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ا�ضطرابات ال تتجاهلها.. فت�ش عن حالة الكبد 
الطاقة  الإن�سان، فهو يحافظ على  ب��ارزا يف ج�سم  دورا  الكبد  ي��وؤدي 
والعنا�سر املغذية، كما اأنه ينتج الكولي�سرتول وي�ساعد على التخل�ص 
من املواد ال�سارة، ولذلك ين�سح اخلرباء بتفادي ما يحدث خلال يف 

هذا الع�سو.
ويتابع الأطباء يف العادة �سحة الكبد وعمله الطبيعي، من خالل ر�سد 
 »GGT« لل�”اأ�سبارتات” واأنزمي الناقل  وهي الأنزمي  اإنزميات؛   3

واأنزمي »ALT«، وفق موقع “ليفر �سرتونغ«.
وعندما يح�سل ارتفاع يف هذه الأنزميات اأو يف م�ستوى الكولي�سرتول، 
فاإن الأمر ينذر با�سطرابات �سحية يف الغالب، وهذه امل�ساكل تنجم 

عن عدة عوامل ميكن تفاديها.
وي��ع��د ق�سور ال��غ��دة ال��درق��ي��ة ل��دى الإن�����س��ان، م��ن الأ���س��ب��اب البارزة 
حل�سول خلل يف الكبد، لأن هذا الع�سو ال�سغري املوجود يف منطقة 

العنق يقوم باإنتاج هرمونني مهمني.
وي�ساعد هذان الهرمونان؛ ويعرفان اخت�سارا ب�«T3« و«T4«، على 
وقوع  ف��اإن  ولذلك،  اجل�سم،  واأن�سجة  اأع�ساء  اأغلب  يف  العمل  �سبط 

ق�سور يف الغدة يوؤثر على كبد الإن�سان.
“ال�ستريول”  مركب  اإن��ت��اج  بتحفيز  الدرقية  الغدة  هرمونا  ويقوم 
الذي ي�سبط الكولي�سرتول وي�ساعد على اإنتاج ما يعرف ب�”الأحما�ص 

ال�سفراء” التي ته�سم الدهون.
الكبد فهو  والأن��زمي��ات يف  الكولي�سرتول  الثاين لرتفاع  العامل  اأم��ا 

ال�سمنة، لأن كرثة ال�سحوم توؤثر على عمل هذا الع�سو من اجل�سم.
العاملية  ال�سحة  �سادرة عن منظمة  بيانات  اأ�سارت   ،2010 عام  ويف 
الأمريكيني  ال��رج��ال  من  باملئة  و80  الن�ساء  من  باملئة   65 اأن  اإىل 

يعانون زيادة الوزن اأو ال�سمنة.

ماذا تقول لطفلك عند تعر�ضه للتنمر؟
م��ع ق��رب ان��ط��الق ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د، ي�سارع الآب���اء والأمهات 
وغريها  والقرطا�سية  املالب�ص  �سراء  خالل  من  اأطفالهم  لتح�سري 

من احلاجات املدر�سية. 
اأن يتم تهيئة الطفال نف�سياً  املادية، يجب  واإىل جانب التح�سريات 
للعام الدرا�سي، للتعامل مع التحديات وامل�ساكل التي ميكن اأن تن�ساأ 

يف املدر�سة، ويف مقدمتها اإمكانية التعر�ص للتنمر.
ال��ن�����س��ائ��ح، ح���ول كيفية حت�سري طفلك  ي��ل��ي جم��م��وع��ة م��ن  وف��ي��م��ا 
بو�ست  هافينغتون  �سحيفة  بح�سب  التنمر،  م�سكلة  م��ع  للتعامل 

الأمريكية:
هذه لي�ست غلطتك: يجب اأن يدرك الطفل اأن التعر�ص للتنمر   1-
اأمر �سائع، ول يقع اللوم عليه فيه، فال يجب اأن يعترب اأنه خمطىء اأو 

يعاين من نق�ص يجعله عر�سة للتنمر.
اأن ي�سارع الطفل لإخبار املعلمني  -2 اأخرب الكبار يف املدر�سة: يجب 
للتنمر، حيث تفر�ص معظم  املدر�سة يف حال تعر�سه  وامل�سوؤولني يف 
ت�سجع  اأن  املتنمرين، ويجب  الأطفال  املدار�ص عقوبات �سارمة بحق 
ط��ف��ل��ك ع��ل��ى ت��ق��دمي ���س��ك��وى م��ب��ا���س��رة، وع����دم الإ���س��غ��اء لتهديدات 

املتنمرين.
الذين  الأط��ف��ال  م��ن  العديد  يعتقد  معاناتك:  يف  وح��ي��داً  ل�ست   3-
يتعر�سون للتنمر اأنهم وحيدون يف هذه املعاناة، ول اأحد يهتم لهم. 

دع طفلك يعرف اأن هناك من يهتم لأمره ويدعمه.
حتدث لأ�سدقائك حول هذا املو�سوع: ان�سح طفلك باأن يجمع   4-
اأكرب عدد من الأ�سدقاء حوله، فهذا مينحه القوة ي�ساعده على ردع 

املتنمرين ب�سكل اأف�سل.
ت�ساأل طفلك عن  اأن  يجب  امل�ساعدة؟..  اأق��دم  اأن  ميكنني  كيف   5-
امل�ساعدة التي يحتاجها منك، فرمبا يحتاج اإىل الن�سيحة، اأو التدخل 

املبا�سر حلل امل�سكلة يف املدر�سة يف بع�ص احلالت.
-6 ل حتاول اإيقاف التنمر لوحدك: امنح طفلك الثقة بنف�سه، لكن 
اإىل م�ساعدتك وم�ساعدة  اأنه يحتاج  اأن يعرف  يف نف�ص الوقت يجب 

اأ�سخا�ص اآخرين ملواجهة هذه امل�سكلة وحلها من جذورها.
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تقنيات تدليك للتخل�ش من اآالم القدمني
يعترب تدليك القدم و�سيلة رائعة لتدليل نف�سك وال�سرتخاء بعد يوم طويل 
متعب. لكن فوائد تدليك القدم ل تقت�سر على هذا وحده، اإذ اأن التدليك 

ميكن اأن ي�ساعد اأي�ساً يف التخفيف من التوتر وال�سداع والأرق والإجهاد.
ما  وف��ق  امل��ن��زل،  يف  بها  القيام  ميكنك  القدمني  لتدليك  تقنيات  يلي  فيما 

اأوردت �سحيفة تاميز اأوف اإنديا:
 - للتخل�ص من القلق

ميكنك اأن تتخل�ص من القلق عن طريق تدليك نقاط ال�سغط على قدمك 
بالقرب من اأ�سابع قدميك. قم بلف اأ�سابع قدمك مع بع�سها، ومن ثم �سع 

اإبهامك على اأ�سفل القدم ودّلك املنطقة بلطف يف حركة دائرية.
 - للتخل�ص من الإجهاد وال�سغط

والإجهاد.  التوتر  من  التخفيف  يف  هذه  التدليك  تقنية  ت�ساعد  اأن  ميكن 
اأم�سك اجلزء العلوي من قدمك باإحدى يديك، واأم�سك ظهر قدمك باليد 
الأخرى، ومن ثم دلك كعب القدم برفق بحركة دائرية با�ستخدام اإبهامك.

 - للتخل�ص من ال�سداع
اأ�سابع قدميك يف التخفيف من ال�سداع والتوتر  اأن ي�ساعد تدليك  ميكن 
القو�ص، ثم  اأ�سفل  واح��دة،  بيد  القدم  اأم�سك  القدم.  اأ�سابع  والت�سنجات يف 
�سع اإبهام يدك الأخرى على اإ�سبع القدم الكبري. قم بتدوير اإ�سبع القدم 
بحزم اإىل جانب واحد وا�سحبه من اأعلى اإىل اأ�سفل. كرر ال�سيء نف�سه مع 

اأ�سابع القدم الأخرى.
 - للتخل�ص من الآلم العامة

من  ن��وع  اأي  من  التخل�ص  على  ي�ساعدك  اأن  ميكن  الب�سيط  التمرين  ه��ذا 
اأو التن�ص على  اأريكة و�سع كرة الغولف  اأو  اآلم اجل�سم. اجل�ص على كر�سي 
 5 اإىل   3 الكرة بقدميك ملدة  الأر���ص حتت قدمك. ومن ثم قم بدحرجة 

دقائق كل يوم.

ا�ضتئ�ضال الرحم يزيد 
من خطر االكتئاب

الوليات  اأج���ري يف  اأظ��ه��ر بحث ج��دي��د 
من  فريق  قبل  م��ن  الأمريكية  املتحدة 
الن�سائية  بالأمرا�ص  املخت�سني  الأطباء 
يزيد  الرحم  ا�ستئ�سال  ب��اأن  والنف�سية، 
من خطر الإ�سابة با�سطرابات ال�سحة 

العقلية.
وق����ال ���س��ان��ون لف��ل��ني ت��وم��ا���س��و، مدير 
مركز مايو كلينيك، يف بيان �سحفي، اإن 
درا�سة اأجراها مع فريق خمت�ص، اأظهرت 
باأن الن�ساء اللواتي يخ�سعن ل�ستئ�سال 
الرحم اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالكتئاب 

والعديد من الأمرا�ص النف�سية.
الرحم  ا�ستئ�سال  اأن  اإىل  واأ�سار توما�سو 
على  ال�سلبية  التاأثريات  من  العديد  له 
ال�سحة العقلية والنف�سية وخا�سة اإن مت 

يف �سن مبكرة.
الإ�سابة  خ��ط��ر  ف����اإن  ل��ل��درا���س��ة  ووف���ق���اً 
امل�ستقبلي  واخل���رف  وال��ق��ل��ق  ب��الك��ت��ئ��اب 
وانف�سام  امل�����خ�����درات  ع���ل���ى  والإدم����������ان 
ال�سخ�سية، يرتفع بن�سبة 12 باملئة لدى 
الن�ساء اللواتي يخ�سعن لإزالة الرحم يف 

�سن ترتاوح بني 18 و 35 عاماً.

ال�ضيجارة االإلكرتونية مكوناتها واأ�ضرارها 
والطرق ال�ضحيحة ال�ضتخدامها �ص 23

البيتزا وجبة متوازنة 
اأكرث من حبوب االإفطار

يعتقد كثريون اأن البيتزا طعام غري �سحي لكن خلبرية تغذية راأي اآخر، 
اإذ تقول اإنها اأكرث توازناً غذائياً، من حبوب الإفطار. 

ويف حديث ل�سبكة اأي بي �سي نيوز، قالت ت�سيل�سي عامر، اأخ�سائية التغذية 
يف نيويورك: “من املده�ص اأن البيتزا ميكن اأن تكون خياراً اأكرث توازناً من 

العديد من حبوب الإفطار املليئة بال�سكريات«.
واأ�سافت “حتتوي �سريحة من بيتزا اجلنب العادي على ن�سب متوازنة 
من الكربوهيدرات والربوتينات والدهون، يف حني اأن وعاء من 
الد�سم،خيار  ال�سكرية مع احلليب قليل  احلبوب 

غني بال�سكريات والكربوهيدرات«.
وا���س��ت��درك��ت اخل��ب��رية ب��ال��ق��ول اإنها 
اإفطار  وج��ب��ة  بالبيتزا  تو�سي  ل 
الرتكيز  على  حتث  لكنها  يومية، 
الغنية  الكربوهيدرات  ت��وازن  على 
اخلالية  وال��ربوت��ي��ن��ات  ب��الأل��ي��اف، 

من الدهون. 

امل�صي اإىل املدر�صة- ن�صائح للآباء والأمهات
اإىل  اأن طفلك ل ميتلك مهارات كافية للم�سي  اإذا �سعرت 
املدر�سة، فاإما اأن مت�سي معه حتى تكون واثقاً من قدرته 
على امل�سي لوحده، اأو تتخذ ترتيبات بديلة لنقله من واإىل 

املدر�سة.
تاأكد من تعليم طفلك كافة التدابري الوقائية خالل امل�سي 

من واإىل املدر�سة، لي�سل باأمان يف حال ذهب لوحده.
تاأكد من اختيار اأكرث طريق اأماناً لطفلك مع اأقل عدد من 

التقاطعات ونقاط العبور.
امل�سي اإىل املدر�سة- ن�سائح لالأطفال

ت�سلك  اأن  بل عليك  تاأخذ طريقاً خمت�سراً،  اأن  ل حت��اول 
الطريق نف�سه  الذي اعتدت عليه مع والديك.

امل�سي اإىل املدر�سة مع �سديق اأو جمموعة من الأ�سدقاء.
على  ال�سائقون  ي��راه��ا  اأن  ي�سهل  زاه��ي��ة  مالب�ص  ارت����داء 

الطريق.
الذهاب اإىل املدر�سة باحلافلة

ل تغادر املقعد حتى تتاأكد من توقف احلافلة بالكامل.
ا�ستخدم دائماً اأحزمة الأمان اإذا كانت احلافلة مزودة بها.

ل تتحرك يف احلافلة. بل احر�ص على اجللو�ص بهدوء يف 
مقعدك.

عند مغادرة احلافلة املدر�سية، ابَق على مراأى من ال�سائق 
واعرب دائماً ال�سارع اأمام احلافلة.

املرور  اأن تتوقف حركة  املفرت�ص  اأن من  الرغم من  على 
كال  من  التحقق  دائ��م��اً  عليك  لكن  املدر�سية،  للحافالت 

الجتاهني قبل عبور ال�سارع.
ركوب الدراجة اإىل املدر�سة

ارتداء خوذة معتمدة عند ركوب الدراجة.
ارت������داء امل��الب�����ص ال�����س��اط��ع��ة وامل���ل���ون���ة ح��ت��ى ي�����س��ه��ل على 

ال�سائقني روؤيتك.
تعلم اإ�سارات اليد وا�ستخدمها.

ركوب الدراجة على اجلانب الأمين من الطريق. 
القيادة يف الجتاه نف�سه  مع حركة املرور.

اإ�سارات  قواعد  واتبع  التوقف  عالمات  عند  دائماً  توقف 
املرور.

ما  بالأطفال..  “تفتك”  الثقيلة  الظهر  حقيبة 
الوزن املنا�صب؟ 

م��ع ح��ل��ول امل��و���س��م ال��درا���س��ي، ت��ث��ري ح��ق��ائ��ب ال��ظ��ه��ر التي 
و�سط  ال�سغار، خماوف �سحية كبرية،  التالميذ  يحملها 
الإ�سابة  اأ�سباب  من  �سببا  كانت  اإذا  ما  ب�ساأن  طبي  ج��دل 

باأمرا�ص الظهر.
فاإن  الفرن�سية،  “لوبوان”  �سحيفة  نقلت  م��ا  وبح�سب 
بع�ص اخلرباء ين�سحون باأل يتجاوز وزن حقيبة الظهر، 

ما يقارب 10 باملئة من وزن الطفل.
25 كيلوغراما،  ي���زن  ال���ذي  ال��ط��ف��ل  ف���اإن  ل��ذل��ك  وت��ب��ع��ا، 
تتجاوز  حقيبة  يحمل  األ  عليه  يجب  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
كيلوغرامني ون�سف، وهذا الأمر ل جتري مراعاته دائما، 

وفق امل�سدر.

يف  غرناطة  جامعة  م��ن  باحثان  اأج��راه��ا  درا���س��ة  وك�سفت 
ليفربول  يف  موري�ص  جون  جامعة  من  واأكادميي  اإ�سبانيا 

الربيطانية، موا�سفات احلقيبة التي تليق بالتلميذ.
موؤ�سرات  وق��ا���س��ت  الأط���ف���ال،  ع�����س��رات  ال��درا���س��ة  و�سملت 
�سحية لديهم، ثم ن�سحت باأل يتجاوز وزن املحفظة 10 

باملئة من وزن الطفل.
اأما الطفل الذي يجر حقيبة ذات عجالت �سوب املدر�سة، 
ب��امل��ئ��ة م���ن وزن   20 ي���ق���ارب  ي�����س��ح��ب وزن����ا  اأن  ف��ب��و���س��ع��ه 

اجل�سم.
هذا  لأن  ج��ره��ا،  ميكن  التي  باحلقائب  اخل���رباء  وين�سح 
التالميذ  يتحمله  ال��ذي  العبء  البديل يخفف من  احلل 

ال�سغار.
وقال الباحث اأورانتي�ص غونزالي�ص، وهو اأحد امل�ساركني يف 
الدرا�سة، اإن حمل هذه احلقائب الثقيلة يوؤدي اإىل اإ�سابة 
اإ�سافة  والعنق،  والكتفني  الظهر  ب��اآلم يف منطقة  الطفل 

اإىل ال�سعور بالتعب.
ل��ك��ن ه���ذا ال�����راأي ال��ط��ب��ي ل ي��ح��ق��ق اإج��م��اع��ا، ف��ف��ي وقت 
“اأوربيان جورنال  درا�سة مف�سلة يف �سحيفة  �سابق، نفت 
اآلم الظهر وحمل احلقيبة  اأوف بني” وج��ود عالقة بني 

الثقيلة.
ومن العوامل الأخرية املثرية للقلق بح�سب الدرا�سة، هو 
اأن الأطفال ال�سغار ي�سطرون اإىل اجللو�ص �ساعات طويلة 
دون حركة، وه��ذا الأم��ر لي�ص مفيدا للعمود الفقري مع 

مرور الوقت.

»اإله التنني«.. اكت�ضاف نوع 
جديد من الدينا�ضورات 

ال��ي��اب��ان��ي��ون نوعا  ال��ع��ل��م��اء  ح����دد 
ج���دي���دا م���ن ال���دي���ن���ا����س���ورات من 
تقريبا  كامل  عظمي  هيكل  خالل 
ي���ب���ل���غ ط����ول����ه 8 اأم�����ت�����ار واع���ت���رب 

الكت�ساف الأكرب يف البالد.
ال��ع��ظ��ام، التي  وب��ع��د حتليل م��ئ��ات 
يعود تاريخها اإىل 72 مليون �سنة، 
ا�ستنتج الفريق البحثي من جامعة 
هوكايدو اأن الهيكل العظمي ينتمي 
الدينا�سورات  من  جديد  نوع  اإىل 
حيوان  وه��و  هادرو�سوريد  ي�سمى 
الأر������ص خالل  ع��ل��ى  ع��ا���ص  �سخم 

اأواخر الع�سر الطبا�سريي.
وق���د ع��رث ع��ل��ى ج���زء م��ن ذي��ل��ه يف 
�سمال اليابان عام 2013، ولحقا 
هيكله  ع����ن  احل����ف����ري����ات  ك�����س��ف��ت 

العظمي الكامل.
الدينا�سور  على  ال��ف��ري��ق  واأط��ل��ق 
“كاموي�سورو�ص  ا���������س��������م 
“اإله  يعني  ال��ذي  جابونيكو�ص”، 
لبيان  وف���ق���ا  الياباين”،  ال��ت��ن��ني 

�سادر عن اجلامعة.
الدينا�سور  اأن  الباحثون  ويعتقد 
كان يبلغ من العمر 9 �سنوات وكان 
وزنه 4 اأطنان اأو 5.3 اأطنان وفقا 
اأو  قائمتني  كان مي�سي على  اإذا  ملا 
اأرب��ع، وق��د ن�سر ه��ذا الكت�ساف يف 

جملة “�ساينتفيك ريبورت�ص«.
يو�سيت�سوغو  الفريق  ق��ائ��د  وق���ال 
دينا�سور  “اكت�ساف  ك��وب��اي��ا���س��ي 
ج���دي���د يف ال���ي���اب���ان ي��ع��ن��ي وج����ود 
الدينا�سورات  م��ن  م�ستقل  ع��امل 
�سابقا  اآ�سيا  �سرق  يف  اأو  اليابان  يف 

ف�سال عن م�سار تطور م�ستقل«.
الدينا�سور  ه��ذا  اأن  رج��ح��وا  وه��م 
وهي  ال�ساحلية،  املناطق  يف  عا�ص 
موطن نادر للدينا�سورات يف ذلك 

الوقت.
اأن  النادر  “من  واأ�ساف كوبايا�سي 
عظمي(  )هيكل  دينا�سور  يكت�سف 
ب��ه��ذه احل���ال اجل��ي��دة م��ن احلفظ 
اأنه  اإىل  واأ����س���ار  اآ����س���ي���ا«.  ���س��رق  يف 
من  امل��زي��د  اكت�ساف  املتوقع  “من 

الدينا�سورات يف اليابان«.

ال�ضماعات ترفع 
خطر احلوادث

للفح�ص  الأمل��ان��ي��ة  الهيئة  ح���ذرت 
امل�ساة  ارت����داء  خ��ط��ورة  م��ن  الفني 
وال�سيارات  ال����دراج����ات  وق���ائ���دي 
املرورية،  احلركة  اأث��ن��اء  لل�سماعة 
ما  اأ�سحابها،  ان��ت��ب��اه  ت�ستت  ال��ت��ي 

يرفع خطر التعر�ص للحوادث.
اخلطر  ه��ذا  اأن  الهيئة  واأ���س��اف��ت 
ي��������زداد م����ع ال�������س���م���اع���ات امل�������زودة 
ال�سو�ساء”،  “اإلغاء  ب��وظ��ي��ف��ة 
الإ�سارات  �سماع  دون  حت��ول  ال��ت��ي 
باأ�سحابها  املحيطة  ال��ت��ح��ذي��ري��ة 

مثل �سوت ُمنبه ال�سيارات. 

ن�ضائح ت�ضمن �ضالمة و�ضول طفلك اإىل املدر�ضة

ي�صعر اآباء واأمهات بالقلق على اأطفالهم عند 
توجههم اإىل املدر�صة، خا�صًة اإذا ذهبوا اإليها 

وحدهم. 
ترتب�ص  امل��خ��اط��ر  م���ن  ال��ع��دي��د  وه���ن���اك 
ويف  املدر�صة،  اإىل  الطريق  على  بالأطفال 

مقدمتها حركة املرور وال�صيارات. 
انخفا�ص وعي الأطفال بهذه املخاطر،  ومع 

تربز احلاجة اإىل تدابري  حتميهم.
وفيما يلي جمموعة من الن�صائح التي ت�صاعد 
على و�صول طفلك ب�صلم اإىل املدر�صة، بح�صب 

موقع �صيفتي لوف تو نو الإلكرتوين:



األحد    8   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12725  
Sunday   8   September   2019  -  Issue No   12725

22

�ش�ؤون حملية
تقديرًا ملكانة املوؤ�ص�ص 

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي تطلق الن�ضخة الرو�ضية من كتاب »كلمات القائد«

حلقات توعية ل�ضائقي احلافالت املدر�ضية بالنقل االآمن وا�ضتخدام ذراع »قف«

ي�صم فعاليات متنوعة وجمانية للجمهور

معهد جامعة نيويورك اأبوظبي يطلق برنامج فعالياته ل�ضهر �ضبتمرب 

لتوفري املعلومات والإجراءات 

بلدية مدينة العني تطلق نظام  »ق�ضيمتي« ملتابعة حالة اأرا�ضي املواطنني
�ضرطة اأبوظبي حتتفل بتخريج 

تخ�ض�ضية دورات   4
•• العني - الفجر

الأمن  ���س��وؤون  ق��ط��اع  يف  وامل��ط��ارات  املنافذ  اأم���ن  �سرطة  مديرية  احتفلت 
واملنافذ ب�سرطة اأبوظبي بتخريج 

م�ساركني  اأربعة  بينهم  من  عن�سرا   4دورات تخ�س�سية  �سارك فيها 58 
يف  امل�ساركني  وق���درات  م��ه��ارات  تنمية  بهدف   ، اللبنانية   اجلمهورية  من 
ت�سهده  ال��ذي  التطور  ملواكبة  والأم��ن��ي��ة  ال�سرطية  امل��ج��الت  م��ن  العديد 
خمتلف الإدارات وموا�سلة لتحقيق اأهداف وروؤية �سرطة اأبوظبي الرامية 

اإىل تعزيز دعائم الأمن وال�ستقرار الذي ينعم به املجتمع.
واكد العقيد �سامل �سعيد العامري، نائب مدير مديرية �سرطة اأمن املنافذ 
واملطارات لل�سوؤون الإدارية،  حر�ص املعهد على تطبيق ا�سرتاتيجية �سرطة 
ي��ع��زز اجلهود  ال��ت��دري��ب مب��ا  ل��دع��م خطط  اأب��وظ��ب��ي وف��ق منهجية علمية 

التطويرية يف جمالت العمل ال�سرطي.. 
اأداء  من  ميكنهم  مهاراتهم  و�سقل  ال�سرطة  عنا�سر  تاأهيل  اأن   : واأ�ساف 
اإىل  خاللها  من  ينطلق  مرتكزات  ويوفر  عالية  بكفاءة  الأمنية  مهامهم 
احمد  املقدم  اأو�سح  ال�سرطي. من جانبه  التدريب  اأو�سع يف جمال  رح��اب 
املنافذ درج على تنظيم دورات  اأم��ن  اأن  معهد  املعهد،  امل��ري مدير  م�سبح 
يف  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  منت�سبي  ق���درات  تنمية  ب��ه��دف  متخ�س�سة  تدريبية 
خمتلف املجالت تعزيزاً لدور �سرطة اأبوظبي واأهدافها وفق روؤية ت�سمن 
ا�ستمرار اإمارة اأبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن وال�سالمة وذلك من خالل 
املعهد. ويف ختام  ينظمها  التي  ال��دورات  الأداء عرب خمتلف  رفع م�ستوى 
من  ع��دد  بح�سور  اخلريجني  على  ال�سهادات  توزيع  مت  ال���دورات  تخريج 

ال�سباط يف مديرية �سرطة اأمن املنافذ واملطارات.

بال�صرتاك مع جامعة رير�صون
اإطالق برنامج القيادة االإبداعية 

العاملية باجلامعة الكندية دبي
•• دبي-الفجر:

اإب��داع��ي جديد  ق��ي��ادة  برنامج  اإط���الق  ع��ن  دب��ي  الكندية  اجلامعة  اأعلنت   
بال�سراكة مع كلية الت�سالت والت�سميم يف جامعة رير�سون يف كندا. ويعد 
نوعه يف  الأول من  الربنامج  الإبداعية  ال�سناعات  الفنون يف  بكالوريو�ص 
ب�سمتهم  لو�سع  اإليه  لالن�سمام  الطلبات  تقدمي  للطالب  وميكن  دب��ي، 

اخلا�سة يف القطاع الإبداعي املزدهر باملدينة.
وي�سم الربنامج ، التي تبلغ مدته اأربع �سنوات واملُعَتمد من وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي ، جمموعة متنوعة من املجالت الإبداعية م�سمولة 
يف درجة واحدة، حيث تت�سمن القيادة يف جمال الإعالم واملو�سة والت�سميم 
الداخلي والت�سالت. ويف اإطار الربنامج، يح�سل الطالب املتفوقون على 
والثالثة  الثانية  الدرا�سية  ال�سنة  لإكمال  رير�سون  اإىل  لالنتقال  فر�سة 
للم�ساعدة  الإب��داع��ي��ة  ال�سناعات  يف  الفنون  بكالوريو�ص  ��ع  ُو���سِ ك��ن��دا.  يف 
قطاع  م�ستقبل  ه  �ستوجِّ التي  الأهمية  بالغة  القيادة  م��ه��ارات  تطوير  يف 
ال�سناعة ذي النمو ال�سريع يف دبي. ويتجلى ذلك يف اإعالن ال�سنة املا�سية 
ورئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  من 
جمل�ص ال��وزراء، حيث ي�سري اإىل موؤ�سر جديد يف امل�ساهمات يف ال�سناعات 
متزايدة  القيمة  عالية  اأعمال  فر�ص  يوفر  القطاع  ب��اأن  قائاًل  الإبداعية، 
اإمكانات وظيفية كبرية للمحرتفني  املتحدة، ويقدم  العربية  الإم��ارات  يف 

الذين يدخلون املجال يف كل من املنا�سب التنفيذية والإبداعية.
ويوجد يف ال�سوق حالًيا خروج عن ال�ستقطاب املتعارف عليه بني “عمليات 
الن�سمام الر�سمية” “وعمليات الن�سمام الإبداعية” بني املمار�سني وبني 
الذين يديرون العملية الإبداعية وي�سوقون لها، ويعمل الربنامج يف املقابل 
ال�سناعة  ا�ستك�ساف  على �سد هذه الفجوة من خالل متكني الطالب من 
وفهمها على اأ�سا�ص اأنها عملية اإبداعية ون�ساط جتاري على حد �سواء. ويف 
“امل�ساحة الإبداعية”  اإطار الدورة، �سيكون باإمكان امل�ساركني الدخول اإىل 

احلا�سنة للتعلم البتكاري يف اجلامعة.
كلية  م��ع  ب��ال���س��رتاك  التخ�س�سات  م��ت��ع��دد  ال��ربن��ام��ج  منهج  ��ع  ُو���سِ وق���د 
الت�سالت والت�سميم يف جامعة رير�سون، ومتثل حمور تطور ال�سناعات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ك��ن��دا ع��ل��ى م���دى ال�����س��ب��ع��ون �سنة امل��ا���س��ي��ة. وب��ال��ت��ح��دث عن 
“يعد  فالزون  ت�سارلز  والت�سميم  الت�سالت  كلية  عميد  اأ�سار  الإط���الق، 
والوظائف  والع�سرين  الواحد  القرن  لغات  والت�سميم  والإع���الم  الإب���داع 
وفرية ومزدهرة با�ستمرار. ولهذا �سيقدم برنامج القيادة جمموعة فريدة 

من الربامج الإبداعية املتميزة يف �سوق دبي«.
والإدارة  القيادة  على  الإبداعية  ال�سناعات  الفنون يف  بكالوريو�ص  »وُيرّكز 
والتطوير وريادة الأعمال الإبداعية، ويف نف�ص الوقت يقدم للطالب فر�سة 
روؤية بع�ص التخ�س�سات يف املجال الإبداعي كتعليم اأ�سا�سي. وهذا ي�سمن 
التخرج مع وجود خربة عملية قوية جتعل فر�سة احل�سول على وظيفة 

كبرية يف كال ال�سركات الإبداعية وال�سركات الأخرى«.

•• اأبوظبي - الفجر

– اأبوظبي الن�سخة  اأطلقت دائرة الثقافة وال�سياحة   
بن  زاي��د  ال�سيخ  القائد-  “كلمات  كتاب  من  الرو�سية 
�سلطان اآل نهيان” �سمن م�ساركتها يف معر�ص مو�سكو 
ال���دويل للكتاب ال���ذي ي��ق��ام خ��الل ال��ف��رتة م��ن 8-4 

�سبتمرب اجلاري. 
جناح  يف  الكتاب  من  الرو�سية  الن�سخة  اإط��الق  ج��رى 
دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي باملعر�ص، بح�سور 
دار  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  علي،  اآل  ماجد  ع��ب��داهلل 
الكتب بالإنابة يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، 
الدويل  مو�سكو  معر�ص  عام  مدير  جلميزا،  واندريه 

للكتاب، وعدد من النا�سرين الرو�ص. 
له  املغفور  اأق��وال  الكتاب جمموعة خمتارة من  ي�سم 
ثراه،  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
حكمه،  يف  عليها  اعتمد  ال��ت��ي  الأ���س�����ص  تعك�ص  وال��ت��ي 
ل��ب��ن��اء وتطوير  روؤي��ت��ه  ال��ت��ي �سكلت  وامل���ب���ادئ وال��ق��ي��م 
والأقوال  اخلطب  من  العديد  عرب  ويك�سف  ال��دول��ة، 
التي قالها ال�سيخ زايد يف منا�سبات خمتلفة، عن عمق 
اأفقه، واهتمامه مبختلف  روؤيته و�سعة  تفكريه وتنوع 
فئات املجتمع وحر�سه على خماطبة كل فئة وتقدمي 
اإليها  الن�سح لها، خا�سة فئة ال�سباب التي كان ينظر 
فحر�ص  النجاح،  ومفتاح  امل�ستقبل  اأ�سا�ص  باعتبارها 
روح  واأن يبث فيهم  با�ستمرار  ال�سباب  ي�سجع  اأن  على 

امل���ب���ادرة اخل��الق��ة وال��ع��م��ل امل��خ��ل�����ص. ك��م��ا ك���ان يدعو 
بحكمة وتب�سر اإىل احرتام املراأة واإعطائها مكانها يف 

كل مناحي احلياة وامل�سوؤوليات والأعمال. 
التنفيذي لقطاع  املدير  اآل علي،  وقال عبداهلل ماجد 
 – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  ب��الإن��اب��ة  الكتب  دار 
اأبوظبي: “ياأتي اطالق الن�سخة الرو�سية من “كلمات 
تعبرياً  نهيان”  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  القائد- 

واملنطقة  الدولة  تاريخ  يف  املوؤ�س�ص  الوالد  مكانة  عن 
اإجن������ازات ك��ب��رية نفخر  ب�سكل ع����ام، وم���ا ح��ق��ق��ه م��ن 
خمتلفة  بلغات  الكتاب  اإ�سدار  عرب  للعامل  بتقدميها 
ح��ي��ث مت م�����س��ب��ق��اً اإط����الق ال��ن�����س��خ��ة الأمل��ان��ي��ة م��ن��ه يف 
معر�ص فرانكفورت الدويل للكتاب يف اأكتوبر 2018 
، والن�سخة الإجنليزية يف معر�ص لندن الدويل للكتاب 

يف مار�ص 2019«.

للكتاب  ال����دويل  م��و���س��ك��و  م��ع��ر���ص  “ميثل  واأ����س���اف: 
الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  م��ه��م��ة  م��ن�����س��ة 
العاملية، ولذلك نحر�ص على التواجد فيه والتعريف 
بثقافة الدولة ، وما متتلكه من تراث غني، وتطلعات 
ال��ع��امل م��ن ت��ط��ور يف  ي�����س��ه��ده  ت��واك��ب م��ا  م�ستقبلية 

جمالت الثقافة والفنون«. 
الن�سر يف  اإدارة  الطنيجي، مدير  �سعيد حمدان  وق��ال 
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي: “�ستظل �سخ�سية 
طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
املنطقة، و�سخ�سية  تاريخ  ث��راه، عالمة فارقة يف  اهلل 
كتاب  يف  يظهر  ما  وه��و  تكرارها،  ال�سعب  من  فريدة 
اأقوال القائد- ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل  “كلمات من 
نهيان”، حيث يك�سف الكتاب عن جوانب خمتلفة من 
ال�سيخ زايد من قيم  الإرث الذي تركه لنا املغفور له 
ومباديء واأ�س�ص بناء املجتمعات والدول، وهو اإرث غني 
باملفاهيم التي ي�سعى العامل الآن لن�سرها وتر�سيخها 
يف النفو�ص، مثل الت�سامح والتعاي�ص والتعاون الدويل 
ودعم العمل اخلريي وال�ستدامة وغريها من املفاهيم 
التي متتد لت�سمل جمالت متعددة، ولذلك نفخر يف 
ترجمات  باإ�سدار  –اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائرة 
فكر  على  العامل  يتعرف  حتى  متعددة  بلغات  للكتاب 
املتفرد، وكذلك ليّطلع اجليل  املوؤ�س�ص ونهجه  القائد 
التخطيط  يف  منه  وي�ستفيد  م�سمونه  على  اجلديد 

حلياته وم�ستقبله وم�ستقبل الوطن«. 

•• اأبوظبي - الفجر

دعت �سرطة  اأبوظبي �سائقي احلافالت املدر�سية اإىل 
املحددة،  وال�سرعات  وامل��رور  ال�سري  بقانون  اللتزام 
ال�سالمة باحلافالت  ا�سرتاطات  التاأكد من توفر  و 
ل�سائقي  ا�ستباقية  توعوية  حلقات  �سمن  املدر�سية 
اأب��وظ��ب��ي والعني  احل���اف���الت امل��در���س��ي��ة يف ك���ل م���ن 

والظفرة.
وت���اأت���ي ح��ل��ق��ات ال��ت��وع��ي��ة  يف اإط�����ار ح��م��ل��ت��ي “درب 
جهودها  ،و�سمن  للمدار�ص  وال��ع��ودة   ،  “ ال�سالمة 
ل��ت��وف��ري اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال�����س��الم��ة امل���روري���ة ،موؤكدة 

اهتمامها املتوا�سل باأمن و�سالمة الطالب.   
 وح��ث��ت  ���س��رط��ة  اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ال��ت��اأك��د م��ن �سعود 
ونزول الطالب من احلافلة املدر�سية  قبل حتركها 
ن��زول��ه��م منها،  ب��ع��د  ال��ط��الب خلفها  وع���دم وق���وف 
واجللو�ص  مالئمة،  مب�سافة  عنها  البتعاد  و�سرورة 

على املقاعد داخل احلافلة بطريقة اآمنة .
مرور  اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  �سيف  العقيد  واأو���س��ح  

اأبوظبي يف مديرية املرور والدوريات ،  اأن احللقات 
ال���س��ت��ب��اق��ي��ة ت��رك��ز ع��ل��ى ا���س��رتاط��ات ال��ن��ق��ل الآم���ن 
بال�سرعات  الل��ت��زام  على  ال�سائقني  ،وح��ث  للطالب 

املقررة على الطرق ، وترك م�سافة اأمان  بني املركبات 
، والنتباه  اأثناء القيادة على الطريق. 

ال��ت��اأك��د م��ن خلو  وامل�����س��رف��ني  على  ال�سائقني  وح��ث 

املدر�سة   اىل  تو�سيلهم  بعد  ال��ط��الب   م��ن  احلافلة 
ال��ق��ي��ادة وع���دم الن�سغال   ال��رتك��ي��ز على  و   ، وامل��ن��زل 
وم�سريف  ال�����س��ائ��ق��ني  ال����ه����ات����ف،ودع����ا  ع���ل���ى  ب����ال����رد 
القيادة  الت�����س��ال مب��رك��ز  اإىل  امل��در���س��ي��ة  احل��اف��الت 
999 يف  اأبوظبي على الرقم   والتحكم  يف �سرطة  
حالة الإبالغ  عن اأي اأعطال  باحلافلة اأثناء ترحيل 
ال��ط��الب وت��اأم��ني احل��اف��ل��ة وال��ط��الب يف م��ك��ان اآمن 

خارج الطريق اإىل حني و�سول حافلة بديلة .
التو�سيحي  بال�سرح  ال��ت��وع��ي��ة   احل��ل��ق��ات  ت��ن��اول��ت  و 
حول اآلية ا�ستخدام ذراع “قف” اجلانبية عند �سعود 
ون�����زول ال���ط���الب م���ن احل��اف��ل��ة ، وح�����الت الوقوف 
احلافالت  يف  ق���ف  اإ����س���ارة  ت�سغيل  ع��ن��د  ل��ل��م��رك��ب��ات 
التوقف  يتم  املفردة   الطرق  اأن��ه يف  املدر�سية وبينت 
الجتاهني  كال  يف  ال�سائرة  املركبات  جلميع  الكامل 
الطرق  يف  اأم���ا  اأم���ت���ار،  خم�سة  ع��ن  ت��ق��ل  ل  مب�سافة 
امل���زدوج���ة ف��ي��ت��م ال��ت��وق��ف ال��ك��ام��ل جل��م��ي��ع املركبات 
عن  تقل  ل  مب�سافة  املركبة  �سري  اجت��اه  يف  ال�سائرة 

خم�سة اأمتار.

•• اأبوظبي - الفجر 

اأبوظبي عن برناجمه  اأعلن معهد جامعة نيويورك 
العمل  وور����ص  احل��واري��ة  ال��ن��دوات  م��ن  ال�ستثنائي 
جماين  ب�سكل  اجلمهور  اأم���ام  املفتوحة  وال��ع��رو���ص 

طوال �سهر �سبتمرب اجلاري.
وي��غ��ط��ي ال���ربن���ام���ج، ال����ذي ت��ن��ط��ل��ق ف��ع��ال��ي��ات��ه هذا 

الأ���س��ب��وع، جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة م��ن امل��و���س��وع��ات التي 
لالأعمال  امل�سرحية  وال�������سياغات  الف�����نون،  ت�س�����مل 
ال��ف��ن، وامل��و���س��ي��ق��ى �سمن بيئة  الأدب�����������������ي��ة، وت�����������اري��خ 
الت��ف�سريات  ج����ان����ب  اإىل  الث�����قافات،  مت���عددة 
ونتائجه  املناخي  التغري  واأ�سباب  للتطرف،  النف�سية 

وغريها.
وت�سمل قائمة املتحدثني يف هذه الفعاليات كاًل من 

واآري  ’هينرتلند‘؛  رواي��ة  موؤلفة  ب���راذرز،  كارولني 
كروغالن�سكي، اأ�ستاذ علم النف�ص بجامعة ماريالند؛ 
الكيميائية  الهند�سة  ق�سم  رئي�ص  رامي��ر،  وجيفري 
اأ�ستاذية  ع��ل��ى  وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة اجل��زي��ئ��ي��ة واحل��ا���س��ل 
من  املتحدثني  م��ن  نخبة  اإىل  بالإ�سافة  ’وارن‘؛ 

املوؤ�س�سات املحلية والعاملية.
وي�ستقطب املعهد، الذي تاأ�س�ص عام 2008 كمركز 

للبحوث املتقدمة والإمكانيات التعليمية والأن�سطة 
الإبداعية، جمموعة من الكوادر الأكادميية البارزة 
من  القيادية  وال�سخ�سيات  املحرتفني  والأ���س��ات��ذة 
كل اأنحاء العامل للم�ساركة يف موؤمتراته الأكادميية 
املجالت  مناق�سة  ب��ه��دف  وذل���ك  ال��ع��ام��ة،  وب��راجم��ه 
ال�ساحة  على  الأه��م��ي��ة  ذات  البحثية  وامل��و���س��وع��ات 

املحلية والعاملية.

•• العني - الفجر

ملعرفة  “ق�سيمتي”  نظام  العني  مدينة  بلدية  اأطلقت 
ع��رب موقع   ، امل��واط��ن  عليها  التي ح�سل  الأر����ص  حالة 
متكاملة  معلومات  يوفر  الذي  و  متخ�س�ص  اإلكرتوين 
عن الق�سيمة ، و جميع الإجراءات التي متت منذ دخول 
اإدخال  مبجرد  ذل��ك  و   ، منها  النتهاء  حتى  و  املعاملة 
ق�سيمتي  نظام  يرتبط  و   ، الأر����ص  رق��م  و  الهوية  رق��م 
بدورها  ال��ت��ي  و  امل�سرتكة  ال��ربام��ج  م��ن  جمموعة  م��ع 
نظام  يهدف  و   . الق�سيمة  �ساملة حول  معلومات  تقدم 
مدينة  ببلدية  املكانية  البيانات  اإدارة  “ق�سيمتي” من 
ال��ع��ني لخ��ت�����س��ار ال��وق��ت و اجل��ه��د ع��ل��ى امل��واط��ن ، كما 
ميكن النظام من اختبار كفاءة ال�ست�ساريني من حيث 
�سرعة تقدمي املعاملة و متابعتها ب�سكل م�ستمر ، حيث 
يقوم النظام مبتابعة حالة الأر�ص ، و حتديث املعلومات 
تاأخري  لأي  منعاً  كل معلومة  تو�سيح  ف��وري مع  ب�سكل 
، ك��م��ا ي��وف��ر ال��ن��ظ��ام م��ع��رف��ة ح��ال��ة ال��ب��ن��اء يف الق�سيمة 
الرف�ص و حتت  و  الع��ت��م��اد  ح���الت  تفا�سيل  و  ع��دد  و 
ال��ت��ي مل  املعلقة و  الإج����راء و معرفة ح���الت الع��ت��م��اد 

الو�سول  اإمكانية  و  املعنية  الرد عليها من اجلهات  يتم 
الزيادة  و معرفة حالة  الق�سيمة  على موقع  التعرف  و 
اأو�سح املهند�ص حممد عبداهلل  اإن وجدت . و  للق�سيمة 
اجلغرافية،  املعلومات  نظم  ق�سم  رئي�ص   – ال��را���س��دي 
املعلومات  دقة  و  بال�سرعة  “ق�سيمتي” يتميز  نظام  اأن 
بها  يتقدم  التي  املعاملة  اأ�سبحت  حيث  الوقت  يوفر  و 
م��ال��ك الأر����ص �سابقاً و ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل وق��ت ط��وي��ل ، 
للبحث و الرد، يتم معرفة تفا�سيلها حالياً خالل ثواين 
مبجرد ادخال البيانات املطلوبة للنظام ، هذا اإىل جانب 
تو�سيح جميع التفا�سيل املطلوبة مثل  م�سار الأر�ص . 
و اأ�ساف الرا�سدي اأن النظام يتيح للم�ستخدمني متابعة 
حالة الأر���ص من اأي مكان مما ي�سمن عدم التاأخر يف 
ب�سكل  و  الربنامج  يقوم  كما   ، امل�سروع  انتهاء  اإج���راءات 
تف�سيلي بتو�سيح اأ�سباب رف�ص املعاملة و الق�سم املعني 
الذي قام بالإجراء حتى ي�سهل التوا�سل معه ، ا�ستكمال 
طريقة  ق�سيمتي  ن��ظ��ام  يعترب  كما   ، الإج�����راءات  ب��اق��ي 
من  تعيينه  يتم  ال��ذي  ال�ست�ساري  ج��ودة  ملعرفة  مثلى 
قبل املالك و جودة عمله و متابعته للمعاملة . و اختتم 
الرا�سدي حديثه حول مميزات نظام “ق�سيمتي” الذي 

باأنواعها  امل��ال��ك  اأرا���س��ي  جميع  ح��ول  معلومات  ي��ق��دم 
كما   ، ال�ستثمارية  و  ال�سناعية  و  التجارية  و  ال�سكنية 

يبني حالة البناء و اخلدمات يف الأر�ص التي توجد بها 
الق�سيمة .
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يف الآونة الأخرية انت�صر م�صمى ال�صيجارة الإلكرتونية بني الكثريين ممن يرغبون يف التخل�ص 
من التدخني ، فتعد ال�صيجارة الإلكرتونية بديل عن ال�صجائر العادية ، و لكن هل هي حقا 

حل للإقلع عن التدخني و هل لها اأ�صرار ؟
ال�صجائر  اأ�صبحت  التدخني  ع��ادة  من  التخل�ص  يف  الكثريين  رغبة  مع 

الإلكرتونية رائجة بني النا�ص و عليها اإقبال كبري ، على 
الرغم من عدم علم الكثريين بطبيعة تلك ال�صجائر 

و حقيقتها ، فاإليك كافة املعلومات عنها :

مكونات ال�صجائر الإلكرتونية
ال�سجائر  ت��ل��ك  ت�سميم  ي�����س��ب��ه 
العادية  ال�سيجارة  ت�سميم 

مثل :

م�صباح للإ�صاءة
يعطي  هو  و  ال�سيجارة  اأ�سفل  �سغري  م�سباح  على  حتتوي 
باأنها  ���س��ع��ور  تعطي  مم��ا   ، ال�����س��ي��ج��ارة  �سعله  ت�سبه  اإ����س���اءة 

�سيجارة عادية

البطارية
حتتوي ال�سيجارة على بطارية م�سنوعة من الليثيوم ، 
يتم �سحنها حيث تتحمل نحو 300 زفري من املدخن و 

بالتايل تعمل ملدة طويلة ثم يتم �سحنها مرة اأخرى

امل�صت�صعر
ع��ل��ى م�ست�سعر  ال�����س��ج��ائ��ر حت��ت��وي  ت��ل��ك  اأن����واع  بع�ص 
ب�سكل  البطارية  ت�سغيل  على  يعمل  ال��ذي  و  للزفري 
تلقائي ، و هناك اأن��واع اأخ��رى حتتوي على زر يدوي 

ميكن للمدخن اأن يتحكم به

خلية الت�صخني
بداخل ال�سجائر الإلكرتونية يوجد ما ي�سمى بخلية 
الت�سخني ، و هي تعمل على ت�سخني مادة النيكوتني 
عرب  ذل��ك  و  ال�سيجارة  داخ���ل  ت��وج��د  ال��ت��ي  ال�سائل 

مرور التيار من خاللها

فلرت التنقية
يعمل  فلرت  على  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�سجائر  حتتوي 
على تنقية امل��واد ال�سامة ، و لكن على الرغم من 
و  ال�سائل  النيكوتني  ال�سيجارة على  ذلك حتتوي 
على مواد اأخرى منكهة لكي تعطي ال�سعور باأنها 

�سيجارة عادية

ال�صائل
حت������������ت������������وي 
�سائل  ع���ل���ى 
ي��������ح��������ت��������وي 
نكهات  ع���ل���ى 
من  خم���ت���ل���ف���ة 
الأع�������������������س���������اب و 
هناك  و  ال��ف��اك��ه��ة 
تكون  اأخ�����رى  اأن������واع 
بطعم التبغ لكي تكون 
�سبيهة لل�سجائر العادية 
اأي�سا  ال�سائل  يحتوي  و   ،

على :

الهدف  و  النيكوتني  % من   1
م��ن��ه ه��و ت��ع��وي�����ص ج�����س��م املدخن 

عن النيكوتني
حت��ت��وي ع��ل��ى اجل��ل��ي�����س��ري��ن ال��ن��ب��ات��ي و 

الذي يعمل على تكوين الدخان
ال�سعور  ل��ي��ع��ط��ي  ج��ل��ي��ك��ول  ال���ربوب���ي���ل���ني 

بالتدخني يف احللق
كحول اإيثيلي

فوائد ال�صجائر الإلكرتونية

ن�صبة �صئيلة من النيكوتني
على الرغم من احتواء ال�سيجارة الإلكرتونية على النيكوتني 

اإل اأنها ن�سبة �سئيلة جدا مقارنة بال�سجائر العادية

ن�صبة اأقل من املواد امل�صرطنة
ل حتتوي ال�سجائر الإلكرتونية على مواد م�سرطنة بدرجة 

امل�سرطنات املوجودة يف ال�سجائر العادية

اأمنة على الآخرين
اآمنة على الآخرين لأن الدخان  تعد ال�سجائر الإلكرتونية 
الذي يخرج منها لي�ص باأول اأك�سيد الكربون و اإمنا هو عبارة 
من  الكثري  ا�ستن�ساق  يتم  األ  يجب  لكن  و   ، م��اء  بخار  ع��ن 

اأبخرتها

مهدئة للأع�صاب
تكون  الإلكرتونية  ال�سيجارة  بطارية  اأن  م�سبقاً  ذكرنا  كما 
م�سنعة من عن�سر الليثيوم ، و يتم ا�ستخراج اأمالحه لعالج 

ال�سطرابات النف�سية و لذلك يعمل كمهدئ لالأع�ساب

اأ�صرار ال�صجائر الإلكرتونية
على الرغم من اأن ال�سجائر الإلكرتونية ميكنها امل�ساعدة يف 
الإقالع عن التدخني ، اإل اأنه باإجراء بع�ص الدرا�سات تبني 

اأن لها بع�ص الأ�سرار و هي كالتايل :

تدفع املراهقني للتدخني
لها  لي�ص  اأنها  الإلكرتونية من  ال�سجائر  ملا يقال عن  نظرا 
الكثري من الأ�سرار قد يدفع بع�ص ال�سغار و املراهقني اإىل 

جتربتها و خا�سة لتوفرها بنكهات خمتلفة

قد ت�صبب الإدمان
قد يدمنها البع�ص نتيجة لعدم وجود الكثري من الأ�سرار 

لها بالإ�سافة اإىل �سهولة احل�سول عليها

حتتوي على مواد م�صرطنة
اأقل  اأن مقدار املواد امل�سرطنة املوجودة بها  على الرغم من 
اأنها حتتوي على  اإل  من تلك املوجودة يف ال�سجائر العادية 
اإج��رائ��ه��ا يف جامعة  اأظ��ه��رت درا���س��ة مت  ، فقد  ن�سبة ���س��ارة 
اأن بخار ال�سجائر  بورتالند يف الوليات املتحدة الأمريكية 
الإلكرتونية ي�سبب ال�سرطان عند ا�ستن�ساقه و ذلك لحتواء 
هذا البخار على مادة النيكوتني و املواد املنكهة و التي جتعله 

مكوناً للفورمالني امل�سرطن
كهربائي  تيار  على  البخار  ت�سخني  مت  الدرا�سة  تلك  ففي 
�سدته 5 فولت ، و مت فح�ص البخار املت�ساعد منه ليجدوا 
مقدار  تقليل  مع  لكن  و   ، امل�سرطن  للفورمالني  مكون  اأن��ه 
اإنتاج  يتم  مل  فقط  فولت   3.3 اإىل  و�سل  حتى  الت�سخني 

غازات �سارة
و اأظهرت الدرا�سة اأي�سا اأنه يف حال ا�ستن�ساق كميات كبرية 
من النيكوتني يت�سبب ذلك يف الإ�سابة بال�سرطان ، و على 
لل�سجائر  بالن�سبة  اأمر طبيعي حتى  اأن هذا هو  الرغم من 
العادية ، اإل اأنه يف ال�سجائر العادية ل يقوم املدخن بتدخني 
�سوى 3 مللي جرام من النيكوتني خالل اليوم لكن يف حالة 
منه  كبري  مقدار  البع�ص  يدخن  قد  الإلكرتونية  ال�سجائر 

ب�سبب العتقاد باأنها غري �سارة

ن�صائح هامة لتناول ال�صجائر الإلكرتونية
يجب تقليل عدد مرات تدخني ال�سجائر الإلكرتونية خالل 

اليوم جتنبا لأ�سرارها

يجب  لذلك  اأ���س��رار  الإلكرتونية  لل�سجائر  اأن  العلم  يجب 
اأن���ه ل  و  التدخني  ع��ن  ل��الإق��الع  و�سيلة  اأن��ه��ا جم��رد  اإدراك 

ينبغي اإدمانها باأي حال من الأحوال
ال�سجائر  اأب����خ����رة  م����ن  ال���ك���ث���ري  ا���س��ت��ن�����س��اق  ي���ج���ب جت���ن���ب 

الإلكرتونية اأو على فرتات طويلة جتنباً لأ�سرارها
ب�سكل  الإلكرتونية  ال�سيجارة  تدخني  اأن  درا���س��ة  اكت�سفت 
م�ستمر يجعل مذاق ال�سيجارة يف الفم �سيء ، و لذلك يكون 
طويلة  لفرتات  ال�سجائر  تلك  تناول  جتنب  ال�سروري  من 
املدى فقط  ا�ستخدامها لفرتة ق�سرية  و  بكميات كبرية  اأو 
لالإقالع عن التدخينو من خالل تلك املعلومات عن ميكنك 
معرفة فوائدها و اأ�سرارها و الطرق ال�سحيحة لتناولها و 

التي ميكنك من خاللها الإقالع عن التدخني ب�سكل اآمن .

ال�ضيجارة االإلكرتونية مكوناتها
 واأ�ضرارها والطرق ال�ضحيحة ال�ضتخدامها

اأظهرت نتائج درا�سة علمية، اأن تناول مواد غذائية 
خطر  كبرية  بدرجة  يخف�ص   А بفيتامني  غنية 

�سرطان  اجللد-  �سرطان  اأن���واع  باأخطر  الإ�سابة 
اخلاليا الظهارية.

اآيالند  رود  ب��ولي��ة  ب���راون  جامعة  علماء  واأث��ب��ت 
الأمريكية، اأن تناول مواد غذائية غنية بفيتامني 
اخلاليا  ����س���رط���ان  ت���ط���ور  خ��ط��ر  ي��خ��ف�����ص   ،А
الظهارية بدرجة كبرية، كما يح�سل عند م�سادات 

الأك�سدة املعروفة.
ب�سورة   А فيتامني  ت��ن��اول  اأن  الأم����ر،  يف  امل��ث��ري 
مكمالت غذائية ل يكون له اأي تاأثري وقائي من 
اخلا�سية  ه��ذه  واإن  الظهارية،  اخل��الي��ا  �سرطان 
ت��وف��ره��ا ف��ق��ط امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة. ب��ح�����س��ب جملة 

.JAMA Dermatology
لنمو  �سروري   А فيتامني  اأن  الباحثون،  يو�سح 
نتائج  اأك��دت  وقد  ال�سليمة.  اجللد  ون�ساط خاليا 
اأن تناول  العلماء على احليوانات،  اأجراها  جتارب 
ه����ذا ال��ف��ي��ت��ام��ني ب��ج��رع��ات ك��ب��رية ي��ب��ط��ئ تطور 
النتائج  ه��ذه  اأث���ارت  الظهارية.  اخل��الي��ا  �سرطان 
نف�ص  له  اأن  من  التاأكد  وق��رروا  الباحثني  اهتمام 

املفعول على الب�سر.
حلل الباحثون البيانات التي مت جمعها يف الوليات 
اأكرث  املتحدة، خالل تنفيذ م�ساريع ا�سرتك فيها 
جمال  يف  العاملني  م��ن  �سخ�ص  األ���ف   100 م��ن 
طويلة  مراقبة  مو�سع  يكونوا  اأن  وافقوا  الطب، 

امل�ساريع  40 �سنة.مت بنتيجة هذه  بلغ جمموعها 
جتميع معلومات هائلة، �سمحت للباحثني متابعة 
الغنية بفيتامني  الغذائية  املواد  كيف يوؤثر تناول 
А يف الإ�سابة ب�سرطان اخلاليا الظهارية. اأ�سيب 
ب��ه��ذا ال�����س��رط��ان خ���الل ف���رتة امل��راق��ب��ة 4 اآلف 
اأن الذين اأكرثوا  م�سرتك. وقد ات�سح للباحثني، 
اأو   А بفيتامني  الغنية  الغذائية  امل��واد  تناول  من 

م�ستقاته،
الإ�سابة  م���ن  اأف�������س���ل  ح��م��اي��ة  مي��ل��ك��ون  ك���ان���وا   

بال�سرطان.
من  ك���ب���رية  "كمية  اأن  اإىل  ال���ب���اح���ث���ون  ي�����س��ري 
احتمال  خف�ست  الغذائي  النظام  يف   А فيتامني 
ال��ظ��ه��اري��ة بن�سبة  ب�����س��رط��ان اخل���الي���ا  الإ����س���اب���ة 
والكريبتوك�سانثني  اليكوبني  اأن  حني  يف   ،17%
الربتقالية  وال�سبغة  وال��ل��وت��ني،  والزيك�سانثني 
وال�سبانخ، خف�ست  والفلفل  والطماطم  يف اجلزر 

احتمال الإ�سابة به، بن�سبة 13-10 ٪".
ينوي العلماء فهم �سبب عدم وجود تاأثري مماثل 
لتجديد  ع��ادة  توؤخذ  التي  كاروتني،  بيتا  ملكمالت 
الإ�سابة  اح��ت��م��ال  يف   ،А ف��ي��ت��ام��ني  اح��ت��ي��اط��ي��ات 

ب�سرطان.

تناول مواد غذائية غنية 
بفيتامني А يخف�ش خطر ال�ضرطان
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 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135391
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/02/03  وامل�سجلة حتت الرقم: 135391 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/03 وحتى تاريخ: 2029/11/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135392
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/02/03  وامل�سجلة حتت الرقم: 135392 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/03 وحتى تاريخ: 2029/11/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136003

باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م
 وعنوانه: �ص.ب 45005 ، ابوظبي  ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/02/08  وامل�سجلة حتت الرقم: 136003 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/18 وحتى تاريخ: 2029/11/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136006

باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م
 وعنوانه: �ص.ب 45005 ، ابوظبي  ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/02/08  وامل�سجلة حتت الرقم: 136006 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/18 وحتى تاريخ: 2029/11/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 46506 EAT 46509 EAT 47115 EAT 47116

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136169

باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
  ،  08933  ، ، نيوجري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  وعنوانه: وان جون�سون 

الوليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ:2011/02/08  وامل�سجلة حتت الرقم: 136169 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :21
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/23 وحتى تاريخ: 2029/11/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

اعلن جتديد 
العالمات  �سبي�ساليزد خلدمات   / املحامي  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة   تعلن 

التجارية.  بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :   133184
با�س������م :   لل�ص اإنرتنا�سيونال ) بي يف اأي ( اإنك.

وعنوان����ه :   �سيتي ميدو هاو�ص بالكبورين  هايواي �ص.ب. 116 رود تاون تورتول ، 
جزر العذرا الربيطانية. 

وامل�سجلة حتت رقم :  )  109624 (    بتاريخ :  21 /  11 / 2010
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف : 30/ 8 / 2019
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 222455  بتاريخ:   30  / 11 / 2014
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :   �سيف كويو�ص لإدارة املطاعم ) �ص.ذ.م.م.(   .
وعنوانه:�ص.ب. 120833 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�ستح�سرات 
اخلمرية  ال�سكر؛  ودب�ص  الع�سل  املثلجة؛  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�سنوعة 

وم�سحوق اخلبازة؛ امللح واخلردل؛ اخلل و ال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�سف العالمة:»  ASLI GOLD »  بحروف لتينية  ب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 306349   بتاريخ:   18 / 2 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : ذي بربر كافيه.
وعنوانه:�ص.ب. 450030 ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة و امل�سروبات ، و خدمات الأيواء املوقت.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�سف العالمة:»  عثمانيه ري�ستورنت  OSMANIA RESTAURANT  »  بحروف  عربية و  
لتينية  ب�سكل مميز  بالألوان الأحمر و الأخ�سر ب�سكل مميز بينهما ر�سم ما ي�سبه  الدائرة بداخله ر�سم 

معالق و �سوك و احلرفني الالتينيني » UR » ب�سكل مميز .
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 47526

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136009

باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م
 وعنوانه: �ص.ب 45005 ، ابوظبي  ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/02/03  وامل�سجلة حتت الرقم: 136009 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/18 وحتى تاريخ: 2029/11/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136292

باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
  ،  08933  ، ، نيوجري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  وعنوانه: وان جون�سون 

الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2011/02/08  وامل�سجلة حتت الرقم: 136292 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/25 وحتى تاريخ: 25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136166

باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
  ،  08933  ، ، نيوجري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  وعنوانه: وان جون�سون 

الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2011/02/08  وامل�سجلة حتت الرقم: 136166 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :21
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/23 وحتى تاريخ: 2029/11/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136168

باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
  ،  08933  ، ، نيوجري�سي  نيو برنزويك   ، ب��الزا  اأن��د جون�سون  وعنوانه: وان جون�سون 

الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ:2011/02/03  وامل�سجلة حتت الرقم: 136168 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :21
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/23 وحتى تاريخ: 2029/11/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 47117 EAT 47411 EAT 47524 EAT 47526

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

 املودعة حتت رقم: 314109  بتاريخ:   20 / 7 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :  حممد فواز �سم�ص الدين.
وعنوانه:�ص.ب.49894 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه ولالأغرا�ص  والتهوية وتوريد  والتجفيف  والتربيد  البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  اأجهزة لالإنارة 

ال�سحية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 11 (

و�سف العالمة:»  ZIESAR  »   بحروف   لتينية  ب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 314466  بتاريخ:   24 / 7 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :   جابر عبد الوهاب 
وعنوانه:�ص.ب.50066 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 41 (
  BestKidz NURSERY Forever Evolving The Finish Way  «    :و�سف العالمة

»   بحروف   لتينية  ب�سكل مميز.
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 314471  بتاريخ:   25 / 7 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : كويا �س�ساينابا ذاكر كويا �ساجنال.
وعنوانه:�ص.ب.  9573 ، ابو ظبي  ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 12 (
و�سف العالمة:ر�سم  ب�سكل مميز  على خلفية  ر�سم مربع مظلل باللون الأ�سود ب�سكل مميز.

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

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 314472   بتاريخ:   25 / 7 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : �سناعة تقنية البال�ستيك �ص م م
وعنوانه:�ص. ب. رقم  158 ، رمز بريدى   124الر�سيل ال�سناعية ، �سلطنة عمان..

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املواد وغري واردة يف فئات  املطاط والغاتابر�سا وال�سمغ والأ�سب�ستو�ص وامليكا واملنتجات امل�سنوعة من هذه 
اأنابيب مرنة  وع��زل،  وح�سو  تغليف  مواد  الت�سنيع،  لال�ستعمال يف  بالبثق  م�سكلة  بال�ستيكية  مواد  اأخ��رى، 

غري معدنية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 17 (

و�سف العالمة:    »  TECHNO   »  بحروف    لتينية  ب�سكل مميز  ور�سم دائرة مظللة باللون الأزرق 
على خلفية دائر مظللة باللون الأبي�ص  ور�سم ما�سة باللون الأزرق و اجلميع على خليفية ر�سم اأ�سطواين 
 TECHNO PLASTIC   مظلل باللون الأخ�سر و ا�سفل اجلميع عبارة » �سناعة تقنية البال�ستيك

«  INDUSTRY
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 314612  بتاريخ:   28 / 7 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : اأم�سرت م.م.ح.
وعنوانه:مركز الأعمال ، بناية ال�سموخ، منطقة التجارة احلرة باأم القيوين ، �ص.ب 95824 ، دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة..
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف العالمة:»  AMSTER GROUP BEYOND THE HORIZON  »   بحروف   لتينية  
ب�سكل مميز  باللون  الأحمر  و الأ�سود يعلوها احلرفان » A   » و » G »  باللون الأحمر  ب�سكل مميز .

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

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 315517  بتاريخ:   17 / 8 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : اأوزون لتجارة املواد الغذائية .ذ.م.م.
وعنوانه:�ص.ب.  105319   ، اأبو ظبي  ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�ستح�سرات  الدقيق  الإ�سطناعي،  وال��نب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  وال��ك��اك��او  وال�ساي  ال��نب 
الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

kabani  »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز   يعلوها ر�سم �سنبلة باللون الذهبي و  و�سف العالمة:    »  
الأخ�سر و اجلميع على خلفية ر�سم مظلل باللون الأحمر موؤطر بخط اأبي�ص و اأحمر  .

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

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�سبيتاليتي �سركة و�سف  مركوريو�ص العاملية �ص.ذ.م.م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 311543           بتاريخ : 23/05/2019م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: مركوريو�ص العاملية �ص.ذ.م.م.
وعنوانة: دبي المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة : كلمات The J Cafe مكتوبة بالالتينية وحرف J داخل �سكل دائرة كماهو مو�سح بال�سكل 

املرفق.
ال�سرتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
 بوتيغا هو�سبيتاليتي �سركة و�سف بروز التقدم لتجارة الجزاء ال�سافية لل�سيارات �ص.ذ.م.م 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  
املودعة حتت رقم: 313658           بتاريخ : 11/07/2019م

تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م
با�س��م: بروز التقدم لتجارة الجزاء ال�سافية لل�سيارات �ص.ذ.م.م.

وعنوانة: الرقة، ديرة،  �سندوق الربيد  13208، دبي المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ص والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأوالتحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ص ت�سجيل، اأقرا�ص مدجمة، اأقرا�ص فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة : ُكتب امل�سمى »PROGRESS« باحلروف الالتينية البارزة بخط متميز وفني يف لون 
اأ�سود وبحدود �سوداء. ويوجد فوق امل�سمى حرف »P« مكتوباً بحجم كبري يف لون اأ�سود وبحدود �سوداء وتظهر 
يف دائرة حرف »P« ت�سميم ري�سة بي�ساء حيث تعرب احلرف »P« اإىل اجلهة الأخرى وتتوازى جميعها مع 

امل�سمى املوجود حتتها كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
الأخرى  ب��الأو���س��اع   )PROGRESS( كلمة  ا�ستخدام  عن  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  ال���س��رتاط��ات: 

لعتبارها كلمة �سائعة ال�ستخدام يف الفئة.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا  
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 
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املال والأعمال
األحد    8   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12725  
Sunday   8   September   2019  -  Issue No   12725

بلدية ال�ضارقة توا�ضل الرقابة على املنتجات 
الغذائية باالإمارة للتاأكد من �ضالمتها

•• ال�شارقة-وام:

اأكدت اإدارة ال�سحة العامة يف بلدية مدينة ال�سارقة اأنها ت�سدد الرقابة على 
العام  م��دار  ب��الإم��ارة على  املحلية  الأ���س��واق  املتداولة يف  الغذائية  املنتجات 
الغذائية  املن�ساآت  خمتلف  على  ومفاجئة  دوري��ة  تفتي�سية  حمالت  وتنظم 
للتاأكد من �سالمة الأغذية و�سالحيتها لال�ستهالك وتعزيز ثقة امل�ستهلك 

يف الغذاء املتداول بالإمارة،.
واأ�سح عمر املهريي رئي�ص ق�سم رقابة الأغذية يف بلدية مدينة ال�سارقة اأن 
البلدية حتر�ص على اأخذ عينات من املواد الغذائية املعرو�سة يف منافذ البيع 
املختلفة ب�سكل دوري ومفاجئ واإخ�ساع تلك العينات للفحو�سات املخربية 
الأغذية  الفنيني يف خمترب  اجلرثومية والكيماوية والفيزيائية من قبل 
ومطابقتها  ال�سحية  املخاطر  من  وخلوها  �سالمتها  من  للتاأكد  بالبلدية 
ب�ساأن  بالغات  اأو  �سكاوى  اأية  ورود  عند  اأنه  موؤكًدا   .. املقررة  للموا�سفات 
الأغذية تتحرك فرق التفتي�ص التابعة لقطاع ال�سحة العامة واملختربات 
حال  ويف  ��ا  خم��ربيًّ وحتليلها  املنتج  م��ن  عينات  لأخ��ذ  ال��ف��ور  على  املركزية 
تبداأ  املن�ساأة  رادع��ة بحق  اإج��راءات  اتخاذ  يتم  ال�سكوى  التحقق من �سحة 

ب���الإن���ذار وال��غ��رام��ة وق���د ت�����س��ل اإىل 
اإغالق املن�ساأة يف حال تكرار املخالفة 
وذلك بالتعاون مع اجلهات املخت�سة 
�سالحية  م���دى  ح���ول  و  ب����الإم����ارة. 
املواد الغذائية التي تعر�ص يف منافذ 
�سالحيتها  م��دة  يف  يتبقَّ  ومل  البيع 
اأ�سار  اأي��ام  اأو ب�سعة  ي��وم واح��د  �سوى 
تعد  الغذائية  امل���ادة  اأن  اإىل  امل��ه��ريي 
�سارية ال�سالحية حتى تاريخ انتهاء 
البطاقة  ع��ل��ى  امل������دون  ال�����س��الح��ي��ة 
اأن  اإىل  .. لف��ًت��ا  ب��ال��ع��ب��وة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
مواد  اأي��ة  الفور  على  ت�سادر  البلدية 
باإتالفها  وتقوم  ال�سالحية  منتهية 

اإىل حت��ري��ر خم��ال��ف��ة على  ب��الإ���س��اف��ة 
املوقع بعد ح�ساب اأوزان هذه املواد وفق لئحة املخالفات املعتمدة بالبلدية. 
وحث املهريي اجلمهور على �سرورة الطالع بعناية على البطاقة الغذائية 
للمنتج للتاأكد من تاريخ �سالحيته والطريقة ال�سليمة حلفظه يف درجات 
املنا�سبة والتاأكد من توفر جميع ال�سرتاطات ال�سحية يف مكان  احل��رارة 
عر�ص املنتجات وتخزينها .. داعًيا اأفراد املجتمع اإىل التوا�سل مع البلدية 
ب�ساأن  مالحظات  اأي  عن  لالإبالغ   993 الرقم  على  الت�سال  مركز  عرب 

�سالمة الأغذية يف مدينة ال�سارقة.

واليات اأمريكية تطلق حتقيقني منف�ضلني ب�ضاأن 
�ضركات للتكنولوجيا من بينها في�ضبوك وجوجل 

•• وا�شنطن-رويرتز:

اأمريكية عن حتقيقني  ولي��ات  الدع��اء يف  اأعلنت جمموعتان من ممثلي 
منف�سلني ب�ساأن انتهاكات حمتملة لقانون مكافحة الحتكار ت�سمل �سركات 

كربى للتكنولوجيا مثل جوجل وفي�سبوك.
اأخرى  �سبع وليات  نيويورك وي�سمل  الذي تقوده  الأول،  التحقيق  ويركز 
ومنطقة كولومبيا، على في�سبوك. ومل يحدد التحقيق الثاين الذي اأعلنته 
ال�سركات  اأخ��رى،  40 ولية  اإىل  اأن ي�سمل ما ي�سل  تك�سا�ص، ومن املرجح 

امل�ستهدفة لكن من املتوقع اأنه يركز على جوجل.
على  تغريدة  يف  نيويورك  لولية  العامة  املدعية  جيم�ص  ليتيتيا  وقالت 
اأفعالها قد  كانت  اإذا  ما  لتقرير  ب�ساأن في�سبوك  اأطلق حتقيقا  “اأنا  تويرت 
امل�ستهلكني  اأو خف�ست جودة خيارات  عر�ست بيانات للم�ستهلكني للخطر 

اأو زادت اأ�سعار الإعالنات«.
واأ�سافت قائلة “يجب على اأكرب من�سة للتوا�سل الجتماعي يف العامل اأن 
تتقيد بالقانون«. وقال مكتب املدعي العام لولية تك�سا�ص كني باك�ستون اإنه 

يقود حتقيقا ب�ساأن �سركات كربى للتكنولوجيا، لكنه مل يذكر ا�سماءها.
واأبلغ م�سدر مطلع رويرتز اأن من املتوقع اأن يركز ذلك التحقيق، الذي من 

املرجح اأن ي�سمل املدعني العموميني لأكرث من 40 ولية، على جوجل.
الحتادية  التجارة  وجلنة  ال��ع��دل  وزارة  جت��ري  الحت���ادي  امل�ستوى  وعلى 
حتقيقات ت�سمل في�سبوك وجوجل واأبل واأم��ازون ب�ساأن انتهاكات حمتملة 

اأي�سا لقانون مكافحة الحتكار.

 ا�ضتئناف املحادثات التجارية االأمريكية 
مع ال�ضني و�ضط اأجواء هادئة

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

قال امل�ست�سار القت�سادي للبيت الأبي�ص اأم�ص الأول اجلمعة اإن املفاو�سات 
اأجواء هادئة رغم  التجارية بني ال�سني والوليات املتحدة ت�ستاأنف و�سط 
فر�ص ر�سوم جمركية م�سددة جديدة يف الآونة الأخرية لكنه رف�ص التكهن 
اإنه  اإن بي �سي”  “�سي  املقبلة. وقال لري كادلو لقناة  املفاو�سات  بنتيجة 
من املقرر عقد اجتماع بني املفاو�سني ال�سينيني والأمريكيني يف “مطلع 
ت�سرين الأول-اأكتوبر” يف وا�سنطن معلقا “اإنه تطّور اإيجابي«. وقال “ل 
م�ستخل�سا الدرو�ص من  ميكنني التكهن بنتائج هذه املحادثات اجلديدة”، 
جولت املفاو�سة ال�سابقة التي ف�سلت جميعها يف التو�سل اإىل اتفاق، م�سيفا 

“اأقول فقط اإنه اأمر جيد اأن ياأتوا واأن تكون الجواء اأكرث هدوًءا«.
“ن�سارك حاليا يف حمادثات يف غاية الهمية على جميع امل�ستويات،  وقال 
الكمبيوتر  اأو قر�سنة  التكنولوجيا  اإىل نقل  الفكرية  وامللكية  الزراعة  من 
اأو احلواجز التجارية«. من جهته، قال الرئي�ص دونالد ترامب يف تغريدة 
“جتري حمادثات، اإنه اأمر جيد للجميع” معتربا يف الوقت ذاته اأن بكني 
موؤكدا  تدفع ثمن احلرب التجارية. وكتب اأن “ال�سني تتكّبد التعرفات”، 
“ت�سهد  بينما  املتحدة”  ال��ولي��ات  على  تتدفق  ال����دولرات  “مليارات  اأن 
توقيع  و�سك  على  وبكني  وا�سنطن  وكانت  ع��ق��ود«.  منذ  ع��ام  اأ���س��واأ  ال�سني 
اتفاقية جتارية اأوائل اأيار-مايو عندما توقفت املحادثات، وتراجعت ال�سني 

عن جميع التزاماتها بح�سب ما اأعلنت الوليات املتحدة.

الزيودي يختتم م�ضاركة وفد الدولة يف اأعمال الدورة اخلام�ضة ملنتدى ال�ضرق االقت�ضادي

ا�ست�سافتها  عرب  الدولة  تعمل  الدولية 
للطاقة  الدولية  للوكالة  الدائم  للمقر 
التوجه  وت��ع��زي��ز  تكثيف  ع��ل��ى  امل��ت��ج��ددة 
العتماد  وزي��ادة  الطاقة  لتحول  العاملي 
لإنتاج  والنظيفة  املتجددة  امل�سادر  على 

الطاقة.« .
وكان معايل وزير التغري املناخي والبيئة 
قد التقى على هام�ص امل�ساركة يف منتدى 
الرئي�ص  بفخامة  الق��ت�����س��ادي  ال�����س��رق 
الرو�سي فالدميري بوتني ونقل لفخامته 
حتيات القيادة الر�سيدة حلكومة و�سعب 
التقى  كما  الحت��ادي��ة،  رو�سيا  جمهورية 
الهند  وزراء  رئ���ي�������ص  ب����دول����ة  م��ع��ال��ي��ه 

ناريندرا مودي.
ك��م��ا ع��ق��د م��ع��ال��ي��ه خ����الل ت����واج����ده يف 
اجل��م��ه��وري��ة ال��رو���س��ي��ة جم��م��وع��ة من 
امل�سوؤولني و�سناع  اللقاءات مع عدد من 
القرار، ومنها اللقاء مع معايل دميرتي 
كوبيكلني وزير املوارد الطبيعية والبيئة 
مناق�سة  مت  حيث  رو���س��ي��ا،  جمهورية  يف 
�سبل تعزيز التعاون امل�سرتك بني البلدين 
يف جمال حماية البيئة و�سمان ا�ستدامة 
جهود  ودعم  وتعزيز  الطبيعية  مواردها 
العمل من اأجل املناخ، كما ا�ستعر�سا اأهم 

التجارب الناجحة يف البلدين.
كوبيكوف  انطون  مبعايل  اي�سا  والتقى 
م�����س��ت�����س��ار ال���رئ���ي�������ص ال���رو����س���ي وع�����ددا 
التنوع  ح��م��اي��ة  م���راك���ز  م�������س���وؤويل  م���ن 
البيولوجي وتاأهيل واإعادة تاأهيل الأنواع 
ال���ن���ادرة خ���الل جم��م��وع��ة م��ن الزيارات 
امليدانية التي قام بها معاليه على هام�ص 

امل�ساركة يف اأعمال املنتدى.

 »مياه وكهرباء االإمارات« راٍع رئي�ش ملوؤمتر الطاقة العاملي

كهرباء ال�ضارقة تبحث مع �ضفارة فنلندا التعاون يف جماالت اال�ضتدامة والتدريب

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت اللجنة التنظيمية ملوؤمتر الطاقة 
وكهرباء  م��ي��اه  ���س��رك��ة   2019 ال��ع��امل��ي 
الإم��������ارات راع���ي���اً رئ��ي�����س��اً ل��ل��م��وؤمت��ر يف 
24 وال��ذي ينعقد يف اأبوظبي  دورت��ه ال� 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
الدولة  نهيان رئي�ص  اآل  زايد  خليفة بن 
“حفظه اهلل” خالل الفرتة من 9 اإىل 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  �سبتمرب   12

للمعار�ص.
وت�ستعر�ص �سركة مياه وكهرباء الإمارات 
ب�سفتها راعيا رئي�سا للموؤمتر م�ساهماتها 
يف جمال اإنتاج املياه والكهرباء وجتربتها 
الناجحة وا�ستثماراتها يف قطاع الطاقة 
امل��ت��ج��ددة ب��الإ���س��اف��ة اإىل وروؤي��ت��ه��ا حول 
ودورها  م�ستدامة  طاقة  م�سادر  توفري 
املياه والكهرباء  الرائد يف تطوير قطاع 

يف الإمارات.
ال��دك��ت��ور م��ط��ر النيادي  ���س��ع��ادة  ورح���ب 
رئي�ص اللجنة التنظيمية ملوؤمتر الطاقة 
بان�سمام  وال��ع�����س��ري��ن  ال���راب���ع  ال��ع��امل��ي 
لتكون  الإم�����ارات  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  �سركة 
الراعية  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  اجل����ه����ات  ���س��م��ن 
�سركة  اأن  على  م��وؤك��دا  العاملي  للموؤمتر 
الإم��ارات قطعت خطوات  مياه وكهرباء 
كبرية يف تطوير وتوفري م�سادر الطاقة 
امل�ستدامة لدعم اأهداف الإمارات املتمثلة 

بتنويع م�سادر وم�ساريع الطاقة.

•• ال�شارقة- وام:

ال�سارقة و�سفارة  بحثت هيئة كهرباء ومياه 
فنلندا لدى الدولة �سبل التعاون يف جمالت 
م�سروعات  يف  وال�ستدامة  العلمي  البحث 
الطاقة وتدريب الكوادر الب�سرية وا�ستقطاب 
ال�سركات الفنلندية للم�ساركة يف م�سروعات 

تطوير البنية التحتية باإمارة ال�سارقة .
الليم  را�سد  املهند�ص  الدكتور  �سعادة  واك��د 
خالل  ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�ص 
�سفرية فنلندا  ني�سيال  �سعادة ماريانا  لقائه 
امل�سوؤولني  م��ن  ع��دد  بح�سور  ال��دول��ة  ل��دى 
اأن الهيئة حققت �سمعة عاملية  مبقر الهيئة 
املعايري يف جمال  اأف�سل  من خالل تطبيق 
ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���س�����س��ي واجل�����ودة ان�����س��ج��ام��اً مع 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 

واأ�سار النيادي اإىل اأن ان�سمام �سركة مياه 
�سركات  ك���ربى  اإىل  الإم�����ارات  وك��ه��رب��اء 
املياه والكهرباء املعنية بتوفري اخلدمات 
موؤمتر  اإىل  الإم���������ارات  يف  الأ����س���ا����س���ي���ة 
اأن  ���س��اأن��ه  2019من  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
الإماراتية  التجربة  على  ال�سوء  ي�سلط 

الناجحة يف جمال اإنتاج واإمداد الطاقة 
وم�ساريع  وب��ط��رق  وا���س��ت��دام��ة  ب��ك��ف��اءة 

متقدمة«
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ع��ادة ع��ث��م��ان جمعة 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ع��ل��ي  اآل 
ا�ست�سافة  اإن  الإم�����ارات  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه 

اأب���وظ���ب���ي مل���وؤمت���ر ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي من 
لتعزيز  ك��ب��رية  ف��ر���س��ا  ي��وف��ر  اأن  ���س��ان��ه 
دور ال�����س��راك��ات ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ف��اع��ل مع 
وال��ت��ع��رف على  ال��ع��امل��ي��ني  ال��ق��ط��اع  رواد 
لتلبية  امل�ستقبلية  التقنية  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
ا�ستخدام  خالل  من  الطاقة  احتياجات 

املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
التميز  نهج  باإر�ساء  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
وانطالقاً  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف  والبتكار 
تر�سيخ  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  م��ن 
املعايري  لأعلى  وفقاً  املوؤ�س�سي  التميز  اأ�س�ص 
�سمن  لتكون  الهيئة  مكانة  وتعزيز  العاملية 
ك��ف��اءة يف  واأك��رثه��ا  العاملية  اجل��ه��ات  اأف�سل 

املجال اخلدمي.
اأطر  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الهيئة حت��ر���ص  اأن  واك���د 
املحلية  اجل����ه����ات  خم���ت���ل���ف  م����ع  ت���ع���اون���ه���ا 
والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ل��الإ���س��ه��ام يف حتقيق 
����س���دارة وري�����ادة اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة يف جميع 
بكل  كبرياً  اهتماماً  الهيئة  وت��ويل  املجالت 
خال�سة  م�ساركتها  عرب  اأهدافها  يدعم  ما 
خمتلف  مع  واإجنازاتها  وجتاربها  خرباتها 
التعاون  بتفعيل  الهيئة  وت��رح��ب  اجل��ه��ات 

قطاع  يف  العاملة  الفنلندية  ال�سركات  م��ع 
املهند�ص  ال��دك��ت��ور  �سعادة  و�سلط   . الطاقة 
را�سد الليم خالل اللقاء ال�سوء على جهود 
الهيئة يف حتقيق اأهداف ا�سرتاتيجية اإمارة 
ال�سارقة ل�ستدامة الطاقة ورفع كفاءة اإنتاج 

املحطات بن�سبة ل تقل عن 50 باملائة.
الذكية  الهيئة  مبادرات  اإىل  اللقاء  وتطرق 
اأف�����س��ل اخلدمات  ل��ت��ق��دمي  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
ل��ل��م�����س��رتك��ني واأك������د ح���ر����ص ال��ه��ي��ئ��ة على 
ال��ت��ع��اون م��ع ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة واخل���ربات 
والكفاءات الفنلندية يف م�سروعات التطوير 
التي تنفذها الهيئة ودعا ال�سركات الفنلندية 
للم�ساركة يف خمتلف م�ساريع الهيئة ل �سيما 
م�سروعات كفاءة الطاقة والتحول الذكي يف 
الب�سرية  الكوادر  وتدريب  اخلدمات  تقدمي 

على اأف�سل املمار�سات العاملية.

بجهود  ني�سيال  ماريانا  اأ���س��ادت  جانبها  من 
قطاع  لتعزيز  ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 
املتميز  وال���دور  البيئية  وامل��ب��ادرات  الطاقة 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م����ب����ادرات  اإط������الق  يف 
كهرباء  لهيئة  متميزة  ا�سرتاتيجية  واع��داد 
التكنولوجيا  على  تعتمد  ال�����س��ارق��ة  وم��ي��اه 

حد  على  وامل�ستدامة  التقليدية  امل���وارد 
�سواء لتعود منافعها على الدولة وباقي 

دول العامل.
ومي��ك��ن ل��ل��زائ��ري��ن وامل�������س���وؤول���ني زي����ارة 
الإم����ارات  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  �سركة  من�سة 
اأعمال  على  للتعرف   190-H7 رق��م 

ال�سركة واإجنازاتها يف قطاع الطاقة.
اأن جمموعة كبرية من  اجلدير بالذكر 
ت�ستعر�ص  ���س��وف  الإم��ارات��ي��ة  ال�سركات 
���س��م��ن موؤمتر  وخ���ربات���ه���ا  اب��ت��ك��ارات��ه��ا 
اإىل  والع�سرين  ال��راب��ع  العاملي  الطاقة 
ج��ان��ب ���س��رك��ة م��ي��اه وك��ه��رب��اء الإم����ارات 
ومنها: الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء 
وهيئة كهرباء ومياه دبي و�سوق اأبوظبي 
وهيئة   2020 دب����ي  واإك�����س��ب��و  ال��ع��امل��ي 
الإمارات للموا�سفات واملقايي�ص والهيئة 
الحتادية للتاأمني وموانئ دبي العاملية.

الرابع  العاملي  الطاقة  موؤمتر  و�سي�سهد 
من  لأك���رث  وا�سعة  م�ساركة  والع�سرين 
من  والآلف  ر���س��م��ي  م��ت��ح��دث   300
اأكرث من  ال�سركات وعقد  ممثلي كربى 
حلقاتها  ت�ستعر�ص  حوارية  جل�سة   80
النفط  م���ن  ال���ط���اق���ة  ج��م��ي��ع جم�����الت 
والغاز والكهرباء وتطوير م�سادر الفحم 
والطاقة  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  ال��ن��ظ��ي��ف 
الطاقة  وك��ف��اءة  النقل  وق��ط��اع  ال��ن��ووي��ة 
وال�ست�سارات  وال���س��ت��ث��م��ار  وال��ت��م��وي��ل 
وغ���ري ذل���ك م��ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي توؤثر 

وتتاأثر بقطاع الطاقة.

•• دبي-وام:

اأحمد  ب��ن  ث��اين  ال��دك��ت��ور  اختتم م��ع��ايل 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي 
اأعمال  يف  الر�سمي  الدولة  وفد  م�ساركة 
ال�����دورة اخل��ام�����س��ة م��ن م��ن��ت��دى ال�سرق 
الفرتة  اأق��ي��م��ت يف  وال���ت���ي  الق��ت�����س��ادي 
– 6 �سبتمرب اجل��اري يف مدينة   4 من 
رو�سيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  ف��الدي��ف��و���س��ت��وك 

الحتادية.
واأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأحمد 
جل�سة  يف  م�����س��ارك��ت��ه  خ����الل  ال����زي����ودي 
وامل���راف���ق  “الإ�سكان  ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة 
فعالة”  ا�ستثمارات  احل�سرية..  والبنية 
املنتدى  م��ن  الأول  ال��ي��وم  اأع��م��ال  �سمن 
وات����ب����اع معايري  ت��ط��ب��ي��ق  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
والت�سييد  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف  ال���س��ت��دام��ة 
البيئة  من حماية  لتحقيق مزيداً  عاملياً 
على  املجتمعات  قدرة  وزي��ادة  و�سداقتها 

التكيف مع تداعيات التغري املناخي.
الإم�����ارات  اأن دول���ة  اإىل  واأ����س���ار م��ع��ال��ي��ه 
بف�سل روؤية وتوجيهات قيادتها الر�سيدة 
متكنت  للم�ستقبل،  الدائم  وا�ست�سرافها 
يف  عاملياً  اخلام�سة  املرتبة  اح��ت��الل  م��ن 
وفقاً  التحتية،  البنية  وا�ستدامة  كفاءة 
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التطوير  اأن  واأو�سح  العامل.  حول  دول��ة 
املت�سارع واملعتمد على معايري ال�ستدامة 
مبني  الدولة  يف  التحتية  البنية  ل�سبكة 
على الروؤية امل�ستقبلية للقيادة الر�سيدة 
و�سعيها لإيجاد م�ستقبل اأف�سل لالأجيال 

احلالية واملقبل، فهذا التطوير من دوره 
القطاعات،  ك���اف���ة  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
وا�ستيعاب الزيادات ال�سكانية امل�ستقبلية.
حتقيق  ا�ستهداف  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار 
ال���س��ت��دام��ة وحت��وي��ل��ه��ا لأ����س���ل���وب حياة 
والعمل وفقا لها �سمل م�ساريع الإ�سكان 
كافة  يف  اجل��دي��دة  ال�سكنية  وامل��ج��م��ع��ات 

اأنحاء الدولة.
مدينة  جت���رب���ة  م��ع��ال��ي��ه  وا����س���ت���ع���ر����ص 
وم�ساريع  امل�ستدامة،  وامل��دي��ن��ة  م�سدر، 
وبرنامج  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 
معايري  وطبيعة  لالإ�سكان،  زاي��د  ال�سيخ 
ومدى  منها  ك��ل  يف  املطبقة  ال�ستدامة 
الكربون  معدلت  خف�ص  يف  م�ساهمتها 
املتجددة،  الطاقة  حلول  على  والعتماد 
وال�ستهالك  الإن��ت��اج  منظومة  وحتقيق 

امل�ستدامني.
وخالل م�ساركته يف جل�سة حوارية بعنوان 
الأهداف  الأق�����س��ى:  ال�سرق  يف  “البيئة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة طويلة  والأف�������اق  احل��ال��ي��ة 
الثاين من  اليوم  اأعمال  �سمن  الآجل” 
املنتدى، طالب معايل الدكتور الزيودي 
بتعزيز جهوده حلماية  ال��دويل  املجتمع 
وتنوعها  الطبيعية  وم���وارده���ا  ال��ب��ي��ئ��ة 
البيولوجي، منوهاً اإىل اأنه وفقا لتقرير 
بتقييم  اخلا�ص   2019 املتحدة  الأمم 
�سحة  ف��ان  ال��ع��امل��ي،  البيولوجي  التنوع 
اآخ���ذة يف  ال��ع��ط��اء  على  الطبيعة  وق���درة 
النخفا�ص ب�سكل غري م�سبوق يف تاريخ 
الب�سرية، كما اأن معدل انقرا�ص الأنواع 

اخذة يف الرتفاع بن�سبة متزايدة.
ومنذ  الإم��������ارات  دول�����ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

الوالد  غ��ر���س��ه  ن��ه��ج��اً  ات��ب��ع��ت  تاأ�سي�سها 
– طيب  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�ص 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ي��ع��ت��م��د   – ث�����راه  اهلل 
القت�سادية يف ظل احلفاظ على البيئة 

ومواردها وتنوعها البيولوجي.
وتوجيهات  روؤي�����ة  ب��ف�����س��ل  ان���ه  واأ����س���اف 
القيادة الر�سيدة بات لدى دولة الإمارات 
يف جمال حماية التنوع البيولوجي 44 
من   15% ي�سكل  مبا  طبيعية  حممية 
اإجمايل م�ساحة الدولة، و10 حمميات 
اأرا�سي رطبة معرتف بها دولياً، و�سجلت 
ال��دول��ة ال��ع��ام امل��ا���س��ي م��ع��دل %61 يف 
فاعلية اإدارة املناطق املحمية مبا يتجاوز 

املعدل العاملي البالغ 53%.«.
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
الدولة  والبيئة مواكبة لتوجهات وروؤى 
متكاملة  ت�����س��ري��ع��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة  اأق������رت 
ت�ستهدف حماية التنوع البيولوجي، كما 
الإطار  يف  امل�ساريع  م��ن  العديد  اأطلقت 
احلمراء  القائمة  م�سروع  ومنها  نف�سه 
ل��الأن��واع امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���ص، وم�سروع 
املناطق  وب���رن���ام���ج  ال����غ����ازي����ة،  الأن���������واع 
خطتي  اأط���الق  مت  كما  للطيور،  املهمة 
القر�ص  اأ�سماك  حلماية  وطنيتني  عمل 
وال�سالح البحرية م�سريا اىل ان الوزارة 
امل�����س��روع الوطني  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ت ع��ل��ى 
حالياً  العمل  ويجري  الأزرق،  للكربون 
املال  ل��راأ���ص  ذكية  خلارطة  م�سروع  على 

الطبيعي يف الدولة.
وا���س��ت��ع��ر���ص م��ع��ال��ي��ه جت��رب��ة ال���دول���ة يف 
املهددة  الأن�������واع  ب��ع�����ص  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
بالنقرا�ص وتاأهيلها واإعادة تاأهيلها مثل 

وال�سقور  العربي،  والفهد  العربي  املها 
تداعيات  ت���ف���اق���م  وح������ول  واحل�����ب�����ارى. 
املطلوبة  واجلهود  عاملياً  املناخي  التغري 
“اإن  م��ع��ال��ي��ه:  ق���ال  ت��اأث��ريات��ه��ا،  خلف�ص 
املنهجية التي تتعامل بها دولة الإمارات 
مع التحديات باتت منوذجا عامليا فعال 
يقوم  اإذ  ع�����دة،  جم��ت��م��ع��ات  ب���ه  ت��ق��ت��دي 
فر�ص  اإىل  التحديات  ه��ذه  حتويل  على 
ويف  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  مو�سحا  للنمو 
ملواجهة  والعاملية  املحلية  جهودها  اإط��ار 
حت����دي ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي، وزي������ادة قدرة 
حملت  م��ع��ه��ا،  التكيف  ع��ل��ى  امل��ج��ت��م��ع��ات 
على عاتقها تعزيز ن�سر وا�ستخدام حلول 
الطاقة املتجددة، بهدف خف�ص معدلت 
غازات الدفيئة /امل�سبب الرئي�ص للتغري 
ا�ستثمارية  ف���ر����ص  وخ���ل���ق  امل���ن���اخ���ي/، 

جديدة.
املحلي  امل�ستوى  على  ان��ه  معاليه  وذك���ر 
“امل�سروع  اأب��وظ��ب��ي  ن���ور  م�����س��روع  دخ���ل 
الأكرب عاملياً للطاقة ال�سم�سية”اخلدمة 
�سم�ص  حمطة  ت�سغيل  مت  كما  م��وؤخ��راً، 
لالنتهاء  ال���ع���م���ل  وج�������اري  اأب����وظ����ب����ي، 
م���ن جم��م��ع حم��م��د ب���ن را����س���د للطاقة 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  دب������ي،  ال�����س��م�����س��ي��ة يف 
يف  ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  ع��م��الق  م�����س��روع 
وعلى  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة 
الدولة  جهود  �ساهمت  العاملي  امل�ستوى 
اأبوظبي  و���س��ن��دوق  م�سدر  �سركة  ع��رب 
للتنمية يف ن�سر هذه احللول يف العديد 
من دول العامل وبالأخ�ص التي تعر�ست 

لتداعيات التغري املناخي.«.
للجهود  “ ودعما  انه  اىل  ولفت معاليه 
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انطالق الن�ضخة االأوىل من 
�ضوق ليوا للتمور الفاخرة 

•• اأبوظبي-وام:

اأم�ص الأول انطالق الن�سخة الأوىل من  مبدينة ليوا  “مزيرعة”  �سهدت 
اأك��رث من ثالثني مواطنا من نخبة  الفاخرة مب�ساركة  للتمور  ليوا  �سوق 

مزارعي التمور من كافة املناطق بالدولة.
ح�سر الفتتاح �سعادة حممد �سهيل املزروعي املدير التنفيذي مل�سنع متور 
كبار  م��ن  وع��دد  ال��ف��اخ��رة  ليوا  مت��ور  ل�سوق  املنظمة  اللجنة  ورئي�ص  ليوا 

املزارعني والتجار واملهتمني.
يعترب  الفاخرة  للتمور  ليوا  �سوق  افتتاح  اإن  املزروعي  �سهيل  وق��ال حممد 
خطوة كبرية للم�ساهمة يف فتح منافذ جديدة لت�سويق التمور الإماراتية 
زراعة  على  ي�سجعهم  مم��ا  للمزارعني  امل���ادي  العائد  ي��زي��د  مم��ا  ال��ف��اخ��رة 
ولتعظيم  ال��دويل  امل�ستوى  على  املناف�سة  لتعزيز  ج��ودة  الأك��رث  الأ�سناف 

العائد املادي لهم .
ويهدف �سوق ليوا للتمور الفاخرة اإىل فتح منافذ جديدة لت�سويق التمور 
الفاخرة مما يزيد العائد املادي للمزارعني وت�سجيعهم على زراعة الأ�سناف 
الأكرث جودة يف �سوق املناف�سة، لتعظيم العائد املادي بالإ�سافة اإىل تطوير 
التقنيات احلديثة  املزارع با�ستخدام  الأ�ساليب واملمار�سات الإنتاجية لدى 
البعيد  الأم��د  ي�ساهم على  امل�سروع  اأن  املياه ف�سال عن  ا�ستهالك  وخف�ص 
يف خف�ص الدعم احلكومي املوجة ل�سراء التمور واعتماد املزارع على نف�سه 
وفتح فر�ص عمل لرواد الأعمال من املواطنني الراغبني يف ال�ستثمار يف 

قطاع التمور و امل�ساهمة يف تنمية ال�سياحة الداخلية .

»اإمييكول« اأول �ضركة لتربيد املناطق مبنطقة اخلليج حت�ضل على �ضهادة »االآيزو 26000«

 »االحتادية لل�ضرائب« : 530 منفذا وحمال جتاريا �ضملتها 20 جولة ميدانية للتوعية والتفتي�ش خالل اأغ�ضط�ش

»االإمارات للطاقة النووية« ت�ضتعر�ش م�ضاركتها يف موؤمتر الطاقة العاملي

•• دبي-الفجر: 

كولينغ  دي�سرتيكت  “الإمارات  اأعلنت 
املحدودة” )اإمييكول(، ال�سركة الرائدة 
التربيد  خ���دم���ات  جم����ال  يف  اإق��ل��ي��م��ي��اً 
املركزي واململوكة بالكامل ل�سركة “دبي 
�سهادة  عن ح�سولها على  لال�ستثمار”، 
 ،”26000:2010 “الآيزو  موا�سفة 
املوؤ�س�سة  ه��ذه  م��ن  لها  ال��راب��ع��ة  لتكون 

العاملية.
وب������ه������ذا الإجن��������������از اجل�������دي�������د، ت���ك���ون 
املناطق  اأول �سركة لتربيد  “اإمييكول” 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
موا�سفة  �سهادة  على  حت�سل  اخلليجي 
تقديًرا   ،”2010  :26000 “الآيزو 
حلوكمة  ع���ال���ي���ة  م���ع���اي���ري  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
املوؤ�س�سية، وحماية  املجتمعية  امل�سوؤولية 
والعمال،  للموظفني  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 
التغري  ت��وف��ري وحت�����س��ني  والإ����س���ه���ام يف 
الأخالقية  ال��ن��ظ��م  وت��ط��ب��ي��ق  امل��ن��اخ��ي، 

ومبادئ ال�سفافية املتقدمة.
وت��ع��ل��ي��ًق��ا ع��ل��ى الإجن������از اجل���دي���د، قال 
الدكتور اأديب مبدر، الرئي�ص التنفيذي 
“اإن ح�سولنا على  ل�سركة “اإمييكول”: 
ال�سهادة اجلديدة ميثل دلياًل مهًما على 
املوؤ�س�سية  املجتمعية  للم�سوؤولية  دجمنا 
واأنظمتها  ���س��رك��ت��ن��ا  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 
هذه  ولتحقيق  وعملياتها.  وممار�ساتها 

الأه��داف، حر�سنا على العمل مع هيئة 
متطلبات  كافة  تنفيذ  ل�سمان  معتمدة 
ل�سيما  ت��ام��ة،  ب�سفافية  ال�����س��ه��ادة  ه��ذه 
الإ���س��ه��ام يف  موا�سلة  اإىل  ن��ه��دف  واأن��ن��ا 
عن  وذل��ك  العاملية،  امل�ستدامة  التنمية 
طريق ت�سجيع اإطالق املبادرات امل�سوؤولة 
حت�سني  اإىل  ي�������وؤدي  مب����ا  اج���ت���م���اع���ًي���ا، 
والبيئات  العمال  على  الإيجابي  اأث��ره��ا 

الطبيعية واملجتمعات على حد �سواء.«
تنفيذها  مت  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  اإط����ار  ويف 
عمدت  ال���������س����ه����ادة،  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������س���ول 
ا�ستخدام  اإىل  ب��ال��ت��ح��ول  “اإمييكول” 
الكهربائية  ال�������س���ي���ارات  م���ن  اأ����س���ط���ول 
 . زوي”  “رينو  �سيارات  ي�سّم  بالكامل 
وك���ان ال��ه��دف م��ن ه��ذه اخل��ط��وة تقليل 
مبقدار  الكربون  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات 
اأخ���رى،  400 ط��ن ���س��ن��وًي��ا. وم��ن جهة 
جديدة  �سحن  حمطات  باإ�سافة  قامت 
ل��ل��م��رك��ب��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، الأم�����ر الذي 
�ساعد يف تعزيز هذه ال�سيارات والعتماد 

عليها.
فاإن  ال���س��ت��دام��ة،  م���ب���ادرة  ج��ان��ب  واإىل 
الرتكيز  م���ع  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،  ال�����س��رك��ة  دع����م 
التو�سل  ت�����س��اع��د يف  ال��ت��ي  ال��ع��ل��وم  ع��ل��ى 
لال�ستخدام،  القابلة  الطاقة  حلول  اإىل 
كان جزًءا من معايري التقييم املطلوبة 
بني  التعاون  واأدى  ال�سهادة.  ه��ذه  لنيل 
دبي  يف  البلمند  وج��ام��ع��ة  “اإمييكول” 

ال���ع���الق���ات وامل�������س���ارك���ة يف  ت��وط��ي��د  اإىل 
الفر�ص املتبادلة التي تعود بالنفع على 
الطالب من خالل توفري املنح الدرا�سية 

التعليمية.
حت�سل  التي  ال�سهادات   قائمة  وتهدف 
على  احل��ف��اظ  اإىل  “اإمييكول”  عليها 
ع��م��ل��ي��ات��ه��ا وج���ودت���ه���ا، وتقدمي  ت��ن��اغ��م 
تعريف جديد لال�ستدامة كجانب مهم 
قد  ال�سركة  وك��ان��ت  الأع���م���ال.  اإدارة  يف 

الآي����زو  ���س��ه��ادة م��وا���س��ف��ة  ح�سلت ع��ل��ى 
9001: 2015  لنظام اإدارة اجلودة، و 
“اآيزو 14001: 2015 لنظام الإدارة 
 ،2011  :50001 “اآيزو   و  البيئية، 
اأول �سركة لتربيد املناطق يف  ما جعلها 
الإم��ارات العربية املتحدة ت�ستحوذ على 

�سهادة نظام اإدارة الطاقة.
“اإمييكول”  منحت  لها،  اآخ��ر  �سبق  ويف 
املعروفة  العاملية  املطابقة  جائزة  ا  اأي�سً

ك�سركة  مارك”،   – �سي  “جي  بالرمز 
لتربيد  �سركة  واأول  معتمدة  خ�����س��راء 
و�سمال  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  يف  امل��ن��اط��ق 
اإىل  ي�ساف  التقدير.  تنال هذا  اإفريقيا 
�سل�سلة  �سهادة  على  ح�سولها  كله  ذل��ك 
الوظيفية  وال�����س��الم��ة  ال�����س��ح��ة  تقييم 
OSHAS مع �سهادة موا�سفة الآيزو 
18001: 2007 لنظام اإدارة ال�سحة 

وال�سالمة املهنية.

•• اأبوظبي-وام: 

عن  لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  اأعلنت 
للتوعية،  م��ت��زام��ن��ت��ني  حملتني  تنفيذ 
بقرار  الل��ت��زام  من  للتحقق  والتفتي�ص 
منع تداول عبوات ال�سجائر غري املعرفة 
يف  الرقمية”  ال�سريبية  “الطوابع  ب��� 
الأ�سواق املحلية الذي دخل حيز التنفيذ 
لتتبع  ويهدف  احل��ايل،  العام  الإل��زام��ي 
عبوات ال�سجائر اإلكرتونياً منذ اإنتاجها 
النهائي  ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك  و���س��ول��ه��ا  ح��ت��ى 
املنتجات  م����ن  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  حل���م���اي���ة 
ال�سريبي،  التهرب  ومكافحة  الرديئة، 
و�سمان اللتزام الكامل ب�سداد ال�سريبة 
الن��ت��ق��ائ��ي��ة امل�����س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ي��ه��ا، وذل���ك 
مب��وج��ب ق����رار جم��ل�����ص ال������وزراء املوقر 
رقم /42/ ل�سنة 2018 ب�ساأن “و�سع 
ال��ت��ب��غ ومنتجات  ع��الم��ات مم��ي��زة ع��ل��ى 
ل�سنة   /3/ رق��م  الهيئة  وق��رار  التبغ”، 

2018 يف ال�ساأن ذاته.
اأنه مت ر�سد عدد من  الهيئة  واأو�سحت 
املخالفات خالل �سهر اأغ�سط�ص املا�سي-

ال�سهر الأول من تطبيق القرار-، وذلك 
من خالل اأكرث من 20 جولة ميدانية 
م�����س��رتك��ة ن��ف��ذت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة 
لل�سرائب يف اأ�سواق الدولة بالتعاون مع 
الدوائر القت�سادية يف الإمارات، و�سملت 
530 منفذاً وحم��اًل جتارياً،  اأك��رث من 

يف اإطار حملتي التوعية والتفتي�ص.
واأك�������دت ال��ه��ي��ئ��ة اأن�����ه ي��ت��م خ����الل هذه 
اجل������ولت - ال���ت���ي ب������داأت اع���ت���ب���اراً من 
وتتوا�سل  املا�سي  اأغ�سط�ص  �سهر  مطلع 
خالل الفرتة املقبلة - اتخاذ الإجراءات 
تكرار  ل��ع��دم  املخالفني  ب�����س��اأن  ال��الزم��ة 
من  اعتباراً  اأنه  اإىل  واأ�سارت  املخالفات. 
ب���داأ منع  امل��ا���س��ي  الأول م��ن �سهر م��اي��و 
ا����س���ت���رياد ج��م��ي��ع اأن������واع ال�����س��ج��ائ��ر اإىل 
الدولة بدون وجود “الطوابع ال�سريبية 
الرقمية” عليها، واعتباراً من الأول من 
اأغ�سط�ص املا�سي بداأ منع بيع /تداول/ 
ل  التي  ال�سجائر  اأن���واع  جميع  وح��ي��ازة 
الأ�سواق  يف  ال�سريبية  الطوابع  حتمل 
املحلية، وذلك يف اإطار الربنامج الزمني 
اع��ت��ب��اراً من  التنفيذ  دخ���ل ح��ي��ز  ال���ذي 
مو�سحة  امل���ا����س���ي،  ي��ن��اي��ر  م���ن  الأول 
“الطوابع  م��ن  ن��وع��ني  اع��ت��م��اد  اأن����ه مت 
يف  الأول  يتمثل  الرقمية”  ال�سريبية 
الطوابع احلمراء التي يتم تثبيتها على 
بتداولها  ي�سمح  التي  ال�سجائر  عبوات 
امل���ح���ل���ي���ة يف دول����ة  الأ�������س������واق  ك���اف���ة  يف 
داخل  اإىل  للقادمني  وكذلك  الإم����ارات، 

اأم��ا النوع  الدولة عرب الأ���س��واق احل��رة، 
اخل�سراء  ال��ط��واب��ع  يف  فيتمثل  ال��ث��اين 
ال�سجائر  عبوات  على  تثبيتها  يتم  التي 
احلرة  الأ���س��واق  يف  ببيعها  ي�سمح  ال��ت��ي 
وقال  ال���دول���ة.  خ����ارج  اإىل  ل��ل��م��غ��ادري��ن 
عام  مدير  الب�ستاين  علي  خالد  �سعادة 
احلملة  اإن  لل�سرائب  الحتادية  الهيئة 
مع  املبا�سر  للتوا�سل  ت��ه��دف  اجل��دي��دة 
املحلية  الأ�سواق  يف  وامل�ستهلكني  التجار 
للتوعية باأهمية اللتزام الكامل بتطبيق 
“و�سع عالمات مميزة على التبغ  نظام 
موؤكداً حر�ص الهيئة على  ومنتجاته”، 
اجلهات  م��ع  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  تعزيز 

املعنية،  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية 
م�ستويات  اأف�����س��ل  حتقيق  ي�سمن  مب��ا 
الم���ت���ث���ال ال�����س��ري��ب��ي، ك��م��ا ي�����س��م��ن يف 
احلركة  وان��ت��ظ��ام  ا�ستقرار  ذات��ه  ال��وق��ت 

التجارية بالأ�سواق املحلية.
لل�سرائب  الحت���ادي���ة  الهيئة  اأن  واأك����د 
ت�����س��ع يف م���ق���دم���ة اأول����وي����ات����ه����ا دائ���م���اً 
اخلا�سعني  ت���وع���ي���ة  ع���ل���ى  احل�����ر������ص 
بحقوقهم  وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  ل��ل�����س��رائ��ب 
جهودها  وتكثف  ال�سريبية،  وواجباتهم 
مل�ساعدة قطاعات الأعمال على المتثال 
ال�سريبية  والإج������������راءات  ل���الأن���ظ���م���ة 
ا�سرتاتيجيني  ����س���رك���اء  ب���اع���ت���ب���اره���م 

لتمكينهم من المتثال الذاتي والتعامل 
ال�سريبي،  ال��ن��ظ��ام  م��ع  ووع����ي  ب��ك��ف��اءة 
احلملتني  تنفيذ  اأن  �سعادته  مو�سحاً 
للم�ساهمة  الهيئة  جهود  اإط��ار  يف  ياأتي 
مع اجلهات املخت�سة يف ت�سديد الرقابة 
امل�ستهلكني،  حل��م��اي��ة  الأ������س�����واق  ع��ل��ى 
 : وق���ال  ال�سريبي.  ال��ت��ه��رب  ومكافحة 
الدولة،  اإم������ارات  ك��اف��ة  احل��م��ل��ة  ت�سمل 
حيث تقوم فرق م�سرتكة من املخت�سني 
بجولت  القت�سادية  والدوائر  بالهيئة 
ال�سريبي  الوعي  م�ستوى  لرفع  يومية 
باأهمية اللتزام  ب�سفة عامة والتعريف 
بنظام “و�سع عالمات مميزة على التبغ 

وتو�سيح  خ��ا���س��ة،  ب�سفة  ومنتجاته” 
ال��غ��رام��ات الإداري������ة ال��ت��ي ي��ت��م فر�سها 
بالقوانني  الل�����ت�����زام  ع�����دم  ح������الت  يف 

ال�سريبية.
خالل  متخ�س�سة  فرق  تقوم   : واأ�ساف 
املراكز  يف  ت���وع���وي���ة  ب���ج���ولت  احل��م��ل��ة 
التجزئة  واأ����س���واق  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ح��الت 
امل�ستهلكني  ت��ع��ري��ف  ف��ي��ت��م  ع����ام،  ب�سكل 
الطوابع  وج�����ود  م���ن  ال���ت���اأك���د  ب��اأه��م��ي��ة 
ال�سريبية الرقمية على عبوات ال�سجائر 
ل�سمان اأنها لي�ست من املنتجات الرديئة 
التحقق  يتم  ذاته  الوقت  املقلَّدة، ويف  اأو 
املعرفة  العبوات  التجار ببيع  التزام  من 
تطبيق  لتجّنب  ال�سريبية  ب��ال��ط��واب��ع 

الغرامات يف حال �سبط اأية خمالفات.
الوزراء  اأنه مبوجب قرار جمل�ص  يذكر 
املتعلقة  الإج����������راءات  خم��ال��ف��ة  ب�������س���اأن 
ال�سلع  ع��ل��ى  امل��م��ي��زة  ال��ع��الم��ة  بتطبيق 
على  مميزة  عالمات  وو�سع  النتقائية 
التبغ ومنتجاته، وهي الطوابع الرقمية 
منتجات  عبوات  على  تثبيتها  يتم  التي 
املحلية  ل��الأ���س��واق  ت��وري��ده��ا  قبل  التبغ 
ع��ل��ى خمالفات  غ����رام����ات  ف���ر����ص  ي��ت��م 
منها فر�ص غرامة  “العالمة املميزة”، 
اإىل  اإ����س���اف���ة  األ�����ف دره�����م   50 ب��ق��ي��م��ة 
النتقائية  ال�سريبة  مبلغ  م��ن   50%
امل�ستحقة على ال�سلع النتقائية املحددة 
تداوله  اأو  ال�سخ�ص  ام��ت��الك  ح���ال  يف 
ل�����س��ل��ع ان��ت��ق��ائ��ي��ة حم����ددة يف ال���دول���ة ل 
�سماح  ح��ال  ويف  املميزة،  العالمة  حتمل 
مقره  با�ستخدام  ال�سخ�ص  من  متعمد 
الدولة  يف  حم���ددة  انتقائية  �سلع  لبيع 
تفر�ص  امل���م���ي���زة،  ال���ع���الم���ة  حت���م���ل  ل 
األ��ف دره��م عن   25 عليه غرامة بقيمة 
يف  دره����م  األ����ف  و50  الأوىل،  امل��خ��ال��ف��ة 
حالة التكرار. ومن بني الغرامات كذلك 
الطباعة  اأو  بتغيري  ال�سخ�ص  قيام  عند 
�سلع  على  املثبتة  املميزة  العالمات  فوق 
غرامة  عليه  تفر�ص  حم��ددة،  انتقائية 
بقيمة 50 األف درهم اإ�سافة اإىل 50% 
من مبلغ ال�سريبة النتقائية امل�ستحقة 
على ال�سلع النتقائية املحددة، ويف حال 
ع���دم ق��ي��ام ���س��خ�����ص ب����الإق����رار ع���ن نقل 
عليه  تفر�ص  املحددة،  النتقائية  ال�سلع 
األ��ف دره��م لكل مرة   20 غرامة بقيمة 
ارتكاب املخالفة فيها، ويف حال عدم  مت 
التخزين  ملتطلبات  ال�سخ�ص  ام��ت��ث��ال 
حتددها  التي  املميزة  للعالمات  الآم��ن 
تفر�ص  ل��ل�����س��رائ��ب،  الحت���ادي���ة  الهيئة 
األف درهم لكل   50 عليه غرامة بقيمة 

مرة مت ارتكاب املخالفة فيها.

•• اأبوظبي-وام:

رعايتها  ع��ن  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم����ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
والع�سرين  ال��راب��ع  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  “موؤمتر  لفعاليات 
وال���ذي يعقد حت��ت رع��اي��ة �ساحب   ”2019 اأب��وظ��ب��ي   -
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
�سبتمرب   12 ح��ت��ى   9 م��ن  ال��ف��رتة  اهلل”خالل  “حفظه 
وت�سلط  للمعار�ص.  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اجل���اري يف 
امل��وؤ���س�����س��ة ال�������س���وء خ����الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف امل����وؤمت����ر على 
الأ�سعدة  خمتلف  على  ال�سلمية  النووية  للطاقة  م��زاي��ا 

القت�سادية والجتماعية والبيئية اإىل جانب دور الطاقة 
الإمارات  دول��ة  الطاقة يف  تنوع م�سادر  تعزيز  النووية يف 
الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز  انبعاثات  من  احلد  عن  ف�سال 
التنمية  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  الكهربائية  الطاقة  خ��الل 
�سُت�سهم فعالية منتدى   .. اإىل ذلك  بالإ�سافة  امل�ستدامة. 
يف  لل�سباب  امل��ه��م  ال���دور  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  ال�سباب 
التي  والإج���راءات  م�ستقبال  النووية  الطاقة  قطاع  قيادة 
بالكفاءات  ال��ق��ادم  اجليل  متكني  ل�سمان  ات��خ��اذه��ا  يجب 
على  �سريكز  امل��وؤمت��ر  اأن  �سيما  ول  ال�����س��روري��ة  وامل��ع��ارف 
وتنمية  ال�سباب  اإلهام  اأهمية  اأب��رزه��ا  املحاور  من  العديد 

ملنتدى  الر�سمي  الراعي  وب�سفتها  وتطويرها.  كفاءاتهم 
ال�سباب الذي �سيعقد يف اليوم الثاين من املوؤمتر �ست�سلط 
م��وؤ���س�����س��ة الإم������ارات ل��ل��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ال�����س��وء ع��ل��ى اأبرز 
بينها  وم��ن  ال�سابة  الكفاءات  لتطوير  الرامية  مبادراتها 
جمموعة  خالله  من  توفر  وال��ذي  الطاقة  رّواد  برنامج 
من املنح الدرا�سية وبرامج التدريب والتعليم التي ُتغطي 
للطلبة  واملوّجهة  النووية  الطاقة  قطاع  جوانب  خمتلف 
العليا  وال��درا���س��ات  اجلامعية  املرحلة  �سمن  الإم��ارات��ي��ني 
اإبراهيم  املهند�ص حممد  �سعادة  وقال  املهنية.  والدرا�سات 
للطاقة  الإم���ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ص  احل��م��ادي، 

اأكرث  اإن موؤمتر الطاقة العاملي يعترب واحدا من  النووية 
اأهمية �سمن القطاع هذا العام كونه يجمع رواد  املن�سات 
الفر�ص  ملناق�سة  العامل  اأنحاء  الطاقة من خمتلف  قطاع 
والتحديات حيث اأ�سبحنا ندرك اأكرث من اأي وقت م�سى 
ال��ط��اق��ة على البيئة وه��و م��ا يتوجب  اإن��ت��اج  ت��اأث��ري  م��دى 
امل�ستدامة  اأن نوحد جهودنا لإيجاد احللول  علينا جميعاً 
يف  البيئة  على  واحل��ف��اظ  الطاقة  اإم����دادات  ت�سمن  التي 
واأ�ساف “ ي�سرنا يف موؤ�س�سة الإمارات للطاقة  ذات الآن”. 
النووية امل�ساركة يف هذا املوؤمتر ب�سفتنا الراعي امل�سيف ما 

يوؤكد التزامنا بتمثيل قطاع الطاقة النووية يف املوؤمتر .

»موا�ضفات« تدعم موؤمتر الطاقة العاملي
•• اأبوظبي-وام: 

دعمها  عن  “موا�سفات”  واملقايي�ص  للموا�سفات  الإم���ارات  هيئة  اأعلنت 
لفعاليات موؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�سرين الذي يقام حتت رعاية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” 
اأبوظبي الوطني  12 �سبتمرب اجل��اري يف مركز  اإىل   9 خالل الفرتة من 
الفنية  اللوائح  اأب���رز  ا�ستعرا�ص  خ��الل  م��ن  وذل��ك  وامل��وؤمت��رات  للمعار�ص 
ا�ستهالك الطاقة يف  التي تخدم تر�سيد  والأنظمة الإماراتية واملوا�سفات 
جمال الوقود وقطاع النفط والغاز وامل�ستقات النفطية واجلهود الت�سريعية 

الوطنية يف هذا الإطار.
اأيام  اأرب��ع��ة  م��دى  وعلى  للقمة  امل�ساحب  املعر�ص  خ��الل  الهيئة  وتعر�ص 
م�����س��روع��ات حت��دي��ث ب��ط��اق��ة ك���ف���اءة ال��ط��اق��ة ل��الأج��ه��زة امل��ن��زل��ي��ة وكفاءة 
ال�ستهالك يف جمال النفط والغاز /امل�ستقات النفطية/ والنظام الإماراتي 
الطاقة  ا�ستهالك  ال�سم�سية وبطاقة كفاءة  الطاقة  للرقابة على منتجات 
لالأجهزة الكهربائية وكفاءة ا�ستهالك الطاقة للمركبات وكفاءة ا�ستهالك 

املياه.
واأكد �سعادة عبداهلل عبد القادر املعيني مدير عام الهيئة اأن “موا�سفات” 
تقود اجلهود الت�سريعية الوطنية يف جمالت البحث والتطوير وا�ستحداث 
وتبني املوا�سفات القيا�سية العاملية يف جمالت حيوية ومنها ملف الطاقة 
مبا يوؤكد بو�سوح ان�سجام عمل الهيئة مع خطط وتوجهات حكومة دولة 
امل�ستقبل  ي�ست�سرف  ال���ذي  والب��ت��ك��ار  العلمي  للبحث  ال��داع��م��ة  الإم����ارات 

التنموي لبالدنا وير�سم مالمح م�ستقبل اأجيالنا القادمة.
واأعرب عن �سعادته مب�ساركة الهيئة يف احلدث العاملي، قائاًل: اإن ا�ست�سافة 
يعد  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  يف  اإقليمياً  الأوىل  للمرة  احل���دث  ل��ه��ذا  ال��دول��ة 
الهيئة نفتخر مب�ساركتنا يف هذا  ونحن يف  تاريخية”  “ا�ست�سافة  مبثابة 
احلدث الدويل، كما ي�سعدنا اأن تكون “موا�سفات” واحدة من الالعبني 
الرئي�سيني امل�ساهمني يف ر�سم م�ستقبل قطاع الطاقة العاملي وعر�ص اأبرز 

جتاربنا وق�س�ص جناحنا يف هذا امللف.
واأ�سار اإىل اأن فرق العمل يف حكومة دولة الإمارات تعمل بتكامل من اأجل 
حتقيق م�ستويات متقدمة يف هذا امللف ونعمل يف هيئة الإمارات للموا�سفات 
كفاءة  ملف  يف  الإم��ارات��ي��ة  الت�سريعية  اجلهود  تعزيز  اأج��ل  من  واملقايي�ص 
والهجينة/  والكهربائية  /الهيدروجينية  املركبات  بقطاع  ب��دءاً  الطاقة 
مروراً بجهود تر�سيد ال�ستهالك يف الأجهزة والقطاعات املتنوعة ولدينا 

حالياً 9 اأنظمة ولوائح فنية.
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اأبوظبي ت�ضت�ضيف غدا اأكرب جتمع عاملي ملناق�ضة م�ضتقبل قطاع الطاقة

A220 م�ضر للطريان تت�ضلم اأوىل طائراتها من طراز اإيربا�ش

»اقت�ضادية ال�ضارقة« حتقق 4 % منوا يف رخ�ش االأعمال خالل الن�ضف االأول من 2019

•• اأبوظبي-وام:

تتجه اأنظار العامل يوم غد الثنني اإىل 
دولة الم��ارات العربية املتحدة ملتابعة 
فعاليات الدورة الرابعة والع�سرين من 
موؤمتر الطاقة العاملي الذي ت�ست�سيفه 
العا�سمة اأبوظبي خالل الفرتة من 9 
مب�ساركة  اجل����اري  �سبتمرب   12 اإىل 

71 وزيرا و500 رئي�ص تنفيذي.
اأر�ص  على  يقام  ال��ذي  احل��دث  وميثل 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص اأكرب 
ور�سم  التحديات  ملواجهة  دويل  جتمع 
يف  ال��ط��اق��ة  �سناعة  م�ستقبل  م��الم��ح 
العامل، وي�سارك فيه قادة قطاع الطاقة 

واأبرز اخلرباء من خمتلف الدول.
وتعد الدورة ال� 24 للموؤمتر الأكرب من 
من  اأك��رث  م�ساركة  ت�سهد  حيث  نوعها 
300 عار�ص من ال�سركات العاملية يف 
القطاعني العام واخلا�ص، وكذلك اأكرث 
من 150 دولة �سي�ساركون يف املعر�ص 
امل�ساحب الذي ميتد على م�ساحة 35 
األف مرت مربع، كما ي�ست�سيف املوؤمتر 
وي��ع��زز احلدث  80 جل�سة.  م��ن  اأك���رث 
رئي�ص  كالعب  العاملية  اأبوظبي  مكانة 
بالعامل  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  وحم����وري يف 
خا�سة مع ح�سور العدد غري امل�سبوق 
الر�سميني  واملتحدثني  امل�ساركني  من 
برنامج  و  ال��ع��ار���س��ة  اجل���ه���ات  وت���ن���وع 

قد  الإم���ارات  وكانت  ال�سامل.  امل��وؤمت��ر 
2014 ب��الإج��م��اع بحق  ف���ازت يف ع��ام 
العاملي  ال��ط��اق��ة  م���وؤمت���ر  ا���س��ت�����س��اف��ة 
عدد  م��ع  مناف�سة  بعد  وذل��ك   2019
لتكون  رو���س��ي��ا،  بينها  م��ن  ال����دول  م��ن 
الأع�ساء  ال���دول  م��ن  دول��ة  اأول  بذلك 
للبرتول  امل�������س���درة  ال�����دول  مب��ن��ظ��م��ة 
احلدث  هذا  ت�ست�سيف  التي  “اأوبك” 
95 عاما، كما  ال��  الذي بداأ قبل  املهم 
يف  امل���وؤمت���ر  ت�ست�سيف  دول����ة  اأول  ه��ي 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
وتعود اأ�سول موؤمتر الطاقة العاملي اإىل 
فرتة وجيزة بعد احلرب العاملية الأوىل، 
عندما قرر الأ�سكتلندي دانيال دانلوب 
اجل��م��ع ب��ني خ���رباء ال��ط��اق��ة البارزين 
فرتة  النا�سئة  الطاقة  ق�سايا  ملناق�سة 
التغيريات  ما بعد احل��رب، خا�سة مع 
اآن���ذاك  ال��ع��امل  ال��ت��ي �سهدها  ال��ك��ب��رية 
واجلغرافيا  الق��ت�����س��اد  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
ذلك  ي�ستلزمه  ك���ان  وم���ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 
التعامل  اأ�ساليب  يف  تغري  اإح��داث  من 
م��ع م���وارد وم�����س��ادر ال��ط��اق��ة، فاقرتح 
دان���ل���وب ج��م��ع اخل�����رباء م���ن خمتلف 
الطاقة  م�ساكل  ملناق�سة  العامل  اأنحاء 
املزامنة لذلك الوقت، وكذلك مناق�سة 
عام  ويف  امل�ستقبلية.  الطاقة  م�ساكل 
جلنة  بت�سكيل  دان���ل���وب  ق���ام   ،1923
خ��ا���س��ة ل���الإ����س���راف ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م اأول 

م���وؤمت���ر ع��امل��ي ل��ل��ط��اق��ة يف ل��ن��دن عام 
ليكون  دان��ل��وب  اخ��ت��ي��ار  ومت   ،1924
الأمني العام الأول للموؤمتر، واجتذب 
م���ن���دوب من   1700 وق��ت��ه��ا  امل���وؤمت���ر 
 ،1924 ي��ول��ي��و   11 ويف  دول����ة.   40
ر�سمًيا، ومنذ ذلك  املوؤمتر  تاأ�سي�ص  مت 
احل��ني، �سار امل��وؤمت��ر اأح��د اأه��م معامل 
تخطيط الطاقة يف العامل، حيث يقوم 
وخرباء  لقادة  الالزمة  البيئة  بتوفري 
ومواجهه  ل���درا����س���ة  ال���ط���اق���ة  جم����ال 
امل�ستثمرين  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 

وامل�ستهلكني وفتح اأ�سواق جديدة.
التي عقدت يف  امل��وؤمت��ر  دورة  ومت��ي��زت 
جمموعة  مب�����س��ارك��ة   1930 ب��رل��ني 
مم��ي��زة م���ن ال��ع��ل��م��اء ف��ي��ه، وك����ان من 
الفيزيائي  العامل  فيه  املتحدثني  اأبرز 
ال�����س��ه��ري واحل���ائ���ز ع��ل��ى ج���ائ���زة نوبل 
���س��اب��ق��اً األ����ربت اأي��ن�����س��ت��اي��ن ال����ذي قدم 
الف�ساء  “م�سكلة  ح����ول  حم���ا����س���رة 
نظرية  و����س���رح  الفزيائي”  والأث������ري 
الن�سبية لأول مرة باللغة الإجنليزية، 
ك��م��ا ك���ان م��ن ���س��م��ن امل�����س��ارك��ني اآرث���ر 

اإدينغتون الفيزيائي والفلكي البارز.
 1936 ل���ع���ام  امل���وؤمت���ر  دورة  واأك������دت 
للطاقة،  ال��ق��ي��م��ة  ذات  الأب����ع����اد  ع��ل��ى 
لتحقيق  ال��ط��اق��ة  توجيه  اأه��م��ي��ة  مثل 
وظل  والتنمية،  الجتماعية  العدالة 
حيث  م�ستمر  ب�سكل  تطور  يف  امل��وؤمت��ر 

ا�ست�سارية  املتحدة �سفة  منحته الأمم 
هيكلته  اأع���ي���دت  وث���م  عام1947،  يف 
ال�������دورة  وت���ع���ت���رب   .1968 ع�����ام  يف 
التي   1974 ع��ام  للموؤمتر  التا�سعة 
املتحدة  بالوليات  عقدت يف ديرتويت 
ال��ف��ارق��ة يف  ال��ع��الم��ات  الأمريكية م��ن 
املوؤمتر  اجتذب  حيث  العريق،  تاريخه 
ميثلون  م���ن���دوب   4000 ن��ح��و  ف��ي��ه��ا 
البيان الفتتاحي  69 دول��ة، وج��اء يف 
جريالد  اأن�����ذاك،  الأم��ري��ك��ي  للرئي�ص 
اأن����ه ل��ن تتمكن دول����ة م��ن حل  ف����ورد، 
ذلك  ليكون  وح��ده��ا،  الطاقة  م�سكلة 
حلل  ال��دويل  التكاتف  ب�سرورة  اإيذاناً 
اأنها  وق��ت��ه��ا  ب���دا  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  ق�سية 

اآخذة يف التفاقم.
وتغري عام 1992 ا�سم املوؤمتر لي�سبح 
و�سار  العاملي”،  ال��ط��اق��ة  “جمل�ص 
موؤمترالطاقة  ي�����س��ت�����س��ي��ف  امل��ج��ل�����ص 
الأكرب  الفعالية  يعترب  ال���ذي  العاملي 
ال���ع���امل يف جمال  ن���ف���وذا يف  والأك������رث 
ال���ط���اق���ة، وي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م��ه ك����ل ثالث 

�سنوات.
القرن  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات يف  م��ط��ل��ع  وم����ع 
الطاقة  ا�ستدامة  مفهوم  ب��داأ  املا�سي، 
يف الظهور والتداول، وقد تبناه موؤمتر 
العاملي، ومت توقيع بروتوكول  الطاقة 
تناولت  1997،الذي  ع��ام  يف  كيوتو 
مواده مبادئ وطرق وقواعد توجيهيه 

بخ�سو�ص التحقق والتبليغ واملحا�سبة 
ع���ن الجت�����ار يف الن��ب��ع��اث��ات، واإق�����رار 
املنا�سبة والفعالة  الإج��راءات والآليات 
لتحديد ومعاجلة حالت عدم المتثال 
وت�سوية  ال���ربوت���وك���ول  ه����ذا  لأح���ك���ام 
املنازعات. وي�سري الربوتوكول، كذلك، 
اإىل �سرورة الدفع بالتنمية امل�ستدامة 
النامية.وتاأكيداً  ال�����دول  يف  خ��ا���س��ة 
لدولة  البيئي  اللتزام  وعمق  لأهمية 
من  كانت  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
الدول ال�سباقة التي حر�ست على دعم 
بروتوكول كيوتو يف عام 2005. و�سهد 
الإ�سكالية  تقرير  �سدور   2003 عام 
ُه  اأعدَّ ال��ذي  العاملية  للطاقة  الثالثية 
مع  بالتعاون  العاملي  الطاقة  جمل�ص 
لال�ست�سارات  اأول���ي���ف���روامي���ان  ���س��رك��ة 
“حان  ع��ن��وان  العاملية، حت��ت  الإداري����ة 
وق���ت ال��ع��م��ل: اإ���س��ك��ال��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ار يف 
فيه  واأك���د  م�ستدامة”،  ط��اق��ة  ت��وف��ري 
رئ���ي�������ص جمل�ص  ج���ادون���ي���ك�������ص،  ب���ي���ري 
عن  العاملي”  الطاقة  “جمل�ص  اإدارة 
الفرتة من 2007 - 2013 على اأن 
موؤمتر الطاقة العاملي �سي�سكل املرحلة 
احليوية يف حوار الطاقة بني املعنيني، 
روؤية  حتقيق  على  العمل  يتم  و���س��وف 
وحلول عملية ذكية م�سرتكة ت�ستهدف 
للطاقة  م�����س��ت��دام  م�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��م��ان 

للجميع.

•• ال�شارقة -وام: 

القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ������رة  اأك������دت 
التنمية  م����وؤ�����س����رات  اأن  ب���ال�������س���ارق���ة 
الق���ت�������س���ادي���ة ل����الإم����ارة ح��ق��ق��ت من���واً 
عام  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  يف  م��ل��ح��وظ��اً 
رخ�ص  اإج���م���ايل  و���س��ل  ح��ي��ث   2019
ال�سارقة  واملجددة يف  ال�سادرة  الأعمال 
العام احلايل  الأول من  الن�سف  خالل 
 4 من��و  وبن�سبة  رخ�سة   31190 اإىل 

باملئة .
واأظهر التقرير ال�سادر عن الدائرة اأن 
رخ�ص الأعمال ال�سادرة خالل الن�سف 
باملئة   15 بن�سبة  العام منت  الأول من 
ارتفعت  ك��م��ا  رخ�����س��ة   2740 وب���ع���دد 
الرخ�ص املجددة اىل 28450 رخ�سة 

بن�سبة منو 3 باملئة يف الفرتة ذاتها.
���س��ل��ط��ان ع���ب���د اهلل بن  ����س���ع���ادة  وق������ال 
التنمية  دائ���رة  رئي�ص  ال�����س��وي��دي  ه��ده 
البيانات  اإن  ال�����س��ارق��ة  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 
وجود  على  ت��دل  ال��دائ��رة  عن  ال�سادرة 
ال�ستثمار  ح��رك��ة  يف  م��ل��ح��وظ  ارت���ف���اع 
م�ستدام  منو  اإىل  ت�سري  موؤ�سرات  وهي 
لقت�ساد اإمارة ال�سارقة كما تعك�ص هذه 
الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفر�ص 

ال�ستثمارية املتاحة يف الإمارة.
تب�سيط  على  تعمل  الدائرة  اأن  واأو�سح 
اخل��دم��ات والإج������راءات ب��ه��دف تي�سري 
واإ�سدار  الأع���م���ال  ت�سجيل  اإج������راءات 
ال�����رخ�����������ص وت������وف������ري م������رون������ة اأك������رب 
للم�ستثمرين واملتعاملني بال�سكل الذي 
اأعمالهم  تاأ�سي�ص  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��ه��م  يتيح 
ف��رتة زمنية ق�سرية اىل جانب  خ��الل 

م�ساعدة  اإىل  املتوا�سل  ال��دائ��رة  �سعي 
مع  التن�سيق  خ���الل  م��ن  امل�ستثمرين 
املحلية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف 

والحتادية الأخرى.
ولفت اإىل اأن اإ�سدار هذه البيانات يعد 
التي  املهمة  القت�سادية  املوؤ�سرات  اأحد 
الو�سع  لدرا�سة  ال��دائ��رة  عليها  تعتمد 
اأن  الق��ت�����س��ادي يف الإم������ارة ..م����وؤك����داً 
ال���ه���دف ال���س��رتات��ي��ج��ي ل���ل���دائ���رة هو 
تعزز  �ساملة  ت��ط��وي��ري��ة  خ��ط��ة  حتقيق 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة ب��ال�����س��ارق��ة من 
مع  لتتنا�سب  اخل��دم��ات  تطوير  خ��الل 
اأعلى معايري اجلودة العاملية من حيث 
للمتعاملني  والو�سول  الإجن��از  �سرعة 
وامل�ستثمرين  الق��ت�����س��ادي  ال��ق��ط��اع  يف 
املعامالت  لإجن���از  وال�سعي  الإم����ارة  يف 

ب�سهولة وي�سر.
وقال اإن النتائج املرتتبة تظهر اجلهود 
التي تبذلها دائرة التنمية القت�سادية 
مزاولة  ت�سهيل  جم���ال  يف  ب��ال�����س��ارق��ة 
ت�سهم  اإذ  التجارية  والأن�سطة  الأعمال 
يف  فعال  ب�سكل  تطلقها  التي  امل��ب��ادرات 
رفع ثقة رجال الأعمال مبتانة القت�ساد 
املحلي حيث يقف القطاع احلكومي اإىل 
ج��ان��ب ���س��رك��ائ��ه م��ن ال��ق��ط��اع اخلا�ص 
ال�سركات  ومن���و  ا���س��ت��م��راري��ة  ل�����س��م��ان 
ا�ستمرارية  يعزز  الذي  الأمر  التجارية 
لقت�ساد  الطموحة  التنموية  امل�سرية 
وتر�سيخ  التميز  نحو  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة 
والأعمال  للمال  كمركز  الإم��ارة  مكانة 

على م�ستوى املنطقة والعامل.
اإىل  ت�����س��ري  امل����ع����دلت  ه�����ذه  اأن  واأك�������د 
املتعاملني  ب��ت��زوي��د  ال����دائ����رة  اه��ت��م��ام 

وامل�ستثمرين يف خمتلف مناطق الإمارة 
وفقاً  العالية  باجلودة  خدماتها  بكافة 

للمعايري العاملية املطلوبة واملعتمدة.
دائرة  ع��ن  ال�����س��ادرة  البيانات  وك�سفت 
اأن  ال�����س��ارق��ة  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
ال��رخ�����ص ال��ت��ج��اري��ة ت�����س��درت غريها 
الرخ�سة  ن���وع  وف���ق  ل��ل��ت��وزي��ع  بالن�سبة 
رخ�سة   20009 اإىل  و���س��ل��ت  ح��ي��ث 
العام احلايل  الأول من  الن�سف  خالل 
 9722 ب��ع��دد  املهنية  ال��رخ�����ص  تليها 
والتي  اعتماد  رخ�ص  ث��م  وم��ن  رخ�سة 
مبعدلت  رخ�سة   1121 اإىل  و�سلت 
منو 3 باملائة و5 باملائة و 5 باملائة و27 
ا�ستحدثت  كما   .. ال��ت��وايل  على  باملئة 
الرخ�ص  م���ن  ج���دي���داً  ن���وع���اً  ال����دائ����رة 
وهي رخ�ص املتاجرة الإلكرتونية حيث 

اأ�سدرت 9 رخ�ص من هذا النوع خالل 
الن�سف الأول من العام احلايل.

والتنمية  اجلغرايف  التوزيع  �سياق  ويف 
وتوزيع  القت�سادية  لالأن�سطة  الأفقية 
ال���رخ�������ص يف اأف��������رع ال������دائ������رة خ���الل 
فقد   2019 العام  من  الأول  الن�سف 
���س��ج��ل��ت رخ�����ص الأع���م���ال ال�������س���ادرة يف 
كل  يف  ال�سارقة  مبدينة  ال��دائ��رة  اأف���رع 
من املركز الرئي�ص واملناطق ال�سناعية 
باإجمايل  الرخ�ص  عدد  اأعلى معدل يف 
حني  يف  رخ�����س��ة   24676 اإىل  و���س��ل 
باملنطقة  اأفرعها  يف  الرخ�ص  ع��دد  بلغ 
وو�سلت  رخ�����س��ة   3795 ال��و���س��ط��ى 
باملنطقة  ال���دائ���رة  اأف�����رع  يف  ال��رخ�����ص 
رخ�سة   2719 ع����دد  اإىل  ال�����س��رق��ي��ة 
3 باملئة  ب��ن�����س��ب��ة من���و م��ل��ح��وظ��ة وه���ي 

•• مريابيل-الفجر: 

اأول  ت�سليم  اإيربا�ص عن  �سركة  اأعلنت 
 A220 – 300 ط��ائ��رة م��ن ط���راز 
ت�سليمها  12 ط��ائ��رة مقرر  اأ���س��ل  م��ن 
بذلك  لتكون  للطريان،  م�سر  ل�سركة 
ال���ط���راز من  ُت�����س��غ��ل ه���ذا  ���س��رك��ة  اأول 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الطائرات 
لها  ال�ساد�ص  وامل�سّغل  اأفريقيا،  و�سمال 

على ال�سعيد العاملي.
اأقيم يف  ج��اء ذل��ك خ��الل حفل ر�سمي 
يف  للطائرات  النهائي  التجميع  خ��ط 
م��ريي��ب��ل ب��ك��ن��دا، وب��ح�����س��ور ع����دٍد من 
من  للطريان،وممثلني  م�سر  ممثلي 

�سركة اإيربا�ص.
هذه  ت�س������غيل  ال�����س�����������������������رك��ة  وت��ع��ت��زم 
الطائرة للرحالت املنطلقة من مطار 
القليلة  الأي�������ام  يف  ال�����دويل  ال��ق��اه��رة 

املقبلة.
ع�����ادل رئي�ص  اأح���م���د  ال���ك���اب���ن  وق�����ال 
للطريان:  مل�����س��ر  ال��ق��اب�����س��ة  ال�����س��رك��ة 
طريان  ���س��رك��ة  اأول  ب��ك��ون��ن��ا  “نفخر 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 
اأفرييقيا ت�س��������غل الطائرات من طراز 

�سمن اأ�سطولها، فهي واحدة   A220
تط������وراً  الأك����رث  ال��ط��ائ��رات  ب��ني  م��ن 
واب��ت��ك�����������������اراً ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل. 
وي��اأت��ي اإ���س��اف��ة ه��ذه ال��ط��ائ��رة يف اإطار 
ا�سرتاتيجية “م�سر للطريان” للعام 
2025 التي تهدف لتح�سني وتطوير 

جميع الطائرات �سمن اأ�سطولها«.
بالدوت�سي  ف��ي��ل��ي��ب��ي  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
كندا  “اإيربا�ص  يف  التنفيذي  الرئي�ص 
ليميتد بارترن�سيب” واملدير الإقليمي 

“ي�سعدنا  ك��ن��دا:  يف  اإي��رب��ا���ص  ل�سركة 
اإىل  ل��ل��ط��ريان  ���س��رك��ة م�سر  ان�����س��م��ام 
 A220 ال����  ط��ائ��رة  م�سغلني  ق��اع��دة 
املتنامية، ونحن نتطلع لأن تقدم هذه 
الطائرة الع�سرية جتربة �سفر مميزة 

للم�سافرين على متنها«.
وت�سم طائرة A220-300 اخلا�سة 
مقعداً   140 للطريان  م�سر  ب�سركة 
يف  مقعداً   15 ت�سمل  درج��ت��ني،  �سمن 
يف  و125  امل��م��ت��ازة  ال�سياحية  ال��ف��ئ��ة 

الفئة ال�سياحية، ما يوفر لكل م�سافر 
اأكرب قدر من الراحة.

الوحيدة  ال���ط���ائ���رة   A220 وُت����ع����دُّ 
الطائرات  �سوق  ينا�سب  مبا  امل�سممة 
تتميز  اإذ  م��ق��ع��داً،   150-100 ذات 
بكفاءتها العالية يف ا�ستهالك الوقود، 
والراحة الكبرية التي يوفرها الهيكل 
ال���وا����س���ع ���س��م��ن ف��ئ��ة ال���ط���ائ���رات ذات 
الطراز  هذا  يجمع  كما  الواحد.  املمر 
لتوفري  املتقدمة  التقنيات  اأح��دث  بني 

ديناميكية هوائية عالية، واملواد عالية 
اجلودة، بالإ�سافة اإىل اأحدث حمركات 
اآن����د  “برات  ����س���رك���ة  م����ن  ت����ورب����وف����ان 
 .PW1500G ط��راز  من  ويتني” 
اإذ تعمل هذه املحركات على ا�ستهالك 
ل��ك��ل مقعد  اأق����ل   ٪20 ب��ن�����س��ب��ة  وق����ود 
مقارنة بطائرات اجليل ال�سابق، لتوفر 
بذلك اأداًء ي�ساهي اأداء الطائرات ذات 

املمر الواحد التي تكربها حجماً.
م�سر  �سركة  اأّن  اإىل  الإ����س���ارة  وجت���در 
ل��ل��ط��ريان ُت�����س��غ��ل يف ال���وق���ت احل���ايل 
15 ط���ائ���رة  م����ن  اأ�����س����ط����وًل م���ك���ون���اً 
اإي���رب���ا����ص، وم����ن امل���ق���رر اإ����س���اف���ة 15 
طائرة من طرازA320neo ، و11 
A220 اإىل  اأخ��رى من ط��راز  طائرة 

اأ�سطولها خالل ال�سنوات املقبلة.
التي جتاوز عددها  الطلبيات  ويف ظل 
اأغ�سط�ص  نهاية  بحلول  طائرة   500
بكافة   A220 ت���ت���م���ت���ع   ،2019
املقومات التي جتعلها �ساحبة احل�سة 
الأكرب من �سوق الطائرات ذات 100-

ُي��ق��در بحوايل  وال���ذي  م��ق��ع��داً،   150
العقدين  ام��ت��داد  على  طائرة  اآلف   7

املقبلني.

و12 باملئة و8 باملئة على التوايل. اأما 
فقد  اجلن�سيات  وف��ق  ال��رخ�����ص  ت��وزي��ع 
حققت اجلن�سية الإماراتية املركز الأول 
 14511 ب��ع��دد  ال��رخ�����ص  يف ام��ت��الك 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  وت�������س���درت  رخ�����س��ة 
اخلليج  دول  م�ستوى  على  ال�سعودية 
تلتها  رخ�سة   185 لعدد  با�ستحواذها 
تليها  رخ�����س��ة   133 مب��ع��دل  ال��ك��وي��ت 
 65 ب��ع��دد  وال��ب��ح��ري��ن  ع��م��ان  �سلطنة 
اأم��ا دول��ي��اً فقد ج��اءت الهند   .. رخ�سة 
اأوًل بعدد 8789 رخ�سة ثم بنغالد�ص 
باك�ستان  ث��م  رخ�سة   5422 ب��ح��وايل 
بعدد 4685 تليها اأفغان�ستان بحوايل 
 1494 بعدد  و�سوريا  رخ�سة   1553
والعراق  والأردن  واإي�������ران  م�����س��ر  ث���م 

تباعاً.

النمو ومكانة اإيطاليا يف اأوروبا اأولويتان 
للحكومة براأي اأو�ضاط االأعمال

ت�سرينوبيو -اأ ف ب:
وترميم  النمو  لإنعا�ص  التحتية  البنى  يف  وال�ستثمار  ال�سرائب  خف�ص 
م��وق��ع اإي��ط��ال��ي��ا يف اأوروب������ا: ذل���ك ه��و ال��ربن��ام��ج ال���ذي ي��ط��ال��ب ب��ه رجال 
الأعمال الإيطاليون الئتالف احلكومي اجلديد بني حركة خم�ص جنوم 

والدميوقراطيني الذي با�سر مهامه اخلمي�ص.
وي��ج��م��ع روؤ����س���اء ال�����س��رك��ات احل��ا���س��رون يف م��ن��ت��دى “البيت الأوروب������ي - 
الأحد يف ت�سرينوبيو على �سفاف  املنعقد حتى  القت�سادي  اأمربو�سيتي” 
بحرية كومو يف اإيطاليا، على وجوب اإعطاء دفع حا�سم للنمو الذي يتوقع 
بن�سبة  الداخلي  الناجت  اإجمايل  تراجع  بعد  ال�سنة  هذه  ال�سفر  يقارب  اأن 

%0،1 يف الن�سف الأخري من العام 2018.
وقالت رئي�سة جمموعة “اإيني” الإيطالية للنفط والغاز اإميا مارت�سيغاليا 

لوكالة فران�ص بر�ص اإن هذا امل�ستوى من النمو “ل ميكن اأن ي�ستمر«.
واأو�سحت اأن “هناك نقاطا اإيجابية يف برنامج احلكومة اجلديدة: خف�ص 
الهتمام،  حم��ور  وامل��دار���ص  والب��ت��ك��ار  البحث  وج��ع��ل  ال�سريبي  ال�سغط 
“%0،6 من  اأن  يف حني  واإي��الء الهتمام لال�ستثمار يف البنى التحتية” 

اإجمايل الناجت الداخلي جممد ب�سبب بنى حتتية غري منجزة«.
لكنها �سددت على اأن “املهم هو اأن يرتجم ذلك افعال واأّل جند اأنف�سنا مرة 
جديدة يف و�سع تقدم فيه القوى ال�سيا�سية على م�ساومات من اأجل البقاء، 

بدون اأن تنجز الأمور التي يحتاج اإليها البلد«.
من جهته اأبدى رئي�ص احتاد �سناعة املفرو�سات اإميانويلي اأور�سيني “الأمل 

اأن تبداأ “احلكومة اجلديدة” العمل �سريعا«.
وقال لفران�ص بر�ص “علينا اخلروج من احلملة النتخابية. اإننا بحاجة اإىل 
اأن يتحول الكالم اإىل اأفعال حتى يكون بو�سع ال�سركات اإعداد برامج لربع 
احلكومة  ق�ستها  التي  ال�14  الأ�سهر  اأن  اإىل  م�سريا  �سنوات”،  خم�ص  اأو 

ال�سعبوية ال�سابقة يف احلكم كانت �سعبة على الأو�ساط القت�سادية.
وراأى هو اأي�سا اأن تخفيف ال�سغط ال�سريبي اأ�سا�سي “حتى تتمكن الأ�سر 
م�سريا كذلك اإىل الهتمام بال�سبان الذين يعانون  من زيادة ا�ستهالكها”، 
عاما”   24 اإىل   15 ل�سريحة   28،9%“ ج��دا  مرتفع  بطالة  معدل  من 

وال�ستثمار يف البنى التحتية والبتكار.
“خطة  اإح��ي��اء  ب��اإع��ادة  ال��وع��ود  اآم���ال على  ويعقد رج���ال الأع��م��ال بالتايل 
4.0” التي تن�ص على حتفيزات �سريبية لل�سركات التي تبتكر  ال�سناعة 

وحتدث نف�سها.
وهم يوؤكدون اأن هذه اخلطة اأتت بنتائج ممتازة ول �سيما ل�سالح ال�سركات 
يف  وال�ستثمار  م�سانعها  جتديد  م��ن  متكنت  التي  وال�سغرى  املتو�سطة 

النتقال اإىل العمليات الرقمية لت�سبح اأكرث تناف�سية.
التي  للطاقة  “اإينل”  جمموعة  رئي�ص  �ستارات�سي  فران�سي�سكو  واأع���رب 
عن  امل��ت��ج��ددة،  الطاقات  قطاع  اإىل  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  اأعمالها  وجهت 
للبيئة  اأكرث مراعاة  باقت�ساد  لتاأكيد احلكومة اجلديدة مت�سكها  ارتياحه 
وقال  الكربون”،  اأك�سيد  ثاين  من  اأق��ل  ق��درا  ويبعث  فاعلية  “اأكرث  يكون 
لعتماد  طبيعي  ا�ستعداد  لديها  اإيطاليا  لأن  لبلدنا  ك��ربى  فر�سة  “اإنها 

الطاقات املتجددة«.
الإيطايل جيان ماريا غرو�ص  �سانباولو”  “اإينتي�سا  رئي�ص م�سرف  ولفت 
عملها  يف  ال���س��ت��ن��اد  الإي��ط��ال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  بو�سع  �سيكون  اأن���ه  اإىل  بييرتو 
الأي��ام الأخ��رية عن  التي تدنت يف  الفائدة  الكبري ملعدلت  اإىل التخفي�ص 

م�ستوى %1 ل�ستحقاق ع�سر �سنوات.
امليزانية  يف  العجز  اح��ت��واء  يجب  النمو،  حتقيق  اأج��ل  “من  اأ���س��اف  لكنه 

العامة، لأنها عبء كبري على القت�ساد الإيطايل«.
ا�ستعادة  “على  اأويل  ب�سكل  تعمل  اأن  يجب  اجل��دي��دة  احلكومة  اأن  وراأى 
بلد  اإننا  لنا،  يعود  ال��ذي  ال��دور  ه��ذا هو  اأوروب���ا.  دورا حموريا يف  اإيطاليا 

موؤ�س�ص وواحد من اأكرب القت�سادات الأوروبية«.
اأوروبا واأن  اإيطاليا �سراكة قوية مع  اأن تقيم  “نتمنى  وقالت مارت�سيغاليا 
ت�ساهم اأي�سا يف تغيري ال�سيا�سة الأوروبية بع�ص ال�سيء” مو�سحة اأن هذه 
ال�سيا�سة “تويل رمبا اهتماما مبالغا به قليال للعجز. يجب الرتكيز على 

النمو وال�ستثمارات يف البنى التحتية اأكرث منه على ال�سيا�سة النقدية«.
اليورو )%132 من  ديون يف منطقة  ن�سبة  اأكرب  ثاين  اإيطاليا  وت�سجل 

اإجمايل الناجت الداخلي( بعد اليونان.
الأنظمة  تغيري  اإىل  ال�سبت  ماتاريال  �سريجيو  الإي��ط��ايل  الرئي�ص  ودع��ا 

الأوروبية املتعلقة بالديون والعجز لت�سجيع اللحمة الجتماعية والنمو.
والنمو هما  “اللحمة  اإن  املنتدى  امل�ساركني يف  اإىل  ر�سالة وجهها  وقال يف 
الهدفان اللذان ينبغي التطلع اإليهما، واملراجعة ال�سرورية لقواعد ميثاق 
ال�ستقرار ميكن اأن ت�ساهم يف قيام مرحلة جديدة من خالل حتفيز البنى 

التحتية والبتكار والرتبية والبحث«.
اجلديد  وامل��ال  القت�ساد  وزي��ر  ب��اأن  ال�سدد  بهذا  الخت�سا�سيون  ذكر  كما 
روبرتو غوالتيريي دعا ب�سفته رئي�ص جلنة ال�سوؤون القت�سادية يف الربملان 
الأوروبي اإىل تليني القواعد الأوروبية التي تفر�ص �سقفا للعجز قدره 3% 

من اإجمايل الناجت الداخلي وحدا للديون يقل عن 60%.

•• باري�س-اأ ف ب:

ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ص  ع��رب 
اأملانية  �سركات  اإدارات  جمال�ص  روؤ���س��اء  اأم��ام 
املفو�سية  تطبق  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  وفرن�سية، 
الأوروبية “برنامج عمل �سياديا” يف الأ�سهر 

ال18 الأوىل من وليتها.
وقال ماكرون يف اللقاءات الفرن�سية الأملانية 
مل  “اأوروبا  اإن  )���س��رق(  اأي��ف��ي��ان-يل-ب��ان  يف 
تكن حتى الآن �ساحبة �سيادة وا�سرتاتيجية 

بدرجة كافية«.
ن�سرها  كلمته  م��ن  ف��ق��رات  ح�سب  واأ����س���اف 

خ�س������ارة  ن�س�����هد  اأن  “ميكن  الإل��ي��زي�����������������ه 
ال�سني  اأم��������������������������ام  الأوروب���������ي،  من��وذج��ن��������������������������ا 
ينطبق  ل  ال���ل���ت���ني  امل����ت����ح����دة  وال�������ولي�������ات 

منوذجاهما علينا«. 
الإط���ار  ه���ذا  “يف  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����ص  وت��اب��ع 
نحتاج اإىل تطوير �سيادتنا يف جمالت الدفاع 

وال�سناعة والتجارة والنتقال البيئي«.
اإدارات  جمال�ص  روؤ���س��اء  ال��ل��ق��اء  ه��ذ  وح�سر 
بنك”  “دويت�سه  بينها  اأمل��ان��ي��ة  جم��م��وع��ات 
واأخرى فرن�سية منها “توتال”  و”�سيمنز”، 

و”اأوراجن«.
اجلديدة  املفو�سية  “مع  اأن��ه  ماكرون  وراأى 

�سيادية«.  اأج��ن��دة  لنطبق  �سهرا   18 لدينا 
الأول  يف  عملها  امل��ف��و���س��ي��ة  ه���ذه  و���س��ت��ت��وىل 
الأملانية  برئا�سة  الثاين-اأكتوبر  ت�سرين  من 

اأور�سول فاد دير لين.
“اإ�سالح  اإىل  دع��ا ماكرون  اأخ��رى،  من جهة 

كبري ملنظمة التجارة العاملية”.
ال�سني  ب����ني  ال���ت���ج���اري���ة  احل�������رب  وح�������ول   
“الأمريكيني  اإن  ق���ال  امل��ت��ح��دة،  وال���ولي���ات 
يقدمون  لكنهم  ال�سحيح  ال�سوؤال  يطرحون 

اجلواب اخلطاأ«.
 واأكد اأن “اجلواب ل ميكن اأن يكون احلرب 

التجارية«.

ماكرون يوؤكد على »ال�ضيادة االأوروبية«  اأمام روؤ�ضاء �ضركات فرن�ضية واأملانية 
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 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136685
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، الوليات 
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2013/01/17  وامل�سجلة حتت الرقم: 136685 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/12/09 وحتى تاريخ: 2029/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136687
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501 هد�سون روود ، �سانت بول ، ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2013/01/17  وامل�سجلة حتت الرقم: 136687 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/12/09 وحتى تاريخ: 2029/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 134126
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/10/11  وامل�سجلة حتت الرقم: 134126 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/28 وحتى تاريخ: 2029/09/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135370
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/10/11  وامل�سجلة حتت الرقم: 135370 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :11
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/02 وحتى تاريخ: 2029/11/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 127898 EAT 127899 EAT 127900 EAT 127901

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135681
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/10/12  وامل�سجلة حتت الرقم: 135681 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/09 وحتى تاريخ: 2029/11/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135683
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/10/12  وامل�سجلة حتت الرقم: 135683 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :1
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/09 وحتى تاريخ: 2029/11/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136116
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2009/11/22  وامل�سجلة حتت الرقم: 136116 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :17
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/10/12 وحتى تاريخ: 2029/10/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136495
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2009/12/06  وامل�سجلة حتت الرقم: 136495 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/10/15 وحتى تاريخ: 2029/10/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 127906 EAT 127907 EAT 127908 EAT 127909

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 134653
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/09/21  وامل�سجلة حتت الرقم: 134653 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/10/13 وحتى تاريخ: 2029/10/13

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135369
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/10/11  وامل�سجلة حتت الرقم: 135369 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/02 وحتى تاريخ: 2029/11/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135675
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/10/12  وامل�سجلة حتت الرقم: 135675 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/09 وحتى تاريخ: 2029/11/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135678
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2015/09/14  وامل�سجلة حتت الرقم: 135678 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/09 وحتى تاريخ: 2029/11/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 127902 EAT 127903 EAT 127904 EAT 127905

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136688
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/10/15  وامل�سجلة حتت الرقم: 136688 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/12/09 وحتى تاريخ: 2029/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136689
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/09/21  وامل�سجلة حتت الرقم: 136689 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/12/09 وحتى تاريخ: 2029/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   315544:بتاريخ: 2019/08/18

ال�سم: �سريجيكال برو�سي�ص اإن�ستتيوت دويت�سالند جي ام بي اإت�ص 
وعنوانه:  يونيفري�سيتات�سرتابي 14 ، ليبزيغ04109 ، اأملانيا.

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
اأنظمة عتاد وبرامج كمبيوتر   ، الرقمي  العمل اجلراحي  اأنظمة عتاد وبرامج كمبيوتر حمتوية على �سري 
لال�ستخدام يف املجالت الطبية واجلراحية لتوثيق معلومات املر�سى اأو الأحداث املتعلقة بالعمليات الطبية 

واجلراحية ولتوفري حلول التدريب.
عل    SURGICAL PROCESS INSTITUTE كلمات  ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�سف 
ي�سارهم الأحرف SPI بخط عري�ص وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم ل�سبه م�ستطيل مق�سوم 

اإىل ن�سفني.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   315545:بتاريخ: 2019/08/18

ال�سم: �سريجيكال برو�سي�ص اإن�ستتيوت دويت�سالند جي ام بي اإت�ص 
وعنوانه:  يونيفري�سيتات�سرتابي 14 ، ليبزيغ04109 ، اأملانيا.

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
اأنظمة اأجهزة طبية متكونة من اأنظمة عتاد وبرامج كمبيوتر حمتوية على �سري العمل اجلراحي الرقمي ، 
اأنظمة اأجهزة طبية حتديداً اأنظمة عتاد وبرامج كمبيوتر لال�ستخدام يف املجالت الطبية واجلراحية لتوثيق 

معلومات املر�سى اأو الأحداث املتعلقة بالعمليات الطبية واجلراحية ولتوفري حلول التدريب.
عل    SURGICAL PROCESS INSTITUTE كلمات  ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�سف 
ي�سارهم الأحرف SPI بخط عري�ص وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم ل�سبه م�ستطيل مق�سوم 

اإىل ن�سفني.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 127910 EAT 127911 EAT 134404 EAT 134405

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   315546 :بتاريخ: 2019/08/18

ال�سم: �سريجيكال برو�سي�ص اإن�ستتيوت دويت�سالند جي ام بي اإت�ص 
وعنوانه:  يونيفري�سيتات�سرتابي 14 ، ليبزيغ04109 ، اأملانيا.

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
جتميع وحتليل البيانات يف جمالت الطب والرعاية ال�سحية لغايات الأعمال.

عل    SURGICAL PROCESS INSTITUTE كلمات  ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�سف 
ي�سارهم الأحرف SPI بخط عري�ص وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم ل�سبه م�ستطيل مق�سوم 

اإىل ن�سفني.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   315547:بتاريخ: 2019/08/18

ال�سم: �سريجيكال برو�سي�ص اإن�ستتيوت دويت�سالند جي ام بي اإت�ص 
وعنوانه:  يونيفري�سيتات�سرتابي 14 ، ليبزيغ04109 ، اأملانيا.

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42
 ، واجل��راح��ي��ة  الطبية  امل��ج��الت  يف  ال�سحابية  واحلو�سبة  الكمبيوتر  وب��رام��ج  عتاد  جم��ال  يف  ال�ست�سارات 
خدمات   ، اجلراحية  العمليات  وحت�سني  العمليات  وغ��رف  اجلراحي  اجلناح  ت�سميم  جمال  يف  ال�ست�سارات 

الكمبيوتر يف جمال احلو�سبة ال�سحابية ، تطوير برامج الكمبيوتر وتطوير برجمة الكمبيوتر لالآخرين.
عل    SURGICAL PROCESS INSTITUTE كلمات  ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�سف 
ي�سارهم الأحرف SPI بخط عري�ص وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم ل�سبه م�ستطيل مق�سوم 

اإىل ن�سفني.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 132666

باإ�سم : مون�سرت اإنرجي كومباين
 وعنوانه: 1 مون�سرت واي ، كورونا ،  �سي اإيه 92879 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.

بتاريخ:2011/09/12  وامل�سجلة حتت الرقم: 132666 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/08/10 وحتى تاريخ: 2029/08/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 33861

باإ�سم : بريندوراي ت�سنيمالي  دوراي�سامي )�ساكتي تريدجن كومبني(
 وعنوانه: 6 ماماراتهوباليام،  ارود – 638004، تاميل نادو، الهند.

بتاريخ:2001/10/28  وامل�سجلة حتت الرقم: 33861 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/21 وحتى تاريخ: 2029/11/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 134406 EAT 134407 EAT 136542 EAT 138489
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منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   314349:بتاريخ: 2019/07/23
ال�سم: �ساتو بريجر كوزميتيك�ص ا�ص اإيه اآر ال

وعنوانه:  333 كورني�ص كينيدي، مار�سيليا 13007، فرن�سا.
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 
تنظيف  وحليب  و�سابون  عطرية  وزي��وت  العطر(  )م��اء  عطور   ، وكولونيا  وعطور  جتميلية  وكرميات  جتميلية  منتجات 
وحليب وغ�سولت )لو�سن( للوجه لال�ستخدام التجميلي ومناديل م�سربة بغ�سولت )لو�سن( وكرميات للب�سرة لال�ستخدام 
وزيوت  للج�سم  وحليب  ال�ستحمام  وجل  تنظيف  وحليب  وحماليل  و�سوائل  )لو�سن(  وغ�سولت  م�ستحلبات   ، التجميلي 
وجل العناية بالب�سرة )للوجه واجل�سم واليدين والقدمني والرقبة( وزيوت عطرية وم�ستخل�سات عطرية ، م�ستح�سرات 
جتميلية للعناية بالب�سرة ، اأقنعة جتميلية ، منتجات جتميلية ل�سد اجللد ، منتجات جتميلية للحفاظ على والعناية بال�سعر 
، م�ستح�سرات جتميلية لإزالة بقع الت�سبغ من الب�سرة ، م�ستح�سرات جتميلية للحد من التجاعيد واخلطوط الدقيقة 
منتجات   ، الب�سرة  لتبيي�ص  كرميات   ، الب�سرة  لتفتيح  جتميلية  منتجات   ، لل�سيخوخة  مكافحة  جتميلية  وم�ستح�سرات 
واأ�سا�ص  �سفاه  بال�سفاه وطالء  للعناية  ، م�ستح�سرات جتميلية  للب�سرة  ، منتجات من�سطة  ب�سرة اجللد  لتوحيد  جتميلية 
وكرميات ت�سمري ومرطبات ت�سمري وم�سكرة وظالل للعيون واأقالم لغايات جتميلية ومكياج وم�ساحيق مكياج وم�ستح�سرات 
)لو�سن( لإزالة املكياج واأمالح ال�ستحمام لي�ست لغايات طبية وماء ُمعّطر وحليب ُمعّطر للج�سم وكرميات وم�ستح�سرات 
اإزالة ال�سعر، غ�سولت )لو�سن( قبل وبعد احلالقة وم�ستح�سرات غري طبية لل�سعر وم�ستح�سرات تنظيف وم�ستح�سرات 

معطرة وعطور اأو منتجات معطرة.
بخط  الفرن�سية  باللغة   CHATEAU BERGER L‘ Emotion كلمات  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

وطريقة مميز باللون الذهبي.
  ال�سرتاطات: 

بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�ص على  لديه  فعلى من 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 136637

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

بتاريخ:2011/06/06  وامل�سجلة حتت الرقم: 136637 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/12/08 وحتى تاريخ:  2029/12/08

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   316175:بتاريخ: 2019/08/28

ال�سم: يونيليفر بي ال �سي وعنوانه:  بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21 
اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ، اأدوات املطابخ واأدوات املائدة )ما عدا ال�سكاكني وال�سوك 
واملالعق( ، اأوعية معزولة حرارياً للم�سروبات ، اأباريق تروق للم�سروبات غري كهربائية ، م�سايف �ساي ، علب 
�ساي ، اأوعية لنقع ال�ساي ، غاليات �ساي غري كهربائية ، اأوعية ل�سنع املثلجات وامل�سروبات املثلجة ، اأواين 

زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.
�سبه  داخ��ل  مميز  عري�ص  بخط  الإجنليزية  باللغة   Lipton كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

م�ستطيل مميزعلى دائرة.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   316188:بتاريخ: 2019/08/28

ال�سم: يونيليفر بي ال �سي وعنوانه:  بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 
ال�ساي ومنتجات ال�ساي ، م�ستخل�سات ال�ساي ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي غازية وغري غازية ، م�سروبات غازية 
وغري غازية  بنكهة ال�ساي ، �ساي مثلج ، مزيج م�ساحيق ال�ساي وال�ساي املثلج ، منقوعات و�ساي ع�سبي غري 

طبي ، م�سروبات مثلجة ، قطع حلوى مثلجة ، اآي�سكرمي )بوظة( ، حلويات مثلجة.
�سبه  داخ��ل  مميز  عري�ص  بخط  الإجنليزية  باللغة   Lipton كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

م�ستطيل مميزعلى دائرة.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 138753 EAT 140428 EAT 140747 EAT 140748

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133257

باإ�سم : جلوبال فاوندريز اإنك.
اأوجالند هاو�ص ، جراند    ، وعنوانه: مابلز كوربوريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب. 309 

كاميان كي واي1-1194 ، كاميان ايالندز.
بتاريخ:2011/02/02  وامل�سجلة حتت الرقم: 133257 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/01 وحتى تاريخ: 01/09/2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133258

باإ�سم : جلوبال فاوندريز اإنك.
اأوجالند هاو�ص ، جراند    ، وعنوانه: مابلز كوربوريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب. 309 

كاميان كي واي1-1194 ، كاميان ايالندز.
بتاريخ:2011/02/02  وامل�سجلة حتت الرقم: 133258 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :40
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/01 وحتى تاريخ: 01/09/2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133259

باإ�سم : جلوبال فاوندريز اإنك.
اأوجالند هاو�ص ، جراند    ، وعنوانه: مابلز كوربوريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب. 309 

كاميان كي واي1-1194 ، كاميان ايالندز.
بتاريخ:2011/02/02  وامل�سجلة حتت الرقم: 133259 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/01 وحتى تاريخ: 01/09/2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133260

باإ�سم : جلوبال فاوندريز اإنك.
اأوجالند هاو�ص ، جراند    ، وعنوانه: مابلز كوربوريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب. 309 

كاميان كي واي1-1194 ، كاميان ايالندز.
بتاريخ:2011/02/02  وامل�سجلة حتت الرقم: 133260 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/01 وحتى تاريخ: 01/09/2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 46132 EAT 46133 EAT 46134 EAT 46135

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133253

باإ�سم : �سركة حممد حمود  ال�سايع  ذ.م.م
 وعنوانه: �ص.ب. 181 ،  ال�سفاة 13002 ، الكويت.

بتاريخ:2011/02/02  وامل�سجلة حتت الرقم: 133253 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/01 وحتى تاريخ: 2029/09/01

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133254

باإ�سم : جلوبال فاوندريز اإنك.
اأوجالند هاو�ص ، جراند    ، وعنوانه: مابلز كوربوريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب. 309 

كاميان كي واي1-1194 ، كاميان ايالندز.
بتاريخ:2011/02/02  وامل�سجلة حتت الرقم: 133254 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/01 وحتى تاريخ: 01/09/2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133255

باإ�سم : جلوبال فاوندريز اإنك.
اأوجالند هاو�ص ، جراند    ، وعنوانه: مابلز كوربوريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب. 309 

كاميان كي واي1-1194 ، كاميان ايالندز.
بتاريخ:2011/02/02  وامل�سجلة حتت الرقم: 133255 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :40
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/01 وحتى تاريخ:  01/09/2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133256

باإ�سم : جلوبال فاوندريز اإنك.
اأوجالند هاو�ص ، جراند    ، وعنوانه: مابلز كوربوريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب. 309 

كاميان كي واي1-1194 ، كاميان ايالندز.
بتاريخ:2011/02/02  وامل�سجلة حتت الرقم: 133256 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/01 وحتى تاريخ:  01/09/2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 44288 EAT 46129 EAT 46130 EAT 46131

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133261

باإ�سم : جلوبال فاوندريز اإنك.
اأوجالند هاو�ص ، جراند    ، وعنوانه: مابلز كوربوريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب. 309 

كاميان كي واي1-1194 ، كاميان ايالندز.
بتاريخ:2011/02/02  وامل�سجلة حتت الرقم: 133261 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :40
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/01 وحتى تاريخ: 01/09/2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133262

باإ�سم : جلوبال فاوندريز اإنك.
اأوجالند هاو�ص ، جراند    ، وعنوانه: مابلز كوربوريت �سريفي�سز ليمتد ، �ص.ب. 309 

كاميان كي واي1-1194 ، كاميان ايالندز.
بتاريخ:2011/02/02  وامل�سجلة حتت الرقم: 133262 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/01 وحتى تاريخ: 01/09/2019

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 133412

باإ�سم : الفردان لل�سرافة
 وعنوانه: �ص.ب. 2095 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/02/10  وامل�سجلة حتت الرقم: 133412 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/09/07 وحتى تاريخ: 2029/09/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135275

باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات 
التجارية القاب�سة ذ.م.م  وعنوانه: �ص.ب 45005 ، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/02/10  وامل�سجلة حتت الرقم: 135275 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :09
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/10/29 وحتى تاريخ: 2029/10/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 46136 EAT 46137 EAT 46180 EAT 46341

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135277

باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م
 وعنوانه: �ص.ب 45005 ، ابوظبي  ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/02/10  وامل�سجلة حتت الرقم: 135277  
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/10/29 وحتى تاريخ: 2029/10/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135278

باإ�سم : �سركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�سة ذ.م.م
 وعنوانه: �ص.ب 45005 ، ابوظبي  ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/02/10  وامل�سجلة حتت الرقم: 135278 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/10/29 وحتى تاريخ: 2029/10/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135390
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/02/03  وامل�سجلة حتت الرقم: 135390 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/03 وحتى تاريخ: 2029/11/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 135391
باإ�سم : ثري ام كومبني

 وعنوانه: ثري ام �سنرت ، 2501  هد�سون روود ، �سانت بول ،  ميني�سوتا 55144 ، الوليات  
املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2011/02/03  وامل�سجلة حتت الرقم: 135391 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2019/11/03 وحتى تاريخ: 2029/11/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  8  �سبتمرب  2019 العدد 12725 

EAT 46342 EAT 46343 EAT 46505 EAT 46506
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اأث����رت ذائ��ق��ة الإب�����داع الأح�����س��ائ��ي��ة امل�����س��ه��د الثقايف 
الوطني، وات�سمت بدميومة ت�ستند يف حراكها على 
اع��ت��ال دوليا  ال���ذي  ال��ت��اري��خ  امل��وغ��ل يف  امل��ك��ان  اإرث 
مواقع  �سمن  الأح�����س��اء  واح���ة  اليون�سكو  ب���اإع���الن 
واملعريف  ال��ف��ك��ري  اإن�سانها  ون��ت��اج   ، ال��ع��امل��ي  ال���رتاث 
كح�سيلة لرتاكمات ح�سارية وثقافية وعلمية تعود 

اإىل الألفية اخلام�سة قبل امليالد.
لقد اأتاح موقعها يف �سرق اجلزيرة العربية النفتاح 
على الثقافات الأخرى فمنذ القدم كانت الأح�ساء “ 
اأكرب واح��ات النخيل الطبيعية يف العامل يف ات�سال 
الرافدين  ب���الد  ال��ق��دمي يف  ال��ع��امل  م��ع ح�����س��ارات 
للتوا�سل  وج�����س��ًرا   ، الهندية  ال��ق��ارة  و�سبه  وال�����س��ام 
ل��ق��واف��ل احلجاج  ا  ال��ع��رب��ي، ومم���رًّ م��ع دول اخلليج 
تب�سط  الأح�����س��اء  واح���ة  م�ساحة  .وع��ل��ى  وال��ت��ج��ارة 
اأكرث من ثالثة ماليني نخلة بظاللها على مراكز 
الإ�سعاع املعريف واأ�سحاب الفكر املتقد لرفد احلراك 
ا ، والجتاه نحو الأفق  الثقايف باملحافظة فنيًّا واأدبيًّ
ل��ت��رثي م��ع خم��رج��ات غ��ريه��ا م��ن امل��ن��اط��ق امل�سهد 
الثقايف ال�سعودي، يف الوقت الذي عززت روؤية اململكة 
ل�ستثمار  املعنية  املوؤ�س�سات  ب��ني  التكامل   2030

الطاقات واملواهب واإقامة امل�ساريع الثقافية .
ا�ستدعت  الأح�����س��اء  �سهدتها  ال��ت��اري��خ  م��ن  ف�����س��ول 
العاملي  الإن�����س��اين  ال���رتاث  قائمة  �سمن  ت��ك��ون  لأن 
العربية  لل�سياحة  وعا�سمة  م،   2018 باليون�سكو 
ا�ستقرار  اأق�����دم  ت���اري���خ  ي��رج��ع  ،اإذ  م   2019 ل��ع��ام 
ب�����س��ري ب��ه��ا اإىل الأل��ف��ي��ة اخل��ام�����س��ة ق��ب��ل امل���ي���الد ، 
�ُسكاناً  التاريخ  يذكرهم  قوم  اأول  الكنعانيون  ويعد 
اأوا�سط �سبه اجلزيرة العربية بعد  ، نزحوا من  لها 
�ساللتهم  ومن   ، العذبة  املياه  ينابيع  اجتذبتهم  اأن 
كان العمالقة الفينيقيون الذين ا�ستهروا بالزراعة 
البحر  باملغامرة ورك���وب  ، وام��ت��ازوا  ال��ري  و���س��وؤون 
كلدانيون  مهاجرون  لالأح�ساء  نزح  كما   ، والتجارة 
العقري  من  بالقرب  مدينة  واأ�س�سوا  بابل  اأه��ل  من 

�سموها اجلهراء وكانت مركزا جتاريا مهماً .

 ، الأح�����س��اء  حمافظة  يف  ال��رتاث��ي��ة  امل��واق��ع  وتنت�سر 
منها م�ستوطنة جواثا وم�سجد جواثا اأحد امل�ساجد 
الأوائ����ل يف الإ���س��الم ، وم��وق��ع دوغ���ة ال��غ��را���ص التي 
يعود تاريخها لأكرث من 600 عام ، وتعرف الدوغة 
ال��ذي يتم فيه حرق اخل��زف ، كذلك ق�سور  باملكان 
واأبو جالل،  ،و�ساهود، وحمري�ص،  الأثري  اإبراهيم 
وق�سر احلزم ، وميناء العقري، وجبل القارة، و�سوق 

القي�سرية، والأحياء القدمية كاملربز.
ومن الآثار املدر�سة الأمريية وبنيت يف عام 1360ه� 
تاريخ  ق�سة  يحكي  ال���ذي  “البيعة”  امل���ال  وب��ي��ت   ،
جميد لالأح�ساء الذي بايع فيه اأهايل الأح�ساء امللك 
عبد العزيز -رحمه اهلل- يف عام 1331ه� ، وهو من 
اأ�سهر املعامل التي �سهدت اأبرز الأحداث قبل واأثناء 

توحيد اململكة العربية ال�سعودية .
دميومة  على  الأح�����س��اء  حافظت  التاريخ  م��ر  وعلى 
الفكرية  تقاليدها  اأه��م  من  ولعل   ، الثقايف  مناخها 
“ واختطت  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وامل��ج��ال�����ص  الأدب  ب��ي��وت   “
براجمها اأدواًرا فاعلة نحو ن�سر الثقافة وا�ست�سافة 
الأدباء واملثقفني، ومن بينها اأحدية املبارك، اثنينية 
وت�سرع  املغلوث  ثالثائية  العفالق،  ملتقى  النعيم، 

اأبوابها م�ساًء موزعة على اأيام الأ�سبوع .
و���س��ه��دت الأح�����س��اء خ���الل ال��ع��ام اجل����اري 2019 
ح��زم من  ع��رب  فعالياته  ت��وزع��ت  ثقافيا  ح��راًك��ا   ، م 

الربامج الأدبية والفنية .
حتت هذا ال�سعار  »اأدب��ي الأح�ساء .. �سيفي ثقايف” 
اأع���د ن���ادي الأح�����س��اء الأدب�����ي 30 ب��رن��اجًم��ا �سمن 
مت�سًقا  واملجتمعية،  والأدب���ي���ة  الثقافية  فعالياته 
ِبْغية  والتنوع  ال�سمولية  نحو  املوؤ�س�سية  اجلهود  مع 
رغبات  وتلبية   ، باملحافظة  الفكري  احل��راك  تعزيز 
ال���ربام���ج يف جمهورها  .وت��ب��اي��ن��ت  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
الفكر  اأرب����اب  ،فخاطبت  اجلن�سني  م��ن  امل�ستهدف 
امل�ساحة  كانت  فيما   ، تخ�س�سي  منهج  َوْف��ق  والأدب 
ال�سبابية وارتكزت حماورها على �سقل  اأكرب للفئة 
الأدب  املواهب وتغذيتها فكريًّا يف خمتلف جمالت 

���س��ع��ًرا ون�����رًثا وق�����س��ة ورواي�������ة، ف�����س��اًل ع���ن غر�ص 
ا�ستغالل  نحو  الإيجابي  وال�سلوك  القيم،  وت�سعيد 
التقنية  و����س���ائ���ل  م���ع  الآم������ن  وال���ت���ع���اط���ي  ال���وق���ت 
والنخراط يف العمل التطوعي .»الأ�سرة والطفل” 
اإدراًك��ا لأهمية  النادي  البارزة يف برامج  من املحاور 
اإىل جانب  الأ�����س����ري،  امل��ح��ي��ط  و���س��الم��ة  ال��ت��ن�����س��ئ��ة 
ميوله  واك��ت�����س��اف   ، ل��الأط��ف��ال  ال�سحيح  ال��ت��وج��ي��ه 
وتنميتها ول�سيما يف املجال الأدبي عرب ركن الأديب 
ال�سغري.» ليايل ثقافية “ عرو�ص امل�سرح وال�سينما 
والفنون الب�سرية والفكرية واأنغام املو�سيقى ،كانت 
هوية فعاليات “ ليايل ثقافية “ خالل مار�ص املا�سي 
بتنظيم من الهيئة العامة للثقافة ، وبلغة تعبريية 
للمحرتف والهاوي متازجت �ستى الفنون يف اأرجاء 
بعًدا  فاأ�سفت  البيئي  عبداهلل  امللك  متنزه  م�ساحة 
جمالًيا اإىل جانب ما تختزنه الأح�ساء فنًيا وفكرًيا.

 “ بعنوان  م�سرحيتان  ُعِر�َسْت  امل�سرح  خ�سبة  وعلى 
ترانزيت، واألف ليلة ون�ص /لالأطفال/ ،فيما قدمت 
 “ ال�����س��ع��ودي��ة  ال�سينمائية  الأف�����الم  م��ن  جم��م��وع��ة 
القارئ، وبو�سلة، ول�سان” وجابر، واأ�سفر،وعاطور، 
وفيلم و�سطي ».ويف موقع اآخر من اأر�ص الفعاليات 
تعرب  والأل����وان  الري�سة  ب��ني  التناغم  عالقة  كانت 
وفناناته  الأح�ساء  فناين  اأنامل  ت�ستنطقها  ب�سمت 
جمعت  ت�سكيلًيا  عماًل  خم�سني  اإبداعاتهم  لتخرج 
 22 اأفكار  عك�ست  باملقابل  الفنية،  املدار�ص  خمتلف 
لتحكي  روؤية ملتقطها  �سورة فوتوغرافية جمالية 
وكاأن  الت�سوير  اآل��ة  م��ع  عالقته  م��ن  جانًبا  بخفاء 

ال�سورة حلظة تاأمل ووقفة يف عمر الزمن.
هيئة  خ�س�ست  للمهارة  وت��ط��وي��ًرا  للهواة  و�سقاًل 
 “ ثقافية  “ ليايل  فنيا خ��الل  تدريبا   17 الثقافة 
ال�سينمائي وامل�سرحي والرجتال  التمثيل   : ت�سمن 
،وكتابة ال�سيناريو، و�سناعة ال�سخ�سيات والعرائ�ص 
والت�سوير   ، ال��ك��ل��م��ة  ،وه��ن��د���س��ة  ال��ق�����س��ة  ،وك��ت��اب��ة 
الديكوباجن،واأ�سا�سيات  وف��ن  ال��ذك��ي��ة،  ب��ال��ه��وات��ف 
ال��ن��ح��ت وال��ر���س��م ع��ل��ى اجل��ل��ود واجل�����دران ،وفنون 

اأعمال  يف  وتطويعها  اخل��ام��ات  وت��دوي��ر   ، الإي���ق���اع 
اأ�سحاب  م��ع  ل���ق���اءات ح���واري���ة  اإىل  اإ���س��اف��ة   ، ف��ن��ي��ة 
وامل�سرح  وال���درام���ا  التمثيل  جم���الت  يف  ال��ت��ج��ارب 
رائ���دي���ن يف  ال�سعبي وت��ك��رمي  والإخ������راج وامل�����وروث 
بالإثراء  ات�سم  الفعاليات  ال�سعودي.حمتوى  امل�سرح 
من  ف�سوًل  واأب��رز  والفكري  الفني  والتنوع  املعريف 
التاريخي  لعمقها  وتاأ�سياًل  الأح�ساء  واح��ة  ثقافة 
اأوبريت  ف��ك��رة  ا�ستح�سرت  الإن�سانية  وح�سارتها 
“ الأح�����س��اء ب��ع��ي��ون ع��رب��ي��ة “ م��ن ت��األ��ي��ف واإخ����راج 
واأخرى  تاريخية  �سخ�سيات   ، املحافظة  اأبناء  واأداء 
 ، واأهلها  اأر�سها  و�سفوا  ومب��ا  َهَجَر  زارت  معا�سرة 

ومنهم الرحالة العربي ابن بطوطة.
ثلة  ق���دم   .. ال��ت��اري��خ  ح�����س��رة  ويف  ال�سعر”  »ل��ي��ايل 
ا  ن�سو�سً العربية  اخلليج  ودول  اململكة  �سعراء  من 
�سعرية من باحة ق�سر اإبراهيم الأثري اأحد املعامل 
التاريخية يف واحة الأح�ساء، �سمن برنامج “ ليايل 
ال�سعر “ الذي نظمه مركز امللك عبدالعزيز الثقايف 
ال�سعبي  الأدب  منتدى  اأق��ام  .فيما  “اإثراء«  العاملي 
بجمعية الثقافة والفنون بالأح�ساء اأم�سيات �سعرية 

اإ�سهاًما يف حفظ املوروث ال�سعبي .
م�سروع  اأ�سفى  القارة”  جبل  يف  احل�سارات  »اأر���ص 
“ اأر�ص احل�سارات “ يف جبل قارة الذي يبعد 12 
كيلو مرًتا عن العا�سمة الإدارية لالأح�ساء، الهفوف، 
، تنوًعا يف  1000 مرت  اأق�سى ارتفاعه نحو  ويبلغ 
الذي يرجع اجليولوجيون  التاريخي  املكان  طبيعة 
معلًما  ،وب��ات  �سنة  مليون   2.5 قبل  ما  اإىل  ت�سّكله 
الذي  امل��وق��ع  وي�سهد  الطبيعة.  ع��م��ق  يف  ح�����س��ارًي��ا 
متدرجة  وم�����س��ارح  ه��ج��ر،  ت��اري��خ  ع��ن  متحًفا  ي�سم 
عة ت�سمل الأم�سيات الثقافية  فعاليات اأ�سبوعية متنِوّ
الب�سرية  الت�سكيلية والعرو�ص  واملو�سيقى والفنون 

وامللتقيات واملبادرات ال�سبابية .
وب����اأر�����ص احل�������س���ارات اح��ت��ف��ت الأح�������س���اء يف مايو 
 2019 لعام  العربية  ال�سياحة  عا�سمة  باختيارها 
، “م�سرح الطفل” وخ�ست جلنة الفنون امل�سرحية 

طفاًل   15  ، بالأح�ساء  وال��ف��ن��ون  الثقافة  بجمعية 
�سمن براجمها الإثرائية التي انطلقت �سهر يوليو 

املا�سي بعمل تدريبي يف فنون التمثيل امل�سرحي .
ورك����زت حم���اور ال��ت��دري��ب ع��ل��ى اك��ت�����س��اب امل�ساركني 
مهارات احلركة على امل�سرح ، وتعزيز الثقة بالنف�ص 
تدريبات  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجل��م��ه��ور،  م��واج��ه��ة  اأث���ن���اء 
�سوتية  وت��دري��ب��ات  ال�سخ�سية  تقم�ص  كيفية  يف 
خم��ت��ل��ف��ة.وحت��ر���ص جل��ن��ة ال��ف��ن��ون امل�����س��رح��ي��ة على 
اإبراز مواهب الأطفال امل�سرحية، وتنميتها ،واإحلاق 
يف  الفنون  ج���ادة   «. م�سرحية  اأع��م��ال  يف  املتميزين 
ح��دي��ق��ة ق�����س��ر حم��ري���ص الأث�����ري “ مي��ك��ن و�سف 
مفتوحة  مبن�سة  ال��ق�����س��ر  ب��ح��دي��ق��ة  ال��ف��ن��ون  ج���ادة 
وحا�سنة  لالأح�ساء  والرتاثي  الأث��ري  العمق  تظهر 
ت�سوير  و  ر���س��م  م��ن  الت�سكيلية  الفنية  ل��الأع��م��ال 
املعار�ص  اإقامة  اإىل  اإ�سافة  وغريها  ونحت  واأ�سغال 
 400 والتدريب الفني .وتبنت فكرة اجلادة بطول 
الأح�ساء  وف��ن��ون  ث��ق��اف��ة  اأم���ت���ار   10 م��رت وع��ر���ص 
وال���رتاث  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة 
الوطني يف حديقة ق�سر حمري�ص الأث��ري مبدينة 
ف��ك��رًي��ا وث��ق��اف��ًي��ا وفنًيا  امل��وق��ع م��ن��رًبا  امل���ربز ليكون 
تخدم املجتمع وم�سرًحا مفتوًحا اأمام زوار الأح�ساء 
خمتلف  م��ن  امل��واه��ب  احت�سان  يف  اجل���ادة  .وت�سهم 
الأعمار يف فنون الر�سم والت�سكيل احلر كذلك اخلط 

“ ي�سهم متحف  الأح�ساء لالآثار  .» متحف  العربي 
ب��دور رئي�ص يف  الأح�����س��اء ل��الآث��ار وال���رتاث ال�سعبي 
تن�سيط احلركة ال�سياحية والثقافية ، فعلى م�ساحة 
1400 قطعة  40000 مرت مربع يحت�سن نحو 
اأثرية حتكي تاريخ الواحة الغنية باإرثها عرب حقب 

زمنية متعاقبة �ساربة يف القدم .
 ، م   1984 ع��ام  يف  افتتح  ال���ذي  املتحف  وي�سطلع 
والتاريخية  الأثرية  املواقع  وحماية  �سيانة  مبهام 
املواقع  ه��ذه  ت�سجيل  عملية  وتي�سري  الأهمية،  ذات 
والتاريخية،  الأثرية  القطع  واحتواء  وا�ستق�سائها، 
وتقدمي اأف�سل الطرق لتوثيقها و�سيانتها وخزنها، 
األ�����وان ال����رتاث ال�سعبي  م��ع ا���س��ت��ق�����س��اء وت�����س��ج��ي��ل 
واإيجاد مركز جلمع قطع الرتاث  املادي وال�سفهي، 
اط���الع اجل��م��ه��ور على  اإىل ج��ان��ب  امل��ح��ل��ي،  ال�سعبي 
الآثار والتاريخ والرتاث ال�سعبي املحلي، من خالل 

املعار�ص والن�ساطات التثقيفية الأخرى.
وال���رتاث  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ي��ذك��ر  مم��ا 
الوطني بالأح�ساء تعمل على اإن�ساء متحف الأح�ساء 
الإقليمي، بتكلفة تزيد عن 44 مليون ريال ، وَوْفق 
قبل  وما  ال�سعودي،  التاريخ  قاعات  ي�سم  الت�سميم 
ال��ت��اري��خ، وال��ت��اري��خ احل��دي��ث، وال��ت��اري��خ الإ�سالمي، 
اإىل جانب  ال������زوار، وم�����س��ل��ى،  وال��ب��ي��ئ��ة، وم��ع��ر���ص 

اخِلْدمات امل�ساندة .

•• مو�شكو-الفجر:

عقدت مبادرة األف عنوان وعنوان، امل�ساركة �سمن فعاليات 
ال�سارقة �سيفاً مميزاً على معر�ص مو�سكو الدويل للكتاب 
عنوان  األ��ف  م��ب��ادرة  اأث��ر  بعنوان  نقا�سية  جل�سة   ،2019
وعنوان يف زيادة التنوع الثقايف، ا�ست�سافت فيها كاًل من 
خليفة  اليازية  والدكتورة  املبادرة،  مديرة  ال�سحي،  جمد 
النا�سرين  جمعية  ���س��ر  واأم����ني  الإدارة،  جم��ل�����ص  ع�����س��و 
الإماراتيني وموؤ�س�ص دار الفلك للرتجمة والن�سر، واآمنة 
وتامر  الأط��ف��ال،  لتمكني  كلمات  موؤ�س�سة  مدير  امل��ازم��ي، 
مرمي  اجلل�سة  واأدارت  ك��ل��م��ات،  جم��م��وع��ة  م��دي��ر  �سعيد 
النا�سرين  جمعية  يف  املوؤ�س�سي  الت�سال  مدير  العبيديل 

الإماراتيني.
األف  وقدمت جمد ال�سحي نبذة عن ن�ساأة وم�سار مبادرة 
عنوان وعنوان، و�سلطت ال�سوء على اأهدافها التي ت�سمل 
امل�ستويني  على  الإم��ارات��ي��ني  وامل��وؤل��ف��ني  النا�سرين  دع��م 

املحلي والعاملي. 
م��ن مهرجان  املا�سية  ال���دورة  “ خ��الل  ال�سحي:  وق��ال��ت 
تفاهم   مذكرة  امل��ب��ادرة  وقعت  للطفل،  القرائي  ال�سارقة 
ن�سر  تعزيز  بهدف  الأط��ف��ال  لتمكني  كلمات  موؤ�س�سة  مع 
املواد التعليمية املي�سرة اخلا�سة بالأطفال ذوي الإعاقات 
والوطن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  يف  الب�سرية 
وعنوان(  )األ��ف عنوان  تدعم   املذكرة،  العربي، ومبوجب 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   )Epub3( ب�سيغة  ك��ت��اب   200 اإن��ت��اج 

م��وؤ���س�����س��ة ك��ل��م��ات ل��ت��م��ك��ني الأط���ف���ال م���ب���ادرة م���ن خالل 
مبادرتها )اأرى(«.

وموؤ�س�سة  امل��ب��ادرة  بني  الكبري  بالتعاون  ال�سحي  واأ���س��ادت 
كلمات لتمكني الأطفال ودور الن�سر املحلية التي اجتمعت 
�سعاف  اأو  املكفوفني  ل��الأط��ف��ال  املعرفة  م�سادر  لتوفري 
الب�سر، وقالت: “املعرفة حق اأ�سيل لكل فرد ومهمتنا اأن 

نعمل على اإتاحتها للجميع«. 
كلمات  موؤ�س�سة  عن  نبذة  املازمي  اآمنة  قدمت  وب��دوره��ا، 
ل��ت��م��ك��ني الأط����ف����ال ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال�����س��ي��خ��ة ب����دور بنت 
املعرفة لكل طفل عربي  القا�سمي بهدف  توفري  �سلطان 
وب�����س��ك��ل خ��ا���ص ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون ظ���روف���اً خ��ا���س��ة نتيجة 
الإعاقات اجل�سدية اأو الظروف الجتماعية اأو ال�سراعات 

والنزاعات. 
اأطلقتها املوؤ�س�سة وا�ستهدفت  التي  “اأرى”  وحول مبادرة 
الأطفال �سعاف الب�سر واملكفوفني، قالت املازمي: “ بداأنا 
الأطفال  ح��ول  معلومات  لتوفري  م�سحية  درا���س��ات  بعمل 
اجلغرايف  توزيعهم  ومعرفة  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
نتائج  اأ�سا�ص  وعلى  معها،  التعامل  وكيفية  واحتياجاتهم 
الدرا�سات، تعاونا مع مبادرة األف عنوان وعنوان لإ�سدار 
يعانون  الذين  الأط��ف��ال  قبل  من  ال�ستخدام  �سهلة  كتب 

هذا النوع من الإعاقة«. 
واأ�سافت : “ومن اأجل ت�سهيل مهمة ن�سر كتب مبوا�سفات 
خا�سة، تعاونت املوؤ�س�سة مع الحتاد العاملي للكتب املي�سرة، 
10 دور ن�سر  ا�ستفاد منها نحو  ونظمت ور�سات تدريبية 

حملية«. 
الذي  ال��دع��م  اأث��ر  خليفة  اليازية  ال��دك��ت��ورة  وا�ستعر�ست 
بهدف  للنا�سرين  وع��ن��وان  ع��ن��وان  األ���ف  م��ب��ادرة  ت��ق��دم��ه 
املوجهة  ال��ك��ت��ب  اإ�����س����دار  ال�����س��راك��ة يف  ع��ل��ى  حت��ف��ي��زه��م 
ل��الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م�ساكل ب�����س��ري��ة، وق��ال��ت : “ 
 1001 توفره  الذي  واللوج�ستي  واملعنوي  امل��ادي  الدعم 
عنوان للنا�سرين، يعزز قدرتهم يف امل�ساهمة  بامل�ساريع ذات 

الطابع غري الربحي«.
قطاع  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  تلتفت  اأن  اليازية  واقرتحت 
اأهمية تدريب العاملني على املهارات اخلا�سة  اإىل  الن�سر 
الب�سر،  و�سعاف  املكفوفني  الأطفال  كتب  تتطلبها  التي 
اإط��ار توفري عوامل  التدريب يندرج يف  “اإن هذا  وقالت: 

منو هذا النوع من املن�سورات وتطورها«. 
كلمات”  “جمموعة  ال��ت��زام  �سعيد  تامر  اأك��د  وم��ن جانبه 
ب��ت��وف��ري امل��ع��رف��ة وو���س��ائ��ل ال��ت��ع��ل��م ل��الأط��ف��ال املكفوفني 
اأوىل  من  كانت  املجموعة  اأن  اإىل  واأ�سار  الب�سر،  و�سعاف 
ت�سهل   التي  مراك�ص  معاهدة  دخلت  التي  الن�سر  �سركات 
امل�سابني  اأو  للمكفوفني  ب�سكل خا�ص   املعدة  الكتب  اإنتاج 

باإعاقات ب�سرية ونقلها دوليا.

ت�ستجيب  األ��ف عنوان وع��ن��وان  م��ب��ادرة  اأن  �سعيد  واأو���س��ح 
للتحديات التي يواجهها �سوق الن�سر العربي عرب توفري 
جانب  اإىل  والنا�سرين،  للكّتاب  واللوج�ستي  املادي  الدعم 
ككتب  ج��دي��دة  عمل  جم���الت  الن�سر  ل�سوق  ق��دم��ت  اأن��ه��ا 
اأهمية  على  ال�سوء  و�سلطت    )Epub3( اأو  “بريل” 
توفري اإر�سادات تقنية للنا�سرين حول التعامل مع الكتب 

ذات املوا�سفات غري التقليدية.
وح���ول ت��اأث��ري م���ب���ادرة األ���ف ع��ن��وان وع���ن���وان يف توجهات 
النا�سرين نحو كتب الأطفال ذوي الإعاقات الب�سرية، قال 
تامر �سعيد: “الدعم الذي توفره املبادرة �سيتيح لنا اإعادة 
احتياجات  مع  املتما�سية  املي�سرة  بالطرق  املحتوى  اإنتاج 

الأطفال الذين يعانون هذا النوع من الإعاقات«. 

خلل جل�صة �صمن فعاليات ال�صارقة �صيفًا مميزًا على مو�صكو الدويل للكتاب

الكتب  اإ�ضدار  يف  جتربتها  الرو�ضي  اجلمهور  ت�ضارك  عنوان   1001
املَُي�َضرة لذوي االحتياجات اخلا�ضة

االأح�ضاء .. واحة االآداب والفنون
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اأجد متعتي يف الغناء حتى على �صعيد حياتي اخلا�صة

نان�ضــــي عجــــرم: اأنـــا اإن�ضـــانة قــادرة
 علــــى التاأقلـــم مـــع اجلمـــيع

عام  الغناء  واحرتفت  �سنوات،  ثماين  عمرك  كان  منذ  تغنني  نان�سي،   •
2003، فهل ما زلت حمبة للفن اأم اأن الو�سع الفني الراهن ي�سيبك 

بالإحباط ويجعلك تفكرين يف الن�سحاب والعتزال؟
لي�ص فقط مهنة  اإيلَّ  بالن�سبة  والفن  اأعتزل.  اأو  اأن�سحب  لن  - ل، 
اأمار�سها، لكنه مينحني احلياة، فاأنا اأحب اأن اأغني واأجد متعتي يف 
الغناء حتى على �سعيد حياتي اخلا�سة. والإن�سان عموماً لي�ص 

يف اإمكانه اأن ينجح وي�ستمر، اإّل اإذا كان يحب ما يفعله.
اإما  فنياً،  الن�سحاب  خاطرهم  يف  يلوح  لك  زم��الء  هناك   •
اإحباط  اأو  ملل،  بحالة  لإ�سابتهم  اأو  مادياً،  ت�سّبعوا  لكونهم 

من �سلوكيات املهنة، اأو لظروفهم اخلا�سة..
- ك��ل ح��ر يف ق�����راره، ل��ك��ن الإن�����س��ان ع��ام��ة، ول��ي�����ص فقط 
الفنان مير مبثل هذه الظروف، فاحلياة �سعود وهبوط 
والعك�ص، وكما فيها تعب واإخفاقات واإحباطات، فيها 
كذلك جناحات وحتٍد واإ�سرار، واأهم �سيء هو 
را�سياً  وي��ك��ون  م��ا يحب،  الإن�����س��ان  يقدم  اأن 
فالإن�سان،  قناعة،  ولديه  اإليه  و�سل  عّما 
�سواء كان م�سهوراً اأم غري ذلك، ما يوؤثر يف 

حياته ونف�سيته هي �سعادته.
ق���وي���اً(،  ب����ات  )ع��ظ��م��ك  اأن  ي���ب���دو   •
ف��ق��دمي��اً مل ي��ك��ن ل��دي��ك م��ث��ل هذا 
امل��ن��ط��ق، اأو مل ت��ك��وين ق���ادرة على 

اأن ُتعرّبي عن اآرائك؟
-)ت�سحك معلقة(: )عظمي 
يزال  لكن قلبي ل  ق��وي.. 
طرياً(، وزمان كان لدي 
الآن،  ه���ي  ك��م��ا  اآراء 
اإمن��ا مل يكن هناك 
)�سو�سيال ميديا( 
اأع����رب عنها  ك��ي 
خاللها،  م���ن 
ل���دي  والآن 
و������������س�����������ائ�����������ل 
ال�������ت�������وا��������س�������ل 
الج�������ت�������م�������اع�������ي 
اخلا�سة بي. عموماً 
بقدر ما اأكرب واأن�سج، 
اأ���س��ع��ر ب��اأن��ن��ي م��ا زل���ت يف 
عن  ن�������س���ائ���ح  اإىل  ح����اج����ة 
اأ���س��ي��اء ج��دي��دة ل اأع��رف��ه��ا يف 
يف  ب��رتدد  �سعرت  وكلما  حياتي، 

اأفكاري اأ�ساأل اأ�سحاب اخلربة.
بالذاكرة  تعيدنا  الأخرية  • اإجابتك 
)تويرت(  يف  ال�سيف  ه��ذا  �سرختك  اإىل 
من مطار بريوت ال��دويل، معلنة يف فيديو 
اأنك انتظرت فجراً �ساعات وطفلتك تبكي على كتفك، 
واأن الفو�سى يف املطار ل حُتتمل، وما تبع �سرختك من 

ردود. لكن هل بعد ذلك ندمت على تغريدتك؟
الوقت  يف  و���س��رخ��ة  حمبة  ك��ان  الفيديو  يف  اأعلنته  م��ا   -
ذاته. واأبداً مل اأندم على تغريدتي، فاأنا حتدثت من )حرقة 
اإىل حالة  اأو�سلنا  قلبي( وحمبتي لوطني و�سعبي، وما قلته 

اإيجابية.
• لكن بعد ذلك املطرب راغب عالمة ن�سر فيديو له يف مطار 
التح�سينات اجل��اري��ة يف  فيها  ت��غ��ري��دة مم��ت��دح��اً  واأط��ل��ق  ب���ريوت، 

املطار، فهل اأحرجك كالمه؟
اأن  بعد  والفيديو  تغريدته  اأط��ل��ق  وراغ���ب  يحرجني،  مل  بالعك�ص   -
اأطلقت تغريدتي باأ�سبوعني اأو ثالثة. وللعلم بعد اأن اأطلقت تغريدتي 
ريا احل�سن  املحلية  وال�سوؤون  الداخلية  ات�ساًل من معايل وزيرة  تلقيت 

واأخربتني م�سكورة: )من هذه اللحظة.. بّدي ح�ّسن مبطار بريوت(.
اأمور  نف�سه يف  يقحم  اأن  اأم  يغني وميثل  اأن  الفنان مهمته  راأيك، هل  • يف 
اأن��ه حم�سوب  اأو  دوام��ة )م��ع و�سد(  وه��ذا رمب��ا يدخله  وال�سيا�سية،  الدولة 

على اأي فئة؟
اأو طرف معني لأن��ه لكل النا�ص، لكن  اأن الفنان ل مييل لأي فئة  اأن��ا مع   -

الفنان يف النهاية اإن�سان ومواطن ويجب عليه اأن يّعرب عن موقفه. واأنا لو 
ملا غ��رّدت و�سجلت  والن�ساء حتديداً يف مطار بريوت  النا�ص  اأ�سعر بوجع  مل 
موقفي، ول�ست وحدي التي كنت متاأملة ومت�سررة ذلك اليوم، بل كانت معي 
12 �سيدة بينهن جدات يحملن اأحفادهن من دون اأن يقرتب منهنَّ  قرابة 
اأحد من موظفي املطار ويقدم لهنَّ العون اأو كر�سياً يجل�سن عليه، وهذا اأمر 

غري مقبول.
وجهات  وح��ف��الت  واأ����س���وات  اأغ����اٍن  م��ن  فيها  وم��ا  الفنية  ال�ساحة  ه��ل   •

اإنتاجية.. مر�سية لك، اأم هناك �سرخة توّدين اإطالقها؟
- يف اآخر 15 عاماً كّنا ول نزال كما نحن.. هناك اأنا�ص لديهم اأ�سوات ت�سنف 
على اأنها اأقل من عادية، واآخرون اأ�سواتهم جميلة وموجودون على ال�ساحة 
ب��ق��وة، وغ��ريه��م لديهم اأ���س��وات اإمن��ا مل ي��اأخ��ذوا حقهم يف احل��ي��اة، بالتايل 

الفئات خمتلفة.
مواهب  اكت�ساف  برنامج  من  الرابعة  الن�سخة  حتكيم  جلنة  يف  �سرناك   •

الأطفال )ذا فوي�ص كيدز(.. فكيف تقيمني هذه التجربة؟
- �ساأحتدث عن نف�سي �سخ�سياً باأين ل�ست موجودة يف هذا الربنامج واحدة 
الربنامج  يف  ي�سموننا  ك��ان��وا  واإن  امل��درب��ني،  اأو  التحكيم  جلنة  اأع�����س��اء  م��ن 
مدربني، لكن ميكن القول اإين �سخ�ص عا�ص التجربة مثل هوؤلء الأطفال 
قبل 25 عاماً، بالتايل اأحببت اأن اأنقل جتربتي لالأطفال امل�ساركني، واأقدم 
من وجهة نظري ما هو جميل وغري جميل يف هذا امل�سوار، وما ال�سعوبات 
التي واجهتها وكيف خرجت منها، واألفت انتباه املت�سابقني لها كي ل يقعوا 

فيها.
الربنامج  يف  امل�ساركني  الأط��ف��ال  م��ع  يحدث  م��ا  اأن  يعترب  م��ن  هناك   •
الرحلة  ي��ب��دوؤون  عندما  ال��ربن��ام��ج  نهاية  بعد  اأن��ه��م  خا�سة  ج��رمي��ة،  يعد 
واحلفالت..  الليلية  املالهي  يف  والغناء  بال�سهر  طفولتهم  يفقدون  الفنية، 

ما راأيك؟
- اأنا الوحيدة التي لي�ص يف اإمكاين القول اإن ما يحدث مع هوؤلء الأطفال 
هو جرمية، لأين كنت مثلهم. فاأنا عندما كان عمري ثماين �سنوات كان اأبي 
اأعود  ثم  فجراً،  الثانية  ال�ساعة  حتى  ي�ستمر  حفل  يف  لأغني  لياًل  ياأخذين 
اإىل املنزل واأنام اأقل من اأربع �ساعات ثم توقظني اأمي كي اأذهب عند ال�ساعة 
اأنها لي�ست  امل�ساألة لي�ست خطّية كما  اإىل املدر�سة، بالتايل  ال�ساد�سة �سباحاً 
اأم��راً جيداً، لكن كل اإن�سان عا�ص مثل هذه التجربة، اإما اأن ي�سل بعد ذلك 
ملكان جميل وجيد اأو العك�ص، واحلمد هلل اأعترب نف�سي و�سلت )ملطرح حلو(، 
ترونها  التي  عجرم  نان�سي  �سنع  ال��ذي  هو  �سغري  يف  وعانيته  ع�سته  وم��ا 

اليوم.
)اأرب  مثل  الغنائية  للمواهب  الكبار  برامج  حتكيم  جل��ان  يف  �ساركت   •
كنت  ف��اأي��ن  ك��ي��دز(،  فوي�ص  )ذا  مثل  ال�سغار  اكت�ساف  ب��رام��ج  ويف  اآي����دول(، 

مرتاحة اأكرث؟
- كنت ول زلت اأجد نف�سي مرتاحة اأكرث مع الأطفال، لأن كل �سيء له عالقة 
بالطفل هو اأقرب للقلب والروح، هذا عدا عن اأين عندما كنت �سغرية كنت 
اأفرح واأ�سعر بكل كلمة حلوة تقال يل، لذلك اليوم اأفرح عندما األتفت واأ�سمع 
اأح��ب��ه لأن  اآي���دول(  )اأرب  ب��اأن وج���ودي يف  اأي طفل يغني كلمة ح��ل��وة، علماً 

الربنامج له رونق وطابع خا�ص.
• يف املو�سم اجلديد من )ذا فوي�ص كيدز(، �سيغيب املطربان كاظم ال�ساهر 
�ستكون مهمتك �سعبة يف ظل عدم  التحكيم، فهل  وتامر ح�سني عن جلنة 

وجودهما؟
وحممد  احل���الين  عا�سي  املطربني  م��ع  التعاقد  مت  اأن���ه  �سمعت  اأن���ا  اأوًل   -
حماقي للمو�سم اجلديد. ثم هل اأنا كنت اآخذ قوتي من تامر وكاظم حتى 
ت�سبح مهمتي �سعبة؟ ل..فنحن الثالثة كنا نكمل بع�سنا، وتعليقي على من 

يغادر اأو ين�سم للربنامج هو: اأهاًل و�سهاًل باجلميع.
الربنامج؟ عن  بالعتذار  وتامر  كاظم  مثل  تفكري  • اأمل 

- ل، اأنا اأحب الأولد و)حابه وجودي يف )ذا فوي�ص كيدز(( لذلك لن اأعتذر.
�ستجمعك مع عا�سي احلالين وحممد  باأن هناك كيمياء  ت�سعرين  • وهل 

حماقي �سريكيك يف الن�سخة الرابعة؟
التاأقلم مع اجلميع، ونحن الثالثة دورنا الأهم يف  اإن�سانة قادرة على  اأنا   -
الدعم  لهم  ونقدم  الأط��ف��ال  نفّرح  اأن  هو  حتكيم،  جلنة  كاأع�ساء  الربنامج 

والن�سائح، واأعتقد اأننا قادرون على هذا.
فوي�ص(  )ذا  لربنامج  اجلديدة  التحكيم  جلنة  يف  راأي��ك  ما  باملنا�سبة،   •
واأح��الم معاً،  �ست�سهد من جديد م�ساركة راغب عالمة  اأنها  للكبار، خا�سة 

اإ�سافة اإىل �سمرية �سعيد وحممد حماقي؟
�سيجل�سان  واأح��الم  راغ��ب  اأن  كيف  فوجئت  ب�سراحة  لكني  - جلنة جميلة، 
اأنهما يف اآخر فرتة مل يكونا على عالقة  بجوار بع�سهما خا�سة اأين اأعرف 

جيدة معاً.

 اأمل عرفة تن�ضم اىل
 )حار�ش القد�ش(

اأنها ان�سمت اإىل قائمة اأبطال م�سل�سل  ك�سفت املمثلة ال�سورية اأمل عرفة 
يف  اخلطيب  با�سل  واإخراج  يو�سف  م.  ح�سن  تاأليف  القد�ص" من  "حار�ص 

ثالث تعاون بينهما بعد �سباعية "اخلريف" وم�سل�سل "الطويبي".
اإىل جانب ر�سيد ع�ساف الذي  الن�سائية يف العمل  وجت�سد عرفة البطولة 
املو�سم  اأع��م��ال  اأول  يف  ح�سورها  لتثبت  ال��ذك��وري��ة،  البطولة  دور  ي���وؤدي 

الدرامي اجلديد، على اأن يتم الت�سوير بني مدينتي دم�سق وحلب.
على  ال��ظ��ه��ور  م��ن  ع��رف��ة  منع  اأن  م��وؤك��د  وب�سكل  تبني  ث��ان��ي��ة،  ناحية  م��ن 
يتعلق يف هذا  ر�سمياً  ق��راراً  �سائعة، ومل ت�سدر   ال�سورية جمرد  ال�سا�سات 
اأب��داً، يف وقت رحب وزير الإع��الم ال�سوري باأمل عرفة يف ات�سال  املو�سوع 

هاتفي بينهما، موؤكداً اأنها قيمة فنية كبرية ل ميكن ال�ستغناء عنها.

�ضفاء �ضلطان تقلد نان�ضي 
عجرم وهيفاء وهبي !

قلدت املمثلة الأردنية �سفاء �سلطان الفنانتني نان�سي عجرم وهيفاء وهبي، 
بطريقة طريفة ومميزة على اأنغام اأغنية "عّلي ال�سحكاية" للفنان امل�سري 

هاين �ساكر.
ال�سوري  الربامج  ومقّدم  املمثل  منها  طلب  اأن  بعد  اخلطوة  هذه  وج��اءت 

با�سم ياخور ذلك يف برناجمه "اأكلناها".
اجلدير ذكره ،اأن �سلطان انتهت اأخرياً من ت�سوير دورها يف م�سل�سل "رياح 
ّور  ال�سموم"، من تاأليف �سليمان اأبو�سارب واإخراج �سائد ب�سري الهواري و�سُ

العمل يف الأردن.
وكانت حتدثت اأخرياً عن عملها قائلة: "هذا اأول م�سل�سل بدوي يل خالل 
املنتجة،  ال�سركة  وم��ع  امل��خ��رج  م��ع  ت��ع��اون يل  ث��اين  وه��و  الفنية،  م�سريتي 

وير�سد ق�سة حب خمتلفة يف العامل البدوي".

لقاء �ضويدان: نعي�ش ع�ضر 
)و�ضائل اجلفاء االجتماعي(

�سويدان،  ل��ق��اء  امل�����س��ري��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ���س��ارك��ت 
متابعيها عرب �سفحتها ال�سخ�سية مبن�سور 
الجتماعي.  ال��ت��وا���س��ل  م���واق���ع  ي��ه��اج��م 
ريت  )يا  قائلة:  ال�سورة  علي  وعلقت 
اتربينا  اللي  نرجع للقيم والأخ��الق 
يف  مهم  دور  ليه  اإن�����س��ان  ك��ل  عليها 
احلياة اأنا �سد بو�ستات ال�ستغناء 

اللي منت�سرة حاليا(.
ن�سرتها  التي  ال�سورة  وهاجمت 
الذين  الأ���س��خ��ا���ص  بع�ص  ل��ق��اء 

مل��ن�����س��ورات ع��ل��ى م��واق��ع التوا�سل  ي��روج��ون 
ن�����س��ر اجلفاء  الج���ت���م���اع���ي، حت���ر����ص ع��ل��ي 
اجلفاء  ب���)و���س��ائ��ل  و���س��ف��ت��ه��ا  اإذ  الأ�����س����ري، 

الجتماعي(.
وتلقت لقاء الكثري من التعليقات الإيجابية 
بتكثيف دور  وت���ن���ادي  روؤي��ت��ه��ا،  ت��دع��م  ال��ت��ي 
ما  ب�ساأن  التوعية  يف  وامل�ساهري  الفن  جنوم 
التوا�سل  م��واق��ع  رق��اب��ة على  م��ن دون  ي��ث��ار 

الجتماعي.
اجلزء  م��وؤخ��را  لها  عر�ص  امل�سرية  الفنانة 

الثاين من م�سل�سل )البيت الكبري(، والذي 
الأول من  ب��ع��د جن����اح اجل�����زء  ب���ه  ����س���ارك���ت 

العمل.
)البيت الكبري( بطولة �سو�سن بدر، لو�سي، 
ط��ارق �سربي،  كامل،  امل�سري، جمدي  دنيا 
وعدد كبري من النجوم، وحقق العمل ن�سبة 

م�ساهدة عالية.
ق��د احتفلت موؤخرا  ���س��وي��دان،  ل��ق��اء  وك��ان��ت 
ب��ع��ي��د م��ي��الده��ا، مب�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري من 

جنوم الفن.

وال�صوت  واملوهبة  والكاريزما  واجلمال  التهذيب  الرقي  كيانها،  يف  يتحد 
النجاح  على  والإ�صرار  والتحدي  املثابرة  �صخ�صيتها،  يف  ويجتمع  احللو، 
بدليل اأدائها واجباتها كاملة كزوجة واأم لثلث بنات، وح�صورها القوي 

يف املجال الفني كي تبقى دومًا يف ال�صدارة. وهكذا هي املطربة اللبنانية 
الن�صخة  عن  حتدثت   ، حواراتها  اأحدث  يف  التي  عجرم،  نان�صي 

املقبلة من برنامج )ذا فوي�ص كيدز(، والتغيريات التي طراأت 
املقبلة  اأ�صطوانتها  موعد  عن  وتك�صف  التحكيم،  جلنة  على 

وخططها، وجتيب عن اأمومتها والعتزال.
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

عمر بن من�صور

ي���ا خ��ف��ي��ف ال�����روح ك��ي��ف ان��ت��وا

تك�رم�ت�وا ل���و  ارح��م�����ون�����ي 

بن�ت�وا وال  ل��ي  وق��������ت/ن  م��ر 

ه��ن��ت��وا ال  ال������روح  ذا  ارح����م����وا 

م��ا زه����ايل وق�����ت ل�����و م��� ان��ت�����وا

متلك�ت�وا ب��ي  ال�ل�ي  ان�����ت�����وا 

اع��واق�����ه م�����ن  قلب�ي  �شف�ا  ي��ا 

ا�شفاق�ه م�����ن  وان�����ا  ب��ال��و���ش��ل 

ان��ت��ظ�����ر م�����ن ط��������ول اف�����راق�����ه

ت�واق�ه بال��ش�وق  ل�ك�م  ل�����ي 

ان���ت ���ش��ع��د ال��ق��ل�����ب وا���راق�����ه

ب��ال��ر���ش�����ا وال��ط��ي�����ب واخ��اق�����ه

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

يتعب الرجال من دون الطموح

                              و احلياة : ا�رار و الدنيا : كفاح !

كل مطلع فجر.. ابني لك �روح

                                  ال متوت االاّ و �شانع لك جناح  !

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

عبداهلل عوجان

ل ترّدين
اعي������ص وتبغان��ي  بحب��ك  ت��ب��لين  كي�����ف 

وطي�ص وم�����زوٍح  �صحك  امل�����ص��األ��ة  اح�����ص��ب  ك��ن��ت 

وري�ص  ج��ن��ح��اٍن  ب���دون  يكف�����خ  خفوق��ي  ل��ك 

يجي�ص ب�ص��درك  الل�ي  ال��ك��لم  اخفيت  ليتك 

مايطي����ص ك���لٍم  ت��ن��ر  قم�����ت  ان�����ك  لك��ن 

جي�ص ���ص��ه��وم  ت��ق��ول  �صهمها  ال��ل��������ي  وال��ع��ي�����������ون 

لي�ص غ��ري  م��ن  ل��ك  و�صلمت   .. م��ق��اوم��َت��ك  ع���ن 

اعي�ص م��ا  دون���ك  وم��ن  امان���ه  م��ْع��ك  واع��ت��ربين 

ت���رّدين  ب�����ّص  ولم�����������اك  و�ص���لك  ع�����ن  وان�����ت 

ق���ّدين ب�صي�فه  ال��ل��������������ي  ب��ح��ب��ك  ط��ح�����������ت  ل��ي�����������ن 

ب�����ّص ل ا���ص��رع ل��ك وان��������ا ا���ص��رع��ت ه��������ّد وَه����ّدين

ِه����ّدين  تكف����ى  واب��ق�����������������������ول  اب��ه�����������ّدك  ك���ان 

وَه����ّدين ه��������واك  ح��ي�����ل��ه  ه��������������ّد  خ���ف���وٍق  ع�����������ن 

و�ص���ّدين ع��ل��������ّي  ع��ن��ف��وان��ه  ب��اأق�����������������وى  غ�������ار 

ق��ّدين ع��ي��ون��ك  وم���ن  عيون���ك  اأ�صي�����ر  ْو����ص���رت 

ت���رّدين ل  الو�ص�����ل  طلبت  ل  امان����ه  ْوم���ْع���ك 

ريــتـ�يــت
 

مّنك �صباح اخلري : ع�صرة �صباحات

بح فيه من الفرح .. عمر كامل ! كل �صُ

******

ل حتاول م� اأنت ب� اأق�صى من ظرويف ،

كانت اأكرب من رجاء حبك / واأمانك !

حّبني ب� عيوبي ب� حزين ب� خويف ،

ل توّقع مني .. اأتغرّي ع�صانك !

البيت مت�حد

كلنا خليفة
انتوا فخر وانتوا ذخر وانتوا غل �صر وعلن

ياجمدنا الأََزيل،، ويا عز املواطن والوطن

لو تامر انخو�ص البحر ، وان تامر انهني الزمن

تبطي ال�صنني ولطفت عند املكارم جمركم

امركم طوع  يا�صيدي  كّلنا  لعينك  احنا 

ماعندنا مطمح �صوى ان ربّي يطّول عمركم

ن�����ور وج���ه���ه ���ص��ف��ح��ه م����ن امل�����ص��ح��فعبداهلل العكربي يف 

الكعبه رب  غ�����ي�����ر  م�����اف�����وق�����ه  ���ص��������ي�����ٍخ  

ال���ل�����������ي ب�������ذك�������ره ت�����ط�����م�����ئ�����ن ق��������ل��������وب

ب�ن�وب ���ص�����خ��������ص  م��اف��ي��ه  ال��ب��������ص�����ر  اأم�������ا 

بدر املحيني
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