الدهون امل�صرة غري 
املعروفة كثريا رغم اأنها منت�صرة ب�صكل كبري يف الأطعمة 
التغذية  خرباء  ويعتقد  واملقليات.  املعجنات  يف  خ�صو�صاً 
العديد م��ن الأم��را���س وه��و ما  ال��ده��ون ت�صبب  اأن ه��ذه 
يوؤكده بينهم اأخ�صائي في�صيولوجيا التغذية الربوفو�صور 
غريهارد ياراي�س الذي �صدد يف مقابلة مع DWعربية 
على اأن الدهون التقابيلة ت�صبب اأمرا�صاً ت�صلب �صرايني 

القلب والدورة الدموية وال�صكري.

كيف تت�شكل الدهون التقابلية؟
وتت�صكل الدهون التقابلية اأثناء ت�صنيع الدهون ال�صلبة، 
بال�صغط  ُتعالج  نباتية  زي��وت  ع��ب��ارة  ال��ده��ون ه��ي  وه��ذه 
واحل������رارة ع���رب م���ا ي�����ص��م��ى مب�����ص��رع ال��ت��ف��اع��ل، لتتحول 
ال�صلبة جدا يف  الدهون  قا�صية. وتفيد  اإىل دهون  بذلك 
التعامل  ت�صهل  اإذ  املعجنات،  مثل  الغذائية  امل��واد  ت�صنيع 
على  ُت�صاعد  ال��ده��ون  ه��ذه  اأن  ع��ن  ف�صال  العجينة  م��ع 

الحتفاظ باملواد الغذائية لفرتٍة طويلة.
�صحيح اأن للدهون ال�صلبة فوائد مهمة ملنتجي الملاأكولت 

الدهون  ت�صكل  يف  تتمثل  كثرية  اأ�صرارها  لكن  الغذائية، 
التقابلية اأثناء عملية الت�صنيع، وهو ما يحذر منه خرباء 
اإيجاد  العلماء من  التغذية كثريا، فحتى الآن مل يتمكن 
اأن تناول خم�صة  الدهون ف�صال عن  فوائد �صحية لهذه 
غرامات منها يومياً يرفع من احتمال الإ�صابة باأمرا�س 
باملائة.  بن�صبة خم�صة وع�صرين  الدموية  وال��دورة  القلب 
ب��ت��ن��اول قطعتني من  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ص��ول  ن�صبة ميكن  وه��ي 

الب�صكويت اجلاهز يومياً.
التغذية  الدهون، ين�صح خرباء  وللحد من خطورة هذه 
بتجنب ا�صتهالك الب�صكويت اجلاهز والأطعمة ال�صريعة، 
والنم�صا وهنغاريا،  الدمنارك  الدول مثل  اأن بع�س  علما 
قامت باإلزام ال�صركات امل�صنعة لالأغذية بعدم جتاوز ن�صب 
فر�صت  كما  الأطعمة.  يف  التقابلية  الدهون  من  حم��ددة 
التقابلية  الدهون  كمية  كتابة  املنتجني  على  اأخ��رى  دول 
املوجودة يف املنتج على الغالف، يف حني يتم التفكري مبنع 
ا�صتخدام هذه الدهون م�صتقبال يف كل الأغذية امل�صنعة.

دهون مفيدة للج�شم
الدهون  ب�صبب  �صيئة  �صمعة  لها  اأغذية  املقابل هناك  ويف 
من  ال��وق��ت  نف�س  يف  �صحية  لكنها  عليها،  حت��ت��وي  ال��ت��ي 

بينها:
غري  احلمراء  اللحوم  تناول  اأن  املعروف  من  اللحوم:   -
���ص��ح��ي، ل��ك��ن ذل���ك ل��ي�����س ���ص��ح��ي��ح مت���ام���ا، ف��وف��ق��ا ملوقع 
ال�صحية،  التغذية  ب�صوؤون  املعني  الأملاين  "فالخرباوخ" 
-التي  اأن حل��وم احل��ي��وان��ات  اأك����دوا  التغذية  ف���اإن خ���رباء 
احل�صائ�س  مثل  الطبيعي  العلف  على  غذائها  يف  تعتمد 
ال�صناعي- �صحية جدا، فهي حتتوي  العلف  ولي�س على 

غري   3 اأوم��ي��غ��ا  ال�صحية  ال��ده��ون  م��ن  عالية  كمية  على 
اأوميغا6-  ال��ده��ون  م��ن  منخف�صة  كمية  وع��ل��ى  امل�صبعة 
تعادل  Eبكمية  فيتامني  على  حتتوي  اأنها  كما  امل�صرة. 
3 اأ�صعاف تلك الكمية املوجودة يف حلوم احليوانات التي 
تعتمد على العلف ال�صناعي. ف�صال عن اأن هذا النوع من 
اللحوم غني بالربوتينات املفيدة وبحم�س "اللينوليك". 
ال��درا���ص��ات ف��اإن ه��ذا احلم�س الدهني  ووف��ق��ا لكثري م��ن 

ي�صاعد على حرق الدهون يف اجل�صم.
الفواكه  من  باأنها  الأف��وك��ادو  ثمرة  تعرف  الأف��وك��ادو:   -
الغنية بالدهون، لكن هذه الدهون هي �صحية لأنها غري 
واملعادن  بالفيتامينات  غني  الأف��وك��ادو  اأن  كما  م�صبعة، 

واملواد امل�صادة لالأك�صدة.
- يعرف الكثريون اأن البي�س م�صدر مهم للربوتني، ويعد 
�صفار البي�س هو اجلزء الأكر �صحية، فهو يحتوي على 
الكثري من الفيتامينات واملعادن واملواد امل�صادة لالأك�صدة 

واأحما�س دهنية ت�صاعد على حرق الدهون يف اجل�صم.
- املك�صرات هي اأي�صا من الأطعمة الغنية بالدهون والتي 
ت�صاعد على حرق الدهون يف اجل�صم، فرغم اأن املك�صرات 
ب�صبب  احل��راري��ة  ال�صعرات  م��ن  عالية  كمية  على  حت��وي 
ال��ده��ون �صحية  اأن ه��ذه  اإل  ال��ده��ون فيها،  ارت��ف��اع ن�صبة 
الغذائية  العنا�صر  من  بالكثري  اجل�صم  ت��زود  اأنها  كما   ،
مثل الفيتامينات واملعادن وم�صادات الأك�صدة، وهي غنية 
بالألياف والربوتني، وت�صاعد على تخفيف الوزن وتنظيم 
تنظم  املك�صرات  اأن  ه��و  وال�صبب  ال���دم.  يف  ال�صكر  ن�صبة 
م�صتوى الهرمونات احلارقة للدهون يف اجل�صم، كما اأنها 
تتحكم بال�صهية، ما ي�صاعد على ا�صتهالك �صعرات حرارية 

اأقل يف اليوم بح�صب موقع "غيزونداإرنريونغ".

الدهون التقابلية .. خطر يجهله البع�ض!

املعجنات  يف  ال��ت��ق��اب��ل��ي��ة  ال���ده���ون  ت�����ش��ت��خ��دم 
الفائدة  عدمية  لي�شت  وهي  املقلية.  واملاأكوالت 
فح�شب، بل اإنها اأحد الدهون اخلطرية على �شحة 
الدهون م�شرة، فبع�شها  لي�شت كل  لكن  االإن�شان. 
عن�شر اأ�شا�شي للج�شم. فكيف نتعرف على الدهون 

امل�شرة والنافعة؟
وخماطرها  ال��ده��ون  ع��ن  احل��دي��ث  ي��ك��ر 

اأنها  ال�شيما  االإن�����ش��ان،  �شحة  ع��ل��ى 
االأم��را���ض  ال��ع��دي��د  يف  تت�شبب 

كال�شمنة وت�شلب ال�شرايني 
وغريها  وال�شكري 

م���ن االأم���را����ض 
اخلطرية. 

ورغم اأنها عن�شر 
بني  التمييز  ينبغي  اأنه  اإال  للج�شم،  مهم  غذائي 

دهون املفيدة والدهون امل�شرة بال�شحة.
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�ش�ؤون حملية

بح�شور �شعيد بن طحنون 

»عام زايد و�صكرًا حممد بن زايد«...  يف حما�صرة لكلنا االإمارات

من داخل الدولة وخارجها

برنامج القادة ال�صباب لطاقة امل�صتقبل ين�صم اإليه 60 ع�صوًا جديدًا من طلبة اجلامعات واملهنيني ال�صباب 

•• العني - الفجر

بح�صورمعاىل ال�صيخ �صعيد بن طحنون بن حممد اآل 
نهيان، نظمت جمعية كلنا الإمارات، م�صاء اأم�س الأول 
عن  العني،  مبدينة  اخلبي�صي  جمل�س  يف   ، حما�صرة 
�صعادة  األقاها  زاي����د(...  ب��ن  حممد  و�صكراً  زاي��د  )ع��ام 
الدكتور �صعيد بن الهوميل العامري ع�صو جمل�س اإدارة 
املواطنني وممثلي  اجلمعية، وح�صرها عدد كبري من 
و�صائل الإعالم، وعدد من ال�صعراء الذين األقوا ق�صائد 

وطنية تغنوا فيها بحب الوطن والقيادة.
الأحبابي،  ف���الح  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  رح���ب  ال��ب��داي��ة  ويف 
واأ�صاد  ب��احل�����ص��ور،  اخلبي�صي،  جمل�س  ع��ل��ى  امل�����ص��رف 
بدور جمعية كلنا الإمارات الوطني ومبادرتها بتنظيم 
هذه املحا�صرة التي توؤكد عل مبادئ التالحم والإخاء 

والوقوف �صفا واحد خلف القيادة الر�صيدة.
ويف بداية املحا�صرة نقل بن هوميل حتيات �صمو ال�صيخ 
ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان، رئي�س جمعية كلنا 
اإدراة  جمل�س  �صعادة  ع��ن  وع��رب  للح�صور،  الإم�����ارات، 
من  اجلديد  العام  حما�صرات  اأوىل  باإطالق  اجلمعية 
جمل�س اخلبي�صي والتي تتزامن مع النتقال من عام 

اخلري اإىل )عام زايد(.
للتاأكيد  منا�صبة  زاي��د هو  ع��ام  )اإن  بن هوميل:  وق��ال 
على حب اأبناء زايد، لزايد اخلري، رحمه اهلل، ووفاءهم 
له وجتديدهم العهد بال�صري على نهجه.. زايد، الذي 
ن�صتلهم  وعقولنا  نفو�صنا  يف  خالدا  وبقي  ج�صدا  رحل 
وقيمه  ومبادئه  حكمته  معني  من  وننهل  اأف��ك��اره  من 
ال��ت��ي ر���ص��خ��ه��ا يف ن��ف��و���ص��ن��ا، ت��ل��ك امل���ب���ادئ ال��ت��ي �صكلت 
الإم����ارات  لنه�صة  ال��ث��اب��ت  وال��ن��ه��ج  ال�صلبة  الأر���ص��ي��ة 
و�صعبها، فو�صلت الإمارات اإىل م�صاف الدول املتقدمة 
واأ�صبح  العاملية  املنابر  اأه��م  يف  امل��رات��ب  اأرق���ى  وت��ب��واأت 

�صعبها من اأ�صعد �صعوب العامل.(
واأ���ص��اف ال��دك��ت��ور �صعيد ب��ن ه��ومي��ل، يف )ع���ام زايد(، 
واإرثه  ومناقبه  اجلليلة  الإن�صانية  اأع��م��ال��ه  ن�صتذكر 
ال��ك��ب��ري، رح��م��ه اهلل، واأي���ادي���ه ال��ب��ي�����ص��اء ال��ت��ي امتدت 
باخلري اإىل كافة �صعوب العامل، ووفاء منا لزايد اخلري 
فاإن من واجبنا يف )عام زايد( اأن نعمل على اإبراز مكانة 
اآل نهيان يف نفو�س  ال�صيخ زايد بن �صلطان  املغفور له 
وتخليد  املكانة  ه��ذه  وتعزيز  الإم����ارات،  اأب��ن��اء  وع��ق��ول 
والبناء  للوطنية  رم���زا  بو�صفه  الكبري  واإرث����ه  ا�صمه 
ال��ق��ادة الذين  اأع��ظ��م  والت�صامح والإخ����اء، وواح���د م��ن 

�صيخلدهم التاريخ.
واأكد اأن زايد اخلري، طيب اهلل ثراه، �صوف يبقى اأ�صل 
العطاء وبدايته وامللهم واملعلم يف البذل واجلود والكرم 
الذي ل يعرف حدودا ول�صقفا، واملثل الأعلى يف القيم 

والت�صامح، والقدوة يف البناء وحب الوطن والإن�صان.
كما اأكد بن هوميل، اأنه يف عام زايد الذي اأطلقه �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 
توا�صلت م�صرية  قيادته احلكيمة  حفظ اهلل، ويف ظل 
هذه  ظل  يف  الإم���ارات  دول��ة  وحققت  والتنمية،  البناء 
التقدم  من  املزيد  زاي��د،  نهج  على  �صارت  التي  القيادة 
امل��واط��ن هو هدف  الأ���ص��ع��دة، وظ��ل  والبناء على كافة 
التنمية وغايتها، وقد اأكد �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
على ذلك بقوله: "اإن الإن�صان هو الروة احلقيقة لهذا 
الوطن هي  اأن م�صلحة  النفط وبعده، كما  البلد قبل 
الهدف الذي نعمل من اأجله ليل نهار"، واأكد اأن اأبناء 
واملكا�صب  املنجزات  ثمار  يقطفون  زال��وا  ما  الإم���ارات 

التي حتققت يف عهد �صموه حفظه اهلل.
اإدارة  جمل�س  ع�صو  هوميل،  بن  �صعيد  الدكتور  وق��ال 
اإنه يف عام زايد،  جمعية كلنا الإم��ارات يف حما�صرته: 
وع��ن��د احل��دي��ث ع��ن زاي���د، طيب اهلل ث���راه، ل ب��د من 
لزايد  ام���ت���دادا  مت��ث��ل  ال��ت��ي  ال�صخ�صية  ع��ن  احل��دي��ث 
وُخلقا  �صكال  ل��زاي��د  �صبها  الأك���ر  ال�صخ�صية  اخل��ري، 
وحنكة وحكمة، �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات 
الأج��ي��ال واملثل  ال��وط��ن وق���دوة  راي���ة  امل�صلحة، ح��ام��ل 
الأعلى يف احلب والولء والإخال�س والوفاء للوطن، 
ال��ذي تربى وتخرج من مدر�صة زايد  حممد بن زاي��د 
لبناء  الأوىل  واللبنة  النطالقة  منها  وكانت  اخل��ري، 
الأفكار ال�صديدة واأ�ص�س القيادة، وكان خري خلف خلري 

و�صار  الثقيلة  امل�صوؤولية  وحتمل  الأم��ان��ة  حمل  �صلف، 
على نهج زايد ووا�صل م�صرية التنمية والبناء والجناز 
اأرك���ان الحت���اد و�صعى بكل م��ا ميلك م��ن طاقة  وع��زز 

ليجعل من �صعب الإمارات اأ�صعد �صعوب العامل.
و�صخ�صية  عظيم  قائد  ع��ن  نتحدث  عندما  واأ���ص��اف، 
فذة ك�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد، فلن نوفيه 
جميعا  فنحن  ن���دوة،  اأو  حم��ا���ص��رة  اأو  جل�صة  يف  حقه 
من  اإل��ي��ه  و�صلنا  م��ا  ك��ل  يف  ال�صخ�صية  لهذه  مدينون 
عي�س كرمي ورف��اه واأم��ن واأم��ان، اإىل جانب ما و�صلنا 
اإليه من مكانة مرموقة بني الأمم بعد اأن تبواأت دولة 
الثاقبة  والنظرة  احلكيمة  ال�صيا�صة  بف�صل  الإم���ارات 
املحافل  اأه��م  الدرجات يف  واأرق��ى  املراتب  اأعلى  ل�صموه 
املوؤ�ص�س  ال��وال��د  لها  اأراد  كما  وكانت  العاملية،  واملنابر 
ط��ي��ب اهلل ث����راه، واأ���ص��ب��ح��ت ق����دوة وم�����ص��رب م��ث��ل يف 

التنمية والتطور والبناء والعطاء.
واأكد بن هوميل، اأن ر�صالة ال�صكر التي وجهها �صاحب 
نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو 
دب��ي، رع��اه اهلل،  ال���وزراء، حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد، هي ترجمة 
والولء  والوفاء  مل�صاعر احلب  �صادق  وتعبري  حقيقية 
التي يكّنها اأبناء الإمارات ل�صخ�س �صموه، وقد ا�صتحق 
�صموه هذه امل�صاعر نظري ما قدم وما زال يقدم للوطن 
واأبنائه، ف�صموه كما اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

ال��وط��ن وب���اين ح�صنه وقائد  ب��ن را���ص��د، ح��ام��ي حمى 
املعاين  يف  الأج���ي���ال  وق����دوة   .. ع��ري��ن��ه  واأ���ص��د  ع�صكره 
الوطن  رفعة  اإىل  الدائم  وال�صعي  للبطولة  احلقيقية 

واأبنائه.
وقال: لو جئنا على الإجنازات الكبرية والنقلة النوعية 
بف�صل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �صهدتها  التي 
روؤي��ة حممد بن زاي��د وعلى كافة الأ�صعدة ويف جميع 
القطاعات التعليمية والعلمية وال�صحية والقت�صادية 
ف�صوف نالحظ  والع�صكرية،  وال�صيا�صية  والجتماعية 
التطوير الكبري والنه�صة ال�صاملة التي �صهدتها هذه 
القطاعات، فقد كانت روؤية �صموه روؤية حكيمة و�صاملة 
روؤية  واأم��ان��ا،  ورف��اه��ا  وازده���ارا  اإ�صراقا  اأك��ر  مل�صتقبل 
كان  ال��ذي  ولالإن�صان  بالإن�صان  ال�صتثمار  على  تقوم 
دائما هو حمور التنمية والبناء يف فكر �صموه باعتباره 
الو�صيلة والغاية، اإىل اأن اأ�صبح املواطن الإماراتي من 
اأف�صل ال�صعوب علما ومعرفة واأهلية لتحمل امل�صوؤولية 
والدفاع  مكت�صباته  و�صون  الوطن  بناء  يف  وامل�صاهمة 

عن مقد�صاته.
واأن��ه يف يوم الوفاء وال�صكر ملحمد بن زاي��د.. نقول له 
.. �صكرا لأنك تعمل لأجلنا ولأجل  �صكرا على العطاء 
وحرمت  الراحة  هجرت  لأن��ك  �صكرا  اأبنائنا،  م�صتقبل 
�صكرا  لنا،  والرفاه  الأم��ن  الكثري لأج��ل توفري  نف�صك 
لأنك  �صكرا  ال��ع��امل،  �صعوب  اأ���ص��ع��د  م��ن  جعلتنا  لأن���ك 
و�صعتنا يف م�صاف الدول املتقدمة.. �صكرا من القلب 
امتدت  التي  العامل  �صعوب  وكافة  الإم���ارات  اأبناء  من 
اأياديك البي�صاء لها باخلري فاأ�صعدتها ور�صمت الب�صمة 
على وجهها.. �صكرا رغم اأن كلمة �صكر ل توفيك حقك 

.. فنحن مدينون ل�صموك بالكثري.
بن هوميل،  �صعيد  الدكتور  اأك��د  ويف ختام حما�صرته، 
اأن هذه املنا�صبة  هي فر�صة لنجدد عهد الوفاء والولء 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وفخرنا  عزتنا  ورم���ز  للوطن 
حممد بن زايد اآل نهيان، ونقول له �صكرا على كل ما 
اأوفياء نفديك  بنا ونحن خلفك جنود  و�صر   .. قدمت 
ب����الأرواح وال��دم��اء ون��ب��ذل ال��غ��ايل والنفي�س لأج��ل اأن 

يبقى الوطن يف عزة وجمد كما اأردت دائما..  
من  ع��دد  قدمها  جميلة  ل��وح��ة  املحا�صرة  تخلل  وق��د 
الأطفال وجهوا من خاللها ال�صكر اإىل �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، واأكدوا اأنهم �صيكونون 
الوفاء والولء  اأن تعلموا معاين  الأوفياء بعد  اجلنود 
اأفكاره وروؤه  وحب الوطن يف مد�صة �صموه ونهلوا من 

الوطنية ال�صديدة.
وجهوا  وطنية  ق�صائد  ال�����ص��ع��راء  م��ن  ع��دد  األ��ق��ى  كما 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل  ال�صكر  خاللها  من 
التي  واملكا�صب  باملنجزات  واأ���ص��ادوا  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
حققتها دولة الإمارات، واأكدوا على فخرهم واعتزازهم 

بانتمائهم لدولة الإمارات.
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امل�صتقبل  ل��ط��اق��ة  ال�����ص��ب��اب  ال����ق����ادة  ب���رن���ام���ج  اأع���ل���ن 
يوفرها  ال���ت���ي  ال��ت��وع��ي��ة  ب���رام���ج  اأح�����د   ،)YFEL(
للعلوم  خليفة  ج��ام��ع��ة  �صمن  امل��ن��درج  م�����ص��در  معهد 
60 ع�صواً  ب��ان�����ص��م��ام  ت��رح��ي��ب��ه  ع��ن  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
ج��دي��داً م��ن طلبة اجل��ام��ع��ات وامل��ه��ن��ي��ني ال�����ص��ب��اب من 
داخل الدولة، ف�صاًل عن الطلبة املن�صمني من العديد 
معارف  تو�صيع  بهدف  وذل��ك  العاملية،  اجلامعات  م��ن 
الطلبة مبجالت الطاقة البديلة والتنمية امل�صتدامة، 
واملعارف  واخل��ربات  باملهارات  تزويدهم  اإىل  بالإ�صافة 
والت�صالت التي ت�صاعدهم على القيام باأدوار قيادية 

يف دولة الإمارات وباقي دول العامل.
ال��ربن��ام��ج للم�صاركة يف  ا���ص��ت��ع��داد  ذل���ك خ���الل  ي��اأت��ي 
القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل والتي �صتعقد يف الفرتة 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ي��ن��اي��ر يف   18-15 ب��ني  م��ا 
لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع  فعاليات  �صمن  للمعار�س 
فر�صة  ال��ربن��ام��ج  لأع�����ص��اء  ���ص��ت��ت��اح  ح��ي��ث   ،2018
رئي�س  ليكاك،  مريو�صالف  ال�صيد  ب�صعادة  الجتماع 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة؛ ومعايل الدكتور ثاين 
ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي، وزي���ر ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي والبيئة؛ 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور �صلطان اأح��م��د اجل��اب��ر، وزي��ر دولة، 
�صهيل املزروعي، وزيرة الدولة  �صما بنت  معايل  واأي�صاً 
ل�صوؤون ال�صباب، بالإ�صافة لفر�صة التوا�صل والتفاعل 
ال��ق��ادة واخل����رباء العامليني يف قطاع  ال��ع��دي��د م��ن  م��ع 
ال����ص���ت���دام���ة وك���ذل���ك امل�������ص���وؤول���ني يف امل��ن��ظ��م��ات غري 

احلكومية.
لطاقة  ال�صباب  ال��ق��ادة  برنامج  من�صة  و�صت�صت�صيف 
العاملية  ال��ق��م��ة  يف   )750 رق���م  ق��اع��ة  )يف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
ي�صرف  التي  الفعاليات  من  العديد  امل�صتقبل  لطاقة 
عليها الدكتور كينيث فولك، مدير برامج التوعية يف 
معهد م�صدر، وتت�صمن مناق�صات حول موا�صيع هامة 

الروبوتات والذكاء ال�صطناعي وحظر  مثل م�صتقبل 
م�صادر  اإح����الل  واإم��ك��ان��ي��ة  البال�صتيكية  ال��زج��اج��ات 
للطاقة.  التقليدية  امل�����ص��ادر  م��ك��ان  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
عر�صاً  اأي�����ص��اً  ال�صباب  ال��ربن��ام��ج  اأع�����ص��اء  �صيقدم  كما 
موجزاً يف م�صرح الربنامج حول مقرتحاتهم مل�صاريع 

ال�صتدامة التي اختاروها.
باإدارة  خا�س  منتدى  الربنامج  اأع�صاء  �صيح�صر  كما 
النفايات بح�صور اثنني من املتخ�ص�صني يف هذا املجال 
الرئي�س  نائب  احلارثي،  �صليمان  حممد  ال�صيخ  وهما 
التنفيذي للتنمية ال�صرتاتيجية يف ال�صركة العمانية 
بهرغافا،  واأبهاي  )بيئة(؛  القاب�صة  البيئية  للخدمات 
املدير امل�صاعد ورئي�س قطاع الأعمال الإقليمي ل�صركة 
فرو�صت و�صوليفان ل�صت�صارات الأعمال. كما �صت�صارك 

دك��ت��وراه من  رم�����ص��ان، خريجة  بنت  ال��دك��ت��ورة هيفاء 
اأع�صاء  م��ع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ل��ل��ع��ل��وم  خليفة  ج��ام��ع��ة 
الفريق  مع  العمل  اأث��ن��اء  البحثية  جتربتها  الربنامج 
عن  عبارة  وه��و  "�صرتاتوبو�س"،  بتطوير  يقوم  ال��ذي 
تكلفة  ذات  ب���دون ط��ي��ار  ه��ج��ني ي�صم ط��ائ��رة  روب����وت 
منخف�صة، تقوم بعمليات ر�صد متزامن وبدقة عالية 

للبيئة البحرية. 
ال��دك��ت��ور كينيث ف��ول��ك ع��ن ثقته  اأع����رب  م��ن ج��ه��ت��ه 
العام  ه��ذا  امل�صتقبل  لطاقة  العاملية  بالقمة  الكاملة 
الطريق  ر�صم  على  الربنامج  اأع�صاء  �صت�صاعد  كونها 
الطاقة  قطاع  يف  حقيقيني  ق��ادة  لي�صبحوا  ال�صحيح 
امل�صتدامة بامل�صتقبل ، وقال: "كجزء اأ�صا�صي من القمة 
ال�صباب  القادة  برنامج  امل�صتقبل، يوفر  العاملية لطاقة 

لطاقة امل�صتقبل فر�صة مثالية لال�صتفادة من املهارات 
التفاعل  خالل  من  الربنامج  اأع�صاء  بها  يتمتع  التي 
م��ع ق���ادة ال���ص��ت��دام��ة ال��ع��امل��ي��ني.  وم��ن ���ص��اأن التوا�صل 
مع القادة خالل هذا احلدث الدويل الكبري اأن ي�صهل 
ميكنهم  ال��ذي��ن  امل��ر���ص��دي��ن  حت��دي��د  يف  ال�صباب  مهمة 
تقدمي التوجيه املنا�صب لهم حول م�صتقبلهم املهني يف 
جمال الطاقة وال�صتدامة". يذكر اأن اأع�صاء الربنامج 
�صيح�صرون عدداً من اجلل�صات النقا�صية خالل القمة 
"تبادل  ب��رن��ام��ج  ت�صم  وال��ت��ي  ال��ع��ام،  ه��ذا  ن�صختها  يف 
البتكار املناخي"، وهو من�صة عاملية فريدة تقوم بربط 
ال�صباب ورواد الأعمال واملبتكرين بامل�صتثمرين بهدف 
اإىل  امل��ط��اف  نهاية  ت���وؤدي يف  اأن  �صراكات ميكن  اإي��ج��اد 

اإيجاد حلول لظاهرة تغري املناخ.

تت�شمن حمالت توعية
�صرطة اأبو ظبي تطلق خطة 

�صحية يف »عام زايد«
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تطلق القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي، خطة �صحية يف "عام زايد " تهدف  
على  وت�صجيعهم  املجتمع  اأف���راد  ل��دى  ال�صحي  ال��وع��ي  م�صتوى  رف��ع  اإىل 
بع�س  اكت�صاف  يف  وم�صاعدتهم  ال�صحيحة  ال�صحية  ال�صلوكيات  ممار�صة 

الأمرا�س وتعريفهم بطرق الوقاية.
وقال العميد �صعيد �صيف النعيمي،مدير قطاع املالية واخلدمات اإن اخلطة 
مو�صحاً  املجتمع،  خدمة  يف  ظبي  اأب��و  ل�صرطة  املجتمعية  تعززامل�صوؤولية 
العام من خالل جمموعة حمالت  اأنها تت�صمن توعية �صحية على مدار 
وتعليمهم  الأف�����راد   ل���دى  ال�صحية  ال��ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت��رك��ز  تثقيفية 
لهم،  الطبية  الفحو�صات  واإجراء  الأمرا�س  ال�صحيحة لتجنب  املمار�صات 
وحتفيزهم على الفح�س الدوري، وتعزيز جهود ال�صرطة يف ن�صر التوعية 

والتوا�صل مع املجتمع.
اإىل ذلك ذكر العميد جا�صم الطنيجي، مديرمديرية اخلدمات الطبية اأن 
احلمالت التي �صيتم تنظيمها هي :التربع بالدم، من خالل حافلة متنقلة 
لتعميق  ال�صحي  والغذاء   ، ال�صرطية  "واجلهات  ال��دم  "بنك  مع  بالتعاون 
لتحديد  الطبية  الفحو�صات  واإج����راء  امل��ت��وازن  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام  مفهوم 
وال�صحة  للراغبني،  غذائية  ب��رام��ج  وت��ق��دمي  اجل�صم،  مكونات  م�صتوى 
النف�صية من خالل حما�صرات وور�س عن املهارات ال�صلوكية، واإدارة الوقت 

والذات، والتوعية الأ�صرية.
واأمرا�س  والأ�صنان  الفم  البدنية،و�صحة  :�صحتك  حمالت  ت�صمل  وكما 
القلب وال�صرايني واجلهاز التنف�صي ، و الربو و�صرطان الرئة والإنفلونزا 
الوقاية  وط��رق  مب�صبباتها  اجلمهور  لتعريف  واأخ���رى،  ال��رئ��وي،  وال�صل 
منها، اإ�صافة اإىل اأمرا�س اجلهاز الع�صبي، بتقدمي توعية حول الأمرا�س 
حال  يف  معها  وال��ت��ع��ام��ل  عليها  ال��ت��ع��رف  وكيفية  واجل��ل��ط��ات،  الع�صبية 
حدوثها، و�صرطان العنق لرفع م�صتوى الوعي لدى الن�صاء والتاأكيد على 
اأهمية الفح�س املبكر، و�صرطان القولون لتوعية اجلمهور باأهمية الك�صف 
املبكر. كما �صتنظم حمالت: �صحتك يف رم�صان، ومكافحة التدخني لتعليم 
املدخنني طرق الإقالع، ومكافحة املخدرات للتوعية مبخاطرها، والوقاية 
من �صرطان الثدي، و�صالمة الأطفال من املخاطر املنزلية، وداء ال�صكري، 

والتوعية �صد فريو�س نق�س املناعة املكت�صب "الإيدز".
ال�صحة  ق�صم  رئي�س  املنهايل،  علي  الدكتور  الرائد  ،اأك��د  ال�صياق  ذات  ويف 
العامة يف مديرية اخلدمات الطبية، جاهزية املديرية لتنفيذ اخلطة التي 
�صي�صتفيد منها منت�صبي �صرطة اأبو ظبي وعائالتهم على وجه اخل�صو�س، 
اأنها تت�صمن ع��دداً  من احلمالت لتعم  اإىل  واجلمهور ب�صكل عام، م�صرياً 
الفائدة وحتقيق اأهدافها. ولفت اإىل توفر الكفاءات الطبية والفنية لدى 
مديرية اخلدمات الطبية يف خمتلف التخ�ص�صات لتقدمي خدماتها عرب 
حمالت اخلطة اإىل املجتمع، �صمن نطاق امل�صوؤولية املجتمعية ل�صرطة اأبو 

ظبي يف تعزيز ر�صاء اجلمهور بخدماتها والعمل على اإ�صعادهم.

ي�صاركون  االإمارات  موا�صالت  من  �صائقا   23
يف برنامج توعية نظمته �صرطة اأبو ظبي
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ا�صتفاد 53 �صائقاً يف موؤ�ص�صة موا�صالت الإمارات بال�صهامة، من حما�صرة 
توعية عن خماطر املخدرات، نظمتها �صرطة اأبوظبي .

واأكد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة املخدرات يف 
قطاع الأمن اجلنائي، حر�س �صرطة اأبوظبي على تنظيم برامج متكاملة 
لتوعية املجتمع  مبخاطر املخدرات، والوقاية من م�صبباتها، لدعم جهودها 
يف ن�صر التوعية والرقابة على الطالب، وكيفية الت�صرف يف حال ال�صتباه 

بتعاطي املواد املخدرة.
الفرد للمخدرات، وتاأثرياتها  املحا�صرة تناولت  خماطر تعاطي  اأن  وذكر 
ال�صلبية على الأ�صرة واملجتمع، والتطّرق اإىل اأنواع املخدرات، موؤكداً اأهمية 
التعريف بو�صائل الإبالغ، وحت�صني املجتمع بكل فئاته و�صرائحه من هذه 

الآفة اخلطرية التي تدمر الأبناء ل�صيما ال�صباب.
هذه  لتطويق  امل��خ��درة،  ال�صموم  مبخاطر  امل�صتمرة  التوعية  اإىل   وتطرق 
ال��وق��اي��ة منها وط���رق جتنبها،  اأ���ص��راره��ا، وو���ص��ائ��ل  م��ن  والتحذير  الآف���ة 
واأهمية مثل هذه الربامج لتوفري بيئة اآمنة وداعمة للطالب؛ وتوعيتهم 
باآثار وخماطر التعاطي والإدم��ان، مبا ي�صهم يف حتقيق منجزات اإيجابية 

تعود بالنفع على املجتمع.
واأك����د اأه��م��ي��ة  ج��ه��ود ال�����ص��راك��ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع م��وؤ���ص�����ص��ة موا�صالت 
كتيبات  وتوزيع  املحا�صرات،  خالل  من   ، الوقاية  طرق  لتعزيز  الإم���ارات، 
التوعية، ل�صرح الأ�صرار النف�صية واملجتمعية والأمنية، وتو�صيح  اأهمية دور 

موؤ�ص�صات املجتمع املدين، وغريها من اجلهات يف تعزيز جهود التوعية. 
اليعقوبي، رئي�س ق�صم  م���وزة  ال��رائ��د  ك��ل م��ن  امل��ح��ا���ص��رة،  ت��ق��دمي  وت���وىّل 
التوعية، والرائد حممد خليفة الكعبي، رئي�س ق�صم الوقاية يف اإدارة املتابعة 

والرعاية الالحقة يف مديرية مكافحة املخدرات ب�صرطة اأبوظبي.
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ال يحظى الغ�شب باأي احرتام: يقال اإنه يوؤدي اإىل الكره، ثم اإىل املعاناة! باخت�شار، �شيتح�شن و�شع اجلن�ض 
الب�شري حني يتخّل�ض من الغ�شب! لكن على العك�ض من هذه االأفكار، اأبدى عدد متزايد من اخلرباء يف علم 

االجتماع وعلم االأحياء التطوري وعلم النف�ض وعلم الدماغ اعرتا�شهم على هذه الفكرة. 
لة عن االأنظمة الدماغية التي تكمن وراء امل�شاعر وتعطينا الطاقة لتحقيق  مع ظهور خرائط ع�شبية مف�شّ
و�شلبية  مدّمرة  حالة  الغ�شب  تعترب  التي  القدمية  الفكرة  ن�شف  اإىل  جّدية  بكل  هوؤالء  عمد  اأهدافنا. 
ومرادفة يف معظمها ملعنى القمع، كا�شفني اإيجابيات هذا املفهوم، واقرتحوا منوذجًا نف�شيًا للغ�شب باعتباره 

قوة طبيعية اإيجابية م�شوؤولة على االأرجح عن تاأجيج طموحات ال�شاحلني وال�شيئني وزيادة اإبداعهم.

اإىل حافز قوي  تتحّول  �صرعان ما  العواطف،  تتدّفق  حني 
لتحقيق الإجنازات وي�صبح اأثرها قوياً يف الآخرين لدرجة 

تكبح ردود الفعل العدائية.
يقال مثاًل اإن بيتهوفن كان ي�صرب تالمذته، لكنه جنح يف 
اأف�صل ما لديهم. وكان غ�صب مارك روثكو من  ا�صتخراج 
الفن ال�صعبي كفياًل بتفعيل عمله وتطوير اأ�صلوبه يف تعليم 
ال��ت��الم��ذة. ك��ان م��ارل��ون ب��ران��دو ب���دوره يغ�صب يف �صبابه 
حياته  من  الأخ���رية  املرحلة  يف  غ�صبه  اأ�صبح  لكن  اأي�صاً، 
روزي  حتى  الج��ت��م��اع��ي��ة.  ال��ع��دال��ة  وراء  �صعيه  يف  م��ف��ي��داً 
اأودونيل، طّورت م�صريتها املهنية على اأ�صا�س قوتها املبنية 
على الكالم البذيء قبل اأن تبذل جهوداً حثيثة لل�صيطرة 

عليها.
من  ق��وي  �صكل  الغ�صب  اأن  مفادها  اأدل��ة  الباحثون  يجمع 
التوا�صل الجتماعي وجزء منطقي من املخزون العاطفي 
لدى النا�س، وقوة جارفة ل تو�صلنا اإىل ما نريده فح�صب، 
ب��ل ت��ع��ّزز ت��ف��اوؤل��ن��ا وت��ق��ودن��ا اإىل غ��رب��ل��ة اأف��ك��ارن��ا بطريقة 
وتعديل  الدماغ  تركيز  ح�صر  عرب  م�صاكلنا  وح��ّل  اإبداعية 
املزاج بطرائق متطورة جداً. على م�صتوى الدماغ، الغ�صب 
التي  امل�صاعر  اأي  والقلق،  والنفور  للخوف واحلزن  نقي�س 
يزعجنا.  م��ا  ك��ل  ع��ن  نبتعد  وجتعلنا  ال��ه��روب  اإىل  تدفعنا 
الغا�صب  ال�صخ�س  �صيندفع  الغ�صب،  �صعور  يحتدم  حني 
العادة، ويقوم بت�صرفات  نحو حتديات كان يهرب منها يف 

جتعل الآخرين يفعلون ما يتمناه.
يقول اآرون �صيل، خبري يف علم النف�س الجتماعي يف جامعة 
كل  ويواجه  الغ�صب  اإىل  )نحتاج  الأ�صرتالية:  )غريفيث( 
�صيل مع خبرَيين  �صارك  �صلبية(.  عواقب  اإليه  يفتقر  من 
رائَدين يف علم النف�س التطوري، لينا كو�صميد وجون توبي 
يف  كاليفورنيا،  جلامعة  التابع  ب��ارب��را(  )�صانتا  مركز  من 
�صعور  اإن��ه  بالغ�صب:  املرتبطة  القدمية  الأف��ك��ار  مهاجمة 
مفيد لأنه يقّربنا من اأهدافنا. يقول العلماء اإنه ي�صتطيع 

اأن يكبح العدائية اأي�صاً عند ا�صتعماله بال�صكل ال�صحيح.

جذور ع�شبية
جديدة  لي�صت  اإيجابي  �صعور  الغ�صب  اإن  القائلة  الفكرة 
بلوغ  اإىل  ي�صعى  الغا�صب  )الإن�صان  اأن  اأر�صطو  كتب  ج��داً. 
املن�صود  الهدف  فكرة حتقيق  وتكون  ي�صتطيع حتقيقه،  ما 
املعتدل(  اأو  )اخلفيف  الغ�صب  اإىل  النا�س  يلجاأ  ممتعة(. 
الأقل،  على  اأ�صبوعياً  م��رات  ب�صع  اأو  ي��وم��ي��اً،  م��رات  ب�صع 
جامعة  يف  النف�س  علم  يف  اأ���ص��ت��اذ  اأف��ري��ل،  جيم�س  بح�صب 
اأّن  اإىل  واملتكرر  العام  الطابع  ه��ذا  ي�صري  ما�صات�صو�صت�س. 
وا�صتطاعوا  احل��ج��ري  الع�صر  يف  عا�صوا  ال��ذي��ن  اأ�صالفنا 
ا�صتعمال الغ�صب بانتظام وح�صدوا منافعه كانوا الأ�صخا�س 
ال��وح��ي��دي��ن ال���ذي���ن ���ص��م��دوا واأجن���ب���وا اأح����ف����اداً يحملون 
الرتكيبة نف�صها. ل عجب يف اأن يولد بع�س الأطفال وهم 
اآلية  ال�صمة نتاج  م�صتعدون للتعبري عن الغ�صب لأن هذه 
لت  ف�صّ الطبيعي.  الن��ت��ق��اء  عملية  م��ن  م�صتقة  معرفية 
جتعلها  التي  لالأ�صباب  عليه  وحافظت  الغ�صب  الطبيعة 
حت��اف��ظ ع��ل��ى م�����ص��اع��ر احل���ب واخل����وف واحل����زن والقلق: 

ال�صمود وح�صد املنافع.
الغ�صب  م��ن  معّينة  درج���ة  ال��ن��ا���س  يبلغ  ح��ني  ب��ي��ول��وج��ي��اً، 
اإيقاع قلبهم ويرتفع  ال�صعور، يزيد  ويطلقون العنان لهذا 
هذه  ت�صري  رمب��ا  الت�صتو�صتريون.  وم�صتوى  دمهم  �صغط 
لكن  وي��وؤذي��ن��ا.  توازننا  يزعزع  الغ�صب  اأن  اإىل  املالحظات 
املرتبط  ال��ك��ورت��ي��زول  ه��رم��ون  م�صتويات  ت��رتاج��ع  عملياً، 
بال�صغط النف�صي، ما يعني اأن الغ�صب ي�صاعد النا�س على 
ا�صرتجاع الهدوء وال�صتعداد ملعاجلة امل�صكلة بدل التهرب 

منها.
لرينر  جينيفر  النف�صية  الطبيبة  بها  ق��ام��ت  درا���ص��ات  يف 
اإث��ارة غ�صب  ارتكزت على  مع زمالئها يف جامعة هارفارد 
املتطوعني فيها، اكت�صف الباحثون اأن الغ�صب ُي�صعف اآثار 

الكورتيزول على م�صتوى تفاعل القلب.
�صلبية  ع��اط��ف��ة  ط��وي��ل��ة  ف���رتة  اع��ُت��رب  الغ�صب  اأن  �صحيح 
ب��ام��ت��ي��از، ل��ك��ن ظ��ه��رت م��ع��ط��ي��ات ج���دي���دة يف جم���ال علم 
الأع�������ص���اب ك���ي ت��ع��ك�����س ه���ذه ال��ف��ك��رة. ي��ع��رف ال��ع��ل��م��اء اأن 
ال�صلوكيات كافة ترتكز على قوتني حتفيزيتني اأ�صا�صيتني: 
اإىل  املن�صود، وامليل  اإىل الق��رتاب من حتقيق الهدف  امليل 

الن�����ص��ح��اب اأو الب��ت��ع��اد ع��ن امل��ظ��اه��ر امل��زع��ج��ة. ت��ق��ع هذه 
ال�صلوكيات الرا�صخة يف الدماغ داخل الق�صرة الأمامية التي 
اأ�صبه بفرع تنفيذي للعواطف. يف هذا املجال، ت�صري  تكون 
تقنيات ت�صوير الدماغ والدرا�صات الكهربائية للدماغ دوماً 
اإىل اأهمية الف�س اجلبهي الأي�صر لإطالق ال�صلوكيات التي 
تدفعنا اإىل حتقيق الأهداف املن�صودة ونيل املكافاآت بطرائق 
ن�صاط  ويرتبط  ومنّظمة،  ومنهجية  ومنطقية  عقالنية 
يّت�صل  ال��ذي  ال�صلبي  بالنظام  اليمنى  الأم��ام��ي��ة  الق�صرة 
بدوافع الن�صحاب ويّت�صم بالكبت واخلجل وجتّنب العقاب 

والتهديدات.
تثبت م�صوحات الدماغ اأن الغ�صب ُيَن�ّصط الق�صرة الأمامية 
الي�صرى التي ترتبط بال�صلوكيات الإيجابية. كذلك يبدو 
اأنه مفيد اأو حتى ممتع يف درا�صات ت�صري اإىل تن�صيط اجلزء 
الدماغي الأي�صر الذي ي�صبح طاغياً حني يدرك الأ�صخا�س 

اأنهم ي�صتطيعون حت�صني و�صعهم.
ت�����ص��ارل��ز ك���ارف���ر م���ن ج��ام��ع��ة م���ي���ام���ي، واإي�������دي هارمون 
النف�س  علم  يف  خبريان  ويلز(،  )�صاوث  جامعة  من  جونز 
الج��ت��م��اع��ي ي��ج��ري��ان ال��ب��ح��وث ع���ن ال��غ�����ص��ب م��ن��ذ فرتة 
القدرة على  يوؤدي توقع  اأن  طويلة. كما يقولن، ُيفرت�س 
التحرك للتعامل مع حدث مثري للغ�صب اإىل تعزيز القوة 
جونز  اكت�صف  متنوعة،  درا�صات  يف  الإيجابية.  التحفيزية 
اأن امل�صاركني الذين ينالون عالمات مرتفعة على مقيا�س 
ق�صرة  يف  ب��ارزاً  ي�صجلون لمتاثاًل  الغ�صب  اإىل  امليل  يقّيم 
الق�صرة  يف  الن�صاط  من  اأعلى  وم�صتويات  اجلبهي،  الف�س 
الأمامية )اجلبهية( وفق الر�صم الكهربائي للدماغ مقابل 
اليمنى.  الأم��ام��ي��ة  املنطقة  يف  الن�صاط  م�صتويات  ت��راج��ع 
اأدت اإهانة امل�صاركني ع�صوائياً، مقارنًة مبعاملتهم بطريقة 
حيادية من حيث التوا�صل ال�صفهي، اإىل حتفيز الن�صاط يف 

الق�صرة اجلبهية الي�صرى.
انطالقاً من نتائج الدرا�صات املتعلقة بالغ�صب، بداأ علماء 
م�صاعر  ب��ني  ال��ع��واط��ف  ت�صنيف  ع��ن  يبتعدون  الأع�����ص��اب 
لون و�صف العواطف بح�صب  اإيجابية واأخرى �صلبية، ويف�صّ
�صلوكيات  حتفيز  على  قدرتها  اأي  التحفيزية(،  )وجهتها 
اأو  ال��ت��ه��رب  �صلوكيات  اأو  الأه����داف  حتقيق  م��ن  الق����رتاب 
الن�صحاب. �صمن هذا الإطار، ل ي�صتغرب العلماء اأن ينتج 
الغ�صب ال�صعادة. ويعترب فريق من العلماء الإ�صبان بقيادة 
ُتعترب  الغ�صب خمتلفة لأنها قد  اأن )حالة  نو�س هرييرو 
�صلبية لكنها حتّث النا�س على القرتاب من بلوغ اأهدافهم 
ا�صتناداً اإىل النتائج املرتبطة بزيادة ن�صاط اجلزء الدماغي 
الأي�صر(. حني نغ�صب اإذاً، منيل طبيعياً اإىل القرتاب من 

�صبب غ�صبنا ونحاول التخّل�س منه.
)ت�صارع  والبيولوجية  النف�صية  القيا�صات  ه��ريي��رو  حّلل 
الت�صتو�صتريون، وتراجع  القلب، وزيادة م�صتويات  �صربات 
اجلزء  يف  متماثل  غ��ري  ون�����ص��اط  ال��ك��ورت��ي��زول،  م�صتويات 
الدماغي الأي�صر( تزامناً مع افتعال �صعور الغ�صب. تدعم 
النتائج املفهوم القائل اإن الطبيعة تدفعنا اإىل التجاوب مع 
الغ�صب بطرائق ت�صّجعنا على القرتاب من العامل الذي 

الكورتيزول  م�صتوى  وُيخّف�س  القلب  �صربات  ي�صّرع 
التفكري  اإىل  الأي�صر  الدماغي  اجل��زء  ويدفع 

ذلك  من  للتخل�س  مبتكرة  بطرائق 
ي�صمح  ب��اخ��ت�����ص��ار،  ال��ع��ام��ل. 

اإطالق العنان للغ�صب 
مبا  ب���ت���ه���دئ���ت���ن���ا 

ي�����ك�����ف�����ي ك���ي 
ن���������ف���������ك���������ر 

يقة  بطر
�صليمة.

ت�����������ص�����ي�����ف 
درا��������������ص�������������ات 

جونز  ه�����ارم�����ون 
التفا�صيل  ب���ع�������س 

اإىل امل��و���ص��وع: )ح��ني ظّن 
ي�صتطيعون  ل  اأن��ه��م  الأف������راد 

املثري  امل��وق��ف  لت�صحيح  �صيء  فعل 
�صعورهم  با�صتمرار  اع��رتف��وا  للغ�صب، 

بالغ�صب لكنهم مل ي�صجلوا ن�صاطاً متزايداً 

الن�صاط  مب�صتوى  مقارنًة  الي�صرى  اجلبهية  الق�صرة  يف 
اإن  نقول  اأن  ميكن  عموماً،  اليمنى(.  اجلبهية  الق�صرة  يف 
اإل  الي�صرى  اجلبهية  الق�صرة  بن�صاط  يرتبط  ل  الغ�صب 
امل�صكلة  �صبب  من  الق���رتاب  اإىل  امليل  مع  يتزامن  عندما 
والقتناع بوجود فر�صة ملعاجلة الو�صع باأقل كلفة ممكنة.

وظيفة حقيقية
جّهزتنا الطبيعة مع مرور الوقت كي نغ�صب حني يهيننا 
الآخرون اأو ي�صتغلوننا اأو، بح�صب م�صطلحات علم النف�س 
التطوري، يفر�صون علينا كلفة مرتفعة )من وجهة نظرنا( 
كي يح�صلوا على منفعة �صغرية وغري مربرة )من وجهة 
الغ�صب(  تقييم  اإع��ادة  )نظرية  اإن��ه فحوى  اأي�صاً(.  نظرنا 
التي طرحها توبي وكو�صميد و�صيل. يعترب هوؤلء اأي�صاً اأن 
جتاه  تفاعالتنا  لتنظيم  الغ�صب  �صّمم  الطبيعي  النتقاء 
ت�صارب امل�صالح ال�صخ�صية بطرائق لواعية ت�صاعدنا على 
ال�صخ�س  الغ�صب  يدفع  اأخرى،  بعبارة  حتقيق م�صلحتنا. 
يعطيه  الذي  الثقل  تزيد  باأ�صاليب  الت�صرف  اإىل  املت�صرر 
الطرف املخطئ اإىل قيمته وم�صلحته. اإذا حقق اأي �صخ�س 
املنافع فح�صب بل  غا�صب النجاح، لن يعطي ذلك النجاح 
اأن يدفعه اإىل ا�صتعمال الغ�صب  اإنه �صيكون ممتعاً لدرجة 

بالطريقة نف�صها جمدداً.
النا�س احلقيقية  ت�صتك�صف عواطف  درا�صات  �صيل  ا�صتعمل 
عرب تقييم ردود فعلهم جتاه �صيناريوهات افرتا�صية وحُتّلل 
الوجه  تعابري  لر�صد  حمو�صبة  تدابري  وت�صتعمل  احلجج 
وحتليل الأ�صوات، فاكت�صف اأن الغ�صب يتاأجج طبيعياً حني 
)ي�صتخف ال�صخ�س مب�صلحتك مقارنًة مب�صلحته اخلا�صة 
الطرفني  توؤثر يف  التي  اأو اخلطوات  القرارات  اتخاذ  عند 
مقاي�صة  )معدل  املوؤ�صر  هذا  وزم��الوؤه  �صيل  ي�صّمي  معاً(. 

امل�صالح( ويهدف الغ�صب اإىل اإعادة تنظيم ذلك املعدل.
يعترب �صيل اأن الغ�صب يكون على الأرجح الطريقة الأولية 
واأ�صكال  امل�صالح  ت�صارب  ملعاجلة  النا�س  ي�صتعملها  التي 
امل���وارد(. ي�صمح لنا الغ�صب  اأخ��رى من )اخل��الف��ات ح��ول 
مبعرفة قيمتنا اخلا�صة يف اأي تفاعل �صدامي ثم ُي�صّجعنا 
على اإقناع الآخرين باإعادة النظر مبواقفنا وزيادة الرتكيز 
على كلفة ما نريد حتقيقه والتاأكد من اأّن الهدف ي�صتحق 

العناء.
يظّن �صيل اأن الغ�صب يجعل الهدف املرتبط بهذا ال�صعور 
)اأقل مياًل اإىل فر�س التكاليف واأكر مياًل اإىل حتّمل تلك 

التكاليف(.
اأ�صتاذ يف علم النف�س الجتماعي  يقول غريبن فان كليف، 
اأم�صرتدام: )ل اأكف عن اكت�صاف قدرة الغ�صب  يف جامعة 
لحظ  خمتلفة(.  ظ���روف  يف  اإيجابية  نتائج  اإع��ط��اء  على 
نظراءهم  ب��اأن  يقتنعون  ال��ذي��ن  املفاو�صني  اأن  كليف  ف��ان 

غا�صبون ي�صبحون اأكر مياًل 
تقدمي  اإىل 

يجيدون  الذين  الأ�صخا�س  الو�صع  هذا  ويفيد  التنازلت 
نظام  يقوم  واحت�صابه.  امل�صالح(  مقاي�صة  )معدل  ق��راءة 
الغ�صب الفطري يف داخلنا بتوجيه ال�صخ�س الغا�صب نحو 
مع  تعامله  طريقة  حت�صني  على  املذنب  ُت�صّجع  ت�صرفات 
ال�صخ�س الغا�صب عرب منحه املنافع اأو تخفي�س التكاليف 

املرتتبة عليه.
اأردنا اأن ن�صتخرج خال�صة مهمة من الأنباء الإيجابية  اإذا 
يكون  الغ�صب  اأن  ن�صتنتج  اأن  ميكن  الغ�صب،  ح��ول  كافة 
األ يبالغ  اأو �صاماً بح�صب املوقف القائم لكن يجب  �صحياً 
نطلق  اأن  الأف�صل  من  عموماً،  قمعه.  حماولة  يف  النا�س 

العنان لعواطفنا بدل اأن نقمعها.
ت��ق��ول ل��رين��ر م��ن ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد: )يف ن��ه��اي��ة املطاف، 
�صتقدم البحوث اأدلة على الفكرة القائلة اإن الأفراد املرنني 
والقادرين على التكيف مع ظروفهم يتمتعون باأنظمة مرنة 
جداً يف ال�صتجابة العاطفية. ل يغ�صب هوؤلء ب�صكل مزمن 
بح�صب  ف��ي��ه(.  مبالغ  ب�صكل  هدوئهم  على  يحافظون  ول 

راأيها، يكون الغ�صب مفيداً لنا ما دام يبقى معتدًل.

تعزيز �شبط النف�ض
اإذا كانت وظيفة الغ�صب احلقيقية تتعلق بفر�س التكاليف 
)معدل  م�صتوى  ل��زي��ادة  املنافع  م��ن  الآخ��ري��ن  ح��رم��ان  اأو 
الأ�صخا�س  ي�صبح  اأن  ُيفرت�س  لدينا،  امل�صالح(  مقاي�صة 
الذين زادوا قدراتهم على فر�س التكاليف اأكر مياًل اإىل 
الفوز يف ال�صراعات واأن يقتنعوا باأنهم ي�صتحقون معاملة 
اأف�صل وُيح�ّصنوا نظرتهم اإىل نف�صهم ومييلوا اإىل الغ�صب. 
بعبارة اأخرى، ي�صتطيع هوؤلء اأن يتحكموا مب�صريهم اأكر 

من الأ�صخا�س الذين ل يغ�صبون بقدرهم.
الرجال  اأن  وزم��الوؤه  �صيل  اآرون  النف�صي  الطبيب  اكت�صف 
الأقوياء ينجحون يف حّل �صراعاتهم ال�صخ�صية مبا ي�صّب 
اأكر  ويكونون  ال�صعفاء،  الرجال  اأكر من  يف م�صلحتهم 
�صخ�صية  عدائية  نزعة  ه��وؤلء  يحمل  الغ�صب.  اإىل  مياًل 
ومييلون اإىل تاأييد ا�صتعمال القوة الع�صكرية يف ال�صراعات 
العاملية. اأما املراأة، فكلما اعتربت نف�صها جذابة )مبا يوازي 
اأك���ر م��ي��اًل اإىل  ال���رج���ال(، �صت�صبح  ل���دى  ال��ق��وة  م��ف��ه��وم 
حتقيق  يف  وتنجح  ال�صتحقاق  م�صاعر  و�صتطّور  الغ�صب 

مبتغاها.

الغ�شب ير�ّشخ التعاون
ي�صري الرابط بني جاذبية الن�صاء اأو قوة الرجال و)الغ�صب 
تعاون  ع��الق��ات  اإق��ام��ة  على  الغ�صب  ق���درة  اإىل  امل�����ص��روع( 
الت�صرفات  ن�ص�����وء  قبل  ال��ت��واف��ق  على  ط��رف��ني  ح��ث  ع��رب 

العدائية.
ح��ل��ل��ت ج��ي��ن��ي��ف��ر ل��رين��ر م���ن ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد ردود فعل 
الأمريكيني على اعتداءات 11 �صبتمرب الإرهابية واكت�صفت 
النف�س  الثقة و�صبط  اأن م�صاعر الغ�صب وّلدت �صكاًل من 
على نطاق وا�صع، ما �صاهم يف تقلي�س اخلوف احلاد وحث 
النا�س على التكاتف من اأجل ق�صية م�صرتكة.

 لوحظ اأن الأ�صخا�س الذين غ�صبوا 
اإىل توّقع  اأقل مياًل  كانوا 
اعتداءات م�صتقبلية 
توّقع  ب��ي��ن��م��ا 
الأف������������������راد 
ن  ئفو خلا ا
وق����������������������وع 
اع����ت����داءات 

اإ�صافية.
لنا  ي���������ص����م����ح 
ال���������غ�������������������ص���������ب 
على  ب����احل����ف����اظ 
�����ص����ب����ط ال���ن���ف�������س 
الدفاع  يف  وال��رغ��ب��ة 
عن كل ما يخ�صنا، لكن 
و�صع  على  مفعوله  يتوقف 
اإىل  نحتاج  لأننا  الطرفني معاً 
م��ن ي�����ص��رق اأم��الك��ن��ا ك��ي نت�صجع 

على البحث عن اأمالك اأخرى!

... ويزيد التفاوؤل
اكت�صف الطبيب النف�صي بريت فورد من كلية بو�صطن اأن 
بدرجة  التهديدات  لوجود  التنبه  اإىل  النا�س  يدفع  القلق 
املكافاآت  يدركون  احلما�صة  م�صاعر  جتعلهم  بينما  فائقة، 
التي تنتظرهم. اأما الغ�صب فيزيد تركيزهم الب�صري على 
املعلومات القّيمة وي�صاعد النا�س على روؤية ما يريدونه بدل 
ح�صر انتباههم بال�صلبيات. ل يحمل الأ�صخا�س اخلائفون 
تقييماً )خمتلفاً بالكامل( عن م�صتوى املخاطر يف بيئتهم 
مقارنًة بالأ�صخا�س الغا�صبني فح�صب، بل يدفعهم خوفهم 

اإىل املبالغة يف تقدير املخاطر.

تقوية ح�ض القيادة
كليف  ف��ان  غ��ريب��ن  ال��ه��ول��ن��دي  النف�صي  الطبيب  اكت�صف 
الأدنى  املوظفني  يدفع  القائد  ي�صتعمله  الذي  الغ�صب  اأن 
هوؤلء  ي��ك��ون  اأن  ب�����ص��رط  ج��ي��د  اأداء  ت��ق��دمي  اإىل  م�����ص��ت��وى 
لدى  املرح  يكون  لكن  القائد.  ت�صرفات  لقراءة  م�صتعدين 
القائد اأكر فاعلية بالن�صبة اإىل الِفَرق التي ل تهتم كثرياً 

بقراءة املوؤ�صرات العاطفية.
�صرعان  جوبز!  �صتيف  بقدر  ثائرين  ن�صبح  األ  يجب  اإمن��ا 
ما تّت�صح ا�صرتاتيجية ا�صتعمال الغ�صب املتفّجر الدائم اأو 
اأو مقاومتها. كان جوبز معروفاً  املتقطع وميكن جتاهلها 
بغ�صبه املزمن لكنه كان ي�صتعمل تلك العاطفة حلّث اأكر 
موظفيه اإبداعاً على تقدمي اأداء ا�صتثنائي. لكن يف النهاية 
خ�صر غ�صبه مفعوله وطرح خطراً على فاعليته لدرجة اأنه 

اأُجرب على الرحيل من ال�صركة التي اأ�ّص�صها.
)جونز  م�صت�صفى  يف  نف�صي  طبيب  كاتالدو،  مايكل  يقول 
على  ُتعاَقب  ومل  الغ�صب  منافع  ح�صدَت  )اإذا  هوبكينز(: 
على  ال�صيطرة  تفقد  ق��د  ت��ري��ده،  م��ا  اأع��ط��اك  ب��ل  �صلوكك 

املنافع وتتم�صك ب�صلوكك حني ي�صبب لك تدمرياً ذاتياً(.

الرتكيز على امل�شائل العملية
ل تن�صاأ احلوافز الإيجابية جتاه العوامل املرتبطة بالغ�صب 
اإل اإذا اأدرك النا�س اأنهم قادرون على نيل املكافاآت، بح�صب 
يف  )اأوتريخت(  جامعة  من  اأرت�س  هانك  النف�صي  الطبيب 
ه��ول��ن��دا. يف ظ��ل غ��ي��اب ه��ذا ال�صياق م��ن امل��ك��اف��اآت، يطغى 
امليل اإىل جتنب املواقف. ت�صري النتائج اإىل اأن نظام غ�صبنا 

م�صمم لبلوغ الأهداف املمكنة وغري امل�صتحيلة.

تاأجيج االإبداع والطموح
التي  الأف��ك��ار  الغ�صب م��ع غربلة  ت��زام��ن  ال��ت��اأك��د م��ن  بعد 
ب�صاأنها،  للتناق�س  مت�صاربة  اأفكار  ط��رح  اإىل  النا�س  تدفع 
و�صع فريق من الباحثني الهولنديني امل�صاركني يف مواقف 
غ�صب اأو حزن اأو حالت حيادية اأخرى ثم طلب منهم اأن 

يغربلوا اأفكارهم ب�صاأن الطرائق التي حتمي البيئة. 
مبتكرة  اأف��ك��اراً  الغ�صب  جمموعة  �صمن  الأ�صخا�س  ط��رح 
اأو احل����الت  اأك�����ر م���ن امل�����ص��ارك��ني يف جم��م��وع��ة احل�����زن 
اأ�صبحت مت�صابهة بني  النهائية  النتيجة  اأن  احليادية، مع 

جميع الفئات مع مرور الوقت.
لنفكر باأعمال املواهب العظيمة التي كانت معروفة بغ�صبها 
حول العامل: فران�صي�س بايكون ووجوهه ال�صارخة، ديفيد 
اأدري�����ان ري�����س وق�صائدها  امل��ب��ه��رة،  م��ام��ي��ت وم�����ص��رح��ي��ات��ه 
وق�صائد  وول���ف  فريجينيا  الن�صائية،  للحركة  ال��داع��م��ة 
Diving Into the Wreck )الغو�س يف احلطام( 

وخمتلف اأعمالها.
ويح�صر  املُ��ن�����ّص��ط��ة  ال��ه��رم��ون��ات  ي��وؤج��ج  الغ�صب  اأن  ي��ب��دو 
النتباه تزامناً مع حترير التفاعالت الجتماعية واإطالق 

�صلوكيات اأقل �صوابية من الناحية ال�صيا�صية.

ذكاء عاطفي
لون  ذكر بريت فورد ومايا تامري اأن الأ�صخا�س الذين يف�صّ
اأن ي�صعروا بعواطف مفيدة )مثل الغ�صب(، حتى لو كانت 

التجربة مزعجة عند مواجهة الآخرين مثاًل، 
الذين  الأ�صخا�س  م��ن  اأك��ر  العاطفي  ب��ال��ذك��اء  يتمتعون 
ال��رغ��ب��ة يف  ت��ك��ون  ب��ال�����ص��ع��ادة: )ق���د  ي�����ص��ع��روا  اأن  لون  يف�صّ

ال�صعور بال�صوء مفيدة اأحياناً والعك�س �صحيح!(.

قوة طبيعية اإيجابية !

الغ�صب.. يوؤجج طموحات ال�صاحلني وال�صيئني ويزيد اإبداعهم
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 102985 

 با�صم  جارد اقريكل�صرال ري�صري�س اند �صريفي�صز برايفيت ليمتد . 

 وعنوانه  80 – بادامي باغ ، لهور � الباك�صتان 

وامل�صجلة حتت رقم  : )   156735 (                    بتاريخ  :    2011/10/16

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/11/20    وحتى تاريخ :  2027/11/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 104078         

 با�صم  لو�صيانو باربريا ا�س. اآر. ال. 

وعنوانه  8،  فيا كاردو�صي، 20123 ميالن، ايطاليا 

وامل�صجلة حتت رقم  : )      (                    بتاريخ  :    2012/4/16

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/12/9   وحتى تاريخ :  2027/12/9   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 103679 

 با�صم  ئي واي جي ان ليميتد 

وعنوانه  ون مونتاجيو بلي�س ، اي�صت باي �صرتيت ،  نا�صاو، جزر البهاما 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    97510(                    بتاريخ  :    2009/10/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/11/28  وحتى تاريخ :  2027/11/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 103680 

 با�صم ئي واي جي ان ليميتد 

وعنوانه  ون مونتاجيو بلي�س ، اي�صت باي �صرتيت ،  نا�صاو، جزر البهاما 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    156737(                    بتاريخ  :    2011/10/16

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/11/28  وحتى تاريخ :  2027/11/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 104080        

 با�صم  بينكبريي ، انك. 

وعنوانه  2212 دبليو. وا�صنطن بوليفارد. لو�س اجنلو�س كاليفورنيا 90018 

الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    156741(                    بتاريخ  :    2011/10/16

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/12/9  وحتى تاريخ :     2027/12/9

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 104939 

 با�صم  ت�صري�س اآند ديوايت كو.، انك. 

وعنوانه  500 ت�صارلز اإيوينج بوليفارد ، اإيوينج ، 

نيوجري�صي 08628 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�صجلة حتت رقم  : )  97523 (                    بتاريخ  :    2009/10/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/12/31  وحتى تاريخ :     2027/12/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 104940 

 با�صم  ت�صري�س اآند ديوايت كو.، انك. 

وعنوانه  500 ت�صارلز اإيوينج بوليفارد ، اإيوينج ، 

نيوجري�صي 08628 ، الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�صجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    2012/12/30

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/12/31  وحتى تاريخ :     2027/12/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 104941        

 با�صم  باركواي هولدينجز ليميتد 

وعنوانه  111 �صومري�صيت رود رقم 01 � 15 ، �صنغافورة 238164   .

وامل�صجلة حتت رقم  : )    98571(                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/12/31  وحتى تاريخ :    2027/12/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 103681 

 با�صم  ئي واي جي ان ليميتد 

وعنوانه  ون مونتاجيو بلي�س ، اي�صت باي �صرتيت ،  نا�صاو، جزر البهاما 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    97511(                    بتاريخ  :    2009/10/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/11/28  وحتى تاريخ :  2027/11/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 103682 

 با�صم  ئي واي جي ان ليميتد 

وعنوانه  ون مونتاجيو بلي�س ، اي�صت باي �صرتيت ،  نا�صاو، جزر البهاما 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    127940(                    بتاريخ  :    2011/1/5

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/11/28  وحتى تاريخ :  2027/11/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 103683 

 با�صم ئي واي جي ان ليميتد 

وعنوانه  ون مونتاجيو بلي�س ، اي�صت باي �صرتيت ،  نا�صاو، جزر البهاما 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    127941(                    بتاريخ  :    2011/1/5

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/11/28  وحتى تاريخ :  2027/11/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 105214        

 با�صم  �صيك�س فالجز ثيم بارك�س، اإنك . 

وعنوانه  924 افينيو جيه. اي�صت، جراند برايري، 

تك�صا�س 75050،  الوليات املتحدة الأمريكية.  

وامل�صجلة حتت رقم  : )    (                    بتاريخ  :    2012/4/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/1/8  وحتى تاريخ :    2028/1/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 104942        

 با�صم  باركواي هولدينجز ليميتد 

وعنوانه  111 �صومري�صيت رود رقم 01 � 15 ، �صنغافورة 238164   . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    98572(                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/12/31  وحتى تاريخ :    2027/12/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 104943        

 با�صم  باركواي هولدينجز ليميتد 

وعنوانه  111 �صومري�صيت رود رقم 01 � 15 ، �صنغافورة 238164   .

وامل�صجلة حتت رقم  : )    98573(                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/12/31  وحتى تاريخ :    2027/12/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 104944        

 با�صم  باركواي هولدينجز ليميتد 

وعنوانه  111 �صومري�صيت رود رقم 01 � 15 ، �صنغافورة 238164   . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    98574(                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/12/31  وحتى تاريخ :    2027/12/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 104945        

 با�صم  جلينيجليز انرتنا�صيونال بي تي ئي  ال تي دي 

وعنوانه  رقم 1 جراجن رود، رقم 01- 11 اور�صارد بيلدينج، �صنغافورة 239693

وامل�صجلة حتت رقم  : )    148600(                    بتاريخ  :    2011/8/1

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/12/31  وحتى تاريخ :    2027/12/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 104946        

 با�صم  جلينيجليز انرتنا�صيونال بي تي ئي  ال تي دي 

وعنوانه  رقم 1 جراجن رود، رقم 01- 11 اور�صارد بيلدينج، �صنغافورة 239693

وامل�صجلة حتت رقم  : )    148599(                    بتاريخ  :    2011/8/1

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/12/31  وحتى تاريخ :    2027/12/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 105219        

 با�صم ماونت اليزابيث ميديكال هولدينجز ال تي دي 

وعنوانه  رقم 1 جراجن رود، رقم 01- 11 اور�صارد بيلدينج ، �صنغافورة 239693 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    97826(                    بتاريخ  :    2009/11/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/1/8  وحتى تاريخ :  2028/1/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 105220        

 با�صم  ماونت اليزابيث ميديكال هولدينجز ال تي دي 

وعنوانه  رقم 1 جراجن رود، رقم 01- 11 اور�صارد بيلدينج ، �صنغافورة 239693

وامل�صجلة حتت رقم  : )    148598(                    بتاريخ  :    2011/8/1

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/1/8  وحتى تاريخ :  2028/1/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 105221 

 با�صم  هوي�صت فيتني�س �صي�صتيمز، اإنك. 

وعنوانه  9990 اإمباير �صرتيت ، �صويت  130 ،    �صان دييغو ، كاليفورنيا 92126 ، 

  الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    97827  (                    بتاريخ  :    2009/11/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/1/8    وحتى تاريخ :  2028/1/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
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املال والأعمال

»االحتادية لل�صرائب« تو�صح اإجراءات اال�صترياد 
لالأعمال غري امل�صجلة يف »�صريبة القيمة امل�صافة« 

•• اأبوظبي-وام:

غري  لالأعمال  ال�صترياد  اإج���راءات  لل�صرائب  الحتادية  الهيئة  اأو�صحت 
امل�صجلة يف نظام �صريبة القيمة امل�صافة. فقد اعتمدت الهيئة نظام الدرهم 
بهدف  ال�صمانات،  لتقدمي  الإل��ك��رتوين  وال�صمان  للدفع،  الإل��ك��رتوين 
واإجناز  امل�صجلني لديها،  للموردين غري  ال�صريبة  �صداد  اإج��راءات  ت�صهيل 

معامالتهم ب�صال�صة و�صرعة و�صهولة.
وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب��ي��ان ل��ه��ا ام�������س: ي��ت��وج��ب ع��ل��ى م�����وردي ال�����ص��ل��ع اتباع 
الإجراءات اجلمركية العتيادية ومن ثم �صداد �صريبة القيمة امل�صافة من 
اإقرار  – منوذج   VAT301 ال�صرتداد منوذج  ت�صريح  ا�صتكمال  خالل 
ا�صترياد لدفع �صريبة القيمة امل�صافة والدفع من خالل بوابة اخلدمات 
الدرهم  نظام  طريق  وع��ن   eservices.tax.gov.ae الإلكرتونية 
الإلكرتوين والذي يقبل كل من بطاقات الدرهم الإلكرتوين والبطاقات 
من  معتمدة  جمركي  تخلي�س  �صركة  طريق  عن  اأو  الأخ���رى،  الئتمانية 
الهيئة الحتادية لل�صرائب عند اأي منفذ دخول، اأو من خالل وكيل �صحن 
تقوم  �صريع  بريد  �صركة  اأي  اأو  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  م��ن  معتمد 

بتو�صيل ال�صلع للموردين. 
اأو  ترانزيت  الت�صدير،  اإع��ادة  بغر�س  بال�صترياد  امل��ورد  قيام  حالة  يف  اأم��ا 
اإدخال موؤقت فعليه اتباع الإجراءات اجلمركية العتيادية ومن ثم تقدمي 
�صمان بقيمة ال�صريبة امل�صتحقة على ال�صلع. ويتم ذلك من خالل اإدخال 
الرقم املرجعي لل�صمان الإلكرتوين الذي مت احل�صول عليه �صابقاً يف املوقع 
الإلكرتوين eservices.tax.gov.ae ، اأو من خالل �صركة تخلي�س 
اأو  الدخول  منفذ  عند  لل�صرائب  الحتادية  الهيئة  من  معتمدة  جمركي 

وكيل �صحن معتمد من الهيئة الحتادية لل�صرائب.

�صفري الدولة يف نيودلهي ووزير املالية 
الهندي يبحثان جماالت اال�صتثمار

نيودلهي-وام:
بحث �صعادة الدكتور اأحمد عبد الرحمن البنا �صفري الدولة لدى جمهورية 
الهند ومعايل اأرون جيتلي وزير املالية الهندي �صبل تعزيز العالقات الثنائية 

بني البلدين ال�صديقني وخا�صة يف املجالت ال�صتثمارية والتجارية.
املالية  وزارة  م��ق��ر  يف  الأول  ق��ب��ل  ام�����س  ج���رى  ال����ذي  الج��ت��م��اع  وخ����الل 
اأن  اأحمد البنا  الهندية يف العا�صمة نيودلهي ذكر �صعادة ال�صفري الدكتور 
اإىل  التجاري  التعاون  جم��رد  من  التاريخ  عرب  تطورت  البلدين  عالقات 
حجم  من  كبري  ب�صكل  �صيزيدان  البلدين  ان  موؤكدا  ا�صرتاتيجية  �صراكة 
التجارة وال�صتثمارات الثنائية على مدى ال�صنوات القادمة وفقا لتفاقية 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  امل��وق��ع��ة  ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �صاأنها  م��ن  وال��ت��ي  الهند،  وجمهورية  املتحدة 

وال�صرتاتيجية بني البلدين.
�صورة

طريان االإمارات تد�صن رحلة طائرة بوينج 
»777-300 اإي اآر« يف مطار جنيف

•• جنيف-وام:

لدى  الم���ارات  لدولة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  الزعابي  �صامل  عبيد  �صعادة  �صارك 
الأمم املتحدة يف جنيف يف حفل مكتب طريان الإمارات يف جنيف للتد�صني 
يف مطار  اآر”  اإي   300-777“ بوينج  الر�صمي لرحلة طائرة من ط��راز 
جنيف. وثمن �صعادته مبادرة طريان الإمارات بجعل هذه الطائرة التجارية 
النفاثة حتمل �صورة املغفور له باإذن اهلل تعاىل، ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
وذلك تنفيذا للمبادرة  نهيان، طّيب اهلل ثراه، و�صعار “عام زايد 2018”، 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة 
الإن�صاين  ل��الإرث  جت�صيدا  زايد”،  “عام   2018 باعتماد عام  حفظه اهلل، 
القائد  مل���رور م��ائ��ة ع��ام على م��ي��الد  امل��وؤ���ص�����س، وتخليدا  ل���الأب  وال��ق��ي��ادي 
احلكيم املُلهم. وعرّب �صعادة ال�صفري عن فخره واعتزازه باملرتبة املتقدمة 
التي يحتلها طريان الإمارات لي�س فقط يف منطقة ال�صرق الأو�صط بل يف 
اأ�صبوعيا من  رحلة   3،600 اأك��ر من  ال�صركة  ُت�صرّي  ، حيث  باأ�صره  العام 
81 دولة  140 مدينة يف  اأك��ر من  اإىل  ال���دويل،  دب��ي  مركزها يف مطار 
عرب ق��ارات العامل. واأك��د �صعادته اأن هذه الإجن���ازات مل ت��اأت من ف��راغ بل 
هي نتاج لل�صيا�صة احلكيمة التي و�صع اأ�ص�صها القائد املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، والتي �صار على نهجها �صاحب ال�صمو 
و�صاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ا�صحاب ال�صمو حكام المارات، والتي تهدف اإىل حتقيق جمتمع متما�صك، 
تناف�صي،  واقت�صاد  للجميع،  �صحي  ونظام  اجل���ودة،  ع��ايل  تعليمي  ونظام 
ونظام ق�صائي عادل، وبيئة م�صتدامة وبنية حتتية متكاملة. و�صدد �صعادته 
على اأن هذه ال�صيا�صة احلكيمة للدولة كان لها الأثر الإيجابي املبا�صر على 
كل موؤ�صرات التنمية، حيث ت�صري التقديرات اىل اأن اإجمايل الناجت املحلي 

للدولة بلغ 440 مليار دولر اأمريكي يف عام 2017. 

»مياه وكهرباء اأبوظبي« �صتك�صف يف اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة عن اكرب م�صروع عاملي لتحلية املياه

واأو�صح الأحبابي اأهمية م�صاركة الهيئة 
الهام،  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  احل����دث  ه���ذا  يف 
التي  التحديات  مواجهة  يف  للم�صاهمة 
املنطقة،  يف  امل���ي���اه  مب�����ص��ت��ق��ب��ل  ت��ت��ح��ك��م 
التي  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  وا����ص���ت���ع���را����س 
�صركاتها  وجم��م��وع��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  تطبقها 
اإح��داث نقلة نوعَيّة يف طريقة  من اأج��ل 

تاأمني الطلب على املياه.
�صيف  الدكتور  �صعادة  اأ�صار  جانبه  وم��ن 
مياه  هيئة  ع��ام  مدير  ال�صيعري  �صالح 
ب��الإن��اب��ة اإىل حر�س  اأب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء 
مع  التعاون  عالقات  تعزيز  على  الهيئة 
كافة ال�صركاء ال�صرتاتيجيني مبا يخدم 
امل�صتقبلية،  وخططها  الهيئة  تطلعات 
فعاليات  يف  الهيئة  م�صاركة  اأن  م��وؤك��دا 
اإىل  تهدف  لال�صتدامة  اأبوظبي  اأ�صبوع 
تعزيز مكانة اأبوظبي العاملية يف جمالت 
امل�صتدام  وال�صتثمار  وال��ك��ف��اءة  البتكار 
 ،2030 اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  الأم��ث��ل �صمن 
وم�صيدا باأهمية ال�صراكة ال�صرتاتيجية 
يف تعزيز تطلعات الهيئة  “م�صدر”  مع 
اأف�صل  ب����ني  م��ت��ق��دم��ة  م���رت���ب���ة  ل���ب���ل���وغ 
ال�صركات العاملة يف قطاع املاء والكهرباء 

بحلول عام 2020.
د ال�صيعري حر�س الهيئة وجمموعة  واأَكّ
التنمية  امل�صاركة يف خطة  �صركاتها على 
امل�صتدامة التي ت�صعى احلكومة الر�صيدة 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  وك���ه���رب���اء  م��ي��اه  ه��ي��ئ��ة  اع��ل��ن��ت 
اأبوظبي  اأ����ص���ب���وع  خ����الل  ���ص��ت��ع��ل��ن  ان���ه���ا 
ل���ال����ص���ت���دام���ة ع����ن ط�����رح ط���ل���ب لإب������داء 
املياه  لتحلية  م�����ص��روع  لأك���رب  اله��ت��م��ام 
على م�صتوى العامل لإنتاج 200 مليون 
بتقنية التنا�صح  املياه يومياً  جالون من 
وال���ذي  ال��ط��وي��ل��ة،  منطقة  يف  ال��ع��ك�����ص��ي 
على  املياه  لتحلية  م�صروع  اأك��رب  �صيمثل 

م�صتوى العامل.
�صركاتها  وجم��م��وع��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وت�����ص��ارك 
رئي�صّي  وراٍع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  ك�����ص��ري��ك 
والقمة   2018 للمياه  العاملية  للقمة 
العاملية لطاقة امل�صتقبل 2018 اللذين 
فعاليات  �صمن  “م�صدر”  ت�صت�صيفهما 
اأ�صبوع اأبوظبي لال�صتدامة، حتت رعاية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
الفرتة  خ��الل  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
من 15 اإىل 18 يناير اجلاري يف مركز 

اأبوظبي للمعار�س.
م�صلح  ع��ل��ي  اهلل  ع��ب��د  ����ص���ع���ادة  واأ�����ص����اد 
هيئة  اإدارة  جمل�س  “رئي�س  الأح��ب��اب��ي 
الذي  بالدعم  اأبوظبي”  وكهرباء  مياه 
ي��ح��ظ��ى ب���ه ق���ط���اع امل�����اء وال���ك���ه���رب���اء يف 
الر�صيدة،  احل��ك��وم��ة  ق��ب��ل  م��ن  الإم�����ارة 
معربا عن تقديره لروؤية �صاحب ال�صمو 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ 
الدولة “حفظه اهلل” وتوجيهات �صاحب 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ال�صيخ  �صمو  ومتابعة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي����د  ه����زاع 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي لتعزيز 
م�صرية التنمية التي ت�صهم فيها الهيئة 
من خالل م�صاريع البنية التحتية للماء 
موؤكدا  الدولة،  م�صتوى  على  والكهرباء 
دور الهيئة وجمموعة �صركاتها يف تعزيز 
هدف حكومة اأبوظبي ب�صاأن قطاع مياه 
وكهرباء و�صرف �صحي م�صتدام، ي�صمن 

ال�صتثمار الأمثل للموارد.

ع��ل��ى عاتقها  ت���اأخ���ذ  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، ح��ي��ث 
ماء  قطاع  جت��اه  احلكومة  ه��دف  تنفيذ 
وكهرباء و�صرف �صحي م�صتدام ي�صمن 
ال����ص���ت���غ���الل الأم����ث����ل ل���ل���م���وارد، وذل���ك 
القطاع  تطوير  على  العمل  خ��الل  م��ن 
وامل��ح��اف��ظ��ة على م����وارده، وخ��ل��ق فر�س 
عمل منا�صبة لأبناء الدولة، وتدريب قادة 
امل�صتقبل، وو�صع اخلطط ال�صرتاتيجية 
الطلب  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال��ع��م��الق��ة  وامل�������ص���اري���ع 
املتزايد على املاء والكهرباء، وقد متكنت 
التنموية  اجل���ه���ود  ق���ي���ادة  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
اأكر  ي���واك���ب  م�����ص��ت��وى  اإىل  واخل��دم��ي��ة 
املجال،  هذا  يف  متيزا  العاملية  املمار�صات 
اأك��رب قطاع  ثاين  القطاع مرتبة  ليحتل 
يف الإمارة بعد قطاع النفط، حيث بلغت 
للقطاع  ال��ق�����ص��وى  الإج��م��ال��ي��ة  ال���ق���درة 
يوميا،  ك��ه��رب��اء  م��ي��ج��اواط   16،922
بعد  يوميا،  مياه  جالون  مليون  و960 
للماء  اإنرتنا�صونال  املرفاأ  دخول حمطة 

والكهرباء حّيز الت�صغيل.
م�صروع  اع��الن  ط��رح  ان  ال�صركة  وبينت 
دع��������وة كافة  ي��ت�����ص��م��ن  امل�����ي�����اه  حت���ل���ي���ة 
الهتمام  لإب��داء  واملطورين  الئتالفات 
املنتج  لنموذج  وفقا  امل�صروع  هذا  لتنفيذ 
امل�����ص��ت��ق��ل ال����ذي ت��ط��ب��ق��ه ال��ه��ي��ئ��ة �صمن 
ب���رن���ام���ج اخل�����ص��خ�����ص��ة ب��ال�����ص��راك��ة مع 

الهيئة  �صتمتلك  حيث  اخلا�س،  القطاع 
ن�صبة %60 من اأ�صهم امل�صروع، يف حني 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  م��ن  ر  امل���ط���ِوّ �صيمتلك 
ن�صبة %40 املتبقية، وذلك بهدف تاأمني 
لل�صرب يف  ال�صاحلة  املياه  اإم��داد  �صمان 
اإمارة اأبوظبي و دعم املبادرات احلكومية 
الرامية اإىل خف�س التكاليف يف القطاع 
من خالل ا�صتخدام تكنولوجيا التنا�صح 
العك�صي ذات الكفاءة والتناف�صية العالية، 
التي ت�صهم يف تقليل احلاجة اإىل توليد 
ذات  التوربينات  من  ال�صتاء  يف  الكهرباء 
الدورة املركبة التي تعمل بالغاز وتقليل 

تكاليف الوقود يف القطاع ب�صكل كبري.
العك�صي  ال��ت��ن��ا���ص��ح  ت��ق��ن��ي��ة  وت�����ص��ت��ط��ي��ع 
حتلية املياه دون احلاجة لت�صغيل حمطة 
الإنتاج امل�صرتك. وتعترب هذه اخلا�صية 
ميزة اقت�صادية توفرها مرونة التنا�صح 
العك�صي بحيث ت�صاعد يف تر�صيد ا�صتهالك 
التكلفة  وتخف�س  ال�صتاء  الغاز يف ف�صل 
الكلية. ويت�صمن هذا امل�صروع تطوير و 
متويل واإن�صاء و ت�صغيل و�صيانة و متلك 
با�صتخدام  البحر  مياه  لتحلية  حمطة 
اإنتاج  ب�صعة  العك�صي  ال��ت��ن��ا���ص��ح  تقنية 
200 مليون جالون من املياه يومياً من 
البنية  اإىل  بالإ�صافة  الإنتاجية،  القدرة 
التحتية ذات ال�صلة، يف جممع الطويلة 

•• عجمان ـ الفجر 

علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  ك�صفت 
عجمان،  اأع��م��ال  �صيدات  جمل�س  رئي�س 
من  جملة  تنفيذ  اإىل  ي�صعى  املجل�س  اأن 
امل���ب���ادرات وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة خالل 
العام 2018 بهدف زيادة خدمة �صيدات 
املجل�س  وع�����ص��وات  ع��ام  ب�صكل  الأع��م��ال 
واحلا�صالت على رخ�صة بدايات خا�صة 
وتطوير  طموحاتهن  م��ع  يتنا�صب  مب��ا 

وا�صتدامة م�صاريعهن.
فعالياته  ا�صتهل  املجل�س  اأن  مو�صحة 
للعام 2018 مببادرة “ريوقي” والتي 
الفعاليات  ع�����ص��رات  تنفيذ  اإىل  ي�صعى 
العمال  �صيدات  بتمكني  واملعنية  منها 
ات��اح��ة الفر�صة  امل��ج��ل�����س م��ن  ع�����ص��وات 
لتقدمي املاأكولت وامل�صروبات )الريوق( 
ملوظفي ومتعاملي الدوائر احلكومية يف 
اإم��ارة عجمان، حيث يعمل املجل�س على 
طوال  اأ���ص��ب��وع��ي  ب�صكل  امل���ب���ادرة  تنظيم 
ال��ع��ام ي��وم��ي الح���د والأرب���ع���اء يف دائرة 
الأرا����ص���ي وال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��اري ودائ����رة 
املالية يف عجمان، هذا اإىل جانب تنظيم 
املبادرة يف خمتلف اجلهات احلكومية يف 

الإمارة.
امل���ب���ادرة ه��ي الأح����دث  اإىل ان  وا����ص���ارت 
�صيدات  جم��ل�����س  خ���دم���ات  ���ص��ل�����ص��ل��ة  يف 

جتارة  غرفة  اإىل  التابع  عجمان  اعمال 
و�صناعة عجمان، وموؤكدة على ال�صداء 
خالل  �صهدتها  التي  للمبادرة  الطيبة 
�صيدات العمال  2017 من قبل  العام 
ا�صت�صافت  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  اأو  امل�����ص��ارك��ات 

املبادرة.
علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  وثمنت 
ج���ه���ود اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف اجن���اح 
لأهدافها  وال���و����ص���ول  ري���وق���ي  م���ب���ادرة 
وا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��ا يف خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات، 

مل�صاريع  الرتويج  ال��ذي ي�صب يف  الأم��ر 
بدايات  رخ�����ص��ة  ���ص��اح��ب��ات  وم��ن��ت��ج��ات 
ع�صوات املجل�س وربطهن ب�صكل مبا�صر 

مع املجتمع.
خالل  ي�����ص��ع��ى  امل��ج��ل�����س  ان  واأ�����ص����اف����ت 
�صيدات  رب��ط  زي���ادة  اإىل   2018 ال��ع��ام 
الأع��م��ال مع املجتمع من خ��الل تنظيم 
املبادرات  وتنفيذ  املتخ�ص�صة  امل��ع��ار���س 
بالتعاون مع �صركاء املجل�س من اجلهات 
املعنية  واجل��ه��ات  واخل��ا���ص��ة  احلكومية 

ب���ري���ادة امل������راأة والأ�����ص����ر امل��ن��ت��ج��ة.  هذا 
عجمان  اعمال  �صيدات  جمل�س  وي�صعى 
مع  اخل���ربات  وت��ب��ادل  �صراكاته  لتعزيز 
�صيدات  بتنمية  املعنية  اجلهات  خمتلف 
الأع����م����ال وت��ط��وي��ر م�����ص��اري��ع��ه��ن، وقد 
ا���ص��ت��ق��ب��ل ن����ادي ���ص��ي��دات ال�����ص��ارق��ة فرع 
امل��دام، وفد من جمل�س �صيدات عجمان 
خالل زيارته مل�صغل “ن�صيج” للخياطة، 
به  تعمل  ن�صائي  م�صغل  اأول  يعد  ال��ذي 
املالب�س  ب��اإن��ت��اج  متخ�ص�س  م��واط��ن��ات، 

التابعة  ال��و���ص��ط��ى  ب��امل��ن��ط��ق��ة  اجل���اه���زة 
لإمارة ال�صارقة.  وخالل الزيارة وجهت 
ال�صكر  علي،  اآل  خليفة  اأم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة 
اإىل ن���ادي ���ص��ي��دات ال�����ص��ارق��ة  ع��ل��ى هذه 
�صبل  بحث  اإىل  الهادفة  املميزة،  الزيارة 
موؤكدًة  وامل��ج��ل�����س  امل�صغل  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
امل�صاريع  دع���م  املجل�س  اأه����داف  م��ن  اأن 

احلكومية وحتفيزها.
واأكدت على اأهمية الزيارة  لالإطالع على 
والوطنية  الناجحة  و  املميزة  التجارب 
هذا  بال�صيدات يف  ج��داً  “فخورة  وقالت 
الفر�صة  ومنحهن  واإع��ط��ائ��ه��ن  امل�صغل 

لي�صبحن رائدات يف جمال الأعمال«.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي مبقرها  القت�صادية  التنمية  دائرة  نظمت 
ور�صة  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وتعريفهم  توعيتهم  بهدف  املفت�صني  لفريق  عمل 
بالالئحة التنفيذية للقانون الحتادي رقم 8 ل�صنة 
مت  التي  امل�صافة  القيمة  �صريبة  ���ص��اأن  يف   2017
تطبيقها اعتباراً من اول يناير اجلاري، ومت اعتماد 

ن�صبة منخف�صة لها بحوايل 5%.
وقال �صعادة حممد منيف املن�صوري املدير التنفيذي 
اأهمية  اإن  للدائرة  التابع  لالأعمال  ابوظبي  ملركز 
هذه الور�صة تكمن يف تركيزها على اجلوانب الفنية 
املفت�صني  امل�صافة وتعريف  القيمة  لتطبيق �صريبة 
التنمية  ودوائ��ر  لل�صرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  ب��دور 
البيع  الق��ت�����ص��ادي��ة يف م��راق��ب��ة وم��ت��اب��ع��ة م��ن��اف��ذ 
ال�صريبي  النظام  يف  الت�صجيل  باأهمية  وتوعيتها 

للهيئة. واأ�صاف اأن الور�صة اأو�صحت اأهمية تطبيق 
امل�صافة  القيمة  �صريبة  الم�����ارات  دول���ة  ح��ك��وم��ة 
كعائد واإيرادات مهمة ت�صاعدها على تقدمي العديد 
من اخلدمات العامة املختلفة ملواطنيها وللمقيمني 
واملدار�س  والطرقات  امل�صت�صفيات  ذل��ك  يف  مبا  بها 
وخدمات  ال��ن��ف��اي��ات  واإدارة  وامل��ت��ن��زه��ات  احلكومية 
من  تكاليفها  تغطية  يتم  ال��ت��ي  وغ��ريه��ا  ال�صرطة 

امليزانيات احلكومية.
الور�صة  ب��اأن  املن�صوري  منيف  حممد  �صعادة  واف��اد 
حت�صيل  بكيفية  املفت�صني  تعريف  على  اأي�صا  ركزت 
القيمة  �صريبة  لقيمة  لل�صرائب  الحتادية  الهيئة 
اإيراداته  الأعمال  قطاع  توثيق  خالل  من  امل�صافة 
ي��ك��ون م�صجال  اأن  اأه��م��ي��ة  م���ع  اأع���م���ال���ه  وت��ك��ال��ي��ف 
ي�صهل  ال��ذي  الأم��ر  للهيئة  ال�صريبي  النظام  ل��دى 
الرتكيز  يف  ال��رق��اب��ي  دوره���م  تعزيز  املفت�صني  على 
م�صتوى  على  �صريبيا  امل�صجلة  غ��ري  املن�صاآت  على 

التفتي�س. من جانبه  زي��ارات  ابوظبي خالل  ام��ارة 
احلماية  اإدارة  مدير  القبي�صي  ط��ار���س  اأح��م��د  اأك��د 
ال��ت��ج��اري��ة ب��الإن��اب��ة ب��ال��دائ��رة اأن ال���دائ���رة حتر�س 
تثقيف  على  الور�صات  ه��ذه  مثل  تنظيم  خ��الل  من 
يف  بهم  املنوطة  وامل�صوؤوليات  باملهام  املفت�صني  فريق 
التجاوزات  كافة  ب�صاأن  الرقابي  الدائرة  دور  تعزيز 
وامل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال على 

م�صتوى اإمارة اأبوظبي.
خالل  خطتها  بتطبيق  ال���دائ���رة  ال���ت���زام  اأك����د  ك��م��ا 
الربع الول من العام اجلاري ب�صاأن متابعة تطبيق 
الحتادي  للقانون  التنفيذية  البيع لالئحة  منافذ 
خالل  م��ن  وذل���ك  امل�����ص��اف��ة  القيمة  �صريبة  ب�����ص��اأن 
اجلهات  لأدوار  للمفت�صني  ك��ام��ل  وا�صتيعاب  فهم 
احلكومية ذات العالقة ومن اأهمها الدائرة والهيئة 

الحتادية لل�صرائب.
اإطار  يف  تاأتي  الور�صة  هذه  اأن  اىل  القبي�صي  واأ�صار 

والهيئة  ال��دائ��رة  بني  امل�صرتك  والتن�صيق  التعاون 
بهدف تعزيز تكامل الأدوار بني اجلهتني مبا ي�صمن 
واملوؤ�ص�صات  وال�����ص��رك��ات  البيع  منافذ  ك��اف��ة  ال��ت��زام 
التطبيق  يف  ابوظبي  ام��ارة  م�صتوى  على  املرخ�صة 
اأو  اأخ��ط��اء  دون  امل�صافة  القيمة  ل�صريبة  ال�صليم 

جتاوزات.
وقال اإن هذه الور�صة تهدف اىل تنظيم عمل الدائرة 
وحمالت  امليدانية  ال��زي��ارات  بتنظيم  ال�صتمرار  يف 
التفتي�س والتعامل ال�صليم مع كافة ال�صكاوى التي 
بعدم  منها  املتعلقة  وخا�صة  امل�صتهلكني  من  تردها 
تطبيق  لآل��ي��ة  البيع  منافذ  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�صتيعاب 
���ص��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ص��اف��ة مم���ا ي���وؤث���ر ع��ل��ى حقوق 
ال�صريبة  تطبيق  ا�صتغالل  خ��الل  من  امل�صتهلكني 
منافذ  قبل  من  ال�صريبة  فر�س  او  الأ�صعار  برفع 
البيع دون مربر قانوين �صليم ي�صتند اىل الت�صجيل 

يف النظام ال�صريبي للهيئة الحتادية لل�صرائب.

للماء و الكهرباء يف اإمارة اأبوظبي، على 
بعد حوايل 45 كم �صمال اأبوظبي. كما 
نور  م�صروع  بتنفيذ  حاليا  الهيئة  تقوم 
للطاقة  م�صتقلة  كاأكرب حمطة  اأبوظبي 
امل�صروع  ويت�صمن  العامل،  يف  ال�صم�صية 
اإن�صاء وتطوير ومتويل وت�صغيل و�صيانة 
با�صتخدام  ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  حم��ط��ة 
الكهرو�صوئية،  ال��ط��اق��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ب��ع��د حوايل  ع��ل��ى  ���ص��وي��ح��ان،  يف منطقة 
بتكلفة  اأب��وظ��ب��ي،  م��ن مدينة  ك��م   120
اإجمالية قدرها 3.2 مليار درهم، وتبلغ 
الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 1177 
اأكرب  ت��ن��ت��ج��ه  م���ا  ���ص��ع��ف  اأي  م���ي���ج���اوات 
حم��ط��ة يف ال���ع���امل ح��ال��ي��ا وه���ي حمطة 
كاليفورنيا للطاقة ال�صم�صية، التي تنتج 
تبداأ  اأن  ويتوقع  ميغاوات،   550 حاليا 
ال�صبكة املحلية بالطاقة  املحطة بتزويد 
الثاين من عام  الربع  الكهربائية خالل 
امل�صروع  ه���ذا  �صي�صهم  ح��ي��ث   ،  2019
الغاز،  ل����ص���ت���رياد  احل���اج���ة  ت��ق��ل��ي�����س  يف 
والكهرباء  امل���اء  ق��ط��اع  يف  وف��ر  وحتقيق 
ح��امل��ا ت��ب��داأ امل��ح��ط��ة ب���الإن���ت���اج، وحتقيق 
لتنويع م�صادر  الهادفة  م�صاعي حكومة 
املتجددة،  ال��ط��اق��ة  وا���ص��ت��خ��دام  ال��ط��اق��ة 
ودع����م اق��ت�����ص��اد اإم�����ارة اأب����و ظ��ب��ي وخلق 
ال��دول��ة خ�صو�صا يف  لأب��ن��اء  فر�س عمل 

املنطقة ال�صرقية من اإمارة اأبوظبي.

مبادرة »ريوقي« ت�شتهل فعاليات جمل�ض �شيدات اعمال عجمان للعام 2018

اآمنة خليفة : املجل�ض ي�صعى لتعزيز �صراكاته وتبادل اخلربات مع خمتلف اجلهات
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املال والأعمال

امل�صرف املركزي يناق�ض جدوى 
م�صوؤوليات اإدارة التحول التنظيمي

•• ابوظبي -وام:

 2018 ل�صنة  الأول  اجتماعه  يف  املركزي  امل�صرف  اإدارة  جمل�س  ا�صتكمل 
الأخرى  وامل��و���ص��وع��ات  اأعماله  ج��دول  على  امل��درج��ة  املو�صوعات  مناق�صة 

امل�صتجدة واتخذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها.
جاء ذلك خالل اجتماعه الأربعاء املا�صي يف مقر امل�صرف املركزي باأبوظبي 
وح�صور  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  ال��ك��ن��دي،  حممد  خليفة  معايل  برئا�صة 
مبارك  وم��ع��ايل  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  امل��اج��د،  جمعة  خالد  معايل 
را�صد املن�صوري، املحافظ، واأ�صحاب ال�صعادة اأع�صاء جمل�س الإدارة: يون�س 
حاجي اخلوري، وخالد حممد �صامل بالعمى، وخالد اأحمد الطاير، وحمد 
الفال�صي،  زاي��د  بن  علي  حممد  �صعادة  من  كل  وح�صور  بوعميم،  مبارك 
نائب املحافظ، و�صعادة �صيف هادف ال�صام�صي م�صاعد املحافظ وجمموعة 

من كبار موظفي امل�صرف املركزي.
التنظيمي  التحول  اإدارة  م�صوؤوليات  ح��ول  ج��دوى  درا���ص��ة  املجل�س  ناق�س 
وحول التحول التنظيمي بامل�صرف املركزي واتخذ ما يلزم من قرارات نحو 

حتول تنظيمي موؤ�ص�صي يتبع اأعلى امل�صتويات التنظيمية العاملية.
وا�صتعر�س املجل�س الطلبات املقدمة من البنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى 
العاملة يف الدولة، ووافق على الطلبات امل�صتكملة لل�صروط ح�صب القانون 
املجل�س  ن�صاط على حدة فيما اطلع  بكل  بها واخلا�صة  املعمول  والأنظمة 
البنوك،  الرقابة على  دائ��رة  املقدمة من  الأخ��رى  التقارير  على عدد من 
امل�����ص��ريف ويزيد  ال�����ص��روري��ة مب��ا يحفظ العمل  ب��ات��خ��اذ اخل��ط��وات  ووج���ه 

متانته وا�صتقراره.
درا�صة  البنوك  على  الرقابة  دائ��رة  يف  الأنظمة  تطوير  وح��دة  قدمت  كما 
مف�صلة حول معيار بازلIII لتوريد راأ�س املال وجوانبه القانونية، واتخذ 

املجل�س القرار املنا�صب ب�صاأنه.
كما اطلع املجل�س على عر�س مقدم من اإدارة املخاطر ب�صاأن خماطر الطرف 

املقابل واملراجعة ال�صنوية حلدود هذه املخاطر.

»اأبوظبي للتنمية« ميول م�صروعني للطاقة املتجددة 
يف موري�صيو�ض ورواندا بقيمة 92 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام: 

اخلام�صة  التمويلية  ال��دورة  نتائج  ام�س  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  اأعلن 
الدولية  الوكالة  م��ع  بالتعاون  املتجددة  الطاقة  م�صاريع  متويل  مل��ب��ادرة 
 92 تخ�صي�س  على  ال�صندوق  واف��ق  حيث  “اأيرينا”،  املتجددة  للطاقة 
لتوليد  م�صروعني  لتمويل  اأمريكي”  دولر  مليون   25“ دره��م  مليون 

الطاقة ال�صم�صية الكهرو�صوئية يف كل من موري�صيو�س ورواندا.
للوكالة  العمومية  للجمعية  الثامنة  ال���دورة  اجتماعات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
هذه  اإط��ار  يف  ال�صندوق  يقدم  حيث  “اآيرينا”،  املتجددة  للطاقة  الدولية 
املبادرة التي مت الإعالن عنها يف عام 2013 قرو�صاً مي�صرة بقيمة 350 
مليون دولر اأمريكي على مدار �صبع دورات متويلية لدعم م�صاريع الطاقة 

املتجددة يف الدول النامية الأع�صاء يف الوكالة.
وقال �صعادة حممد �صيف ال�صويدي مدير عام �صندوق اأبوظبي للتنمية اإن 
الدورة  �صمن  املتجددة،  الطاقة  م�صاريع  من  جديدين  م�صروعني  متويل 
كل  يف  النظيفة  الطاقة  حلول  انت�صار  فر�س  �صيعزز  اخلام�صة،  التمويلية 
امل�صتدامة  التنمية  �صيعمل على حتفيز  اأنه  كما  وروان��دا،  من موري�صيو�س 
يف كال البلدين. واأ�صاف �صعادته، اأن م�صاريع الطاقة املتجددة التي ميولها 
ال�صندوق منذ عام 2013، والتي جاءت بف�صل توجيهات القيادة الر�صيدة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ت�صاهم يف حت�صن م�صتوى حياة ال�صكان يف 
الدول امل�صتفيدة، ل�صيما اأنها تخدم قطاعات اقت�صادية متنوعة، وت�صاعد 
ال����دول ال��ت��ي ت��ع��اين حت��دي��ات يف ه���ذا ال��ق��ط��اع ع��ل��ى ت��وف��ري م�����ص��ادر طاقة 
ال�صندوق  قبل  من  املمولة  املتجددة  الطاقة  م�صاريع  وت�صاهم  م�صتدامة. 
2.5 مليون  اأك��ر من  اإح���داث تغيري كبري يف حياة  ب��ال��دورة اخلام�صة يف 
ن�صمة، كما اأنها تعمل على توفري 18 ميغاوات من الطاقة النظيفة باأ�صعار 

معقولة للمجتمعات ذات الدخل املنخف�س.
للطاقة  الدولية  الوكالة  عام  مدير  اأم��ني،  عدنان  �صعادة  قال  جانبه،  من 
املتجددة “اآيرينا” اإن الطاقة املتجددة حتقق ثالث فوائد رئي�صية تتمثل 
يف توفري و�صيلة فعالة للح�صول على طاقة منخف�صة الأ�صعار للمجتمعات، 
وت�صريع وترية النمو القت�صادي، ودعم اأمن وا�صتقاللية الطاقة. واأ�صاف 
على  احل�صول  يف  كبرية  �صعوبات  ت��واج��ه  النامية  ال���دول  م��ن  العديد  اأن 
�صعداء  ون��ح��ن  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م�صاريع  لتطوير  ال�����ص��روري  التمويل 
متويل  م�صدر  لتوفري  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  مع  �صراكتنا  مبوا�صلة 
ثابت ومنخف�س التكلفة لدعم الدول الأع�صاء يف اآيرينا لتحقيق م�صتقبل 
املتجددة  الطاقة  يف  املمولة  امل�صاريع  وت��وؤث��ر  الطاقة.  جم��ال  يف  م�صتدام 
ب�صكل ايجابي على حتقيق التنمية امل�صتدامة يف الدول امل�صتفيدة، ل�صيما 
اأنها تعمل على حت�صني اخلدمات ال�صحية والتعليمية وحت�صني الظروف 
الكربونية  النبعاثات  ن�صبة  تقليل  دورها يف  اإىل  اإ�صافة  لل�صكان،  املعي�صية 

ال�صارة بالبيئة.

بحثت مع جلنتها التمثيلية �شوؤون القطاع 

غرفة ال�صارقة توؤكد حر�صها على دعم جمموعة عمل »العقارات«
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اأك���دت 
حر�صها على تقدمي كافة اأ�صكال الدعم 
وامل�صاندة لّلجنة التمثيلية ل�”جمموعة 
حتت  العاملة  العقاري”  القطاع  عمل 
تطوير  يف  ي�صهم  مب��ا  ال��غ��رف��ة،  مظلة 
قطاع العقارات والإن�صاءات ويعزز املناخ 

ال�صتثماري يف ال�صارقة.
جاء ذلك خالل اجتماع �صعادة عبداهلل 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �صلطان 
غ����رف����ة جت�������ارة و����ص���ن���اع���ة ال�������ص���ارق���ة، 
بح�صور �صعادة خالد بن بطي الهاجري 
اأحمد  ال���غ���رف���ة، وحم���م���د  ع����ام  م���دي���ر 
ال���ع���ام لقطاع  امل���دي���ر  م�����ص��اع��د  اأم�����ني 
الإت�������ص���ال والأع����م����ال  يف ال��غ��رف��ة، مع 
التمثيلية ملجموعة عمل قطاع  اللجنة 
موؤخراً  ت�صكليها  اأع��ي��د  التي  ال��ع��ق��ارات 
ال�صويدي  غ��امن  �صعيد  �صعادة  برئا�صة 

رئي�س اللجنة.
العوي�س  �صلطان  �صعادة عبداهلل  ورحب 
موؤكداً  اجل�����دد،  والأع�������ص���اء  ب��ال��ل��ج��ن��ة 
ال���غ���رف���ة على  امل�������ص���وؤول���ني يف  ح���ر����س 
التوا�صل ب�صكل دوري مع جميع اللجان 
التمثيلية لكافة القطاعات القت�صادية 
اأراء  ُيعرّب عن  الذي  ال�صوت  باعتبارها 

ال��ق��ط��اع��ات ويعك�س  ال��ع��ام��ل��ني يف ه���ذه 
دور  عدا عن  تطلعاتهم،  واق��ع وطبيعة 
هذه اللجان كو�صيط يلعب دوراً اإيجابياً 
يف بلورة احللول املنا�صبة لأية حتديات 
ت��واج��ه ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات ب��ال��ت��ع��اون مع 
الغرفة، التي تعترب املمثل الأول ملجتمع 
وال��ت��ي يتمحور  ال�����ص��ارق��ة  الأع���م���ال يف 
عملها حول تنظيم احلياة القت�صادية 
لكافة  الزده������ار  الإم������ارة وحت��ق��ي��ق  يف 
والتجارية  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ق���ط���اع���ات���ه���ا 

اللجنة  ال���ع���وي�������س  ودع�������ا  وامل���ه���ن���ي���ة. 
العمل  اإىل  للقطاع  اجلديدة  التمثيلية 
مكت�صبات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ث��ي��ث  ب�����ص��ك��ل 
القطاع العقاري يف ال�صارقة وم�صاهمته 
يف ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ل���الإم���ارة مب��ا يدعم 
خططها التنموية، م�صدداً على �صرورة 
متثيل  اأف�صل  بتحقيق  اللجنة  ال��ت��زام 
العاملني يف جمال  �صريحة من  لأك��رب 

العقارات على م�صتوى الإمارة.
من جانبه اأعرب �صعيد غامن ال�صويدي 

رئي�س اللجنة التمثيلية ملجموعة عمل 
���ص��ك��ره للغرفة  ال���ع���ق���ارات، ع���ن  ق��ط��اع 
للمجموعة  تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  على 
البّناءة  امل��ب��ادرات  اإط���الق  وج��ه��وده��ا يف 
التي  التحديات  املزايا وتذليل  وتقدمي 
موؤكداً  القطاعني،  يف  العاملني  تواجه 
اأدائها  تطوير  على  املجموعة  ح��ر���س 
يف دورتها اجلديدة مبا يواكب النه�صة 

ال�صاملة التي ت�صهدها ال�صارقة.
الدكتور  اخ��ت��ي��ار  ومت خ��الل الج��ت��م��اع 

اللجنة  لرئي�س  ن��ائ��ب��اً  النقبي  في�صل 
القطاع  ع���م���ل  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة 
لل�صر.  اأم���ني  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ع��ق��اري 
وناق�س الجتماع التح�صريات اجلارية 
 ”2018 “اآيكر�س  م��ع��ر���س  لتنظيم 
ال��ع��ق��اري ال���ذي ت��ع��ت��زم ال��غ��رف��ة ممثلة 
العقارات  ل��ق��ط��اع  التمثيلية  باللجنة 
املقبل  ���ص��ه��ر م���ار����س  ت��ن��ظ��ي��م��ه خ����الل 
العقاري  الت�صجيل  دائ��رة  مع  بالتعاون 
الجتماع  خ����الل  مت  ك��م��ا  ب��ال�����ص��ارق��ة. 
العالقة  ذات  املوا�صيع  م��ن  ع��دد  بحث 
ب�صري عمل اللجنة التمثيلية وخططها 
املقرتحة  واأن�������ص���ط���ت���ه���ا  وم�������ص���اري���ع���ه���ا 

للمرحلة القادمة.
القطاعية  ال��ع��م��ل  جم��م��وع��ات  وت��ل��ع��ب 
يف  رئ���ي�������ص���ي���اً  دوراً  ل���ل���غ���رف���ة  ال���ت���اب���ع���ة 
التوا�صل مع اجلهات احلكومية املعنية، 
جهود  ت��ع��زي��ز  يف  ح��ي��وي  ب���دور  وت�صهم 
الغرفة الرامية خلدمة جممع الأعمال 
قطاعاته  خمتلف  تطوير  يف  والإ�صهام 
من خالل التعرف على و�صع كل قطاع 
وحت��دي��د ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات و�صبل 
الرتقاء  اإىل  وال�����ص��ع��ي  معها  ال��ت��ع��ام��ل 
اإطالق  القت�صادي عرب  الن�صاط  ب��اأداء 
ب���رام���ج ع��م��ل ف��ع��ال��ة وم����ب����ادرات تدعم 
اأعمال القطاع وت�صجع على ال�صتثمار.

% زيادة يف عدد العار�شني و»معر�ض اإي�شن« العاملي اأبرز احلا�شرين  25

»�صتيل فاب« ينطلق غدًا يف »اك�صبو ال�صارقة« مب�صاركة دولية وا�صعة

واأ�صاف املدفع اأن املعر�س يهدف لتلبية 
الحتياجات الكاملة ل�صناعة ال�صلب يف 
متطلبات  ك��اف��ة  يعر�س  حيث  املنطقة، 
�صناعة ال�صلب التي تت�صمن جمموعة 
واملعدات  والأج���ه���زة  الألت  م��ن  ك��ام��ل��ة 
البالزما  وق���ط���ع  ال���ل���ي���زر  اآلت  م���ث���ل 
الت�صنيع  واآلت  واللكم  ال�صغط  واآلت 
ومعدات  الآيل  احل���ا����ص���ب  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
ال��ل��ح��ام وغ��ريه��ا. واأ���ص��ار امل��دف��ع اإىل اأن 
اإقامة  �صي�صهد   ”2018 ف��اب  “�صتيل 

•• ال�شارقة-الفجر:

اك�صبو  م��رك��ز  يف  الإث���ن���ني  غ���دا  ينطلق 
املعدنية  الأع���م���ال  م��ع��ر���س  ال�����ص��ارق��ة، 
“�صتيل فاب 2018”، احلدث التجاري 
ن��وع��ه يف جم���ال �صناعة  الأ���ص��خ��م م��ن 
منطقة  م�صتوى  على  وال�صلب  امل��ع��ادن 
ال�����ص��رق الأو����ص���ط، ال���ذي ت��ق��ام فعاليات 
اأيام،  دورته الرابعة ع�صرة على مدى 4 
مب�صاركة دول��ي��ة وا���ص��ع��ة ه��ي الأك���رب يف 

تاريخ املعر�س.
العام  ه��ذا  فاب”  “�صتيل  دورة  وت�صهد 
 25% بن�صبة  العار�صني  ع��دد  يف  من��واً 
م���ق���ارن���ة م���ع ال�������دورة ال�����ص��اب��ق��ة و�صط 
م�����ص��ارك��ة 10 ع��ار���ص��ني ج���دد م��ن دول 
خم��ت��ل��ف��ة ح����ول ال����ع����امل، وه����و م���ا رفع 
بن�صبة  للمعر�س  الإج��م��ال��ي��ة  امل�����ص��اح��ة 

%50 مقارنة بال�صنة املا�صية.
وي�صتقطب “�صتيل فاب 2018” الذي 
اأكر  اجل��اري،  يناير   18 لغاية  ي�صتمر 
م���ن األ����ف ع��الم��ة جت���اري���ة ل��ن��خ��ب��ة من 
اإىل  العامليني  وامل��وردي��ن  امل�صنعني  اأه��م 
وحلام  ل��ق�����س  اإي�����ص��ن  “معر�س  ج��ان��ب 
للمرة  ي�����ص��ارك  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  املعادن” 

الأوىل يف ه��ذا احل��دث بجناح خا�س يف 
اإطار مذكرة التفاهم املوقعة موؤخراً بني 
اك�صبو ال�صارقة و�صركة “مي�صي اإي�صن” 
م�صاركة  املعر�س  ي�صهد  كما  الأمل��ان��ي��ة. 
عدد من الدول الرائدة يف جمال �صناعة 
اأبرزها  م��ن  وامل���ع���ادن  وال��ل��ح��ام  ال�صلب 
والهند  واأملانيا  وتركيا  وتايوان  اإيطاليا 
ال�صركات  من  ع��دد  جانب  اإىل  وال�صني 
معر�س  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  الإم����ارات����ي����ة، 
واح����داً  ي��ع��د  ال����ذي  و���ص��ن��اي��دن  �صوي�صن 
للحام  الأوروب���ي���ة  التجمعات  اأك���رب  م��ن 
“اإيتا”  وراب��ط��ة  والت�صطيب،  وال��ق��ط��ع 
اجلمعيات  اأ���ص��خ��م  اإح���دى  ُتعترب  ال��ت��ي 
الأنابيب  �صناعة  يف  املتخ�ص�صة  العاملية 

وذلك للمرة الثانية على التوايل.
منتدى �شتيل فاب للم�شنعني

الرئي�س  امل���دف���ع  حم��م��د  ���ص��ي��ف  وق�����ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز اإك�����ص��ب��و ال�����ص��ارق��ة، اإن 
يف  زي����ادة  �صهد  فاب”  “�صتيل  م��ع��ر���س 
عدد زواره بن�صبة %25 خالل الأعوام 
النمو  م��ن  م�صتفيداً  امل��ا���ص��ي��ة،  الع�صرة 
الإمارات  دول��ة  يف  املت�صارع  القت�صادي 
وخ��ا���ص��ة ب��ع��د الإع�����الن ع���ن جن���اح دبي 

با�صت�صافة “اك�صبو 2020«.

حتت  “منتدى �صتيل فاب للم�صنعني” 
ال�صارقة  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  رع��اي��ة 
وم��رك��ز اإك�����ص��ب��و ال�����ص��ارق��ة، ح��ي��ث توفر 
للمنتدى،  خم�ص�صة  م�صاحة  ال��غ��رف��ة 
جلميع  مفتوحاً  النت�صاب  باب  و�صيكون 
الهند�صة  و����ص���رك���ات  امل���ع���ادن  م�����ص��ن��ع��ي 
عقد  ي�صهل  مم��ا  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  يف 
�صنوية  ن�����ص��ف  اأو  ���ص��ن��وي��ة  اج��ت��م��اع��ات 
اأع�صاء  ب��ني  ال�صناعة  تقنيات  ملناق�صة 

املنتدى.
املحادثات  ت�صهيل  اإىل  املنتدى  ويهدف 
حول  وال����ن����دوات  املتخ�ص�صة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل��و���ص��وع��ات ال��ف��ن��ي��ة  ال���ه���ام���ة، وو�صع 
وامل�صتقبلية  ال��ع��ام��ة  للتحديات  ح��ل��ول 
يف جم����الت ���ص��ن��اع��ة امل���ع���ادن م��ع و�صع 
املمار�صات،  اأف�����ص��ل  وت��ط��ب��ي��ق  امل��ع��اي��ري 
القيا�س  عملية  ت�صهيل  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال�صرق  ال�صناعة يف  لرفع م�صتوى هذه 
رئي�صية  م��وؤ���ص��رات  م��ع تقدمي  الأو���ص��ط 

وحتليل الجتاهات اإىل الأع�صاء.
كما يت�صمن املعر�س عدداً من الفعاليات 
املهتمني  من  وا�صعة  �صريحة  تهم  التي 
وال�صلب  احل��دي��د  جم��ال  يف  والعاملني 
جمموعة  اأبرزها  من  واللحام،  والق�س 

وا����ص���ع���ة م����ن ال�����ن�����دوات ال��ت��ق��ن��ي��ة التي 
والن�صف  العا�صرة  من  زواره��ا  ت�صتقبل 
يومي  م�صاًء  اخلام�صة  ولغاية  �صباحاً 
16 و17 يناير، حيث تت�صمن عرو�صاً 
تقدميية عن اأحدث املنتجات من خالل 
النظر  وجهات  لتبادل  تفاعلية  جل�صات 
حول احتياجات ال�صناعة وتف�صيالتها.

ن����دوة   13 امل���ع���ر����س  و���ص��ت��ع��ق��د خ�����الل 
ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة وجت����������ارب ح����ّي����ة لأح�������دث 
�صناعة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  الب���ت���ك���ارات 
امل����ع����ادن وال�������ص���ل���ب، ي��ن��اق�����س اخل�����رباء 
خاللها العديد من املوا�صيع املتخ�ص�صة 
يف هذا املجال ومن اأبرزها حلول تركيب 
والتقنيات  ال�صاملة،  الهيكلي  ال�صلب 
وتقنيات  وال��ت��ن�����ص��ي��ب،  للحفر  امل��ب��ت��ك��رة 
وخامات  امل��ت��ق��دم��ة،  ال��رق��م��ي  الت�صنيع 
املو�صوعات  من  وغريها  والغاز،  النفط 
لأ�صحاب  ال�صتفادة  حتقق  �صوف  التي 
يعترب  ال���ذي  امل��ع��ر���س  امل�����ص��ال��ح. ويفتح 
املعادن  متطلبات  جلميع  دول��ي��اً  ح��دث��اً 
الزوار  اأمام  اأبوابه  والت�صطيب،  واللحام 
م���ن ال�����ص��اع��ة 10 ���ص��ب��اح��اً ول��غ��اي��ة 7 
للتجار  امل��ج��اين  ال��دخ��ول  ويتيح  م�صاًء، 

واملهنيني.

•• وار�شو - وام:

ح�صن  عي�صي  يو�صف  الدكتور  �صعادة  التقى 
ل���دى جمهورية  ال���دول���ة  ���ص��ف��ري  ال�����ص��اب��ري 
ال�صيدة  مع  بوار�صو  ال�صفارة  مقر  بولندا يف 
ب���ازي���ل���وف���ا خم��ل�����س م���دي���رة تطوير  دي��ل��ي��ا 
ال�صنوي  ال���ص��ت��ث��م��ار  م��ل��ت��ق��ى  يف  الأع����م����ال 
ل�����ص��وؤون اأوروب������ا ال�����ص��رق��ي��ة وراب���ط���ة ال���دول 
امل�����ص��ت��ق��ل��ة وت��رك��ي��ا ب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��د خ���وان 
الإماراتية  امل��ج��م��وع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  داف����ى 

اللقاء  وي�صعى  العمال.  لتطوير  الوروبية 
جهة  من  اجلانبني  بني  التعاون  تعزيز  اىل 
التعاون بني الإم��ارات وبولندا  و�صبل تعزيز 
اأخ����رى، ع���الوة ع��ل��ى �صبل تفعيل  م��ن ج��ه��ة 
الرتويج للم�صاركة الفعالة من قبل اجلانب 
البولندي يف ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي الذى 
املقبل. واكد �صعادة  ابريل   9 ت�صت�صيف دبي 
اللقاءات مع اجلهات  تكثيف  اأهمية  ال�صفري 
امل��ع��ن��ي��ة احلكومية  ال��ب��ول��ن��دي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
امل�صاركة  اأهمية  على  لطالعهم  واخلا�صة 

�صفارة  ان  اىل  م�صريا  ال�صتثمار  ملتقى  يف 
ال��دول��ة ل��دى وار���ص��و بذلت وت��ب��ذل ق�صارى 
جهودها لتعزيز التعاون بني الدولة وبولندا 
يف �صتى املجالت، واأنها تدعم كل اجلهود التي 
يقوم بها م�صوؤولو ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي 
ف��ي��ه، ولديها  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ال���رتوي���ج  ب��ه��دف 
امل�صاعدات  ك��اف��ة  ل��ت��ق��دمي  ال��ت��ام  ال���ص��ت��ع��داد 
ومقابالت  ل���ق���اءات  لت�صهيل  والإم��ك��ان��ي��ات 
ال�����ص��ن��وي مع  ال���ص��ت��ث��م��ار  م�����ص��وؤويل ملتقى 

اجلهات البولندية املعنية.

�صفارة الدولة لدى بولندا تروج للم�صاركة يف ملتقى اال�صتثمار ال�صنوي يف دبي ابريل املقبل

العدد 12223 بتاريخ 2018/1/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/3493 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- وو�صين�صيجيد جريما جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك امل�صرق �س.م.ع وميثله: ابراهيم ح�صن ابراهيم املال 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )34898.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12223 بتاريخ 2018/1/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3622 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- خالد بن عي�صى بن ح�صن الن�صاري جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ار بي ام لتاجري ال�صيارات ذ.م.م وميثله: 
حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى برهان الها�صمي قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )37087( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12223 بتاريخ 2018/1/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12766  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تيم دبليو يل منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /بافيل جريات وميثله: حمدان عبداهلل �صبيح �صيف الكعبي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعى عليها ب�صداد مبلغ وقدره 
)267.728.6 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه  وحددت لها جل�صة 
 ch1.B.10 يوم اخلمي�س املوافق 2018/1/18 ال�صاعة 09.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12223 بتاريخ 2018/1/14   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12298  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-وي����زارد اخل��دم��ات الفنية  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  الدين  الفاظ  كي  ا���س  علي  /�صجاد  املدعي  ان  القامة مبا 
 18160( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB179312891AE:ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  �س   08.30 ال�صاعة   2018/1/16 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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رحلتان اأ�شبوعيًا اإىل ميالنو انطالقًا من االإ�شكندرية 
العربية للطريان م�صر تطلق 

اأوىل رحالتها اإىل اإيطاليا 
•• الإ�شكندرية – الفجر:

اأع��ل��ن��ت ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ريان م�صر ع��ن اإط����الق وج��ه��ة ج��دي��دة م��ن مركز 
مطار  اإىل  الإ�صكندرية  مدينة  يف  ال��دويل  العرب  ب��رج  مطار  يف  عملياتها 
ابتداًء  الإيطالية  - بريغامو يف مدينة ميالنو  ال��دويل  �صرييو  اآل  اأوري��و 
املبا�صرة مبعدل رحلتني  الرحالت  ت�صغيل  و�صيتم    .2018 4 مايو  من 
رحلة  تقلع  موعدين خمتلفني، حيث  والأح��د يف  اجلمعة  يومي  اأ�صبوعياً 
يوم اجلمعة من مطار برج العرب الدويل يف الإ�صكندرية يف متام ال�صاعة 
16:10 م�صاًء لت�صل اإىل مطار اأوري��و اآل �صرييو الدويل – بريغامو يف 
متام ال�صاعة 7:45 م�صاًء بالتوقيت املحلي، وتقلع رحلة العودة من ميالنو 
ال�صاعة 20:30 لتحط يف الإ�صكندرية ال�صاعة 00:24 بالتوقيت املحلي.  
اأما رحلة يوم الأحد تقلع من مطار برج العرب الدويل يف الإ�صكندرية يف 
متام ال�صاعة 7:10 �صباحاً لت�صل اإىل مطار اأوريو اآل �صرييو الدويل – 
10:45 �صباحاً بالتوقيت املحلي، وتقلع رحلة  بريغامو يف متام ال�صاعة 
العودة من ميالنو ال�صاعة 11:30 �صباحاً لتحط يف الإ�صكندرية ال�صاعة 
00:15 بالتوقيت املحلي. وقال عادل العلي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
العربية للطريان: “لطاملا كانت اإيطاليا من الوجهات الرائدة حول العامل 
حيث ترتك اأثراً ل ين�صى يف وجدان زوارها �صواء من �صحر امل�صهد الفني 
للماأكولت  امل��ذاق  وروع��ة  الأزي���اء  جمال  اإىل  اأو  باحلياة  الناب�س  والثقايف 
يف  عملياتنا  مركز  من  اجلديدة  الوجهة  هذه  اإط��الق  وي�صكل  الإيطالية. 
كما  ال�صفر يف م�صر.   على  املتزايد  الطلب  يف  ف�صاًل جديداً  الإ�صكندرية 
بتقدمي وجهات جديدة  التزامنا  �صبكة وجهاتنا  اإىل  اإ�صافة ميالنو  تعزز 
وجهات  اإىل  لل�صفر  لهم  اقت�صادية  خ��ي��ارات  وت��وف��ري  لركابنا،  با�صتمرار 

متنوعة عرب �صبكة وجهاتنا املتنامية«. 

ا�صت�صاري ال�صارقة يناق�ض �صيا�صة 
دائرة املوانئ البحرية واجلمارك

•• ال�شارقة -وام:

النعقاد  ل��دور  اأعماله  �صمن  ال�صارقة  لإم��ارة  ال�صت�صاري  املجل�س  ناق�س 
العادي الثالث من الف�صل الت�صريعي التا�صع يف جل�صته الثامنة التي عقدت 
اأم�س قبل الأول مبقره �صيا�صة دائرة املوانئ البحرية واجلمارك بال�صارقة. 
ح�صر اجلل�صة ال�صيخ خالد بن عبداهلل بن �صلطان القا�صمي ع�صو املجل�س 
التنفيذي لإمارة ال�صارقة رئي�س دائرة املوانئ البحرية واجلمارك وحممد 
وتراأ�صتها  واجل��م��ارك  البحرية  امل��وان��ئ  دائ���رة  م��دي��ر  عبدالرحمن  م��ري 
بالت�صديق  وبداأتها  ال�صت�صاري  املجل�س  رئي�س  امل��ال  عبدالرحمن  خولة 
على اجلل�صة املا�صية ثم تال الأمني العام للمجل�س اأحمد �صعيد اجلروان 
وقطاع  اجلمارك  قطاع  ان  وق��ال  الطلب.  مقدمي  واأ�صماء  العام  املو�صوع 
املنافذ البحرية يف اإمارة ال�صارقة �صهد تطورا كبريا وقفزة نوعية هائلة يف 
خمتلف ال�صيا�صات والربامج والن�صطة بفعل اخلطط والربامج الطموحة 
التي و�صعتها دائرة املوانئ البحرية واجلمارك والتي اأ�صهمت يف الرتقاء 
دعم  يف  الدائرة  دور  ولأهمية  امل�صتويات،  اأف�صل  اإىل  بخدماتها  املتوا�صل 
القت�صاد الوطني من حيث جذب امل�صتثمرين وحماية املنتج املحلي ا�صافة 
اجلل�صة  بحثت  املتزايدة  املالحية  احلركة  ل�صتقبال  الدائم  التطور  اىل 
واأك���دت خولة  ال��ع��ام.  لل�صالح  واجل��م��ارك  البحرية  امل��وان��ئ  دائ���رة  �صيا�صة 
عبدالرحمن املال يف كلمتها حر�س املجل�س ال�صت�صاري على اإعطاء الدائرة 
الأهمية نظراً لدورها يف دعم القت�صاد املحلي والوطني وت�صجيع وجذب 
امل�صتثمرين وتنمية ال�صتثمار يف خمتلف قطاعاتها احليوية وما تقوم به 
من تطوير ل�صتيعاب حركة التجارة املتزايدة على موانئ ال�صارقة وتداول 

الب�صائع مبختلف اأنواعها.

بعد جناحها بتوقيع عقود ت�شغيل ت�شع من�شاآت جديدة 

اأ�صكوت ترتبع على عر�ض ال�صقق الفندقية يف ال�صني
•• دبي - الفجر

املحدودة‘ )اأ�صكوت(،  ’اأ�صكوت  �صركة  اأعلنت 
يف  الفندقية  لل�صقق  وم�صغل  م��ال��ك  اأك���رب 
اإقليمياً  العامل ، والتي تتخذ من دبي مقراً 
من�صاآت   9 لإدارة  ع��ق��ود  توقيعها  ع��ن  ل��ه��ا 
وحدة   2،000 م���ن  اأك����ر  ت�����ص��م  ج���دي���دة 
فندقية يف ال�صني، الأمر الذي مّكن ال�صركة 
من حتقيق الهدف الذي و�صعته بالو�صول 
اإىل 20 األف وحدة فندقية يف ال�صني بزمن 
يف  متوقعاً  ك��ان  ال��ذي  ال��زم��ن  �صبق  قيا�صي 
2020، ومن خالل هذه املن�صاآت اجلديدة، 
ت��ك��ون اأ���ص��ك��وت ق��د جن��ح��ت يف ال��رتب��ع على 
عر�س ال�صقق الفندقية يف ال�صني ، وتثبيت 
ح�����ص��وره��ا ���ص��م��ن ع���دة م���دن ج��دي��دة مثل 
هاربني وزوهاي، ف�صاًل عن تو�صيع ب�صمتها 
و�صنغهاي  وفو�صان  ت�صوجنت�صينج  م��دن  يف 
قيا�صياً  عاماً  اأ�صكوت  حققت  حيث  ووو�صي، 
م���ن ح��ي��ث ال��ن��م��و يف ال�����ص��ني، وجن��ح��ت يف 
5،600 وح���دة فندقية  اأك���ر م��ن  اإ���ص��اف��ة 
 ،2017 ع����ام  خ����الل  م��ن�����ص��اأة   28 ���ص��م��ن 
اأعداد الوحدات  الرقم الذي يتجاوز �صعف 
 2016 اإ�صافتها عام  التي جرت  الفندقية 
والبالغة 2،700 وحدة �صمن 15 من�صاأة.

الرئي�س  ج���وه،  كيفن  ق���ال  ال�����ص��دد،  وب��ه��ذا 
“ تعترب ال�صني  اأ�صكوت:  التنفيذي ل�صركة 
من اأكرب اأ�صواقنا على الإطالق، وقد متكنا 
من خالل توقيع عقود الإدارة ال�9 اجلديدة 
بالو�صول  ه��دف��ن��ا  حتقيق  م��ن  ال�����ص��ني،  يف 
ال�صوق  فندقية �صمن  وح��دة  األ��ف   20 اإىل 
ال�صينية يف زمن قيا�صي قبل املوعد املتوقع، 
وقد كان عام 2017 عاماً قيا�صياً لنا على 
املحفظة  جت��اوزت  حيث  الأ�صعدة،  خمتلف 
فندقية،  وح��دة  األ��ف   72 لل�صركة  العاملية 
حيث  م��ن  قيا�صي  رق���م  حتقيق  ج��ان��ب  اإىل 

عدد الوحدات الفندقية املُ�صافة خالل عام 
األ���ف وح���دة، ونحن   24 واح���د وال���ذي بلغ 
واث���ق���ون م���ن ق��درت��ن��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق هدفنا 
وح���دة  األ�����ف   80 اإىل  ب���ال���و����ص���ول  ال���ع���امل���ي 
�صابق  وب�صكل   ،2018 ع��ام  خ��الل  فندقية 
اأي�صاً ملوعده املقرر عام 2020، وذلك عرب 
الكبرية  التو�صع  بخطط  التزامنا  موا�صلة 
ال�صراكات  التي ننتهجها من خالل حتقيق 
وحقوق  الإدارة  وع���ق���ود  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

المتياز وال�صتثمارات”. 
نطاق  تو�صيع  جانب  “ اإىل  كيفن:  واأ�صاف 
 18 افتتاح  على  اأ�صكوت  يف  عملنا  اأعمالنا، 
 3،800 ي��ق��ارب  م��ا  م��ن�����ص��اأة ج��دي��دة ت�صم 
وحدة فندقية خالل العام املا�صي يف كل من 
ال�صني والهند واأندوني�صيا واليابان وكوريا 
وال��ف��ل��ب��ني وت���اي���الن���د وف��ي��ت��ن��ام وال���ولي���ات 
افتتاح  ت�صمنت  والتي  الأمريكية،  املتحدة 
اأي�صاً،  وت��رك��ي��ا  كمبوديا  يف  من�صاآتنا  اأوىل 
وقد ح�صدت اأ�صكوت اأكر من 130 جائزة 
عاملية خالل عام 2017 تقديراً للتزامها 
نحو تقدمي خيارات وخدمات الإقامة باأعلى 
اأكرب عدد  ُيعترب  وال��ذي  العاملية،  امل�صتويات 
اأ�صكوت  عليها  حت�صل  ال��ت��ي  اجل���وائ���ز  م��ن 
خ���الل ع���ام واح�����د، و����ص���وف ي�����ص��ت��م��ر منونا 
ا�صتمرارنا  مع  تزامناً   ،2018 ع��ام  خ��الل 
بالبحث الدائم عن الطرق املبتكرة لتعزيز 
التي  العمالء  جتارب  �صوية  ورفع  عملياتنا 

نقدمها”.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ت���ان ت���از ����ص���اجن، املدير 
اأ�صكوت  جنحت  ال�صني:  يف  لأ�صكوت  ال��ع��ام 
ال�صوق  يف  ولف���ت  �صريع  تو�صع  حتقيق  يف 
اإىل  ب��ال��و���ص��ول  اإجن���ازن���ا  وي���اأت���ي  ال�صينية، 
مبثابة �صهادة على  فندقية  وحدة  األف   20
جتاه  �صركاوؤنا  يبديها  التي  الكبرية  الثقة 
“اأ�صكوت”  بها  تتمتع  التي  القوية  ال�صمعة 

وم�صتويات الإدارة املميزة التي تقدمها، كما 
�صهد عام 2017 حتقيق اأ�صكوت حل�صورها 
و����ص���وزه���و  ه�����ان�����دان  م������دن  ����ص���م���ن  الأول 
هاربني  يف  والآن  وك��ومن��ي��ن��ج،  وي��ي��ت�����ص��اجن 
وزوه������اي، وت�����ص��ك��ل م��دي��ن��ة ه��ارب��ني مركزاً 
يف  رئي�صياً  وتكنولوجياً  واقت�صادياً  �صيا�صياً 
ح�صورنا  ي�صهم  بينما  ال�صني،  �صرق  �صمال 
اأعمال  اإث���راء حمفظة  يف مدينة زوه��اي يف 
ال�صني، وب�صكل خا�س يف  اأ�صكوت يف جنوب 
“دلتا  منطقة  �صمن  القت�صادية  املنطقة 
نهر اللوؤلوؤ”، وهي واحدة من اأ�صرع املناطق 
اأن ت�صهد  امل��ق��رر  ال��ت��ي م��ن  من���واً يف ال�صني 
امل�صتقبلية  التطويرية  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د 
لت�صبح مركزاً عاملياً مهماً، وف�صاًل عن ذلك، 
تعزيز ح�صورنا  على  اأ�صكوت  يف  فقد عملنا 
بغر�س  اأ���ص��اًل  فيها  نتواجد  ال��ت��ي  امل���دن  يف 
ال��و���ص��ول اإىل م��زي��د م��ن وف����ورات احلجم، 
ت�صونغت�صينغ  من�صاآتنا يف  اأحدث  ي�صمل  مبا 

وفو�صان و�صنغهاي ووو�صي. 
واأ�صاف تان: انطالقاً من حر�صنا على تلبية 
الألفية  ج��ي��ل  �صريحة  واأذواق  اح��ت��ي��اج��ات 
ال�صني،  امل��ت��ن��ام��ي��ة يف  ال��رق��م��ي��ة  والأج���ي���ال 
اأوىل من�صاآت ليف  �صوف نعمل على افتتاح 
خالل  �صنغن  مدينة  يف  اأ�صكوت  م��ن   lyf
اآيالند  تونغ  وو  اإ�صم ليف  العام حتت  هذا 
ممت لتلبية الطلب املتزايد  �صنغن، والتي �صُ
على م�صاحات الإقامة امل�صرتكة والتفاعلية، 
ك��م��ا ق��م��ن��ا ب���ط���رح ال���ع���دي���د م���ن امل����ب����ادرات 
يف  من�صاآتنا  خمتلف  �صمن  التكنولوجية 
الت�صغيلية  فاعليتنا  تعزيز  بغر�س  ال�صني 
فعلى  العمالء.  جت��ارب  مب�صتوى  والرتقاء 
�صبيل املثال، ميكن لروبوت اخلدمة املوجود 
�صيتي بكني  رافلز  اأ�صكوت  يف كل من فنادق 
العديد  تاأدية  جوانزو  �صي  اإف  اآي  واأ�صكوت 
من املهمات مثل مرافقة الزوار اإىل غرفهم 

وتقدمي  امل���ن�������ص���اأة،  ���ص��م��ن  امل���راف���ق  اإىل  اأو 
تعبئة  واإع��ادة  والإر�صاد،  ال�صتقبال  خدمات 
الطلبات،  وت��و���ص��ي��ل  ال���غ���رف  م�����ص��ت��ل��زم��ات 
وت��ت�����ص��م��ن امل�����ب�����ادرات اجل����دي����دة الأخ�����رى 
تطبيقات  اأو  ���ص��ات  وي  ب��رن��ام��ج  ا���ص��ت��خ��دام 
لل�صيوف  لتتيح  الأخ���رى  الذكية  الهواتف 
من  العمل  طاقم  ومتكني  ال��ف��وات��ري،  طلب 
فوري،  ب�صكل  الإلكرتونية  الفواتري  اإ�صدار 
ب�صكل  ال��دخ��ول  ت�صجيل  اإت��اح��ة  ع��ن  ف�صاًل 
رق��م��ي، ك��م��ا �صنعمل ع��ل��ى ط���رح امل��زي��د من 
لتعزيز مكانة  ال��ه��ادف��ة  امل��ب��ادرات اجل��دي��دة 
الرائدة  ال�صركات  اأهم  من  كواحدة  اأ�صكوت 

يف ت�صغيل ال�صقق الفندقية يف ال�صني”. 
ُيذكر اأن حمفظة اأ�صكوت يف ال�صني تت�صمن 
اأكر  األ��ف وح��دة فندقية يف   20 اأك��ر من 
ومن  مدينة،   31 �صمن  من�صاأة   110 من 
�صمن املن�صاآت اجلديدة، �صيكون �صومر�صيت 
تفتتح  التي  املن�صاآت  اأوىل  �صنغهاي  جوبيي 
خالل عام 2018، بينما من املزمع افتتاح 

اأ�صكوت رافلز �صيتي ت�صونغت�صينغ و  كل من 
�صيتي هاب زوهاي  �صومر�صيت  �صقق توجيا 
جانب  واإىل   ،2019 ع��ام  خ��الل  الفندقية 
ذل����ك، ي��ج��ري ال��ع��م��ل ع��ل��ى اف��ت��ت��اح ك��ل من 
اأ�صكوت جينجان �صنغهاي و�صيتادين�س باويو 
ريفرفيو هاربني يف عام 2020، بينما من 
املقرر اأن تبداأ من�صاآت اأ�صكوت زومياو فو�صان 
واأ�صكوت جاوك�صني ووك�صي و�صقق جاوك�صني 
ال��ف��ن��دق��ي��ة يف ووك�����ص��ي ال��ع��م��ل ب��ح��ل��ول عام 
2021، و�صيبداأ اأ�صكوت هينجكون زوهاين 

العمل بحلول عام 2023.
واإىل جانب اأ�صكوت رافلز �صيتي ت�صونغت�صنغ 
حالياً  عاملة  متكاملة  من�صاآت   4 ت��وج��د   ،
كابيتالند  �صيتي من  رافلز  لعالمة  وتابعة 
هي اأ�صكوت رافلز �صيتي بكني واأ�صكوت رافلز 
�صيتي ت�صنغدو واأ�صكوت رافلز �صيتي �صنجن، 
بالإ�صافة اإىل اأ�صكوت رافلز �صيتي هاجنت�صو 
عام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  يف  افتتاحه  وامل��ق��رر 

.2018
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/5100 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- بالتينيوم �صي دبليو كيه خلدمات ت�صجيل املركبات 
مانغيو  التنفيذ/جون  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بامينتوان 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )55727( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
وعليه  املحكمة  ر�صوم خلزينة  دره��م   4102 مبلغ  اىل  بال�صافة  املحكمة 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10044  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخلزنة للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ريحان احمد اح�صان احلق قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   19720( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
  MB177667215AE:2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/1/17 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن املدعي عليه بالن�صر
املباين  تنظيف  خل��دم��ات  يف  ام  ع��ل��ي��ه/ار  امل��دع��ي  اىل 
وامل�صاكن �س.ذ.م.م  نعلنكم باأن املدعني قد اقاموا عليكم الدعاوي 
 2018/1/23 جل�صة  لها  املحكمة  وح��ددت  ادن��اه  امل��ذك��ورة  العمالية 

ال�صاعة 8:30 القاعة 2.

رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
12434/2017/13
12435/2017/13
12436/2017/13
12437/2017/13
12438/2017/13
12439/2017/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�صم املدعي
جوليو�س اي�صقويفل بروة
ديك�صتري جيماجنا دياز

ثريوباتي فيلو
مارك اننوين اقيولريا

روجري كابال�صو ديجوني�س
رميان جان براوا تو�صاي

مبلغ املطالبة
20683 درهم + تذكرة العودة
19351 درهم + تذكرة العودة
18429 درهم + تذكرة العودة
18443 درهم + تذكرة العودة
19375 درهم + تذكرة العودة
20187 درهم + تذكرة العودة

العدد  12223 بتاريخ   2018/1/14     
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : بروتك�شتايل للتجارة - �ض ذ م م    
 THE GALLERIES - DOWNTOWN JEBEL ALI- OFFICES- 456  : العنوان
القيد  رق��م    766690  : الرخ�صة  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل 
بال�صجل التجاري : 127831 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�صركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/01/09  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى    2018/01/09 بتاريخ   دب��ي 
امل�صفي املعني  حار�ض و�شركاه لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 504 ملك 
 ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم )بن حم العقارية( ديرة - بور�صعيد هاتف 042959958 
فاك�س: 042959945 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

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

دائرة التخطيط والتطوير
موؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة

حكومة دبي

العدد  12223 بتاريخ   2018/1/14     
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/حار�ض و�شركاه لتدقيق احل�شابات 
العنوان : مكتب رقم 504 ملك ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم )بن حم العقارية( 
ديرة - بور�صعيد هاتف 042959958 فاك�س: 042959945 مبوجب هذا تعلن دائرة 
لت�صفية   اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية 
بروتك�شتايل للتجارة - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
   2018/01/09 بتاريخ    دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق    2018/01/09
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

دائرة التخطيط والتطوير
موؤ�ص�صة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة

حكومة دبي

اقت�صادية ابوظبي تلغي قرار اإجازة اآلية حت�صيل منافذ البيع ك�صور الدرهم يف فواتري »القيمة امل�صافة«

»كهرباء ال�صارقة« تنظم »ملتقى الطاقة الرابع«

الدرهم مت اعتماده بناء على عدد من 
ال���دائ���رة من  تلقتها  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات 
ك�صور  حت�صيل  ب�صاأن  امل�صتهلكني  قبل 

•• اأبوظبي -وام:

القت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  األ���غ���ت 
اآلية  باعتماد  ال�صابق  قرارها  اأبوظبي 
فاتورة  يف  ال��دره��م  ك�صور  م��ع  التعامل 
م�صتوى  على  امل�صافة  القيمة  �صريبة 
ك�صور  بتقريب  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
فئة الدرهم املعدنية املتوافرة اىل 25 

فل�صا اذا كانت 10 او 5 فلو�س.
واأكد �صعادة خليفة بن �صامل املن�صوري 
وكيل الدائرة اإن قرار اإلغاء هذا القرار 
لدعوات  ا�صتجابة  الول  املقام  يف  ياأتي 
حقوقهم  حفظ  اأج���ل  م��ن  امل�صتهلكني 
املتبقية  ال��دره��م  ك�����ص��ور  ا���ص��رتج��اع  يف 
امل�صافة  ال��ق��ي��م��ة  ���ص��ري��ب��ة  ف���ات���ورة  يف 
الإم����ارات  م�صرف  ت��اأك��ي��د  بعد  خا�صة 
امل����رك����زي ت���وف���ري ك���م���ي���ات ك���اف���ي���ة من 

ال�صوق  يف  املتداولة  املعدنية  العمالت 
من كل فئات الدرهم، مبا فيها الفئات 
اأي  �صك  لإع���ادة  وا���ص��ت��ع��داده  ال�صغرية 
اأن  تبني  اإذا  ال�صغرية  الفئات  من  فئة 

هناك حاجة لذلك.
واأو�صح اأن قرار الدائرة ال�صابق باإجازة 
اآلية حت�صيل منافذ البيع ك�صور الدرهم 
ب��ع��د اح��ت�����ص��اب ق��ي��م��ة ���ص��ري��ب��ة القيمة 
�صابقا  اتخاذه  امل�صافة يف فواتريها مت 
61 من قانون �صريبة  املادة  بناء على 
اأنه  على  ين�س  ال��ذي  امل�صافة  القيمة 
املفرو�صة  ال�����ص��ري��ب��ة  ح�����ص��اب  مت  “اإذا 
للفل�س  ك�صور  بها  وكانت  التوريد  عن 
ي�صمح خلا�صع ال�صريبة بتقريب املبلغ 
التقريب  اأ�صا�س  على  فل�س  اأق���رب  اىل 

احل�صابي«.
ك�صور  تقريب  ق���رار  اإل��غ��اء  اأن  واأو���ص��ح 

بفاتورة  ف��ل�����ص��ا   25 دون  م���ا  ال���دره���م 
با�صرت  حيث  امل�صافة  القيمة  �صريبة 
املعنية  اجلهات  مع  بالتوا�صل  الدائرة 
وم��ن��ه��ا امل�����ص��رف امل���رك���زي ل��ل��ت��اأك��د من 
توفري ك�صور الدرهم يف الأ�صواق ب�صكل 

كاف.
امل��ن�����ص��وري على  ���ص��ع��ادة خليفة  و���ص��دد 
اأه���م���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق م���ن���اف���ذ ال���ب���ي���ع على 
الدائرة  ق��رار  اأبوظبي  اإم���ارة  م�صتوى 
تقريب  ب��اإج��ازة  ال�صابق  قرارها  باإلغاء 
اأجيز  وال��ذي  الدرهم ل�صاحلهم  ك�صور 
ك�صور  توفر  ع��دم  اىل  تعود  لعتبارات 
ت��ف��ادي��ا لأي حالة  ال�����ص��وق  ال��دره��م يف 

اإرباك يف توفري ال�صيولة املعدنية.
واأك������د ب���ه���ذا ال�������ص���اأن ح���ر����س ال���دائ���رة 
اأي����ة جت�����اوزات ب��ه��ذا ال�صاأن  ع��ل��ى م��ن��ع 
القيمة  �صريبة  تطبيق  ا���ص��ت��غ��الل  اأو 

امل�صافة للتعدي على حقوق امل�صتهلكني 
ا���ص��ت��غ��الل حت�صيل  اأو  الأ���ص��ع��ار  ب��رف��ع 
اأم�������وال غ���ري م�����ص��ت��ح��ق��ة م��ه��م��ا كانت 
املفت�صني  فريق  اأن  ..مو�صحا  قيمتها 
ت��ن��ف��ي��ذ حمالت  ي���وا����ص���ل  ب����ال����دائ����رة 
التفتي�س امليداين يف كافة منافذ البيع 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ام�����ارة اب��وظ��ب��ي بهدف 
ال��ت��اأك��د م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق ال�����ص��ل��ي��م لآلية 

حت�صيل ال�صريبة.
اأن  اىل  املن�صوري  خليفة  �صعادة  واأ�صار 
الدائرة وبالتن�صيق مع وزارة القت�صاد 
اإعطاء  اأية حمال متتنع عن  �صتخالف 
امل�����ص��ت��ه��ل��ك ال��ف��ل��و���س امل��ت��ب��ق��ي��ة ج���راء 
واأحقية  “ال�صريبة”  قيمة  حت�صيل 
املبالغ  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  يف  امل�����ص��ت��ه��ل��ك 
امل��ت��ب��ق��ي��ة ب��ع��د دف���ع ق��ي��م��ة اخل���دم���ة اأو 

ال�صلع مهما كانت �صغرية.

•• ال�شارقة-وام:

يف  ال�صارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  تنظم 
اجل��اري ملتقى  يناير  �صهر  23 من  ال��� 
 2018 ل��ع��ام  للطاقة  ال��راب��ع  ال�صارقة 
 “ م�صرق  م�صتقبل  نحو   “ �صعار  حت��ت 
والدرا�صات  الأبحاث  اأحدث  ل�صتعرا�س 
العاملية يف جمال اإدارة الطاقة من خالل 
م�صتقبل  ح��ول  عمل  اأوراق   10 عر�س 
الطاقة والتحديات التي تواجهها واإدارة 

الطاقة الذكية.
ي�صت�صيف امللتقى ممثلي اأكر من 100 
�صركة عاملية وحملية اإ�صافة اإىل عدد من 
اجلهات احلكومية بجانب ح�صور 300 
واملهتمني  واخل����رباء  املتخ�ص�صني  م��ن 

ب�صئون الطاقة.
وق���ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���س را�صد 
ومياه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���ل���ي���م 
ال�صارقة اإن تنظيم امللتقى ياأتي يف اإطار 
ور�صالتها  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�����ص��م��و ال�صيخ  اأر����ص���اه���ا ���ص��اح��ب  ال��ت��ي 
القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
اتخاذ كل  والتي تتمثل يف  كمنهاج عمل 
اأحدث  تطبيق  ت�صمن  التي  الإج���راءات 
املعرفة  ع��ل��ى  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والع��ت��م��اد 
والأبحاث العلمية يف تطوير م�صروعات 

ال�صعودية ت�صري رحلة اأ�صبوعية 
جتريبية لقطار احلرمني

•• املدينة املنورة-وام:

ال�����ص��ع��ودي��ة للخطوط  ال�����ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
احلديدية “�صار” املالك للبنى التحتية 
مل�صروع قطار احلرمني ال�صريع ا�صتمرار 
ال��ت��ج��ري��ب��ي لقطار  ال��ربن��ام��ج  رح����الت 
املدينة  ب���ني  امل�������ص���ار  ل��ك��ام��ل  احل���رم���ني 
امل���ن���ورة وم��ك��ة امل��ك��رم��ة ذه��اب��ا واإي���اب���ا يف 
للت�صغيل  ا���ص��ت��ع��دادا  اأ���ص��ب��وع  ك��ل  ن��ه��اي��ة 

التجاري قريبا.
واأو������ص�����ح م���دي���ر ع�����ام م�������ص���روع قطار 
احل���رم���ني ال�����ص��ري��ع امل��ه��ن��د���س حممد 
يف  انطلقت  التجريبية  الرحلة  ان  ف��دا 
ال��ت��ا���ص��ع��ة ���ص��ب��اح ام�����س ال�����ص��ب��ت باجتاه 
مكة املكرمة ومن ثم العودة اإىل حمطة 

املدينة املنورة م�صاء.
واأكد فدا يف ت�صريح ام�س ان الرحالت 
اأ�صبوع  كل  نهاية  يف  �صتكون  التجريبية 
وذلك لقيا�س املالحظات والآراء و�صيتم 
العالقة  ذات  للجهات  ال��دع��وات  توجيه 
بامل�صروع للم�صاركة والتواجد يف رحالت 
البالغ  امل�صار  لكامل  ال�صبوعية  القطار 
اإىل  م�����ص��ريا  م����رتا  ك��ي��ل��و   450 ط���ول���ه 
الربنامج  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  ي���اأت���ي  ذل����ك  اأن 
التجاري  للت�صغيل  ا�صتعدادا  التجريبي 
الذي �صيعلن عنه بعد اجلاهزية الكاملة 

للت�صغيل.

م�صروعات  خ��ا���ص��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
الطاقة واملياه.

واأ�صاف اأن امللتقى يحقق تفاعال اإيجابيا 
وا����ص���ع ال��ن��ط��اق م���ع ع����دد م���ن كربيات 
وامل��ح��ل��ي��ة واجلهات  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��رك��ات 
نتائج  يحقق  اأن  �صاأنه  وم��ن  احلكومية 
املعرفية  التنمية  جم���الت  يف  اإي��ج��اب��ي��ة 
بالطاقة  اخلا�صة  التحديات  ومناق�صة 
وامل���ي���اه وت���ق���دمي ح���ل���ول ع��م��ل��ي��ة فعالة 
النظر  وجهات  وتبادل  التحديات  لهذه 
لتحقيق  اخل�������ربات  م����ن  وال����ص���ت���ف���ادة 

التنمية امل�صتدامة.
جل�صات  م��و���ص��وع��ات  اخ��ت��ي��ار  اأن  واأك�����د 

نظرا  دقيقة  معايري  وف��ق  مت��ت  امللتقى 
لأه��م��ي��ة م��و���ص��وع ال��ط��اق��ة ع��ل��ى جميع 
اجلل�صات  ت��ت�����ص��م��ن  ح���ي���ث  الأ�����ص����ع����دة 
التطورات  اأح�����دث  ت�����ص��م��ل  م��و���ص��وع��ات 
ا�صتخدامات  يف  اجل���دي���دة  وامل��ف��اه��ي��م 
ال�صبكات  اإىل  والتحول  الطاقة  كابالت 
ال��ذك��ي��ة يف ال��ع��امل والب��ت��ك��ار يف جمال 
الطاقة والطاقة البديلة واإدارة وتر�صيد 
امل�صتدامة  الإ�صاءة  وحلول  ال�صتهالك 
ل��ل��م��دن الأك����ر ذك����اء و����ص���رورة تكاتف 
لتخفي�س  امل�����ص��رتك  وال��ع��م��ل  اجل���ه���ود 
اأج���ل م�صتقبل  ال��ط��اق��ة م��ن  ا���ص��ت��ه��الك 
الأج����ي����ال ال���ق���ادم���ة م���ن خ����الل طفرة 
الإنتاج  م��راف��ق  �صيانة  يف  تكنولوجية 

والعتماد على التنمية اخل�صراء.
وذكر اأن امللتقى يناق�س حتديات الطاقة 
الطاقة  اإدارة  وحلول  امل�صتدامة  العاملية 
ال�صتخدام  واأه��م��ي��ة  وامل��ب��ت��ك��رة  ال��ذك��ي��ة 
والتحكم  الإدارة  خ����الل  م���ن  الأم���ث���ل 
الطاقة  م�صادر  وتنويع  الطاقة  لكفاءة 

والعتماد على الطاقة املتجددة.
ال�صركات  ق��ائ��م��ة  اأن  اإىل  ال��ل��ي��م  واأ����ص���ار 
التي �صت�صارك يف ملتقى هذا العام ت�صم 
العاملية  ال�����ص��رك��ات  ك���ربي���ات  م���ن  ع����ددا 
الأبحاث  على  تعتمد  التي  املتخ�ص�صة 
ال��ع��ل��م��ي��ة وت��خ�����ص�����س م��ي��زان��ي��ات كبرية 
ل��الأب��ح��اث وال���درا����ص���ات مم��ا ي�����ص��اه��م يف 

اأحدث  ت��ب��ادل اخل���ربات والط����الع على 
ا�صرتاتيجية  �صراكات  وعقد  امل�صتجدات 
وهو ما ت�صعى اإليه الهيئة خالل املرحلة 

املقبلة.
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 با�صم  هوي�صت فيتني�س �صي�صتيمز، اإنك. 
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اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 105223 

 با�صم  هوي�صت فيتني�س �صي�صتيمز، اإنك. 

وعنوانه  9990 اإمباير �صرتيت ، �صويت  130 ،    �صان دييغو ، كاليفورنيا 92126 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    97829  (                    بتاريخ  :    2009/11/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/1/8    وحتى تاريخ :  2028/1/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 

 املودعة بالرقم 105224 

 با�صم  هوي�صت فيتني�س �صي�صتيمز، اإنك. 

وعنوانه  9990 اإمباير �صرتيت ، �صويت  130 ،   �صان دييغو ، كاليفورنيا 92126 ، 

  الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    98889  (                    بتاريخ  :    2009/12/28

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/1/8    وحتى تاريخ :  2028/1/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 106399        

 با�صم  ذا اإيري�س ت�صوكوليت كومباين ليميتد 

وعنوانه  كلون�صوغ اند�صرتيال اإ�صتيت ،  كلون�صوغ ، دوبلني 17، اإيرلندة  

وامل�صجلة حتت رقم  : )        (                    بتاريخ  :    2012/6/26

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/1/31  وحتى تاريخ :    2028/1/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110103        

 با�صم نيبكو انك. 

وعنوانه  1516 ميدلبوري �صرتيت   اإخلارت ، اإنديانا 46516

الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    98622(                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/1  وحتى تاريخ :    2028/4/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110104        

 با�صم  نيبكو انك. 

وعنوانه  1516 ميدلبوري �صرتيت   اإخلارت ، اإنديانا 46516 

الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    98623(                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/1  وحتى تاريخ :    2028/4/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110105        

 با�صم نيبكو انك. 

وعنوانه  1516 ميدلبوري �صرتيت   اإخلارت ، اإنديانا 46516 

الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    98624(                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/1  وحتى تاريخ :    2028/4/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110106        

 با�صم نيبكو انك. 

وعنوانه  1516 ميدلبوري �صرتيت    اإخلارت ، اإنديانا 46516

الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    98625(                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/1  وحتى تاريخ :    2028/4/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 106400        

 با�صم  ذا اإيري�س ت�صوكوليت كومباين ليميتد 

وعنوانه  كلون�صوغ اند�صرتيال اإ�صتيت ،  كلون�صوغ ، دوبلني 17، اإيرلندة  

وامل�صجلة حتت رقم  : )    97845 (                    بتاريخ  :    2009/11/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/1/31  وحتى تاريخ :    2028/1/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 106535 

 با�صم  ال�صيد/ حممد عارف �صارا 

 وعنوانه  �س. ب: 60466 دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )  98881  (                    بتاريخ  :    2009/12/28

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/3  وحتى تاريخ :     2028/2/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 106818      

 با�صم  كووا كومباين، ال تي دي. 

وعنوانه  29 � 6، ني�صيكي 3 � �صومي، ناكا � كو،  ناجويا � �صي، اي�صي، اليابان.   

وامل�صجلة حتت رقم  : )    97850 (                    بتاريخ  :    2009/11/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/7  وحتى تاريخ :  2028/2/7

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 107691         

 با�صم ياماها هات�صودوكي كابو�صيكي كاي�صا . 

وعنوانه  2500 �صينجاي ، اواتا � �صي ، �صيزوكا � كني ، اليابان 

وامل�صجلة حتت رقم  : )      (                    بتاريخ  :    2012/3/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/2/21   وحتى تاريخ :    2028/2/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 110493        

 با�صم �صونا�صي الكرتونيك�س ليميتد . 

وعنوانه  1606 بينين�صول �صكوير ، 18 �صونغ اون �صرتيت ،

 هونغوم ، كولوون ، هونغ كونغ 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    98644(                    بتاريخ  :    2009/12/17

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/4/8  وحتى تاريخ :    2028/4/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112674      

 با�صم ذا بريكيلي هوتيل ليميتد. 

وعنوانه  30 اأولد بريلينجتون �صرتيت ، لندن ، دبليو 1 ا�س  3 ايه اآر ، اململكة املتحدة . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    148772 (                    بتاريخ  :    2011/8/15

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/13  وحتى تاريخ :  2028/5/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112675      

 با�صم  ذا بريكيلي هوتيل ليميتد. 

وعنوانه  30 اأولد بريلينجتون �صرتيت ، لندن ، دبليو 1 ا�س  3 ايه اآر ، اململكة املتحدة .

وامل�صجلة حتت رقم  : )    100043 (                    بتاريخ  :    2010/2/18

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/13  وحتى تاريخ :  2028/5/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112676 

 با�صم  ذا بريكيلي هوتيل ليميتد. 

وعنوانه  30 اأولد بريلينجتون �صرتيت ، 

 لندن ، دبليو 1 ا�س  3 ايه اآر ، اململكة املتحدة . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    104054(                    بتاريخ  :    2010/6/6

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/13  وحتى تاريخ :  2028/5/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112677 

 با�صم ذا بريكيلي هوتيل ليميتد. 

وعنوانه  30 اأولد بريلينجتون �صرتيت ،

  لندن ، دبليو 1 ا�س  3 ايه اآر ، اململكة املتحدة . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    127323 (                    بتاريخ  :    2010/12/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/13  وحتى تاريخ :  2028/5/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112678 

 با�صم  ذا بريكيلي هوتيل ليميتد. 

وعنوانه  30 اأولد بريلينجتون �صرتيت ، لندن ، دبليو 1 ا�س  3 ايه اآر ، اململكة املتحدة . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    100044(                    بتاريخ  :    2010/2/18

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/13  وحتى تاريخ :  2028/5/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112679 

 با�صم  ذا بريكيلي هوتيل ليميتد. 

وعنوانه  30 اأولد بريلينجتون �صرتيت ، لندن ، دبليو 1 ا�س  3 ايه اآر ، اململكة املتحدة .

وامل�صجلة حتت رقم  : )    127324(                    بتاريخ  :    2010/12/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/13  وحتى تاريخ :  2028/5/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112680 

 با�صم       ذا بريكيلي هوتيل ليميتد. 

وعنوانه  30 اأولد بريلينجتون �صرتيت ، 

 لندن ، دبليو 1 ا�س  3 ايه اآر ، اململكة املتحدة . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    127325(                    بتاريخ  :    2010/12/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/13  وحتى تاريخ :  2028/5/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223



العدد  12223 بتاريخ   2018/1/14     
     الدعوى رقم 2017/1641  مدين جزئي

اإىل املدعى عليه الثاين: نيت�س كي�صواين راجيندرا كي�صواين- جمهول العنوان مبا 
الدعوى  واخرين  عليك  اأقامت  قد  ليمتد  كومباين  ان�صورن�س  ادجمي  املدعية:  اأن 
اعاله ومو�صوعها املطالبه بالزام املدعى عليهم بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
358.865 درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام وبحكم م�صمول بالنفاذ املعجل بال كفالة ونحن ب�صفتنا اخلبري 
الأول  التاأمينية  اخلربة  اجتماع  حل�صور  نعلنكم  املحكمة  قبل  من  املكلف  التاأميني 
ع�صر  احلادية  ال�صاعة  متام  يف   2018/1/18 املوافق  اخلمي�س  بتاريخ  عقده  واملقرر 
والن�صف �صباحاً )11:30 �س( مبكتب اخلبري بالقرهود- ديرة دبي- بناية بو�صقر- 
جوار حمطة ميرتو جي جيكو- مكتب رقم 206- باحل�صور �صخ�صياً او بوا�صطة وكيل 

قانوين للرد على لئحة الدعوى و/اأو لتقدمي ما ترغبون يف تقدميها.
حممد مو�صى ال�صواهني
اخلبري التاأميني املكلف- قيد رقم 142 - تلفون: 0526669449

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

العدد  12223 بتاريخ   2018/1/14     
   يف  الدعوى رقم 2017/1814  مدين جزئي ال�صارقة    

املرفوعة من: من�صور حممد احمد �صرف �صد: خالد ال�صيد نور الدين 
املدعى عليه/ خالد ال�صيد نور الدين مدعو للح�صور �صخ�صياً او بوا�صطة 
وكيل معتمد لجتماع اخلربة احل�صابية املقرر عقده ال�صاعة احلادية ع�صر 
�صباحاً يوم الربعاء املوافق 2018/01/17 وذلك مبقر اخلبري مكتب اك�س 
تقاطع  اوبال  برج  التجاري  اخلليج  بدبي منطقة  احل�صابات  لتدقيق  ا�س 
�صارع برج خليفة و�صارع مرا�صي درايف الدور العا�صر رقم 1005 هاتف رقم 
امل�صتندات  كافة  فاك�س رقم: 043284449 م�صطحبني معكم   043287778

التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري احل�صابي  
اأحمد ابراهيم حممد 

 اإعالن بالن�صر

العدد  12223 بتاريخ   2018/1/14     
   يف  الدعوى رقم 2017/1382  ا�صتئناف جتاري

لدى حمكمة ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية الدائرة املدنية الثانية    

املرفوعة من: م�صرف الهالل �س.م.ع �صد: عايد عادل حممد علي 
املدعى عليه/ عايد عادل حممد علي مدعو للح�صور عليه �صخ�صياً او بوا�صطة 
ال�صاعة 1:30 م�صاًء يوم  املقرر عقده  امل�صريف  وكيل معتمد لجتماع اخلربة 
اخلمي�س املوافق 2018/01/18 وذلك مبقر اخلبري الكائن مبدينة دبي ديرة 
بني يا�س بناية برج امل�صرف- الطابق 15- مكتب رقم 1504 م�صطحبني معكم 

كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري امل�صريف  

عبداملجيد حممد املروزقي

 اإعالن بالن�صر

العدد  12223 بتاريخ   2018/1/14     
     الدعوى رقم 2016/685  ا�صتئناف جتاري

عمر  الثاين:  �صده  امل�صتاأنف  اىل:  احل�صابية  اخلربة  اجتماع  حل�صور  دعوة 
ابراهيم عبداهلل الهرمودي بناء على تكليفنا للقيام باعمال اخلربة احل�صابية 
مرتف  �صعيد  را�صد  حمدان  مرتف  امل�صتاأنف:  من  املقامة  اعاله  بالدعوى 
الثنني  يوم  ع�صراً   )4( ال�صاعة  متام  يف  وذلك  خربة  لجتماع  ندعوكم 
ال�صايغ حما�صبون  بال�صارقة )وليد  املوافق 2018/1/15 وذلك مبقر مكتبنا 
بناية  بنك-  �صيتي  بجوار  )اجلوازات(  عبدالعزيز  امللك  �صارع  قانونيون( 
 065736925 فاك�س:   065736924 هاتف:   301 رقم  مكتب  الفجر-  �صيدلية 

وهاتف: 0504820532 وذلك لتقدمي دفاعكم وم�صتنداتكم يف الدعوى.
جلنة اخلربة احل�صابية
حممد ا�صماعيل الزرعوين
 وليد ابراهيم ال�صايغ وب�صام يحيى عجول

حمكمة ال�صارقة
الحتادية ال�صتئنافية 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 115928 

 با�صم  هيلني اوف تروي ليميتد .  

وعنوانه  13 اجلادة الثامنة ، بيليفيل ،  ا�س تي.  مي�صيل ، باربادو�س . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    107086    (                    بتاريخ  :    2010/8/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/7/3    وحتى تاريخ :  2028/7/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 115927 

 با�صم  هيلني اوف تروي ليميتد .  

وعنوانه  13 اجلادة الثامنة ، بيليفيل ،  ا�س تي.  مي�صيل ، باربادو�س . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    107085    (                    بتاريخ  :    2010/8/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/7/3    وحتى تاريخ :  2028/7/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 115926 

 با�صم  هيلني اوف تروي ليميتد .  

وعنوانه  13 اجلادة الثامنة ، بيليفيل ،  ا�س تي.  مي�صيل ، باربادو�س . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    107084    (                    بتاريخ  :    2010/8/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/7/3    وحتى تاريخ :  2028/7/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 112691 

 با�صم  اإ�صيزاكي بري�س كوجيو كو.،  ليميتد. 

وعنوانه  2- 98 ، مورميوتو 1- ت�صومي ، ايتامي- �صي ،  هيوجو ، اليابان . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )  100408(                    بتاريخ  :    2010/3/9

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/5/13  وحتى تاريخ  :    2028/5/13  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 115929 

 با�صم  هيلني اوف تروي ليميتد .  

وعنوانه  13 اجلادة الثامنة ، بيليفيل ،  ا�س تي.  مي�صيل ، باربادو�س . 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    107087    (                    بتاريخ  :    2010/8/23

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/7/3    وحتى تاريخ :  2028/7/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 116399        

 با�صم  نفيديا كوربوري�صن 

وعنوانه  2701 �صان توما�س اك�صربي�صواي،  �صانتا كالرا، كاليفورنيا 95050، 

الوليات املتحدة الأمريكية. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    106524(                    بتاريخ  :    2010/8/1

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/7/14  وحتى تاريخ :    2028/7/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 101067 

 با�صم  كينيث كول  برودك�صنز انك 

وعنوانه  603 وي�صت ال�صارع 50 ، نيويورك ، نيويورك 10019،

الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    99023   (                    بتاريخ  :    2010/1/2

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/10/15  وحتى تاريخ :     2027/10/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 122234      

 با�صم  امل�صتقلة للتبغ م. م.ح. 

وعنوانه  خمزن رقم اإف زد اإ�س 1  بي بي 04،  �س.ب 261031  املنطقة احلرة � 

جبل علي ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة .

وامل�صجلة حتت رقم  : )    105448 (                    بتاريخ  :    2010/7/4

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/11/11  وحتى تاريخ :  2028/11/11

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 119256 

 با�صم  نيربو كوربوري�صن 

وعنوانه  3 � 9، هوجنو � ني�صي  3 � �صومي، كيتا � كو، او�صاكا� �صي،  او�صاكا ، اليابان. 

وامل�صجلة حتت رقم  : )     104065    (                    بتاريخ  :    2010/6/6

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/9/15    وحتى تاريخ :  2028/9/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 117602 

 با�صم  ال�صيدة / �صونيا ح�صني 

وعنوانه  �س. ب : 111976 دبي  دولة الإمارات العربية املتحدة 

وامل�صجلة حتت رقم  : )    127337    (                    بتاريخ  :    2010/12/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2018/8/6    وحتى تاريخ :  2028/8/6

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم 103145 

 با�صم  ت�صري�س اآند ديوايت كو.، انك. 

وعنوانه  500 ت�صارلز اإيوينج بوليفارد ، اإيوينج ، 

نيوجري�صي 08628 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

وامل�صجلة حتت رقم  : )      (                    بتاريخ  :    2017/4/27

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  مل��دة ع�صر  املفعول  ن��اف��ذة  و�صتظل احلماية 

احلماية يف :    2017/11/25   وحتى تاريخ :  2027/11/25   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 221761  بتاريخ:  17 / 11  / 2014
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ص��م :    حممد بني�س  بريان كويا.
وعنوانه:  �س.ب. 115890 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التزويد بالطعام وال�صراب ، ترتيب الإقامة املوؤقتة.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�صف العالمة:    " Ustad Hotel " بحروف لتينية   ب�صكل مميز باللون الأزرق يعلوها ر�صم زخريف 

ب�صكل مميز و ر�صم خطني باللون الأزرق و اجلميع على خلفية مظللة باللون الأزرق.  
ال�ص��رتاطات:

القت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية 

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 225392     بتاريخ:  20 / 1  / 2015
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ص��م :    تيم�صن ريبري تاير ) وييهاي (  ، كو .، األ تي دي. .  
�صاندوجن   ، زون  ديفيلومبنت  تيكنولوجيكال  اأن��د  اإكونوميك  وييهاي   ، رود  تينج�صني   ،  1 رق��م  وع��ن��وان��ه:  

بروفين�س ، ال�صني.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات  و  ال�صيارات  لعجالت  اإط���ارات   ، املركبات  لعجالت  اإط���ارات   ، اإط���ارات م�صغوطه   ، �صيارات  اإط���ارات 
الربية ، اإطارات للدراجات الهوائية ، مدا�صات لأعادة تلبي�س الإطارات ، اإطارات داخلية للدراجات الهوائية ، 

خممدات �صدمات لتوقيف املركبات ، واقيات وحل ، خممدات ال�صدمات لل�صيارات.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 12 (

و�صف العالمة:    ر�صم  حيوان خرايف ب�صكل مميز بالألوان الأخ�صر و الأ�صفر و الأ�صود و الأبي�س ب�صكل 
مميز .

ال�ص��رتاطات:
القت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

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

املالك : ابراهيم اخلتال لالعمال الفنية �س.ذ.م.م
teccorp:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم  : 274600     بتاريخ : 2017/6/7
باإ�صم :ابراهيم اخلتال لالعمال الفنية �س.ذ.م.م

وعنوانه :دبي - مكتب رقم 202 ملك جميله جمعه خليفة املهريي - ديرة - املرر 
هاتف:042657230 - فاك�س:042659109 - �صندوق الربيد:92583 

iakdubaisvs@gmail.com امييل
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37 ان�صاء املباين وال�صالح وخدمات الرتكيب 
او التجميع.

باللون  مميز  فني  ب�صكل  بالالتينية  مكتوبة   teccorp الكلمة  ع��ن  العالمة:عبارة  و�صف 
ال�صود.

الإ�صرتاطات:.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 

الإقت�صاد اأو اإر�صالة بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الر�س 

اخل�صراء خلدمات جتميل احلدائق واملنتزهات
رخ�صة رقم:CN 1521176 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12223 بتاريخ 2018/1/14   
اعالن بيع  عقار بالن�صر     

فى الدعوى رقم 2016/1602 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع عنوانه: امارة دبي ديرة �صارع بني يا�س بجوار 
غرفة جتارة و�صناعة دبي املنفذ �صده: عبداهلل فا�صل احمد املزروعي واآخرون عنوانه: امارة دبي 
الكرامة �صارع ام هرير بناية مفرو�صات ارت مقابل بناية بوعميم الدور 4 مكتب 405 انه يف يوم 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   05.00 ال�صاعة   2018/1/24 املوافق  الرب��ع��اء 
المارات  )�صركة  البيع   بها  انيط  التي  اجلهة  ام��ام  ادن��اه  ا�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
راغبي  وعلى  اع��اله  امل��ح��دد  التاريخ  يف  وذل��ك   )  www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات 
ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
او�صاف  بيان  يلي  وفيما  البيع.  جلل�صة  التالية  اي��ام  ع�صرة  خالل  وامل�صاريف  الثمن  كامل  اي��داع 
املمتلكات :او�صاف العقار: ار�س وما عليها من بناء منطقة ال�صفا الثانية رقم الر�س 451 امل�صاحة 

1505.03 مرت مربع القيمة التقديرية 12.500.000. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً  
 رئي�س ال�صعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12223 بتاريخ 2018/1/14   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   - املنفذ �صده  

فى الدعوى رقم 2016/1602 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع عنوانه: امارة دبي ديرة �صارع بني يا�س بجوار 
غرفة جتارة و�صناعة دبي املنفذ �صده: عبداهلل فا�صل احمد املزروعي واآخرون عنوانه: امارة دبي 
الكرامة �صارع ام هرير بناية مفرو�صات ارت مقابل بناية بوعميم الدور 4 مكتب 405 انه يف يوم 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   05.00 ال�صاعة   2018/1/24 املوافق  الرب��ع��اء 
المارات  )�صركة  البيع   بها  انيط  التي  اجلهة  ام��ام  ادن��اه  ا�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
راغبي  وعلى  اع��اله  امل��ح��دد  التاريخ  يف  وذل��ك   )  www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات 
ال�صراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
او�صاف  بيان  يلي  وفيما  البيع.  جلل�صة  التالية  اي��ام  ع�صرة  خالل  وامل�صاريف  الثمن  كامل  اي��داع 
املمتلكات :او�صاف العقار: ار�س وما عليها من بناء منطقة ال�صفا الثانية رقم الر�س 451 امل�صاحة 

1505.03 مرت مربع القيمة التقديرية 12.500.000. مالحظة: يدفع املبلغ فوراً  
 رئي�س ال�صعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12223 بتاريخ   2018/1/14     

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
املازمي   ح�صن  حممد  عبدالر�صا  مع�صومة  املواطنة/  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�صم  البتدائية-  اأبوظبي  بطلب اىل حمكمة 

ا�صمها من )مع�صومه(اىل) مها(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر العالن .
بدر اأحمد احلمادي            القا�صي/ حممد فا�صل ولد حممد �صامل

قا�صي التوثيقات موثق   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  12223 بتاريخ 2018/1/14   
 اإعالن بالن�صر- يف الدعوى رقم 2017/216 منازعات ايجارية

للعقارات   الم��ارات  : موؤ�ص�صة  املدعية  ان  باك�صتان حيث  املدعي عليه: عبداملنان غفور اجلن�صية-  اىل 
�صنورد فيما بعد/ وملا  املدعي عليه وملا  ايجارية �صد  الدعوى احلقوقية 2017/216 منازعات  اأقام  قد 
العني  واخ��الء  الدعوى  اليجار حمل  بف�صخ عقد  الق�صاء  اأوًل:  املوقرة عفوا نطلب:  تراه حمكمتكم 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ال��زام  ثانياً:  ال�صواغل  من  خاليا  للمدعية  وت�صليمها  امل��وؤج��رة 
وقدره 6000 درهم )�صتة اآلف درهم( قيمة اليجار املرت�صد يف ذمته عن الفرتة من 2017/10/1 حتى 
2017/11/30. ثالثا: والزام املدعى عليه ب�صداد اجرة املثل للعني املوؤجرة بواقع مبلغ 100 يومياً اعتباراً 
من تاريخ 2017/12/1 وحتى تاريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة. رابعاً: الزام املدعى عليه بت�صفيه 
عداد املياه وكذا عداد الكهرباء وال�صرف ال�صحي عن العني املوؤجرة من الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء 
وكذا عن ال�صرف ال�صحي. ويف جميع الحوال بالزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب 
املوفق  يوم اخلمي�س  راأ���س اخليمة  الدعوى مبحكمة  ادارة  اىل مكتب  يقت�صي ح�صورك  املحاماو مما 

2018/1/18 م ال�صاعة التا�صعة �صباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع 
           مكتب اإدارة الدعوى

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  12223 بتاريخ   2018/1/14     
   يف الدعوى رقم 2017/1824 جتاري كلي   

املياه  ابار  الذهبية لعمال حفر   -1 : املدعي عليهم   . الرئي�صي  الفرع   - ايران  بنك �صادرات   : املدعي 
للخر�صانات  لين  �صيلفر   -4  ......-3 احمديان  اله  نعمت  �صيد  حممد  �صيد   -2 �س.ذ.م.م  و�صيانتها 
م.م.ح 5- ملكيوي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 6- درت اله جميد مع�صوري 7- ال�صندوق الذهبي للتجارة 
العامة �س.ذ.م.م يعلن اخلبري الدكتور : عقيل حممد هادي ح�صن الهادي واملعني من قبل حمكمة دبي 
البتدائية خبريا م�صرفيا يف الدعوى رقم 1824-2017 جتاري كلي واملقامة من املدعي بنك �صادرات 
ايران - الفرع الرئي�صي وتنفيذا للمهمة فاإن املدعي عليهم 1- الذهبية لعمال حفر ابار املياه و�صيانتها 
�س.ذ.م.م 2- �صيد حممد �صيد نعمت اله احمديان 3-...... 4- �صيلفر لين للخر�صانات م.م.ح 5- ملكيوي 
للتجارة العامة �س.ذ.م.م 6- درت اله جميد مع�صوري 7- ال�صندوق الذهبي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
مدعون حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية اأو بوا�صطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 
2018/1/18 يف متام ال�صاعة العا�صرة والن�صف �صباحا موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة 
دبي ديرة بور�صعيد بناية الو�صل بزن�س �صنرت بحوار فندق جي فندق روتانا �صابقا �صارع رقم 27 الطابق 
التا�صع مكتب رقم 902 رقم مكاين :94178 32428 . لذا نرجو منكم التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد 

اأعاله واإح�صار جميع الأوراق وامل�صتندات التي تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�شريف:د.عقيل حممد هادي ح�شن الهادي

تكليف العالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية

العدد 12223 بتاريخ 2018/1/14   
      اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9225  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي ايه ام �صتار خلدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان املدعي /حممد ر�صوان نظري مالك نظري احمد قد 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )26400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177238020AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
بالقاعة  �س   08.30 ال�صاعة   2018/1/17 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ص���م ال�صركة: حممد نوري للهواتف )�ض.ذ.م.م(  
رقم الرخ�ص��ة : 528797 عن�وانها: حمل رقم 15 ملك �صيد يعقوب مرت�صى ا�صحاق 
– ديرة – املرر القدمي ال�صك�ل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 57352 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
وامل�صدق   )2017/12/24( بتاريخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�صادر  القرار 
او  اع��رتا���س  لديه  م��ن  وعلى   )2017/12/24( بتاريخ  ال��ع��دل  الكاتب  ال�صيد  ل��دى 
مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة 
البطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�ص����م امل�صفي :يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني 
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية   حممد نوري للهواتف )�ض.ذ.م.م( وعنوانها  
: حمل رقم 15 ملك �صيد يعقوب مرت�صى ا�صحاق – ديرة – املرر القدمي وذلك مبوجب 
العمومية لل�صركاء بتاريخ )2017/12/24( وامل�صدق لدى  ال�صادر من اجلمعية  القرار 
ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/12/24( وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�صفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  – 04( م�صتحبا معه   2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن .
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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     الدعوى رقم 2017/1641  مدين جزئي

اإىل املدعى عليه الثاين: نيت�س كي�صواين راجيندرا كي�صواين- جمهول العنوان مبا 
الدعوى  واخرين  عليك  اأقامت  قد  ليمتد  كومباين  ان�صورن�س  ادجمي  املدعية:  اأن 
اعاله ومو�صوعها املطالبه بالزام املدعى عليهم بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
358.865 درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام وبحكم م�صمول بالنفاذ املعجل بال كفالة ونحن ب�صفتنا اخلبري 
الأول  التاأمينية  اخلربة  اجتماع  حل�صور  نعلنكم  املحكمة  قبل  من  املكلف  التاأميني 
ع�صر  احلادية  ال�صاعة  متام  يف   2018/1/18 املوافق  اخلمي�س  بتاريخ  عقده  واملقرر 
والن�صف �صباحاً )11:30 �س( مبكتب اخلبري بالقرهود- ديرة دبي- بناية بو�صقر- 
جوار حمطة ميرتو جي جيكو- مكتب رقم 206- باحل�صور �صخ�صياً او بوا�صطة وكيل 

قانوين للرد على لئحة الدعوى و/اأو لتقدمي ما ترغبون يف تقدميها.
حممد مو�صى ال�صواهني
اخلبري التاأميني املكلف- قيد رقم 142 - تلفون: 0526669449

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
العدد  12223 بتاريخ 2018/1/14   

  اإعالن بالن�صر -يف الدعوى رقم 2017/5033 كلي - الدائرة املدنية التجارية الكلية الوىل
املدعي  بان  نعلمكم  ال�صيد/ فريديناند جوردان- من�صاوي اجلن�صية  ذ.م.م وميثلها  رينو جلف  �صركة   : املدعى عليها  اىل 
يف   - �صابقاً  الحجار  وبيع  لتك�صري  فا�صل  بن  كا�صاره  مالك  وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته  املزروعي  فا�صل  مبارك  �صيف   :
فيها:1-  اعاله يطالب  املذكورة  الدعوى  رفع  قد  الوىل  الكلية  التجارية  املدينة  الدائرة  كلي  رقم 2017/5033  الدعوى 
الق�صاء بالزام املدعى عليهما الول والثانية بقيمة املعدات واملاكينات والليات املتحركة بقيمة )6.000.000 درهم( �صتة 
التام. 2- الق�صاء بالزام املدعى عليه الول بان  ال�صداد  ماليني درهم والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
الفا و�صبعمائة واربعون درهماً  يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )5.462.740 درهم( خم�صة ماليني واربعمائة واثنان و�صتون 
عن قية املعدات واملاكينات واللت الثابتة وتكاليف خط النتاج والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )897.368 درهم( ثمامنائة و�صبعة وت�صعون  بان  املدعى عليه الول  بالزام  الق�صاء  التام. 3- 
الفا وثالثمائة وثمانية و�صتون درهما عن قيمة اعمال البنية التحتية وت�صييد املباين وامللحقات واملرافق و�صبكة الطرق 
بالزام  الق�صاء   -4 التام.  ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  الك�صارة  ملوقع  واخلارجية  الداخلية 
عن  التنازل  قيمة  درهم  مليون  وع�صرون  خم�صة  درهم(  مليون   25( وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  الول  عليه  املدعى 
الرخ�صة ال�صناعية للك�صارة واملقومات املعنوية للك�صارة والفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام. 5- 
الق�صاء بالزام املدعى عليه الول بالتعوي�س عن ال�صرار املادية للمدعي بقيمة )3.000.000 درهم( ثالثة ماليني درهم 
تعوي�صا عن اخل�صائر التي ا�صابت املدعي نتيجة ف�صخ عقد ايجار وا�صتثمار الك�صارة مع املدعى عليها الثانية. الزام املدعى 
عيه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. انت مكلف باحل�صور اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم 9  مبحكمة ال�صارقة 
الحتادية البتدائية ، وذلك بتاريخ 2018/1/22 �صخ�صياً او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 

مرفقاً بها كافة امل�صتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله- بو�صفك مدعى عليه.
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية - مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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  اعالن بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

  يف الدعوى رقم : 2017/1695 جتاري 

بناء علي طلب امل�صتاأنف / بنك الحتاد الوطني 
اىل امل�صتاأنف �صده: علي �صامل بخيت �صبيح الكعبي- اماراتي اجلن�صية 
ال�صارقة  مبحكمة  الدعوى  ادارة  مكتب  امام  باحل�صور  مكلف  انت 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ال�صتئنافية  الحتادية 
وذلك  امل�صتندات  ك��اف��ة  بها  مرفقا  ال��دع��وى  على  ج��واب��ي��ة  م��ذك��رة 

بتاريخ 2018/1/22   
مديرة ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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   يف  الدعوى رقم 2017/1814  مدين جزئي ال�صارقة    

املرفوعة من: من�صور حممد احمد �صرف �صد: خالد ال�صيد نور الدين 
املدعى عليه/ خالد ال�صيد نور الدين مدعو للح�صور �صخ�صياً او بوا�صطة 
وكيل معتمد لجتماع اخلربة احل�صابية املقرر عقده ال�صاعة احلادية ع�صر 
�صباحاً يوم الربعاء املوافق 2018/01/17 وذلك مبقر اخلبري مكتب اك�س 
تقاطع  اوبال  برج  التجاري  اخلليج  بدبي منطقة  احل�صابات  لتدقيق  ا�س 
�صارع برج خليفة و�صارع مرا�صي درايف الدور العا�صر رقم 1005 هاتف رقم 
امل�صتندات  كافة  فاك�س رقم: 043284449 م�صطحبني معكم   043287778

التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري احل�صابي  
اأحمد ابراهيم حممد 

 اإعالن بالن�صر

العدد  12223 بتاريخ   2018/1/14     
   يف  الدعوى رقم 2017/1382  ا�صتئناف جتاري

لدى حمكمة ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية الدائرة املدنية الثانية    

املرفوعة من: م�صرف الهالل �س.م.ع �صد: عايد عادل حممد علي 
املدعى عليه/ عايد عادل حممد علي مدعو للح�صور عليه �صخ�صياً او بوا�صطة 
ال�صاعة 1:30 م�صاًء يوم  املقرر عقده  امل�صريف  وكيل معتمد لجتماع اخلربة 
اخلمي�س املوافق 2018/01/18 وذلك مبقر اخلبري الكائن مبدينة دبي ديرة 
بني يا�س بناية برج امل�صرف- الطابق 15- مكتب رقم 1504 م�صطحبني معكم 

كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري امل�صريف  

عبداملجيد حممد املروزقي

 اإعالن بالن�صر
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     الدعوى رقم 2016/685  ا�صتئناف جتاري

عمر  الثاين:  �صده  امل�صتاأنف  اىل:  احل�صابية  اخلربة  اجتماع  حل�صور  دعوة 
ابراهيم عبداهلل الهرمودي بناء على تكليفنا للقيام باعمال اخلربة احل�صابية 
مرتف  �صعيد  را�صد  حمدان  مرتف  امل�صتاأنف:  من  املقامة  اعاله  بالدعوى 
الثنني  يوم  ع�صراً   )4( ال�صاعة  متام  يف  وذلك  خربة  لجتماع  ندعوكم 
ال�صايغ حما�صبون  بال�صارقة )وليد  املوافق 2018/1/15 وذلك مبقر مكتبنا 
بناية  بنك-  �صيتي  بجوار  )اجلوازات(  عبدالعزيز  امللك  �صارع  قانونيون( 
 065736925 فاك�س:   065736924 هاتف:   301 رقم  مكتب  الفجر-  �صيدلية 

وهاتف: 0504820532 وذلك لتقدمي دفاعكم وم�صتنداتكم يف الدعوى.
جلنة اخلربة احل�صابية
حممد ا�صماعيل الزرعوين
 وليد ابراهيم ال�صايغ وب�صام يحيى عجول

حمكمة ال�صارقة
الحتادية ال�صتئنافية 
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امل�صري اأحمد ح�صن 
يخطو نحو النجومية

اأحمد عز ي�صور فيلمه 
اجلديد "يون�ض"

ي�����ص��ور ح��ال��ي��ا امل��م��ث��ل اأح���م���د ع���ز فيلمه 
حيث  "يون�س"  اجل���دي���د  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي 
اأو خمرتق مواقع   hacker ي��وؤدي دور 
من  م��ا  مبهمه  تكليفه  يتم  اإل��ك��رتون��ي��ة، 
لتنفيذ  وي�صافر  الأم��ن��ي��ة،  الأج��ه��زة  اأح��د 

هذه املهمة يف عدة دول منها املغرب.
اأحمد عز �صاحب الفكرة الأ�صا�صية للعمل، 
لل�صينما،  يكتبها  اأن  الكاتب  م��ن  وطلب 

حرب  هي  املقبلة  احل��رب  اأن  على  ليوؤكد 
املعلومات والعقول ولي�س الأ�صلحة.

وت���ع���اق���دت ���ص��رك��ة الن���ت���اج م����ع  �صركات 
فريق  �صمن  ليكونوا  ع��امل��ني،  م��ط��اردات 

عمل الفيلم.
"اخللية"  اأح���م���د ع���ز ك���ان  اأف�����الم  واآخ�����ر 
وحقق اإي��رادات عالية تبلغ اأكر من 55 

مليون جنيه.

ال�صاب  امل�صري  واملطرب  الفنان 
عاما" من   21" ح�����ص��ن  اأح��م��د 
ال�صكندرية،  م��دي��ن��ة  م��وال��ي��د 
الغناء  ع���امل  م�����ص��واره يف  وب�����داأ 
اأغ��اين مميزة،  ع��دة  اأطلق  حيث 

منها:
"حكاية واحد" و"حد مغريك" 
و"كام �صهر" و"دموع العني" مع 
اأ���ص��رف ال��ن��زه��ي وق��د ن��ال��ت هذا 

الأغاين اإعجاب امل�صتمعني.
"اأنا  ح�صن:  اأحمد  الفنان  وق��ال 
اإىل  اأ�صل  اأن  طموحي  ب�صراحة 
العاملية يف عامل الغناء واأ�صعى اأن 
مميزة،  واأغنياتي  اأعمايل  تكون 
اأعمال  ل��ط��رح  اأ���ص��ت��ع��د  وح��ال��ي��ا 
م��ت��اأث��ر كثريا  واأن���ا  ق��ادم��ة  فنية 
ب��ال��ف��ن��ان��ني ع��ب��داحل��ل��ي��م حافظ 
حماقي  وحم��م��د  ح�صني  وت��ام��ر 
واأح����م����د ج���م���ال ورام������ي جمال 
ب��ان��ي��ت و�صحيفة  مل��وق��ع  و���ص��ك��را 

بانوراما".

ب�صمة بو�صيل حتتفل
 بعيد ميالد والدها 

احتفلت الفنانة املغربية املعتزلة ب�صمة بو�صيل بعيد ميالد والدها يف اأجواء 
من  لوالدها  �صورة  اأول  ون�صرت  متابعيها  وفاجاأت  املطاعم،  باأحد  عائلية 

�صهرة احلفل.
 جنمة "�صتار اأكادميي" ظهرت يف ال�صورة مت�صك بيد والدها خالل ا�صتعداد 
اأفراد الأ�صرة لطفاء �صمع قالب احللوى، وهناأت ب�صمة والدها بتعليق كتبت 
فيه: "بابا، مر�صدي و�صندي، �صكراً لثقتك الدائمة بي، ولإميانك بي، اأنت 
حبي الأول، وبطلي الأول، عيد ميالد �صعيد بابا"، حث تلقت الفنانة تهاين 

متابعيها متمنيني لوالدها عمر طويل مليئ بال�صحة وال�صعادة.

املو�صيقى  م��ه��رج��ان  يف  م�����ص��ارك��ت��ك  ت���رى  ك��ي��ف   •
العربية يف دورته ال� )26(؟

ينب�س  وقلبي  بامل�صاركة،  ج��داً  �صعيد  اأن��ا   -
ب�������ص���رع���ة �����ص����دي����دة م�����ع ك�����ل احل���ف���الت 
يبقى  ولكن  ال��ع��امل،  يف  بها  اأق���وم  التي 
وقع  ل��ه  العربية  املو�صيقى  مهرجان 
خ��ا���س ب��داخ��ل��ي وط��اب��ع خ��ا���س، وله 
كل الح��رتام مني ومن كل الفنانني 
امل�صاركة  ه���ذه  وُت��ع��ت��رَب  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني. 
املو�صيقى  مهرجان  يف  يل  الثالثة  هي 
ال���ع���رب���ي���ة، ول���ك���ن اآخ������ر م�������ص���ارك���ة يل 
وهنا  ���ص��ن��وات.   4 منذ  ك��ان��ت  باملهرجان 
الأوبرا،  ب��دار  الكبري  امل�صرح  خ�صبة  على 
اأوبرا  يف  دروي�����س  �صيد  م�صرح  على  واأي�����ص��اً 
الإ���ص��ك��ن��دري��ة، وك��ن��ُت اأغ��ن��ي اأغاين 
من ال��رتاث، وبداية من 
)قلبي  األ����ب����وم 
م����ال( 

ب�صنة 2002.

)بالعك�س(؟ اأغنية  جتربة  عن  • وماذا 
واأنا  العربي،  م��ع  اجل��از  م��ن  ن��وع  ه��ي  )بالعك�س(،  اأغنية  جتربة   -
دائم امل�صاركة بالأفكار والتوزيع يف الأعمال اخلا�صة بي، وبالأ�صا�س 
اللون  م��ن  بالرغم  الأوب��رال��ي��ة،  الكال�صيكية  امل��در���ص��ة  اإىل  اأنتمي 
ال�صعبي الذي اأقوم بتقدميه، اإل اأنه ياأخذ نوعاً من اأنواع املو�صيقى 

الكال�صيكية.

الطويلة؟ الطربية  الأغاين  من  عيا�س  رامي  • اأين 
جديدة،  طويلة  طربية  اأغنية  اأط���رح  �صوف  �صهرين،  نحو  بعد   -

و�صوف يكون لها طابع خا�س جداً و�صتكون من احلان نور املالح.

م�صريني؟ ملحنني  اأو  �صعراء  مع  تعامل  هناك  • هل 
ال��ت��ع��اون م��ع امللحنني وال�����ص��ع��راء امل�صريني، وم��ن بعد  اأن���ا دائ���م   -
)النا�س الرايقة(، �صوف يكون هناك تعاون اآخر مع امللحنني حممد 

يحيى وتامر علي ومع ع�صام كاريكا.

تركيا؟ يف  كيدمان  نيكول  العاملية  املمثلة  مع  لقائك  عن  • ماذا 
بارامونت  فندق  افتتاح  خ��الل  كيدمان،  نيكول  مع  عقداً  وقعُت   -

حول العامل، ولكن ل يوجد اأي تعاون فني بيننا.

فناناً  ت��ك��ون  اأن  الفني  م�����ص��وارك  ب��داي��ة  يف  تخطط  كنت  ه��ل   •
�صاماًل ولي�س مطرباً فقط؟

- م�صروعي لي�س م�صروع متثيل فقط اأو غناء فقط، بل اإن م�صروعي 
لدي  تكون  اأن  يجب  خاللها  وم��ن  موهبة،  اأع��ط��اين  واهلل  اإن�صاين 
ر�صالة معينة. وامل�صروع الفني يف الأ�صا�س هو م�صروع اإن�صاين نابع 
اإن�صانية  موؤ�ص�صة  لديه  تكون  اأن  يجب  فنان  وكل  النا�س،  حب  من 

تدعم الأطفال.

م�صاريع  هناك  هل  لبنان...  يف  للطفولة  عيا�س  موؤ�ص�صة  • لديك 
اإن�صانية اأخرى يف بلدان غري لبنان لدعم الأطفال ؟

و�صوف  باملغرب،  لالأطفال  م�صرح  اإن�صاء  على  الفرتة  هذه  اأعمل   -
يكون ا�صمه )م�صرح لبنان(، لنقدم لالأطفال الغناء القدمي، ولكن 
 – ب�صكل حديث مثلما تربينا على عمالقة الغناء )ال�صيدة فريوز 
عبد  – الفنان  ال��وه��اب  عبد  حممد  – املو�صيقار  كلثوم  اأم  ال�صت 
احلليم حافظ، وال�صيدة وردة وغريهم(، يجب اأن تتعرف الأجيال 

اجلديدة على خمتلف اأنواع الغناء والطرب الأ�صيل.

عيا�س؟ رامي  يقدمه  الذي  اجلديد  • ما 
- اح�صر لعمل جديد حتت ا�صم )حبيبي الالدود(، و�صوف يعر�س 
يف رم�صان، وهو عمل درامي من الثمانينات يف لبنان، ويتحدث عن 

ق�صة حب كبرية اأيام حرب لبنان.

يح�شر لعمل عن ق�شة حب كبرية اأيام حرب لبنان 

رامي عيا�ض: اأنتمي اإىل املدر�صة 
الكال�صيكية االأوبرالية

 اأعرب الفنان اللبناين رامي عيا�ض، عن �شعادته مب�شاركته يف حفالت 
االأوب���را  دار  م�شارح  على  يقام  ال��ذي  العربية،  املو�شيقى  مهرجان 

امل�شرية.
واأكد عيا�ض يف، اأنه ينتمي اإىل املدر�شة الكال�شيكية االأوبرالية، كا�شفًا 
نيكول  العاملية  املمثلة  وبني  بينه  عقد  عن  ت��ردد  ما  �شحة  عدم  عن 

كيدمان، وم�شريًا اإىل اأنه بعيد عن اأي اأعمال م�شرتكة.
االأ�شا�ض  الفنية، هو يف  الفني على مدى م�شريته  اأن م�شروعه  واأ�شاف 

م�شروع اإن�شاين نابع من حب النا�ض وال�شعي اإىل اإ�شعادهم.

األحد   14   يناير    2018  م   -   العـدد  12223  
Sunday  14   January   2018  -  Issue No   12223



األحد   14   يناير    2018  م   -   العـدد  12223  هم�س
Sunday  14   January   2018  -  Issue No   12223

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

علي بن فقاّ�س

بال�شهـامـه  حــي  هـال  يـا  مرحبـا 

احرتامه  �شانوا  الوطن  �شامنني 

ازدحامـه  يـوم  الوطـن  حماة  هم 

ال�شدامـه  ع�شـر  كاجلبـل  جمعنـا 

التحامـه  هبـوا  الندا  �شمعوا  يوم 

املخلـ�شـيـن بال�شـقـور  مرحـبـا 

ثمـيـن و  عـالـي  عنـدنـا  قدرهـم 

مهيـن و  كابـي  الـردي  ولـد  يــوم 

والنـ�شـامـا لـهــم عــلــم/ن يـبـيــن

ـْــد الـعـريـن زاحـفـيـن/ن كـمــا اأ�ش

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

اأنت طاري كاكتمالت الأهّلة
                                     ما ربينا ال عليه .. ول نزايد

والكالم اللي وربّي ما منّله:
                                            كان زايد
                                            كان زايد
                                            كان زايد

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

 ريــتـ�يــت

ال تقول !!! ل� اقدار املوادع ليتها :

و ال ت�شتفز اجلايع ْب� قطعة رغيف !

اطلع من الدنيا مثل م جيتها !

ابي�ض ... و من داخل تفا�شيلك نظيييييييف

******

مّرو البال لكن انت وّقفت  فيه 

و�شار مافيه احد بعدك  حبيبي مير

ب�ض عندي �شوؤال ابي جتاوب عليه

انت ناوي توّقف  فيه طول العمر ؟

البيت مت�حد
االخ��ري االآذان  وق���ت  ن��ذك��رك  ت���رى  ح��ن��ا 

ل��� قلبك كثري و���ش��ك��رًا  ي��اب��و خ��ال��د  ���ش��ك��رًا 

ب���ني االق����ام����ه  وت��ك��ب��ري احل������رم  ن�����ذك��رك 

ن�شكرك وال��ث��ان��ي��ه   ..... ن�����ش��ك��رك  االوىل 

عمر اللهيميد - الكويت  

كلنا خليفة
ن��ح��ب��ك خ��ل��ي��ف��ة ع���د م���ا ���ش��ق ب����زغ ال��ن��ور

امل�شهور ف��ك��رك  م��ن  طيب  كلمة  ك��ل  وع���دد 

ا�شبور طويل  فعلك  وانت  فعلك  طيب  وعدد 

و�شتوية ���ش��ي��ف/ن  ل���ي���ّام  ���ش��ل�����ش��ل��ة  وع����دد 

م��ه��دي��ة ل��ل�����ش��ع��ب  وْد  ب�����ش��م��ة  ك����ل  وع������دد 

ي����ارا�����ش����م اإل�������ش���ع���ب���ك ف���خ���ام���ة م��ل��وك��ي��ة
ال�شاعرة موالف

حمود بن قمرا - الكويت

بن خ�شيف

ن����اخ����ذ م����ن األ�����وان�����ك و����ش���ك���ل���ك وم���ع���ن���اك 
ه��ن��اك وت�������رف���رف   .. ِع�����ز  ت����ْ���رف���رف  ه���ن���ا 

قيم��نا ي���ا   .. ف��خ��������رن��ا   ..ي�����ا  رم��������زن��ا  ي���ا 
�����ط ق����ل����وب����ن����ا  ي�����ا ع�����ل��م��ن��ا  وت�����������رد و������شْ

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ان�������ت ال���������ذي ت���ق���ط���ف امل�����ع�����روف

و ان�����ت ال���ع���ط���ى م����ن ك������رام ك��ف��وف

ت����روف ف��ال�����ش��ع��وف  ال������ذي  ان�����ت  و 

م��ر���ش��وف ال����وط����ن  ب���ث���ار  ت���اخ���ذ  و 

اخل�����وف م�����ن  اهلل  ب���ع���د  ام��������ان  و 

م������ردوف را�����ش����دٍ   ل���ب���و  ����ش���ك���را  و 

ال������ل������ي �����ش����ق����ى ب�������ذرت�������ه زاي�������د 

ع���اي���د ت���ن���ت���ظ���ر  م������ا  دون  م������ن 

ال���ك���اي���د  ت���ع�������ش���ف  ال��������ذي  ان������ت  و 

م�����ش��اي��د اف���ع���ال���ك  م����ن  جم������دك  و 

يد  ا ز _ بن _ حممد _ ا �شكر #

ع���������ش����ي����دك امل�����ل�����ه�����م ال������راي������د

�شكراً حممد بن زايد


