
حني يعط�ض هذ� �ملري�ض �أو ي�سعل يف �أي غرفة من غرف 
�ملنزل حيث تعي�ض، يتعنينّ عليك �أن تتخذ بع�ض �لقر�ر�ت 
و�الحتياطات حلماية نف�سك حتى تكون قادر�ً على �لعناية 
الأن  وذل��ك  للمر�ض،  فري�سة  تقع  �أن  قبل  نف�سه  باملري�ض 
بكترييا �الإنفلونز� تتطاير يف �لهو�ء من دون �أن تر�ها وقد 

نت يف غرفة �أخرى من �ملنزل. ت�سل �إليك حتى لو حت�سنّ
�أو  م�ست�سفى  �أق����رب  �إىل  ت�����س��ارع  �أن  ه��ي  �الأوىل  �خل��ط��وة 
عيادة متخ�س�سة الأخذ لقاح �الإنفلونز� على �لرغم من �أن 
�ليوم  �أخذه  ليبد�أ مفعوله لكن  �أ�سبوعني  �لتطعيم يحتاج 
�أف�����س��ل م��ن �الن��ت��ظ��ار حتى �ل��غ��د حتى ب��وج��ود مري�ض يف 
�أكرث  �ملر�ض قد يطول  �أن مو�سم  �إذ� علمنا  �ملنزل، خا�سة 
من �ملتوقع. �حلديث عن �لتطعيم �سد �الإنفلونز� يتطلب 
�الإ�سارة �إىل نقطة غاية �الأهمية يف وهي �أن �لبع�ض يت�سور 
�أن �لتطعيم ي�سبب �الإ�سابة باملر�ض وهذ� خطاأ كبري كما 
باملر�ض على  �أحدهم  �أ�سيب  �أن  و�إذ� حدث  �الأطباء،  يوؤكد 
�سيكون  �ملر�ض  �أن  �ملوؤكد  �لتطعيم فمن  �أخ��ذه  �لرغم من 
�أقل حدة و�أ�سرع �سفاء كما تقول �لدكتورة ناتا�سا ويذر من 

م�ست�سفى )و�ن ميديكال غروب( يف نيويورك.
�الحتياطات  بع�ض  �تخاذ  من  بد  ال  �لتطعيم  جانب  �إىل 
�أك��رث من �ل��ازم من �ملري�ض  لعل �أولها جتنب �الق��ر�ب 
و�الحتفاظ مب�سافة ال تقل عن مر ون�سف �ملر تف�سل 
بينكما ما مل تكن هناك حاجة ت�ستوجب �الق��ر�ب، لكن 
هذه �لن�سيحة ال تعني باأي حال من �الأحو�ل عدم ق�ساء 
�ل��وق��ت �ل���ازم م��ع �الب��ن �أو �ل���زوج �أو �ل��و�ل��د �أو �ل�سديق 
م�ست�سفى  من  تو�ض  باتريك  �لدكتور  يقول  كما  �ملري�ض 

)مايو كلينيك( �ل�سهري. 

عزل جزئي
�جلزئي  �لعزل  طريقة  ي�سميه  ما  �ملتخ�س�ض  هذ�  يقرح 
�إال  يغادرها  �ملري�ض يف غرفته وال  )كرنتينا( بحيث يظل 
فريو�سات  �نت�سار  حل�سر  حماولة  يف  �لق�سوى  لل�سرورة 

�ملر�ض قدر �الإمكان يف تلك �لغرفة.
يف حال وجود �أكرث من حمام يف �ملنزل ي�ستح�سن تخ�سي�ض 

�أحدها للمري�ض وحده طو�ل فرة مر�سه.
ومن �ل�سروري جد�ً تغيري �لهو�ء يف غرفة �ملري�ض ب�سورة 
�سبه م�ستمرة وذلك عن طريق ترك �لنافذة مفتوحة ولو 
ذلك  ك��ان  �إذ�  ب��امل��روح��ة  �ال�ستعانة  �ىل  ب��االإ���س��اف��ة  جزئياً 

ممكناً.

املري�ض.. طفل
من �لطبيعي �أن �لن�سيحة باالبتعاد عن �ملري�ض ال ت�سري 
فاالبتعاد  �مل��ث��ال..  �سبيل  �ملري�ض طفًا على  ك��ان  ح��ال  يف 
عنه لي�ض خيار�ً مطروحاً �أمام �لو�لدين، لكن هناك بع�ض 
�ملري�ض  طفلها  �الأم  حتمل  ح��ني  �ل��و�ج��ب��ة.  �الح��ت��ي��اط��ات 
كتفها،  على  ر�أ���س��ه  بو�سع  �الأط��ب��اء  ين�سحها  باالإنفلونز� 
فاإذ� عط�ض �أو �سعل مثًا فالرذ�ذ و�لفريو�سات لن تتطاير 

مبا�سرة باجتاه وجهها بل نحو ظهرها.

املاء وال�صابون
م������ن �الح�����ت�����ي�����اط�����ات �ل����وق����ائ����ي����ة 

�ل�سرورية جد�ً �لتي يركز عليها 
�ليدين  غ�سل  �سرورة  �الأطباء 

ب��امل��اء و�ل�����س��اب��ون ب��ع��د كل 
�ملري�ض  م���ع  ت��ام�����ض 

�أو �أ�سيائه، باالإ�سافة 
�الأغ��������ر����������ض  �ىل 
و�مل�������ف�������رو��������س�������ات 
�ملنزلية  و�الأدو�ت 

يلم�سها  �ل�����ت�����ي 
�إىل  ذه����اب����ه  �أث����ن����اء 

و�ل��ع��ودة منه  �حلمام 
غ�سل  غ���رف���ت���ه..  �إىل 

�ليدين قبل �الأكل وقبل 
�ل�سرب وقبل مل�ض �أي جزء من �أجز�ء 

�لوجه. �لطريف يف مو�سوع غ�سل �ليدين ما ين�سح 
به �لدكتور تو�ض.. عدم �لغ�ض، �أي �سرورة غ�سل �ليدين 

بطريقة �سحيحة ملدة خم�ض ع�سرة ثانية على �الأقل ولي�ض 
�أن  توؤكد  �لطبية  فالدر��سات  �لعتب(،  )رف��ع  طريقة  على 
ثمانني يف �ملائة من �الإ�سابات تنتقل بالعدوى عن طريق 

�للم�ض �أو �لعط�ض يف �لوجه �أو على مقربة منه.

التنظيف
ي�ستح�سن  و�ل�سابون  ب��امل��اء  �ليدين  غ�سل  �ىل  باالإ�سافة 
�أي�ساً �ال�ستعانة بالغ�سول �لطبية �ملطهرة و�ملحارم �لورقية 
كحنفية  �ملري�ض  يلم�سها  �لتي  �الأ�سياء  كل  مل�سح  �ملطهرة 
تلك  �أو  �لكمبيوتر  �أو  �لهاتف  �أو  �ل��ر�د  م�سكة  �أو  �حلمام 
�ل��ت��ي ت��ك��ون ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن��ه، ع��ل��ى �أن ي��ت��م ذل���ك ب�سورة 
يومية �أو مبعدل مرتني يف �ليوم. �لتنظيف و�لغ�سل �جليد 
ال بد �أن ي�سمل �الأطباق و�الأدو�ت �لتي ي�ستخدمها �ملري�ض 
تاأجيل  ع��دم  هي  هنا  �لن�سيحة  و���س��ر�ب��ه..  طعامه  لتناول 
غ�سل هذه �الأ�سياء، و�أي�ساً عدم تنظيفها مع بقية �الأطباق 
بكترييا  �إن  )وي��ذر(  �لدكتورة  تقول  و�ل�سكاكني.  و�ملاعق 
�الإنفلونز� �ملتطايرة يف �لهو�ء تظل فعالة لعدة �ساعات وال 
�إطار عملية  �أو �ل�سعلة. ويف  متوت مبجرد �نتهاء �لعط�سة 
�لتنظيف و�الإجر�ء�ت �لوقائية يجب تبديل �سر��سف �سرير 

�ملري�ض و�أغطيته ومنا�سفه يومياً وغ�سلها باملاء �ل�ساخن.

الكّمامة
امة يف حال وجوده على  يلجاأ �لبع�ض �ىل ��ستخد�م �لكمنّ
�أن  نف�سه  �ملري�ض  من  يطلب  �أن  �أو  مري�ض،  من  مقربة 
و�ملتخ�س�سني  �الأطباء  لكن  امة،  بالكمنّ و�أنفه  فمه  يغطي 
ي���وؤك���دون �أن ف��و�ئ��د م��ث��ل ه���ذه �خل��ط��وة �أق���ل بكثري مما 
الأن  �ملر�ض  �نت�سار  متنع  ال  امة  فالكمنّ �لكثريون  يت�سور 
امة  �لكمنّ متنعها  �أن  م��ن  �أق���وى  و�ل��ف��ريو���س��ات  �لبكترييا 
من �لو�سول �إىل هدفها فهي تبحث عن مكان د�فئ.. قد 

تعرقلها قليًا لكنها ال متنعها.

فئات عمرية
�أك��رث من  ووق��اي��ة  هناك فئات عمرية يف حاجة �ىل رعاية 
�لبيت، وهذه  باالإنفلونز� يف  غريها يف حال وجود مري�ض 
�لثانية و�مل�سنون فوق �خلام�سة  �لفئات هي: �الأطفال دون 
يعانون  �لذين  و�أول��ئ��ك  �حل��و�م��ل  �ىل  باالإ�سافة  و�ل�ستني 
�أو ح����االت م��ر���س��ي��ة �أخ�����رى، فهوالء  �أم���ر�����ض  �أ����س���ًا م��ن 
جميعهم �أكرث عر�سة من غريهم لاإ�سابة باملر�ض و�نتقال 
�لعدوى �إليهم. فاإذ� الحظت �أي تغري غري طبيعي على �أي 
من هوؤالء ك�سعوبة �لتنف�ض �أو �لدوخة �أو �ل�سعال �أو �رتفاع 

درجة �حلر�رة ي�ستح�سن ��ست�سارة �لطبيب على �لفور.

بوابات رئي�صية  3
�سخ�ساً  تهاجم  حني  �الإنفلونز�  بكترييا  �إن  �الأطباء  يقول 
ال جتد �أمامها غري ثاث بو�بات لدخول ج�سمه هي �لفم 
يريد  من  على  يتعنينّ  �حلالة  ه��ذه  ويف  و�لعينان،  و�الأن���ف 
�لبو�بات  ه��ذه  من  �أي  مل�ض  ع��دم  بالعدوى  �الإ�سابة  جتنب 

قبل غ�سل يديه جيد�ً باملاء و�ل�سابون �أو تطهريهما.

باطن الكوع
�ل�سعال  �أو  للعط�ض  �الإنفلونز�  مري�ض  ��سطر�ر  ح��ال  يف 
وال تتو�فر لديه �أو على مقربة منه حمارم ورقية ين�سحه 
باطن  على  فمه  و�سع  بعد  �ل�سعال  �أو  بالعط�ض  �الأط��ب��اء 

�لكوع ولي�ض بتغطيته باليد.
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جتربة ناجحة لعالج �سرطان الثدي 
جنح فريق من �لعلماء �ليابانيني يف ��ستبد�ل ن�سيج رقيق تفقده �ملري�سات 
�ال�ستبد�ل هذه  وتتم عملية  �لعمليات �جلر�حية.  �أثناء  �لثدي  ب�سرطان 
�أج�سام �ملري�سات بخاياهن  �أخ��رى من  �أج��ز�ء  �ملاأخوذ من  مبزج �لدهن 

�جلذعية.
وقالت �سحيفة �سند�ي تلغر�ف �إن حماوالت �سابقة لت�سكيل ن�سيج �سدر 
وحده  �ل��ده��ن  با�ستخد�م  �ملري�سات  يف  مفقود  �آخ���ر  ن�سيج  حم��ل  ليحل 
%30 فقط حيث �سرعان ما متكن �جل�سم ثانية  حققت جناحا بن�سبة 

من �مت�سا�ض �خلايا يف معظم �حلاالت.
وبعد �إ�سافة تقنية �خلايا �جلذعية �رتفعت ن�سبة �لنجاح ملا بني70% 
�لن�سيج  �أوعية دموية جديدة قادرة على دعم  و%90 نظر� ال�ستحد�ث 

�جلديد.
وتركزت جهود �لفريق �لذي قاده بن ناكاياما -�الأ�ستاذ �مل�ساعد بجامعة 
توتوري �ليابانية- على �لن�سوة �لائي �حتجن �إىل �إجر�ء جر�حة لتكبري 

�ل�سدر بدال من عملية ت�سحيح كلي لعيب فيه.
بت �لتقنية �جلديدة هذه على خم�ض ن�ساء تر�وحت �أعمارهن بني  وقد ُجرِّ
ثاثني و�ستني عاما بعد تعافيهن من �سرطان �لثدي وذلك باأن ��سُتخدم 
وُم��ِزَج��ت مع  �لبطن  �أو م��ن مناطق م��ن  �أور�ك��ه��ن  ده��ن م�ستخل�ض م��ن 

خاياهن �جلذعية.
�لعلماء جناح  �أعلن  كامل،  عام  ملدة  �ل�سحية  �لن�سوة  وبعد مر�قبة حالة 
�إ�سابة  �أي  �الإب��اغ عن  �م��ر�أة منهن دون  �أُجريت على كل  �لتي  �جلر�حة 

بعدوى �أو �نتكا�سة ملر�ض �ل�سرطان.

 يعاك�س الفتيات بثعبان �سام

جلاأ عامل �إىل حيلة غريبة من نوعها ملعاك�سة �ل�سيد�ت و�لتحر�ض بهن 
ب�سو�رع �لو�يلى ومنطقة حد�ئق �لقبة يف م�سر، بعدما حمل ثعبانا كبري� 
�سام ور�ح يجوب به �ل�سو�رع، مما ت�سبب فى �إثارة حالة من �لذعر و�لرعب 
بني �لن�ساء �ملارة، و�للو�تى تعالت �سرخاتهن و�سقطت دموعهن فى منظر 
غري �أخاقى، ومل يكتف بكل هذ� بل �إنه بد�أ ي�ستقطبهن باالإكر�ه، ويلقى 
عن  �إب��ع��اده  يحاولن  �أو  عليه  يعر�سن  عندما  �أج�سادهن،  على  �لثعبان 
طريقهن، لوال تدخل �الأهاىل و�ملارة و�ملباحث و�سبطه ل�سادت �لفو�سى 
�سرطة  ق�سم  مباحث  رئي�ض  في�سل  �سريف  �ملقدم  تلقى  �ل��ط��رق.  ب�ستى 
�أث��ن��اء �سري ك��ل من  �أن��ه  ح��د�ئ��ق �لقبة باغا م��ن �الأه���اىل ي��وؤك��دون فيه 
28 �سنة، و�ملقيمتني  34 �سنة ربة منزل و�سقيقتها �سريين  جن��اء.ف. 
حممود.ب.20  لهما  تعر�ض  �لقبة،  ح��د�ئ��ق  مبنطقة  �خل���ري�ت  ب�سارع 
�سنة عامل ومقيم بالو�يلى بالكام و�الألفاظ �خلاد�سة للحياء، وحاولن 
مل  بالثعبان.  �أع�سابهما  ويثري  يلحقهما  بد�أ  �أنه  �إال  عنه  �البتعاد  كثري� 
تتمالك �ل�سقيقتان نف�سيهما ور�حتا ت�سرخان باأ�سو�ت عالية وت�سيحان 
�ملارة  جلميع  كامل  ذع��ر  فى  ت�سب  مما  مفهومة،  وغ��ري  مبهمة  بكلمات 
بال�سارع  مطاردتهما  على  �أ�سر  �أن��ه  �إال  �لو�يلى،  �سكة  مبنطقة  و�ل�سكان 
تدخل  وعندها  بال�سارع،  �سريهن  �أثناء  ج�سديهما  على  �لثعبان  و�ألقى 
�مل��ارة و�الأه��اىل �لذين متكنو� من �سبطه وت�سليمه �إىل مباحث �لق�سم. 
من  و�سريطني  �مل�سبوط  �لثعبان  على  بحيازته  ع��رث  �ملتهم  وبتفتي�ض 
حتت  �لو�قعة  بارتكابه  تف�سليا  و�ع��رف   ، �لباركنول  �ملخدرة  �الأقر��ض 
�لثعبان  على  �لتحفظ  ومت  ب��ال��و�ق��ع��ة،  حم�سر  فتحرر  �مل��خ��در،  ت��اأث��ري 
�أ�سامة �ل�سغري  وت�سليمه �إىل حديقة �حليو�ن باجليزة، وباإخطار �للو�ء 
م�ساعد �لوزير لقطاع �أمن �لقاهرة، �أمر باإحالة �ملتهم �إىل �لنيابة �لعامة 

�لتى با�سرت �لتحقيق وقررت حب�سه 4 �أيام على ذمة �لتحقيقات.

ال�سم�س تبت�سم !
�لتقط فلكي هاٍو �سور�ً نادرة لل�سم�ض تظهرها وكاأنها تبت�سم �ساخرة يف وجه 
�لتلي�سكوب �ملتقدم، �لذي طوره هو �سخ�سياً. وتظهر يف تلك �ل�سور �لتي 
�سم�سية �سخمة،  �نفجار  كتلة  �لريطانية  �لديلي ميل  ن�سرتها �سحيفة 
�لتي تظهر على �سطحها وكاأنها ت�سبه �البت�سامة. و��ستخدم �لفلكي ديف 
تايلر 71 عاماً يف خمتره يف ويكومب بريطانيا،  تلي�سكوب 5 بو�سات، 
�ملغناطي�سي  �مل��ج��ال  تقطع  �لتي  هيدروجينية،  مبر�سحات  وزوده  ط��وره 
لل�سم�ض. وقال تايلر: عندما تنظر لل�سم�ض من خال �لتلي�سكوب �حلايل 
جتد منظره ر�ئعاً، ولكني فوجئت بال�سور �حلالية �لتي ت�سبه �البت�سامة 

�ل�ساخرة �لتي يوجهها لنا.
و�أنا  �أي��ام  خم�سة  لنحو  م�ستمرة  �البت�سامة  تلك  ظلت  لقد  تايلر:  وتابع 
�ختفت  حتى  �سكلتها،  �لتي  �ل�سم�سية  �النفجار�ت  تطور  و�أتعقب  �أتعقبها 

متاماً من على �ل�سا�سات. 

بغداد عا�سمة الثقافة العربية لعام 2013
توجت بغد�د ر�سميا عا�سمة للثقافة �لعربية لعام 2013. و�حتفت �لعا�سمة 
�لعر�قية بهذ� �حلدث �لثقايف �ملهم خال حفل ر�سمي �أقيم يف خيمة يف منتزه 
�لزور�ء و�سط �لعا�سمة مب�ساركة نوري �ملالكي رئي�ض �لوزر�ء و�لدكتور نبيل 
�لعربي �أمني عام جامعة �لدول �لعربية وح�سد من �لوفود �لر�سمية �لعربية 
و�الأجنبية بجانب 300 مثقف ومفكر و�ساعر عربي و�أجنبي. و�أعرب �ملالكي 
خال حفل �الفتتاح عن �أمله با�ستعادة �لدور �لريادي لعا�سمة �لعبا�سيني..
وقال �إن بغد�د �لتي كانت م�سدر ��سعاع لكل �لعامل تنه�ض �ليوم من جديد 
بعون �هلل وبهمة �لعر�قيني و�أ�سقائهم �لعرب وكل �ملتنورين و�الأحر�ر يف هذ� 
�أن  قبل  �سمه  ن�سري  �لعر�قي  �لعود  ع��ازف  �أنغام  على  �حلفل  و�فتتح  �لعامل 
بغد�د  حفل  ت�سمن  كلمته..فيما  ليلقي  �ل��ذي  �ل��وزر�ء  رئي�ض  �ملن�سة  يعتلي 
معار�ض  بجانب  فنية  عرو�ض  ع��دة   2013 لعام  �لعربية  �لثقافة  عا�سمة 
للكتب و�للوحات �لت�سكيلية و�ملقتنيات �ل�سعبية. ويقام يف �إطار فعاليات بغد�د 
عا�سمة �لثقافة �لعربية ن�سب كبري يف �ساحة �لفردو�ض يف و�سط �لعا�سمة 
يرمز �إىل تاريخ هذه �ملدينة �لعريقة �لتي �أ�س�سها �خلليفة �أبو جعفر �ملن�سور. 
على  عاما   1250 مب��رور  �ملا�سي  �لعام  �حتفلت  �لعر�قية  �لعا�سمة  وكانت 
تاأ�سي�سها فيما تاأمل �أن ي�ساعد �ختيارها عا�سمة للثقافة �لعربية لهذه �ل�سنة 
على ��ستعادة دورها �لثقايف بعد ع�سرة �أعو�م على �لغزو �الأمريكي للعر�ق وما 

�سهده هذ� �لبلد من �أعمال عنف دموية.

يحمي  ال����زي����ت����ون  زي�����ت 
م���������ن االل������ت������ه������اب������ات
�لزيتون   زي�����ت  �ن  در������س����ة  ت���ق���ول 
�اللتهابات  م�ساد�ت  على  يحتوي 
وت�سمل م�ساد�ت �الأك�سدة و�لدهون 
تقلل  �مل�سبعة، وهذه  �الأحادية غري 
لالتهابات.  �مل�����س��ب��ب��ة  �مل���رك���ب���ات 
�لريا�ض  �سحيفة  ن�سرته  ما  ووفق 
�لزيتون  زي�����ت  ف������اإن  �ل�������س���ع���ودي���ة 
وك   E وه   D د  ف��ي��ت��ام��ني  ي��ح��وي 
K وهي ذو�بة يف �لدهون، وكذلك 
ب��ي��ت��اك��اوت��ني و�ل������ذي ي��ت��ح��ول �إىل 
فيتامني �أ A. وكل ملعقة من زيت 
ملجم   2-1 على  حتتوي  �لزيتون 
وهي متثل 10-%20 من �جلرعة 
�ملطلوبة من فيتامني ه E ويخزن 
لفرة  �جل�����س��م  يف   E ه  ف��ي��ت��ام��ني 
طويلة يف �لدهون د�خل �جل�سم ويف 
�أي�ساً  غني  �لزيتون  وزي��ت  �لكبد. 
K و�ملتو�جد ع��ادة يف  بفيتامني ك 
يف  يوجد  حيث  �خل�سر�ء،  �الأور�ق 
زيت  يف  �مل��وج��ودة  �لكلورفيل  م���ادة 
ي�ساعد   K ك  وفيتامني  �لزيتون، 
�جل�سم  وي�ساعد  �ل��دم  جتلط  على 
�لكال�سيوم مما  �ال�ستفادة من  على 
يعطي عظام قوية. ويعتر �لبويل 
�أهم  �أح���د  �ل��زي��ت��ون  زي��ت  فينول يف 
م�ساد�ت �الأك�سدة، وهو ي�ساعد على 
عدم تكون �لدهون و�لكولي�سرول 
يف �ملعدة و�الأمعاء مما ي�ساعد على 
�ل��ده��ون يف  �أن��زمي��ات تك�سري  تكون 

�لبنكريا�ض.

ق�������������������وات خ�����ا������ص�����ة 
ت���رف�������ض زي���ه���ا اجل���دي���د 
رف�����������س�����ت �ل���������ق���������و�ت �خل�����ا������س�����ة 
�لر�سمي  زيها  �رت���د�ء  �لريطانية 
باأنه  وو���س��ف��ت��ه  �جل����دي����د،  �مل���م���وه 
مهلهل وو�سيع ويجعلها تبدو مثل 

نظريتها �الأمريكية.
�سندي  �أون  �سن  �سحيفة  وق��ال��ت 
لعة  ن��ق��ًا ع���ن م�����س��ادر مطنّ �م�����ض 
�ل��ق��و�ت �خل��ا���س��ة رف�سو�  ق���ادة  �أن 
�ل������زي �جل����دي����د �ل������ذي ك���لنّ���ف 40 
وطلبو�  ��سرليني،  جنيه  مليون 
مموهاً  زي����اً  ج��ن��وده��م  ي���رت���دي  �أن 
�ث��ن��اء تو�جدهم  ب��ال��غ��اب��ات  خ��ا���س��اً 
هريفورد  مب��دي��ن��ة  ق��اع��دت��ه��م  يف 

�لريطانية.
�جلديد  �ملوحد  �ل��زي  �أن  و��سافت 
للقو�ت �خلا�سة �لريطانية ينهي 
لديها،  �ملتبعة  �لتقاليد  من  عقود�ً 
وب���د�أ ج��ن��وده��ا �رت��د�ئ��ه م��وؤخ��ر�ً يف 
قادة  ي��ق��رر  �أن  ق��ب��ل  �ف��غ��ان�����س��ت��ان، 

�جلي�ض تعميمه.

�����ص����ام���������ص����ون����غ ت����ع����ت����زم 
ط������رح غ���اك�������ص���ي ت������اب 3 
�سركة  ب��دء  ع��ن  �إخ��ب��اري��ة  تقارير  ك�سفت 
�ل��ك��وري��ة �جل��ن��وب��ي��ة عملية  ���س��ام�����س��ون��غ 
�للوحية  ح��و����س��ي��ب��ه��ا  ���س��ل�����س��ل��ة  ت��ط��وي��ر 
غاك�سي تاب من �أجل �خلروج بحا�سوب 
وذلك  �ل�سل�سلة،  تلك  من  �لثالث  �جليل 
باأخبار  �ملخت�ض  موبايل  �سام  موقع  وفق 
�سركة �سام�سونغ. ونقل �ملوقع عن م�سدر 
�ملقبل   3 ت���اب  غاك�سي  �أن  �ل�����س��رك��ة  يف 
من  �ل�سركة  معاجلات  ب��اأح��د�ث  �سيزود 
�إك�سيون�ض  �إك�سينو�ض وهو �ملعالج  �سل�سلة 
�سيزود  كما  �لنو�ة،  ثماين  كور  �أوكتا   5
 Full �ل��ك��ام��ل  �ل��و���س��وح  ب��دق��ة  ب�سا�سة 
�لتي  �لتقنية  بنف�ض  م�سنوعة   HD
�أ�ض  غاك�سي  هاتف  ب�سا�سة  ��ستخدمت 
�أيام.  قبل  �ل�سركة  عنه  �أعلنت  �ل��ذي   4
و�أ�ساف �ملوقع �أن �ل�سركة مل ت�ستقر بعد 
�جلديد،  �حل��ا���س��وب  �سا�سة  ق��ي��ا���ض  ع��ل��ى 
حيث تفا�سل بني قيا�سي 10.1 بو�سات 
 ،10.1 ت��اب  به غاك�سي  �ل��ذي طرحت 
�لقيا�ض  وه���و  ب��و���س��ة،   11.6 وق��ي��ا���ض 
وطرحت  �لكورية  �ل�سركة  على  �جلديد 
�لعاملة  �للوحية  �حل��و����س��ي��ب  بع�ض  ب��ه 
ل�سركة   8 وي����ن����دوز  �ل��ت�����س��غ��ي��ل  ب���ن���ظ���ام 

مايكرو�سوفت.

املوز ينمي الذكاء وين�سط الذهن والذاكرة  
�لكبري  يع�سقها  كفاكهة  �مل��وز عند جمال طعمه  فو�ئد  تقف  ال 
قبل �ل�سغري.. بل ميتد �إىل عاج �لكثري من �الأمر��ض كفقر 

�لدم و�ل�سعف �لعام .
ملا  و�لذ�كرة   �ل��ذه��ن  وين�سط  و�ل��ذك��اء  �لفكر  ينمي  �مل���وز  ف���اأن 
يحتويه من �لفو�سفور لذ� فهو مفيد للغاية ملن يبذلون �جلهد 
�أوالدهن  �أن يحر�سن علي تناول  �لذهني ويجب علي �الأمهات 

�ملوز خال �أوقات �ال�ستذكار.
وهو يفيد �أي�سا من يبذلون جمهود� ج�سمانيا مرهقا النه يبني 
�لع�سات ويزيد من كفاءتها الحتو�ئه علي �لعديد من �ملعادن 
جمموعة  علي  والحتو�ئه  و�لفو�سفور  و�حلديد ،   كالكال�سيوم ،  
من �لفيتامينات �لهامة مثل �أ ، ب 1،  ب 2، ب 6،  ب 12  وفيتامني 

ج ون�سبة من د ،  وه� . 
ك��م��ا �أن �مل�����وز مي���د �جل�����س��م ب��ال��ط��اق��ة مل���ا ي��ح��ت��وي��ه م���ن �مل����و�د 
�لكربوهيدر�تية �إىل جانب �لدهون و�لروتني نا�سحة �الأمهات 
�حلو�مل و�ملر�سعات باحلر�ض علي تناول �ملوز وكذلك �الأطفال 
الأنه �سهل �له�سم و�سروري لنمو �الأطفال كما �أن حمتو�ه من 

�لكال�سيوم و�لفو�سفور يقوي �لعظام و�الأ�سنان و�الأظافر . 

�أن يتناولو�  كما ميكن ملر�سي قرحة �ملعدة و�لتهاب �الأمعاء 
با�سافة كوب من  باملوز فهو عاج مفيد وذلك  �للنب  �سر�ب 

�للنب �ىل �ملوز و�سربه يف �خلاط
�ل��ك��ل��ي وعاج  �أي�����س��ا تن�سيط  �ل��ع��اج��ي��ة  �مل����وز  ف��و�ئ��د   وم���ن 
للروماتيزم  مقاوم  �أي�سا  وهو  �لنقر�ض ،   ومر�ض  �ال�سقربوط 

و�لتهاب �الأع�ساب . 
و�لذين يعانون من �لبد�نة ،  �و �حل�سو�ت �ملر�رية �و �مر��ض 

�لكبد وكذلك مر�سي �ل�سكر ب�سرورة عدم �الكثارمن 
تناول �ملوز خ�سو�سا من يعانون �حل�سا�سية منه  

كما تن�سح ب�سرورة �لتاأكد من متام ن�سج 
�مل���وز ف��ا ي��وؤك��ل وه��و �أخ�����س��ر ويجب 

ل�سوء  جت��ن��ب��ا  ج���ي���د�  م�����س��غ��ه 
�له�سم.

 �صرورة غ�صل اليدين بطريقة �صحيحة ملدة خم�ض ع�صرة ثانية على االأقل

يف بيتنا مري�س بالإنفلونزا
لكن  االإنفلونزا،  مري�ض  عن  االإمكان  قدر  باالبتعاد  االأزلية  احلكمة  تن�صح 
حني يكون هذا املري�ض هو االبن اأو الزوج اأو الوالد اأو حتى ال�صديق املقرب 
فامل�صاألة تختلف وال يعود لهذه الن�صيحة جدوى اأو مفعول، فما العمل اإذن 

خا�صة ونحن يف مو�صم االإنفلونزا التي جتتاح العديد من دول العامل؟



•• العني - الفجر:

�ف��ت��ت��ح �ل���دك���ت���ور حم��م��د ي��و���س��ف ح�سن 
ب��ن��ي ي��ا���ض ن��ائ��ب م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �سباح 
�لغذ�ئية  �لتوعية  �أ�سبوع  فعاليات  �أم�ض 
�الأغذية  ك��ل��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل���ت���ي  �ل�����س��ن��وي��ة 
و�ل��زر�ع��ة وذل��ك مببنى �حل��رم �جلامعي 
�لدكتور  و�أكد  �لطالبات،  بكليات  �جلديد 
حممد يو�سف ح�سن يف كلمته �الفتتاحية 
على دور �لكلية يف تعميق مفاهيم �لثقافة 
�سحة  على  �حل��ف��اظ  و���س��رورة  �لغذ�ئية 
تغيري  وذل��ك من خال  و�ملجتمع  �لبيئة 
لدى  خ�سو�سا  �ل�سائد  �لغذ�ئي  �لنمط 
�ل�سمنة  يت�سبب يف ظاهرة  �الأط��ف��ال مما 
مو�جهته،  ي�ستوجب  م��ا  وه���و  و�ل��ب��د�ن��ة 
�الأ����س���رة  دور  �أن  �ل�����س��دد  ه����ذ�  يف  وق�����ال 
هذ�  يف  �ل��ز�وي��ة  حجر  ي�سكان  و�ملدر�سة 
�جلانب للحيلولة دون �نت�سارها وتطويق 

ظو�هرها.
بامل�ساركني  ي���و����س���ف  �ل���دك���ت���ور  ورح������ب 
ر��سد  على  �لدكتور  عن  نيابة  و�حل�سور 
�ل��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر �جل���ام���ع���ة، م�����س��ري� �أن 
�مل�ساركني  جميع  �أدو�ر  تثمن  �جل��ام��ع��ة 
وعلى  و�خل��ر�ء  و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  من 
ر�أ�سهم �لدكتور لوك�ض ماتومان�ض رئي�ض 
فرع  �ل�سمكية  للزر�عة  �لدولية  �جلمعية 

�سرق �أ�سيا و�لبا�سيفيك .

معر�ض  يف  جولته  خال  �لدكتور  و�أ�ساد 
�ملهرجان  لهذ�  و�مل�ساحب  �ملقام  �لتغذية 
�ملعرو�سات  ب���ه  ح��ف��ل��ت  وم���ا  ب��امل�����س��ارك��ني 
�لتعريفية  ومل�سقاته  �ملتعددة  باأجنحته 
و�ل���ت���وج���ي���ه���ي���ة ب��ك��ي��ف��ي��ة �ل���ت���ع���اط���ي مع 
م��ت��ط��ل��ب��ات �ل�����س��ح��ة �ل��ع��ام��ة م���ن خال 

�لتغذية �ليومية لكل �ملر�حل �ل�سنية.
م��ن خر�ء  ع��دد  ��ست�سافة  وق��د مت  ه��ذ� 
عمل  ور���������ض  يف  و�ل���������س����ح����ة  �الأغ�������ذي�������ة 
�أكرث من  وحما�سر�ت مب�ساركة وح�سور 
�خلر�ء  �أجمع  حيث  طالبة   10.000
�لنمط  ت��غ��ي��ري  �أه���م���ي���ة و�����س����رورة  ع��ل��ى 

�لغذ�ئي �ل�سائد حمذرين يف �لوقت نف�سه 
من ��ستفحال هذه �لظاهرة �ل�سالبة.

�الأغذية  بكلية  �ل��ت��غ��ذي��ة  ق�سم  ق���دم  ك��م��ا 
ت�سمنت  وور���ض عمل  و�ل��زر�ع��ة معار�ض 
من��اذج ومل�سقات حت��ذر من �الإف���ر�ط يف 
مرحلة  يف  �ل�سمنة  م��ن  للوقاية  �ل��غ��ذ�ء 
ودر��سات  م�ساركة  عن  ف�سا  �لطفولة، 
منطقة  م��در����ض  م��ن  جتريبية  تد�خلية 

�لعني �لتعليمية.
�أع�����س��اء فريق  �أن يقدم  ه��ذ� وم��ن �مل��ق��رر 
در��سة  بالكلية  �لتغذية  ق�سم  من  �لبحث 
حت��ل��ي��ل��ي��ة ع���ن ن��ت��ائ��ج �ل��ب��ح��وث يف �إط����ار 

وكان  و�لبد�نة،  �ل�سمنة  ظاهرة  حماربة 
قد  �لتغذية  الأ���س��ب��وع  �مل�ساحب  �مل��ع��ر���ض 
متعددة  ريا�سية  الأن�سطة  م�ساركة  �سهد 
�ل�سحي  �ل��ط��ه��ي  ع���رو����ض  م���ن  ومن�����اذج 
و�لتعليمي من قبل متخ�س�سي �لتغذية، 
بع�ض  ممثلي  �ملعر�ض  يف  �أي�سا  و���س��ارك 
و�ملوؤ�س�سات  و�الأدوي�����ة  �الأغ���ذي���ة  م�سانع 
�ل�سحية. ومن جانبه �أ�سار �لدكتور غالب 
�حل�سرمي عميد كلية �الأغذية و�لزر�عة 
ملو�جهة  �جل���ه���ود  ت�����س��اف��ر  �أه���م���ي���ة  �إىل 
�الأطفال،  عند  خ�سو�سا  �لبد�نة  م�سكلة 
ظاهرة  يف  �ل��رئ��ي�����ض  �ل�����س��ب��ب  �إن  وق�����ال 

�ل�سمنة ينعك�ض يف �ل�سلوك �لنمطي غري 
�لغذ�ئي  �ل��ن��ظ��ام  م��ن  و�ل��ن��اج��م  �ل�سحي 
�الأطفال ومنط  �ملتو�زن خا�سة بني  غري 
�حلياة �ل�ساكنة وغري �ملتنا�سقة من حيث 

�ملعرفة و�الجتاهات و�ل�سلوك.
 و�أ�سار �حل�سرمي �إىل �أن ن�سر نتائج هذ� 
�ملعر�ض و�ملهرجان �سي�سهم بقدر كبري يف 
�ل�سلة  ذ�ت  �خلطر  عو�مل  على  �لتحكم 
��سر�تيجيات  وتنفيذ  و�سع  خ��ال  م��ن 
عامة للتغذية و�ل�سحة وتوظيف �الختيار 
�ملنهجي �ملنا�سب لتعديل �ل�سلوك وتغيري 

�لنمط �لغذ�ئي لكافة �سر�ئح �ملجتمع. 

الختبارات الطبية والفعالية
•• العني-الفجر:

�أن  �لدكتور حممد يو�سف ح�سن بني يا�ض على  حر�ض نائب مدير �جلامعة 
ي�سارك طالبات �الأغذية و�لزر�عة فعالياتهم ليبادر باإجر�ء �الختبار�ت �لطبية 

�لتي ت�سمنتها �لفعالية ومن بينها قيا�ض �ل�سغط ون�سبة �ل�سكر يف �لدم. 

تدريب الطيور النادرة
•• العني-الفجر:

تدريب �لطيور �لنادرة �سكلت و�حدة من فعاليات �أ�سبوع �الأغذية و�لزر�عة 
و�الهتمام  �الع��ت��ن��اء  �ل�سحيحة يف  �ل��ط��رق  �مل��درب��ات  �إح���دى  ق��دم��ت  حيث 

بالطيور �لنادرة ومن بينها �ل�سقور و�لببغاو�ت.

التجارب العملية وطالبات الأغذية
•• العني-الفجر:

طالبات �الأغذية و�لزر�عة كان لهن ح�سور متميز يف فعالية خ�س�ست لهن 
�لطالبات  قامت  حيث  �إليها  ينتمني  �لتي  �لكلية  �إقامتها  على  وحر�ست 
و�لدر��سية  �لعلمية  �لقدر�ت  توؤكد  �لتي  �لعملية  �لتجارب  بع�ض  باإجر�ء 
�لتي �كت�سبنها طو�ل در��ستهن . �لتجارب القت ��ستح�ساناً من �حل�سور ويف 

مقدمتهم �أع�ساء هيئة �لتدري�ض. 
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انطالق مهرجان التوعية الغذائية باجلامعة وخرباء
 يف جمال التغذية يحذرون من خماطر ال�سمنة 

•• العني-الفجر:

�لغذ�ء �ملتو�زن �سكل و�حدة من �لفعاليات �لتي قدمتها كلية �الأغذية و�لزر�عة �سمن �الأ�سبوع �لذي �فتتحه نائب 
مدير جامعة �الإمار�ت �لدكتور حممد يو�سف ح�سن بني يا�ض حيث تناولت �لفعالية �أهم �لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي 

يحتاجها �الإن�سان حيث مت �لتاأكيد على �لدور �لهام �لذي تقدمه �لفاكهة و�خل�سر�و�ت لاإن�سان يف �إطار �لغذ�ء 
�ملتو�زن. كما حددت �لفعالية �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي يحتاجها �لفرد وفقاً لطبيعة عمله و�حتياجات ج�سمه.

�لفعالية �سهدت �إقباال كبري� مل يقت�سر فقط على �لطالبات بل تناف�ض عليها �أع�ساء هيئة �لتدري�ض و�الإد�ريني 
من �لعاملني باجلامعة. 

الغذاء املتوازن �سمن اأ�سبوع الأغذية والزراعة

�صارك يف حدث �صاعة االأر�ض

العني روتانا يطفئ جميع الأ�سواء واملكيفيات والأجهزة 
الكهربائية يف الفندق بالإ�سافة اىل �سكن العاملني

•• العني - الفجر

يف �سبيل رفع �لوعي جتاه �لتغري �ملناخي على كوكب �الأر�ض و �لتقليل من 
�الأر�ض  �ساعة  ح��دث  يف  ي�سارك  روتانا  �لعني  �حل��ر�ري  �الإحتبا�ض  ظاهرة 
�يل  باالإ�سافة  �لفندق  �لتكييف يف  و�جهزة  �لكهرباء  باإغاق  عام  كل  مثل 
�سكن �لزماء.  �أُقيم حفل �ساعة �الأر�ض بجو�ر حو�ض �ل�سباحة حيث كان 
للح�سور  فيك�ض مو�سيقاها  تريدر  فرقة  للم�ساركة عزفت  �جلميع مدعو 
�سارك  هو�ئية  بدر�جة  مت�سل  مولد  طريق  عن  بالطاقة  مُتد  كانت  �لتي 
لكل منهم يف حديقة  �سجرة  بزر�عة  قام �حل�سور  و  ت�سغيلها.  �جلميع يف 
�لهامور  من  خايل  �سهر  روتانا  �لعني  يقدم  ذلك  �يل  باالإ�سافة  �لفندق.  
الأن هذ� �لنوع من �ال�سماك علي و�سك �النقر��ض ب�سبب كرثة ��ستهاكه و 
يقدم �لطهاة بالفندق و�سفات �سهية خالية من �لهامور. �مل�ساركة يف هذ� 
�حلدث و�حدة من م�سوؤلياتنا جتاة �ملجتمع الأننا ن�سكن نف�ض �الأر�ض و نود 
مدير  غريب،  �أمي��ن  �ل�سيد  علق  �لقادمة  لاأجيال  �ف�سل  ع��امل  نخلق  �ن 
عام �لعني روتانا.  وتابع قائًا “نحن لن نتوقف �بد�ً عن �مل�ساركة يف هذ� 

�حلدث حيث �ننا ناأمل خللق م�ستقبل �كرث ��سر�قا.



�لن�سور �لتي تبحث عن �جليف وتفت�ض  تكرث هناك 
�ل��ن��ف��اي��ات. ت��اأت��ي م��ن �ل��غ��اب��ة وت��ق��ت��ات م��ن خملفات 
�ملدينة. ُت�سمى )�أوروبو�ض( يف �سمال �لر�زيل، وهي 
ور�أ�ض  معكوف  منقار  لها  ���س��ود�ء  ن�سور  ع��ن  ع��ب��ارة 

كاحلرباء.
�إن �ل��ط��ي��ور جت��ل��ب �سوء  ت��ق��ول �ل�����س��ع��وب �ل��ق��دمي��ة 
�لطالع. �ليوم، ثمة �الآالف منها يف مدينة �ألتامري�، 
�إروين  �الأ�سقف  يقول  �أي وقت م�سى.  �أك��رث من  �أي 
�لفو�سى  على  و��سح  موؤ�سر  هي  )�لن�سور  كروتلر: 

�لتي تعي�سها �ملدينة(.
 يتحدر كروتلر من �لنم�سا وهو �مل�سوؤول عن �إحدى 
�أكر �الأ�سقفيات يف �لعامل، حتى �إنها �أكر من �أملانيا. 
ره  يتحدث عن �لفو�سى ويتوجه �إىل كل كامري� ت�سونّ
ويتكلم ب�سوت عاٍل )رمبا كان �سوته �أعلى من �للزوم 
و�ملوؤ�س�سات  �لكبار  �الأر����س��ي  �أ�سحاب  �إىل  بالن�سبة 
 400 �أع�����د�وؤه م��ك��اف��اأة بقيمة  و�حل��ك��وم��ة(. ع��ر���ض 
�ألف يورو )543 �ألف دوالر( مقابل ر�أ�ض �الأ�سقف. 
�أن  كتبت  �ل��ر�زي��ل  �سمال  يف  �سحيفة  �أب���رز  وح��ت��ى 
�الأ�سقف كروتلر  �لوقت حان )للتخل�ض( منه. يبلغ 
يف �ألتامري�، على طرف  يعي�ض  كان  �الآن.  عاماً   73
�لغابة �ملطرية وو�سط منطقة �الأم��ازون، طو�ل 50 
ت��ق��ري��ب��اً. خ��ال �ل�����س��ن��و�ت �ل��ث��اث��ني �ملا�سية،  ع��ام��اً 
ك���ان ي��ح��ارب ب��ن��اء �ل�����س��د يف ج���و�ر �مل��دي��ن��ة مبا�سرًة، 
يف  �لكثريين  �إىل  بالن�سبة  مالياً  مربح  م�سروع  وهو 

�ملنطقة.
�مل��ن��ظ��م��ات �لبيئية  ي��ق��دم ك��روت��ل��ر و�أ����س���دق���اوؤه م��ن 
�لن�سائح �إىل �ل�سحايا ورفع �لدعاوى �سد �لوكاالت 
�حل��ك��وم��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م �مل�����س��ري�ت �الح��ت��ج��اج��ي��ة. لقد 
حتدث مع �لنيابة �لعامة و�ملحكمة �لعليا يف �لباد، 
وق���اب���ل �ل��رئ��ي�����ض م���رت���ني، وح�����س��د )ج����ائ����زة نوبل 

�لبديلة(، لكن من دون جدوى!

)اجلبل اجلميل(
من �ملتوقع �أن يبلغ �لعدد �ل�سكاين يف �ألتامري� 300 
 100 على  يقت�سر  ك��ان  بعدما  ق��ري��ب��اً،  ن�سمة  �أل���ف 
�سركات  تطلق  ب��ع��ي��دة.  غ��ري  ف��رة  منذ  ن�سمة  �أل���ف 
�أو )�جلبل �جلميل( على  )بيلو مونتي(  ��سم  �لبناء 
)�جلبل  �مل�سروع  معار�سو  ي�سميه  بينما  �ل�سد،  ذلك 
ال، ما يوؤدي  �جلميل �مل�سوؤوم(. يجذب هذ� �ل�سد �لعمنّ
�إىل منو �ملدينة وزيادة حاويات �لقمامة فيها، ف�سًا 

عن جذب �لن�سور �ل�سود�ء من �الأدغال.
�ملعركة �لتي يخو�سها كروتلر �سر�ع �سد �أكر موقع 
ب��ن��اء يف �أك���ر غ��اب��ة م��ط��رية يف �ل��ع��امل. م��ن �ملتوقع 
 .2015 ع��ام  يف   24 �أ�سل  من  توربني  �أول  ت�سغيل 
ما  بقدر  �ل�سد طاقة  �سينتج   ،2019 عام  من  ب��دء�ً 
�لنووية. لتحقيق ذلك،  للطاقة  11 م�سنعاً  ينتجه 
تو�زي  �أر���ض  رقعة  �أل��ف عامل   18 ح��و�ىل  �سيقطع 
يبنون  بنما.  قناة  لبناء  ال  �لعمنّ �قتطعها  �لتي  تلك 
ثالث  لت�سييد  كون�ستان�ض  ب��ح��رية  م��ن  �أك���ر  خ��ز�ن��اً 
�أن ي�سبح هذ�  �مل��ت��وق��ع  �ل���ع���امل، وم���ن  ���س��د يف  �أك���ر 

�مل�سروع رمز�ً ل�سعار �لر�زيل )�لنظام و�لتطور(.
 ،24 �لف�سل  متى،  �إجنيل  كروتلر م�سمون  يقتب�ض 
�الآية 15: )فمتى نظرمت رج�سة �خلر�ب...( ليوؤكد 
هالكة  ب��ح��رية  ع��ن  ع��ب��ارة  �سيكون  �خل����ز�ن  �أن  ع��ل��ى 
وفا�سدة و�أن �ل�سد �سيعني نهاية �لنهر �لذي يغذيه، 
�الأم������ازون، وه���و يتدفق  ر�ف���د يف  �أك���ر  ري���و �سنجو، 
�إىل م��ا ور�ء جم���ال روؤي����ة �الأ���س��ق��ف. وفق  م��ب��ا���س��رًة 
جمرى  و�سيفي�ض  �ل�سنك  حمى  �ستنت�سر  كروتلر، 
�لنهر من �ل�سد �إىل �ملدينة و�ست�سطر �حلكومة �إىل 
�الأق��ل، ال �سيما  �أل��ف �سخ�ض على   40 �إقامة  تغيري 
من  بالقرب  عموماً  يعي�سون  �ل��ذي��ن  �لفقر�ء  �أف��ق��ر 

�سفة �لنهر.
يف غ�سون ذلك، �سيو�جه �ل�سكان �الأ�سليون �ملقيمون 
يف �أ�سفل �ل�سد و�سعاً �سعباً و�سُيجَرون على مغادرة 
�أر��سيهم حني ي�سبحون عاجزين عن �سيد �ل�سمك. 
ي�سف كروتلر �ملكان بعبارة )�آخر قطعة من �جلنة(.

)اأفاتار( يف الربازيل
�ل��ر�زي��ل. لكل  �أب��رز م�سروع مثري للجدل يف  �ل�سد 
�سخ�ض يف �لبلد ر�أيه عن )�جلبل �جلميل(، ال �سيما 
بعد �أن �نتقده بع�ض �ملمثلني �ملعروفني يف �مل�سل�سات 

�لتلفزيونية �لاتينية كونهم يحظون ب�سعبية و��سعة 
ب��ني �ل��ر�زي��ل��ي��ني. ظ��اه��ري��اً، ي��ب��دو �ل��و���س��ع و��سحاً 
ن�سبياً. من جهة، جند �حتاد �لبناء )نورتي �إنريجيا( 
�لطاقة.  ووز�رة  �لفا�سدين  �حلكوميني  و�مل�سوؤولني 
و�لغابة  �الأ�سليني  �ل�سكان  جند  �أخ���رى،  جهة  وم��ن 
���س��ر�ع قدمي  �إن��ه  �ل�ساحف.  �آالف  �مل��ط��رية وم��ئ��ات 
ب��ني �خل��ري و�ل�سر، متاماً  ��د مو�جهة  ي��ولنّ وه��و  ج��د�ً 
�ملخرج جيم�ض كامريون  �لذي عر�سه  �ل�سر�ع  مثل 
�الأ�سليون  �ل�سكان  ي��رم��ي  حيث  )�أف���ات���ار(،  فيلم  يف 

�ل�سهام على �جلر�فات �لتابعة لل�سركات �لكرى.
عام  ربيع  �الأم���ازون يف  �إىل منطقة  كامريون  ح�سر 
2010 الأنه الحظ �أن �لق�سة �لتي عر�سها يف فيلمه 
لت فجاأًة �إىل حقيقة، فو�سل على منت مروحية  حتونّ
ث��م حت��دث مع  كهربائي.  �لنهر يف مركب  وج��ال يف 
�الأ�سليني.  �ل�����س��ك��ان  ق��ب��ائ��ل  بع�ض  ��ل  مت��ثنّ جم��م��وع��ة 
�إحدى �لقبائل، جيليارد جورونا، حا�سر�ً  كان زعيم 
�أي�����س��اً. ك��ان ه��ذ� �الأخ���ري ق��د �ساهد ك��ام��ريون على 
�لتلفزيون و�سعر بالفخر الأن �ملخرج ح�سر �سخ�سياً 

�إىل �ملنطقة.
يف  ثروة  �أعظم  �أ�سًا  )�أنتم متلكون  كامريون:  قال 
�لنهر وقال: )لديكم �سمك(.  �إىل  �أ�سار  �لعامل(. ثم 
ث��م �أ����س���ار �إىل �ل��غ��اب��ة: )ل��دي��ك��م غ���اب���ة(. ك��ان��ت هذه 
طريقته لتف�سري ذلك �لعامل �أمام �ل�سكان �ملحليني. 
ثم �أ�ساف: )متلكون ثروة من �لنوع �لذي ال يفهمه 
وت���رع بن�سف مليون  �مل��دي��ن��ة  �إىل  ع���اد  ث��م  ع��امل��ي(. 

دوالر.
�ل�سكان  فيلمه:  ر���س��ال��ة  ت�سبه  �ل��ر���س��ال��ة  ه��ذه  ك��ان��ت 
�ل�سمود،  �إىل  ي��ح��ت��اج��ون  لكنهم  �أب���ري���اء،  �مل��ح��ل��ي��ون 
�لبحرية  يف  �ل�سابق  �جلندي  مثل  �أبي�ض  رج��ل  �إىل 
�الأم��ريك��ي��ة ج��اي��ك ���س��ويل يف )�أف���ات���ار(. ق��د يت�ساءل 
�لبع�ض عن �لتغيري �لذي �أ�ساب كامريون بعد تلك 
عاملنا.  يفهمها  ال  �لتي  �ل���رثوة  معنى  وع��ن  �ل��زي��ارة 
حد  �إىل  �ستينغ  باملو�سيقي  �سبيهاً  ك��ام��ريون  ي��ب��دو 
�الأخ��ري يف حفلة خريية ل�سالح  ه��ذ�  م��ا، فقد غنى 
�سكان �الأمازون �الأ�سليني، لكنه �سافر �إىل نيويورك 
�أي�ساً على منت طائرة )كونكورد( وحتدث بحما�سة 
�سرعة  �سعف  ت�ساوي  ب�سرعة  �لتحليق  جتربة  ع��ن 

�ل�سوت.

ال تن�صوا االأ�صجار!
�لبناء، يف  با�سم �حتاد  بيدرو بانكو، متحدث  وقف 
�أعلى �لتلة و�أ�ساح نظره عن نهر ريو �سنجو �لذي بد�أ 
�الأ�سفل  ب�سرح ما يح�سل يف  يجف. تق�سي وظيفته 
حيث �سُيقَطع �لنهر و�ست�سخ �أجهزة �ل�سفط �لطني 
و�ستجف جذور �الأ�سجار. لكن ��ستعمل بانكو جهاز 
�لك�ستناء  �أ�سجار  �آخر  من  و�ح��دة  لت�سوير  )�أيفون( 
ال �لنفايات يف موقع �لبناء  �لباقية هناك. �أز�ل �لعمنّ
و�أن����ق����ذو� ���س��غ��ار �ل�����س��اح��ف، ك��ذل��ك ت���رك���و� بع�ض 
بانكو  �لتقط  �إي��ذ�ئ��ه��ا.  دون  من  �ملحمينّة  �الأ�سجار 
�الأور�ق  �ل�سجرة مع ظال  �سورة مقربة عن حلاء 
مع  ب�سدة  يتناق�ض  م��ا  �ل�����س��ورة،  خلفية  يف  �لد�كنة 
)الأنه  بانكو:  ق��ال  ث��م  �الأع��ل��ى.  يف  �ل�سماء  م�سهد 

م�سهد جميل... لل�سجرة روح طبعاً، فكل ما هو حي 
له روح(.

 25 ب��وج��ود  �لبيئة  وم��ن��ا���س��رو  �مل��ت��ط��وع��ون  يتباهى 
خمتلفة،  ل��غ��ة   24 ج��ان��ب  �إىل  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  ق��ب��ي��ل��ة 
�لعربية عن  وهي تختلف يف ما بينها مثل �ختاف 
�ل�سينية. لكن يتكلم جيليارد، زعيم قبيلة جورونا، 
باللغة �لرتغالية. ال يحب �لطريق �جلديدة �ملوؤدية 
�إىل بلدته، لكنه ي�سلكها الأنها تكون �أ�سرع من �لتنقل 

يف �لنهر باملركب.
ك���ان و�ل����ده ���س��ي��اد�ً، ل��ك��ن ي��ري��د �أط���ف���ال �ل��ب��ل��دة �أن 
�سجرة  �ل�سجرة  تبقى  ج��ن��ود�ً.  �أو  معلنّمني  ي�سبحو� 
بلدته  حت�سل  باأن  ياأمل  وهو  جيليارد،  �إىل  بالن�سبة 
يوماً على طبيب ومدر�سة ثانوية، و�أن يح�سل �لنا�ض 
على فر�سة جني �أمو�ل كافية لعي�ض حياة جيدة. هذ� 
�لذي  ما  �إليه.  بالن�سبة  �حلقيقي  �ل��رثوة  معنى  هو 
ُيجره على �لعي�ض بالطريقة �لتي يعترها �ملخرج 

كامريون موؤ�تية بالن�سبة �إىل �لهنود يف �الأمازون؟
�إىل  ل��ل��م��رة �الأوىل  ك��روت��ل��ر  �الأ���س��ق��ف  ح���ني ح�����س��ر 
�لنم�ساوية،  كوبا�ض  بلدة  م��ن  �سبابه  يف  �أل��ت��ام��ري� 
كان �ملكان و�عد�ً جد�ً. �ليوم، يقول �إن �لو�سع �أ�سبح 
مد�ر  على  �سرطيني  �أرب��ع��ة  يحميه  ب��احل��رب.  �أ�سبه 
�ل�ساعة وهو ال يخطو �أي خطوة وال يلقي �أي عظة 
من دونهم. حارب �الأ�سقف مل�سلحة �ل�سكان �الأ�سلني، 
يف  �سيح�سل  م��ا  ملعرفة  �ل��د���س��ت��ور،  يكفله  �أم���ر  وه��و 
�ساحنة  ��سطدمت  �خل��اف��ات،  �أح��د  خ��ال  �أر�سهم. 

ب�سيارته وُقتل �سخ�ض يف مقعد �لركاب.
مليون   500 بقيمة  قر�ض  على  �حل�سول  ع��ار���ض 
�ل����دويل.  �ل��ب��ن��ك  م��ن  ي����ورو(  م��ل��ي��ون  دوالر )369 
�لتي  �ل�سركات  ب�سوكة يف خا�سرة  �أ�سبه  بالتايل، هو 
تريد �أن تك�سب �الأرباح من م�سروع �ل�سد و�ل�سركات 
�لتي ُتعتر عموماً من �أبرز �جلهات �ملانحة لاأحز�ب 
�إح����دى  �أ����س���ار ك��روت��ل��ر �إىل ح���ف���رة يف  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة. 
�ل�سخور ور�ء ت�سع كامري�ت �أمنية. يف تلك �لنقطة، 
 10 بعد  ر�هبة  وُقتلت   1995 عام  ُقتل موظف يف 
�سنو�ت. كانت هذه �الأخ��رية قد حاربت بدورها �سد 

م�سروع �ل�سد.
ي��ري��د ك��روت��ل��ر �أن ي��ذه��ب ل��ل��ه��رول��ة ه��ن��اك جم���دد�ً، 
�أم����ام م��ن��زل��ه وع��ل��ى �سفة �ل��ن��ه��ر �ل���ذي ي��ح��ب��ه. لكن 
�لوقائية  �لتد�بري  �أبرز  �إحدى  �إنها  �ل�سرطة.  متنعه 
ممار�سة  �الآن  ي�ستطيع  قتله.  لتجنب  تتخذها  �لتي 
�لريا�سة يف باحة مغلقة قبل �سروق �ل�سم�ض من كل 
�سباح، فيخطو 65 خطوة نحو �الأمام و65 �أخرى 
نحو �لور�ء، ويقطع �مل�ساحة �لازمة لتاوة �مل�سبحة 
ثاث م��ر�ت. ُح��رم من حريته يف �خل��ارج ولكنهم ال 
بح�سب  �لد�خلية  حريته  م��ن  حرمانه  ي�ستطيعون 

قوله.

مظاهر الرفاهية املعا�صرة
�أ���س��ب��ح��ت �أل���ت���ام���ري� م��دي��ن��ة ت��وف��ر ج��م��ي��ع خدمات 
وتنظيفها  ن��زه��ة  يف  �أخ��ذه��ا  مثل  ب��ال��ك��اب،  �لعناية 
وتدليكها، مقابل 30 يورو. على �سعيد �آخر، يغ�سل 
بع�ض  �أم��ام  �لتنظيف  مبنتجات  �الأر�سفة  �ملوظفون 

ال  �لعمنّ فيهم  )مبا  �الآالف  ع�سر�ت  يتدفق  �لفنادق. 
و�مل��وردون( �إىل هذه �ملدينة �ملكتظة. كل ب�سعة �أيام، 
تنقطع �لكهرباء ل�ساعات عدة، فيتابع �لعمال تفريغ 
�لثاجات �جلديدة من �لعربات على �سوء �ل�سموع. 
مكر�ت  م��ن  �لت�سويقية  �ل�����س��ع��ار�ت  �أ����س���و�ت  تعلو 
حتقيق  �الآن  )ميكنكم  م��ث��ل  �ل���در�ج���ات  يف  �ل�����س��وت 

�أحامكم!(.
رغم مظاهر �حلياة �ملعا�سرة، حتتاج مدينة �ألتامري� 
كامريون  ج��ي��م�����ض  ي��ح��ت��اج  م��ث��ل��م��ا  �ل���ك���ه���رب���اء  �إىل 
جورونا  وجيليارد  بانكو  وب��ي��درو  كروتلر  و�إروي���ن 
تلك  �جل��م��ي��ل(  )�جل��ب��ل  �سيمنحهم  �ل��ك��ه��رب��اء.  �إىل 
�لكهرباء. �إنه �لوعد �ملنتَظر! لكن لن ي�سمد �مل�سروع 

�قت�سادياً �إال �إذ� ُبنيت �سدود �إ�سافية.
دوم  �ملعاِر�ض  �ملعنية  �جلهات  �حتجزت  �ل�سد،  لبناء 
�إروين )ُيعرف �الأ�سقف بهذ� �ال�سم حملياً( يف منزله. 
يقول �إن عدد�ً كبري�ً من �لهنود �لتزم �ل�سمت مقابل 
تعوي�سات مالية عن �أر��سيهم الأن �ل�سدود �ستدمرها. 
من �ملتوقع �أن يتلقى �ل�سكان �الأ�سليون 570 مليون 
�أبرز �أع�ساء �لقبائل  �أن  يورو من �حلكومة. �سحيح 
كررو� �عر��سهم على م�سروع �ل�سد، لكن �سرعان ما 

��ست�سلم معظمهم.
تدفع �سركة �لبناء تكاليف جهاز �لتلفزيون �خلا�ض 
بجيليارد و�سيارته �لهوند� ووقوده ومن�ساره ومركبه 
�جلديد. يف �سهر يناير، �أعاق مع جمموعة مو�طنني 
فاأوقفو�  �ل�����س��د،  �إىل  �مل��وؤدي��ة  �ل��ط��رق  مثله  ي��ف��ك��رون 
�لعمل طو�ل �أيام. ثم طالبو� باأمو�ل �إ�سافية، حو�ىل 
عن تلوث مياه �لنهر.  للتعوي�ض  يورو،  �ألف   100
�ملبلغ  ذل��ك  ثلث  تلقي  على  و�ف��ق��و�  �لنهاية،  يف  لكن 

فقط من �سركة �لبناء.
ي�سف �الأ�سقف كروتلر تلك �الأمو�ل بعبارة )�خلرز 
�لزجاجي �حلديث(. بح�سب قوله، هذه لي�ست �إبادة 
جماعية عادية بل �إنها )�إبادة بالذهب(. ياأتي �لهنود 
�أو ي�ستعملون �الأمو�ل �لتي ح�سلو�  �الآن �إىل �ملدينة 
�سابقاً.  �إليها  يحتاجون  كانو�  ما  �أم��ور  ل�سر�ء  عليها 
�أن �لنهر  على �سعيد �آخر، يعتر �ل�سكان �الأ�سليون 

هو )بيت �الآلهة(.

ن�صور ترتب�ض بفري�صتها
بالن�سبة �إىل كثريين، ُيعتر )بيت �لهنود( �ليوم �أهم 
من )بيت �الآلهة(. �إنه مبنى منعزل وهو �أ�سبه بفندق 
�ل�سابقون. ي�سل  �الأر��سي  �أ�سحاب  قدمي يقيم فيه 
باخلجل وحاملني  ي�سعرون  وهم  هنا  �إىل  �لكثريون 

�حلقائب و�ل�ساحف.
يف هذ� �ملكان، يبيت �ل�سكان �الأ�سليون حني يح�سرون 
�أو ينتظرون تلقي  باأعمال معينة  �ملدينة للقيام  �إىل 
بطاقات  �أبو�بهم  على  �ل�سكان  يعلنّق  هناك.  �الأم��و�ل 
�الأحجيات:  ت�سبه  �لتي  �لقبائل  �أ�سماء  عليها  ورقية 

)�سنجو(، )�أر�ر�(، )�أر�ويتي(، )جيكرين(، )كايابو(.
ن�سيت �مر�أة تقيم هناك طريقة لفظ ��سمها بلغتها 
حلم  �إن��ه  �سمينني.  �أط��ف��ال  ب��اإجن��اب  حتلم  �الأ�سلية. 
ت�سمل  �ملدينة الأنها ال  �إليها. وحتب  بالن�سبة  مثايل 
�أي حيو�نات برية. ولكنها تكرهها الأن �لبي�ض يظنون 
�ل�سفادع  من  تخاف  ك�ساىل.  �الأ�سليني  �ل�سكان  �أن 
موقع  من  �أكرث   )MSN( وحتب خدمة �لدرد�سة
�سقيقتها.  ح�ساب  عر  ت�ستعمله  �ل��ذي  )في�سبوك( 
ل جهاز )�سام�سونغ( على )�آبل(، وحتب  كذلك تف�سنّ

�سكل ظال �لعيون �لذي ت�ستعمله.
�أهم عن�سر الأنها  �إن �للغة  �مل��ر�أة �لهندية  تقول تلك 
حتمي هويتها. لكن ينتمي زوجها �إىل قبيلة جماورة 
�للغة  وهي ال تفهمه حني يتكلم لغته. لذ� يتكلمان 

�لرتغالية مع بع�سهما ومع �أوالدهما.
كروتلر،  ر�أي  ب��ح�����س��ب  �ل��ه��ن��ود  ���س��ع��ف  ن��ق��ط��ة  �مل����ال 
�ل�سود�ء.  �لن�سور  �ل�سد  بناء  �سركة  مديري  وي�سبه 
عالياً  يحلق  ط��ع��ام،  وج��ب��ة  ع��ن  �لن�سر  يبحث  ح��ني 
نحو  يطري  ثم  �لفري�سة  على  حو��سه  جميع  ويركز 
�جليفة الفر��سها. لكن �إذ� مل يجد �لطري �أي جثة، 
من  �سرب  يقتل  �أن  ميكن  �ل�سعفاء.  مبطاردة  يبد�أ 
�أكرث  ت�ستهدف  �أن  �لطيور  �لن�سور عجًا ومن عادة 
�لعيون و�لل�سان و�الأن��ف. عندها  �ملناطق �حل�سا�سة: 
قد ت�سعر �ل�سحية بال�سدمة فيما ين�سغل �لن�سر يف 

قتل فري�سته.
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يهّدد بناء �صد عماق يف منطقة االأمازون يف الربازيل اأجزاء من اأكرب غابة مطرية يف العامل. لكن تلتزم قبائل ال�صكان االأ�صليني التي 
تقيم هناك ال�صمت مقابل وعود باحل�صول على مايني الدوالرات. )�صبيغل( األقت ال�صوء على هذه الكارثة.

اأبرز م�صروع مثري للجدل يف الربازيل

�سد عمالق يهدد اكرب غابة مطرية يف العامل
معار�سو امل�سروع ي�سمونه )اجلبل اجلميل امل�سوؤوم(

ق�سر امل�ساجني من ثلج
 

قام  �ل�ساقة،  �الأ���س��غ��ال  �إط���ار  ق��ائ��ظ يف  ي��وم  �ل�سخور يف  تك�سري  م��ن  ب��دال 
�لذي  بتقطيع �جلليد  نيويورك  �سوك يف  �سجن موريا  ن��زالء  ع�سر�ت من 
يغطي بحرية �سار�ناك و�ملنطقة �لقريبة من جبال �أديرونديك، و��ستخد�م 
ر�ئعة، الأنه  فنية  �عتره كثريون حتفة  �لثلج،  لت�سييد ق�سر من  �أحجاره 

جزء رئي�سي من مهرجان �سنوي بد�أ يوم �جلمعة �ملا�سي.
�مل�ساجني عن طريق  تاأهيل  �إط��ار برنامج الإع��ادة  �لق�سر يف  ت�سييد  وياأتي 
رفع معنوياتهم، و��ستعادتهم للثقة �ملفقودة بالنف�ض، وبناء �ل�سخ�سية، كما 

يقول م�سوؤولو �ل�سجن. 
باأعمال  �مل��د�ن��ني  �مل�����س��اج��ني  ���س��ه��ور  �ستة  ي�ستمر  �ل���ذي  �ل��رن��ام��ج  وي�����س��م 
العنفية كال�سرقة و�ملخدر�ت، وهو برنامج �ساق يفر�ض عليهم �ال�ستيقاظ 
يف �خلام�سة و�لن�سف �سباحا، وتنفيذ ما يطلب منهم، ويف نهاية �لرنامج 

ي�ستفيد �مل�ساجني بتخفيف مدة �ل�سجن.
وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن ت�سييد ق�سر �لثلج �سنوياً من قبل �مل�ساجني بد�أ عام 
1984، ويعمل فيه �مل�ساركون من دون قيود �أو �أغال، لكن حتت مر�قبة 
م�سددة من حر��ض �ل�سجن، وغالباً ما تكون برودة �جلو ع�سرين �أو ثاثني 

درجة حتت �ل�سفر.
وبالن�سبة �إىل ق�سر هذ� �لعام، فقد ��ستخدمت يف ت�سييده 22 �ألف )طابوقة 

ثلجية(، وبلغ �رتفاعه خم�سني قدما، �أما عر�سه فكان �سبعني قدما.

الدلفني جنود يف �سالح البحرية
 

ر�ئد�ً  ب��رن��اجم��اً  �الأم��ريك��ي��ة  �لبحرية  ب���د�أت  �ملا�سي  �ل��ق��رن  خم�سينات  يف 
مبيز�نية �سنوية قدرها 28 مليون دوالر، ال�ستخد�م عدد� من �حليو�نات 
عن  �لك�سف  �أعمال  يف  و�حليتان،  و�لقر�ض  و�لفقمة  كالدالفني  �لبحرية، 
�الألغام يف �ملناطق �لع�سكرية �ل�ساخنة حول �لعامل. وكانت عمليات �لتدريب 
تتم يف �لقو�عد �لبحرية على �ل�سو�طئ �الأمريكية، ال�سيما يف كاليفورنيا 

وجورجيا ووالية و��سنطن يف �أق�سى �ل�سمال �لغربي. 
وقد ��ستخدمت �لدالفني بكفاءة عالية يف منطقة �خلليج �لعربي وغريها 
�أماكنها،  وحتديد  �لبحرية  �الأل��غ��ام  لك�سف  وذل��ك  �ل�ساخنة،  �ملناطق  من 
باالإ�سافة لتعقب غو��سات �جلهات �ملعادية. و�أثبتت هذه �حليو�نات �لذكية 
�إنها كانت قادرة على ك�سف  �أد�ء �ملهام �ملطلوبة منها، بل  قدرة كبرية على 

�الألغام �ملدفونة يف �الأعماق �أي�ساً.
قبل �أيام قررت �لبحرية �ال�ستغناء عن خدمات �أربعة وع�سرين دولفيناً من 
)�إن�سان  بروبوتات  و��ستبد�لها  �لفعلية،  �خلدمة  يف  دولفيناً  ثمانني  �أ�سل 

�آيل( على �سكل طوربيد طوله 12 قدماً.
ذ�تها،  باملهام  �لقيام  على  ق��ادر  �جلديد  �ل��روب��وت  �أن  �لبحرية  و�أو�سحت 
�سبع  ي�ستغرق  �لدولفني  تدريب  �أن  حني  يف  ب�سرعة  ت�سنيعه  �الإمكان  ويف 
مبهام  �ستكلف  بل  �لتقاعد،  �إىل  حت��ال  لن  �لدولفينات  ه��ذه  لكن  �سنو�ت. 

�أخرى حلماية وحر��سة �ملو�نئ و�ملن�ساآت �لبحرية.



•• بقلم-حممود علياء:

ما �حوجنا �ليوم يف �ل�ساحة �لثقافية �لعربية �ىل تو�زن �ال�سالة و�حلد�ثة 
�الدب  �ملو�سوعيني يف غمار  للكتاب   ، وتب�سر  بامعان  نقر�  بان  �حر�نا  وما   ،
�لتي   ، �لهادفة  و�لعبارة   ، �ل�سديد  و�ل��ر�ي   ، �ل�سامل  �لفكر  و�ف��اق   ، �لر�قي 
تر�سو على عمق �لفكرة ، بقدر ما تتجلى بنبل �لق�سد و�لغاية ، م�ستوحية 
من ر�سالة �الدب ، قيم �حلق و�خلري و�جلمال ، �سو�ء يف �ملنطلق و�ملنبت ، �و 
يف �لنهج و�ال�سلوب ، �و يف �باغ �ملر�د ، على قاعدة ) لكل مقام مقال ( حينا ، 

وعلى مبد� �لبحث عن �حلقيقة د�ئما .
�الخاق  وت�ستقيم   ، باملحبة  �لنف�ض  تعمر   ، ذ�ك  وخ��ب��اي��ا  ه��ذ�  ثنايا  وب��ني 
�لنا�ض مبو�سوعية و�سفافية وتقدير وعرفان  ، فيتثاقف  �لفا�سل  بال�سلوك 
للمعرفة  د�ئما  �ل�سيادة  وتكون   ، للحو�ر  و�اليجابي  �ل�سحي  �ملناخ  وي�سود   .
، و�لغلبة لا�سح ، و�لدميومة لاجتهاد . فتان�ض �لكتب  ، و�لف�سل لذويه 
�لذ�ت  بنكر�ن  ، فينب�ض �الح�سا�ض  د�ر�سيها ونقادها  ، وتتفاعل مع  بقر�ئها 
�حلكمة  ثمار  �الجيال ترى  فتقطف   . بااليثار  �لفا�سل  �ملجتمع  ويتقدم   ،
، ونر��ض �لكلمة �لطيبة �لهادفة و�مل�سوؤولة ، الأنها هي وحدها �لتي متلك 
�لقدرة على �لبقاء ، من جيل �ىل جيل ومن �مة �ىل �مة . فتتاقح �لثقافات 
ب�سحة �لعافية ، وتتبلور �ملعارف مبنهجية و�بتعاث ، ويعمل غربال �لبحاثة 
عمله يف �لف�سل بني �لغث و�لثمني ، من �جل �لر�سو يف خا�سة �خلا�سة ، 
�لتي تختزل �الفكار ، وجتيد معادلة �لك�سب و�الكت�ساب ، بر�سم بياين حاذق ، 
مي�سك بزمام �ملعارف كقيم م�سافة �ىل م�سرية �حل�سارة �الن�سانية �خلاقة 

.
 ، �الخ��ر  وتتقبل   ، بالرنج�سية  تتقوقع  وال   ، لانا  تركن  ال  �لتي  �حل�سارة 
 ، و�مل�سوؤول  �لهادف  دوره��ا  تفر�ض   ، ر�قية  بايجابية   ، �ملجموع  مع  وتتفاعل 
�سو�ء فيما تاخذ ، �و فيما تعطي ، �و فيما ت�سمو �ليه ... كيف ال ؟! وم�سرية 

�اللف ميل تبد� بخطوة و�حدة. 
وقد عرف �الدب �لعربي �حلديث و�ملعا�سر �لكثري من كتاب �ليوميات ، مع 
، و�حمد لطفي  ، �مثال توفيق �حلكيم  �نت�سار �ل�سحافة و�الذ�ع��ة و�لتلفاز 
�ل�سيد ، و�حمد بهاء �لدين ، وح�سن �لكرمي ، وعلي �لر�عي ، وجورج جرد�ق 
، وجوزيف حرب ، وناهدة ف�سلي �لدجاين ، وب�سري �لعوف ، و�ساح �لدين 
وخالد   ، تويني  وغ�سان   ، �خلريبي  و�سالح   ، �الم��ريي  بهاء  وعمر   ، �ملنجد 
كتبو�  �لذين  من  وغريهم   ، كنفاين  وغ�سان   ، �ل��رمي��اوي  وقا�سم   ، �لكركي 
توثيقية  �و   ، حتليلية  �و   ، ��ساحية  �و   ، �نطباعية  �و  وجد�نية  يومياتهم 
الأن   . ���س��د�ه��ا  ي��خ��ف��ت  وال   ، معينها  ين�سب  وال  م���اوؤه���ا  ي��ج��ف  ال   ، ه��ادف��ة 
�لع�سافري و�حل�سا�سني و�لبابل ، ال تهجر �فنانها ، �و تناآى عن ظالها �و 
ت�سل �لطريق �ليها ... فتبقى �جلوقة حملقة وهي ت�سدو �جمل �الحلان ، 

مع رنة �لعيد�ن ، وحفيف �ور�ق �ل�سجر .

عود على بدء
كان ما �يقظ ذ�كرتي ، للقر�ء�ت �لعذبة ، و�لكتابات ذ�ت �ل�سجون ، �نني عكفت 
يف �اليام �لقليلة �ملا�سية ، على قر�ءة كتاب ) مقاالت ح�سني فريز( باجز�ئه 
�لثاثة ، وقد جمعها وحققها �الديب �لباحث ، �لدكتور هاين �لعمد ، باناة 
وتب�سر ، حمافظا على ت�سل�سلها وتاريخ ن�سرها ، وكان �الديب �لكبري �ال�ستاذ 
ح�سني فريز ، رحمه �هلل ، قد ن�سرها ، تباعا يوميات يف جريدة �لر�ي �الردنية 
، �ليومية ، بني �لعام 1971 و�لعام 1990 ، �ي على مدى ت�سعة ع�سر عاما 

، �سهدت �ف�سل مر�حل �زدهار �ل�سحافة �الردنية و�لعربية و�لدولية . �سو�ء 
من ناحية ج�سامة �الحد�ث و�لتحوالت و�ملفاجات �ملعا�سرة ، �لتي �سهدتها 
مكانة  �ىل   ، و�لكتابة  بال�سحافة  �الرت��ق��اء  حيث  م��ن  �و   ، �لعربية  �ملنطقة 
و�حلو�ر   ، �لهادف  �ملو�سوعي  و�ل��ر�ي   ، �ل�سادق  و�خل��ر   ، �مل�سوؤولة  �لكلمة 
و�ن  �ملتبادل  �الح��ر�م  قاعدة  على   ، �ملتو��سل  �لثقايف  �لبناء،و�لرفد  �ملعريف 
، وذلك على مبد� ) ال  ، و�للقاء �لد�ئم و�ن تباعدت �الفكار  �ختلفت �الر�ء 

ي�سح �ال �ل�سحيح وال يبقى �ال �ال�سح ( .
ومن هنا طغت �حلقائق على �النفعاالت ، و�سادت �لتعددية رغم �مل�سايقات 
 ، �جليل  ذل��ك  بها  �ت�سف  �لتي   ، �ملو�سوعية  �لثقافات  �ري��ج  �لنا�ض  وتنف�ض   ،
تركو�  �لذين   ، و�ملرموقني  �ملو�سوعني   ، و�ل�سحفيني  و�ل�سعر�ء  �الدب��اء  من 
ب�سمات د�مغة يف م�سرية �ل�سحافة ، ودفعو� بعجلة �العام قدما �ىل �المام 

، وبا حدود. 
وجاء يف مقدمة �جلامع و�ملحقق لهذه �ملقاالت �الديب �لدكتور هاين �لعمد 
�ل��ر�ح��ل ،  فانتهج طريق �الي��ج��از و�الع��ج��از ، مدخا �ىل م��ق��االت �الدي���ب 
و�ل�سحايف �لامع ، و�لكاتب �لعتيد ، �ال�ستاذ ح�سني فريز ، من حيث مو�كبة 
�مل�ستقبلية  �ل��روؤى  و�لتفا�سل يف منظور   ، �لتقلبات  �ز�ء  و�لتنوع   ، �الح��د�ث 
نحو  وت�سبو   ، و�الح���د�ث  �لظو�هر  م��ن  �ل�سالب  تتجنب  �لتي   ، �لفاح�سة 
�ملوجب بدء من �لربية �لبيتية ، و�ملدر�سية ، و�لتح�سيل �لعلمي ، و�ملنهجية 
�لثقافية ، و�لوعي �لعميق �ىل �الطاع �ل�سامل ، وبامعان وتب�سر ، مبا يدور 
حولنا من �حد�ث �سيا�سية و�قت�سادية وثقافية ، و�جتماعية وعلمية ، تنف�ض 
، بر�سم  �ملعا�سرة  ، بقدر ما ت�ستوعب �ملدنية  �لغبار على �حل�سارة �ال�سيلة 
 ، مريح  وجت��رد   ، �سحيح  بوعي   ، �الف�سل  �مل�ستقبل  �ىل  يقود  دقيق  بياين 

و�لتز�م عميق و �سريح .

�صمولية ومو�صوعية
و�ذ� كان �ديبنا �ملرحوم ح�سني فريز ، حري�سا على �ن يقطف من كل ب�ستان 
زه��رة ، ويطرب مع �ع��ذب �الحل��ان ، بني م�ستطرف وم�ستظرف ، فقد �دى 
، و�مل��وؤرخ �ملتجرد �المني  ، و�لناقد �حل�سيف  ، ر�سالة �الدي��ب �ملبدع  بكتابته 
 ، �لكبري  �لقلب  ذي  و�الن�سان   . �لباحث عن �حلقيقة   ، �للبيب  و�ل�سحايف   ،
�ملوؤمتن على �حلقائق ، خالية من �ي زيف ، وعلى �لو�قع بريئا من �ية �سبهة 
، وعلى �لكلمة �مل�سوؤولة عر �ق�سر �مل�سافات ، �عني �خلط �لو��سح �مل�ستقيم 

، و�لهادف و�ملن�سود .
�نها �لكتابات �لتي تعيدنا �ىل �لزمن �لعربي �جلميل ، و�ىل �لطابع �ل�سمويل 
يف �لقر�ءة ، و�لكتابة ، و�ملتابعة ، من حد�ئق �الدب ، �ىل رحاب �لتاريخ ، �ىل 
�لقيم  وتكري�ض  �ملجتمع  ظو�هر  �ىل   ، �لفل�سفة  جو�نب  �ىل   ، �لعلوم  �ف��اق 
�لفا�سلة ، و�نارة �لزو�يا �ملظلمة و�سط �الحد�ث �جل�سام ، و�ملتغري�ت �لكبار 

و�ملفاجات �ملتو�لية .
فها هو يكتب يف �للغة و�الدب ويف ر�سالة �الديب ، وميزج بني �الدب و�ل�سحافة 
، تارة مع �ملرحوم عي�سى �لناعوري و�الدب �الجنبي ، �ىل �ملتنبي و�لرو�يه يف 
�الردن ومنها �ىل حممود دروي�ض و�ح�سان عبا�ض وغالب هل�سا . فاىل �لر�ث 
�لق�سرية  �لق�سة  فاىل   ، �ل�سعر �حلديث  �ملدينة يف  و�ىل   ، �الردين  �ل�سعبي 
فاىل   ، و�ملغرب  �ل�سام وم�سر  وب��اد  و�الردن  فل�سطني  ومر�حل تطورها يف 
و�ثاره  �ل�سكاكيني  خليل  فاىل   ، �لقطان  �بر�هيم  �ل�سيخ  ورح��ات  مذكر�ت 
�ىل هموم  �لعظم ومنهما  ويو�سف  �ل��رز�ز  موؤن�ض  ، فاىل  و�الدبية  �لربوية 
م�ستقبل �لثقافة �لعربية و�لفنون �ملتطورة وغريها من �ل�سوؤون و�ل�سجون .

يف اجلزء الثاين
فريز  ح�سني  �الدي��ب  كتابات  مع  �ملمتعة  �لرحلة  نو��سل  �لثاين  �جل��زء  ويف 
 ، �لو�عد  �ل�سباب  ، �ىل م�ستقبل  �ملعا�سر  �ل�سعر  �ل�سويف يف  ، فمن �خلطاب 
�ىل   ، �ل��روح و�جل�سد  �لكرك  �نطولوجيا  ، �ىل  �ل�سيا�سي  �لقد�ض  تاريخ  �ىل 
�سك�سبري ، �ىل بردة �ملديح لعائ�سة �لباعونية ، �ىل خفايا ما بعد �حلد�ثة ، 
وغريها من �لكتب و�البحاث و�لدر��سات �لتي تناولها �ديبنا �لر�حل بقر�ءة 
متانية ، �و ��ستبيان ما بني �ل�سطور ، �و �لر�سم بالكلمات ، �و ت�سجيل موقف 

موؤثر �و وقفت الفتة ، �و ملنارة على جبل .

يف اجلزء الثالث
ويف �جلزء �لثالث و�الخري تتو�ىل قافلة �لكتابة �البد�عية ، فتم�سي برنني 
الفت ، وتامل و��سع ، و��ستنتاج و��ستقر�ء ، و�سكينة متانية ور�سينة ، فيعرج 
�حاديث  �ىل  وي�سغي   ، �الجنليزي  �ل�سعر  خم��ت��ار�ت  من  رو�سة  على  �ديبنا 
�الطباء ، ثم يعكف على قر�ءة كتاب ، ويت�سائل �حياننا ملاذ� �ال�ساءة �ىل عميد 
�الدب �لعربي طه ح�سني ، ورم�سان كيف كان ؟ وكيف هو �الن ؟ ثم ي�سحب 
�حمد  �ل�سعر�ء  �م��ري  �ىل  وي�سغي   ، �لتاريخي  م�سل�سله  يف  بير�ض  �لظاهر 
�سوقي وهو يلقي ق�سائده ، ويتوجع مع �لنكبة �لفل�سطينية ، ويقول �سعر� : 

 وما �لعي�ض �ال ذكريات قريبة   و�خرى من �ملا�سي �لبعيد تو�كبه 
ومي�سي �لكاتب �الديب مع رفاق �لعمر ، و�بت�سامات �المل ، ودموع �لوفاء 

في�ستعر�ض قطار �لعمر �لذي �سيتوقف �جا ، �و عاجا ، ال حماله.
، وجعل  �ملبدع و�الدي��ب �الري��ب ح�سني فريز  ، و�ل�ساعر  رحم �هلل �ل�سحايف 
كتاباته د�ئما لدى �الجيال �ملتعاقبة يف مكانتها �لائقة ، من جيل �ىل جيل . 
فا ز�د كاالدب ، وال غنى كالقناعة ، وال ثروة كاملحبة ، وال نر��ض كال�سدق 

، وال �سمو كالوفاء ، وال لذة كاملعرفة . 
 ، ، و�من��وذج خا�سة �خلا�سة  �ملقال هو فن �ختز�ل �الخ��ت��ز�ل  ويبقى فن 
، �لتي تاخذ بيدها  فما �حوج �الجيال �لعربية �ل�ساعدة �ىل هذه �لقر�ء�ت 
�ىل �لينابيع �ل�سافية ، وتناى بها عن �لرو�فد �مللوثة ، حيث ت�سمى �ال�سياء 
با�سماءها ، وتو�سع �حلقيقة يف ن�سابها ، ويعود �لف�سل لذويه : ) و�ما �لزبد 

فيذهب جفاء و�ما ما ينفع �لنا�ض فيمكث يف �الر�ض ( �سدق �هلل �لعظيم.
�ملوؤمونني رجال �سدقو�  رحم �هلل ح�سني فريز و��سكنه ف�سيح جناته ) من 
بدلو�  ينتظر وما  ما عاهدو� �هلل عليه فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من 

تبديا( �سدق �هلل �لعظيم .
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قراءة متاأنية يف كتاب هادف

يوميات ح�سني فريز �ساعر املحبة واحلكمة

يف  دورة  تقيم  عجمان  جامعة 
الفن الت�سكيلي لطالباتها

 
•• عجمان ـ الفجر 

و�لتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة  يف  �لفنية  �الأن�سطة  ق�سم  نظم 
دورة تدريبية يف �لفن �لت�سكيلي، �أ�سرفت عليها �الأ�ستاذة منى �جلبايل، 
�جلامعة  طالبات  من  �لعديد  فيها  و�ساركت  �لفنية،  �الأن�سطة  م�سرفة 

من خمتلف �لتخ�س�سات و�لكليات.
�ل�سهر  ل��ق��اء�ت خ��ال  �أرب���ع  م���د�ر  ت�ستمر على  �ل��ت��ي  �ل����دورة،  و�سملت 
�حلايل، جانبا نظريا و�آخر عمليا يف تدريب �لطالبات على فن �لر�سم 
�لفنية  �الأ�سغال  �لقادمة  �للقاء�ت  تت�سمن  �أن  على  و�لبا�ستيل،  �لزيتي 
�ل��دورة تهدف  �أن  �ل�سيدة �جلبايل  �لد�خلي. و�أو�سحت  �لت�سميم  وفن 
�إىل تدريب �لطالبات على خمتلف جماالت �لفن �لت�سكيلي، مبا ي�ساهم 
يف متكينهن من ت�سميم كر�سي وطاولة ولوحة فنية، با�ستخد�م �ألو�ن 
ت�ستطيع  جميل  م��ن��زيل  �أث���اث  تكوين  �إىل  ت���وؤدي  م��وح��دة،  وت�ساميم 
�ملنجزة  �الأعمال  جميع  عر�ض  �سيتم  كما  باأنف�سهن.  تنفيذه  �لطالبات 

على �جلمهور يف معر�ض فني.
عدد  بلغ  حيث  وتلقينه،  بالفن  كبري�  �هتماما  عجمان  جامعة  وت��ويل 
جماالت  يف  دورة   16 �لفنية  �الأن�����س��ط��ة  ق�سم  �أق��ام��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����دور�ت 
�لعمارة  وتاريخ  و�جلر�فيك،  �لتعبريي،  �لديكور  مثل  �ملختلفة،  �لفن 

�الإ�سامية.

التجديد  ي�اكب  ونرثه  الأ�شالة  يج�شد  ••  �شعره 
ممتعة يف اآفاق كتاباته امل��ش�عية  •• رحلة 

التي متلك القدرة على البقاء  وحدها  هي  امل�ش�ؤولة  الكلمة  ••  تبقى 

ت�سجل �لدورة �ل� 23 من معر�ض �أبوظبي �لدويل للكتاب �لذي يقام حتت 
رعاية �لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة رقما قيا�سيا مع زيادة م�ساحته بن�سبة 

�ملتز�يد �لذي ي�سهده �سنويا. �الإقبال  �إىل  �إ�سافة  �ملائة  يف   15
لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  تنظمها  �لتي  �مل�ساريع  �أه��م  �أح��د  �ملعر�ض  ويعتر 
�لفرة ما بني  للمعار�ض خال  �لوطني  �أبوظبي  و�لثقافة ويقام يف مركز 
24 �إىل 29 �أبريل �ملقبل وي�ستقطب مئات �مل�ساركني من �أكرث من 50 دولة 
ويعر�ض �أكرث من ن�سف مليون عنو�ن كتاب ثقايف و�أدبي وجتاري ب��30 لغة 
خمتلفة. وتتميز �لدورة �حلالية من �ملعر�ض برنامج مو�سع من �لفعاليات 
جو�ئز  على  �حلائزين  و�لثقافة  �لفكر  رموز  مب�ساركة  �لثقافية  و�الأن�سطة 
�إىل  �إ�سافة  عي�سى  و�بر�هيم  وكينيزي مر�د  م�ستغنماين  �أحام  عاملية مثل 
فريندز  وج��اك  رخا  ويو�سف  بوجدرة  ور�سيد  �خلليلي  وجيم  �سريي�ض  نهاد 
وج����ريوم ف����ري�ري وف���ر�ن���ك ك��ل��وجت��ن و�ن���دري���ه ك��ريك��وف وع���م���ارة خلو�ض 
كاأكر  �لر�سمية  مكانته  للكتاب  �لدويل  �أبوظبي  وير�سخ معر�ض  وغريهم. 
مبا  �لن�سر  قطاع  ع��امل  يف  مكانته  �إىل  باال�سافة  باملنطقة  نوعه  من  ح��دث 
منارة  �أبوظبي  �لعا�سمة  جلعل  �أبوظبي  وحكومة  �ملنظمني  �لتز�م  يج�سد 

لا�سعاع �لثقايف ووجهة عاملية ل�سناعة �لن�سر.
وت�سهد �لدورة �حلالية من معر�ض �أبوظبي �لدويل للكتاب منو� يف �مل�ساحة 
�نطاقه  م��ن��ذ  �الوىل  ل��ل��م��رة  ع��ر���ض  ق��اع��ات  خم�ض  �مل��ع��ر���ض  ي�سغل  ح��ي��ث 
�لن�سر  رك��ن  م�ساحة  وزي���ادة  �لرقمي  �لن�سر  على  �لركيز  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�الإلكروين عما كان عليه يف �لعام 2012 مع برنامج مو�سع من �لفعاليات 

و�الأن�سطة �لثقافية �سمن �لرنامج �لثقايف للمعر�ض.
وقال �سعادة مبارك حمد �ملهريي مدير عام هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة 
المارة  �ملرموقة  �ملكانة  بو�سوح  يج�سد  �ملعر�ض  حجم  يف  �ملطرد  �لنمو  �إن 
�أبوظبي بو�سفها منارة لا�سعاع �لثقايف و�لفني موؤكد� �أن معر�ض �أبوظبي 
�لدويل للكتاب 2013 منر للحو�ر �حل�ساري و�الأعمال �الإبد�عية ومن�سة 

مثالية يلتقي �سمنها زو�ر �ملعر�ض مع �ملفكرين و�لكتاب من �أنحاء �لعامل.
�لتي  �النتظار  قائمة  يف  تتجلى  �حل��دث  لهذ�  �لكبرية  �ل�سعبية  �إن  و�أ�ساف 
�ملعر�ض  يف  �مل�ساركة  على  �حلري�سني  �لعار�سني  م��ن  كبرية  �أع���د�د�  ت�سم 
�لعرب  �ملوؤلفني  �أع���د�د  �لن�سر ومن��و ملحوظ يف  نه�سة يف جم��ال  الفتا �ىل 
�لتي  �لكاملة  �لرعاية  خ��ال  م��ن  �لنمو  ه��ذ�  طليعة  يف  يتمركزون  �ل��ذي��ن 
يوفرها �ملعر�ض لاأعمال �الأدبية و�لن�سر بجميع �أ�سكاله �سو�ء �لتقليدية �أو 

�الإلكرونية.
�أكر  ب�سكل  �ل�سغار  للقر�ء  �لتز�مه  للكتاب  �لدويل  �أبوظبي  ويعزز معر�ض 
�لثقايف  �لرنامج  من  كجزء  �ل�سغار  �ل��ق��ر�ء  برنامج  �بتكار  مع  �لعام  ه��ذ� 
ي�سمح  �الأطفال مما  للزو�ر من  �ملتو�جد حاليا  �الإب��د�ع  �سيدعم ركن  �ل��ذي 

لهم باال�ستمتاع بروعة �لقر�ءة و�لكتابة من خال عدد من ور�ض �لعمل مثل 
�لتعليم �لرفيهي وغريها من �الأن�سطة �ملتنوعة.

�ل�سناعة ومو�كبة  �الأهمية يف تطور هذه  بالغ  �أم��ر�  �لرقمي  �لن�سر  وميثل 
�جتاهات �لن�سر �حلديثة... وتظهر �أهمية هذ� �الجتاه يف �الأعد�د �ملتز�يدة 
من نا�سري �لكتب �لرقمية وموؤ�س�سي هذ� �الجتاه يف �سناعة �لن�سر �لرقمي 

مما يعك�ض منو �لن�سر �لرقمي و�ل�سعبية �ملتنامية للكتب �الإلكرونية.
و�ستقدم �ملنطقة �الإلكرونية حلقات در��سية حول �لق�سايا �حلديثة �ملتعلقة 
و�أملانيا  �ملتحدة  �ل��والي��ات  م��ن  �سركات  وت�ست�سيف  و�لتكنولوجيا  بالن�سر 

و�إ�سبانيا و�ليونان و�الإمار�ت و�الأردن و�لهند.
ويت�سمن �لرنامج �ملهني يف معر�ض �أبوظبي �لدويل للكتاب تو�جد من�سة 
وما  �الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لنا�سرين  مع  �ت�ساالت  الإقامة  للعار�سني 
ور�ءها .. ويوفر توجيهات قيمة الجتاهات �ل�سناعة �حلديثة و�لن�سر �لرقمي 
و��ستخد�م  �الأطفال  كتب  ون�سر  �لن�سر  و�لريادة يف قطاع  �لعربي  �لعامل  يف 

�لر�سوم �لتو�سيحية وحقوق �لرجمة ما بني ق�سايا عديدة �أخرى.
من جانبه قال �سعادة جمعة عبد�هلل �لقبي�سي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ملكتبة 
�لوطنية يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة ومدير معر�ض �أبوظبي �لدويل 
للكتاب �إن �لطلب من �لعار�سني كان هائا ما يج�سد �أهمية هذ� �حلدث مرة 
�أخرى و�لدور �لذي يلعبه يف �ملنطقة .. موؤكد� �أن معر�ض �أبوظبي �لدويل 
�إ�سافة كونه  �ل�سناعة  �أ�سبح حدثا جاذبا لكل �سخ�ض متعلق بهذه  للكتاب 

�أ�سبح نب�ض �لعمل و�لثقافة يف �ملنطقة وما ور�ءها.
و�أ�ساف �إنه على مدى �ل�سنو�ت لعب معر�ض �لكتاب دور� حموريا يف غر�ض 
ثقافة �لقر�ءة �لغنية حول �ملنطقة مما ي�سهم �إىل حد كبري يف منو �سناعة 
�لن�سر �الإقليمية. �إىل جانب مو�قع �جلذب �الأخرى يو��سل معر�ض �أبوظبي 
�لدويل للكتاب دعمه بت�سليط �ل�سوء على مبادرة �حلقوق �لتي هي �الآن يف 

عامها �خلام�ض.
وتقدم هذه �ملبادرة للعار�سني و�لزو�ر �لتجاريني �مل�سجلني فر�سة �لتقدمي 
متعلق  ع��ن��و�ن  لكل  �أمريكي  دوالر   1000 قيمتها  �إع��ان��ات  على  للح�سول 

بحقوق �لرخي�ض من و�إىل �للغة �لعربية.
ويتمثل �أحد �أهم معامل �جلذب يف معر�ض �أبوظبي �لدويل للكتاب يف عودة 
ونب�ض  �ملعر�ض  يف  وديناميكية  �سعبية  �الأك��رث  �ملو�قع  �أح��د  �لر�سامني  ركن 
�ملحتوى �ملرئي. وميثل ركن �لر�سوم �لتو�سيحية من�سة للر�سامني �ملحليني 
ويوؤكد  �ل�سناعة...  �مل�سورة من خر�ء  لعر�ض مو�هبهم وطلب  و�لدوليني 
من  �لفنانني  من  عليه  �لكبري  �الإقبال  خال  من  تو�جده  �لر�سامني  ركن 

فرن�سا و�سوي�سر� و�الإمار�ت و�سوريا وماليزيا.
ويفتح �ملعر�ض �أبو�به يوميا من �ل�ساعة 9 �سباحا �إىل 10 ليا ما عد� يوم 

�جلمعة حيث يفتتح �أبو�به من �ل�ساعة 4 ع�سر� �إىل 10 ليا.

عقدت �للجنة �ملنظمة جلائزة دبي �لدولية للقر�آن 
�لكرمي �جتماعا مو�سعا يف مقر �جلائزة يف مركز 
حممد  �إبر�هيم  �مل�ست�سار  �سعادة  �لطو�ر..برئا�سة 
بوملحه م�ست�سار �ساحب �ل�سمو حاكم دبي لل�سوؤون 
وبح�سور  �للجنة  رئ��ي�����ض  و�الإن�����س��ان��ي��ة  �لثقافية 
�سمن  �الإج��ت��م��اع  وي��اأت��ي  �للجنة.  �أع�����س��اء  جميع 
��ستعد�د�ت �للجنة �ملنظمة للدورة �ل�سابعة ع�سرة 
من م�سابقة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي . وناق�ض 
�سيوف  ال�ستقبال  �ال���س��ت��ع��د�د�ت  �آخ���ر  �الج��ت��م��اع 
�ملت�سابقني  م��ن  �ل��ك��رمي  رم�سان  �سهر  �ل��دول��ة يف 
من دول �لعامل وكذلك �أ�سحاب �لف�سيلة �أع�ساء 
�لعلماء  �لدولية و�ملحا�سرين من  �لتحكيم  جلنة 
و�ل�سخ�سية  وت��ع��اىل  �سبحانه  �هلل  �إىل  و�ل��دع��اة 
�الإد�رية  �ل��وح��د�ت  �أع�ساء  وعر�ض   . �الإ�سامية 
�جلديدة  �الأف���ك���ار  وب��ع�����ض  وب��ر�جم��ه��م  خططهم 
ل��ه��ذ� �حل����دث �الإمي�����اين �ل�����س��ن��وى �ل����ذي �سيقام 
�للجنة  و��ستعر�ست  �ملبارك  رم�سان  �سهر  خال 
�لتي  �ملحا�سر�ت  الإلقاء  �ملر�سحني  باأ�سماء  قائمة 
تقرر �أن تكون حتت �سعار �ل�سام عليك �أيها �لنبي 
حيث �ستدور جميع �ملحا�سر�ت حول جو�نب من 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لكرمي  �لر�سول  �سخ�سية 
و�سريته �لعطرة كما مت ��ستعر��ض قائمة باأ�سماء 
�أع�ساء حتكيم �مل�سابقة �لقر�آنية من ذوي �خلرة 
�مل�ست�سار  �سعادة  وذك��ر   . �ل���دورة  لهذه  �ملر�سحني 

للمل�سق  �لفائز  �لت�سميم  �ختيار  �نه مت  بوملحه 
�الإعاين للدورة �ل�سابعة ع�سرة من بني ع�سر�ت 
�لت�ساميم �لتى تقدمت بها مكاتب �لت�سميم كما 
ومت  مر��سلتها  �ستتم  �لتي  �ل���دول  ��ستعر��ض  مت 
مت�سابقني  تر�سيح  لتكر�ر  �ل��دول  بع�ض  ��ستبعاد 
ل�سعف  �مل���ب���دئ���ي���ة  �الخ����ت����ب����ار�ت  ي����ت����ج����اوزون  ال 
وحدة  ت��ب��د�أ  �أن  وت��ق��رر  ل��دي��ه��م  �حل��ف��ظ  م�ستوى 
�ل�سوؤون �ملالية و�الإدر�ي��ة مر��سلة �لدول لر�سيح 

كما  م��ب��ا���س��رة.  �سيمثلونهم  �ل���ذي���ن  �مل��ت�����س��اب��ق��ني 
�مل�سابقات  وح���دة  م��ن  م��ق��دم  �ق���ر�ح  مناق�سة  مت 
توزيع  ب��ن��ود  تعديل  ل��در����س��ة  �لتحفيظ  و���س��وؤون 
�لدرجات يف الئحة حتكيم �مل�سابقة �لدولية وتقرر 
تكليف �ل�سيخ �لدكتور حممد عبد�لرحيم �سلطان 
�لعلماء لدر��سة �ملو�سوع وتقدمي ت�سوره �لنهائي 
و�الخت�سا�ض  �خلرة  �أهل  ب��ر�أي  �ال�ستئنا�ض  بعد 

يف جمال �لتحكيم .

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب ي�سجل رقما قيا�سيا جديدا 
بزيادة م�ساحته بدورته اجلديدة بن�سبة 15 يف املائة

جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي تناق�س 
ا�ستعدادات الدورة ال�سابعة ع�سرة 
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العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1532 جتاري كلي              
�ىل �ملدعى عليهما/1- ع�سمت حممد حيدر حنيفه- ب�سفته �ل�سخ�سية 2- حممد �سهز�د جاويد  
�آل  م ع وميثله: �حمد ح�سن رم�سان  دبي �ض  �ملدعي / م�سرف  �ن  جمهويل حمل �القامة مبا 
علي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل فيما 
ي��وؤدو� للمدعي مبلغ وق��دره 7944353.04 درهم و�ل��ز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن  بينهم على �ن 
�ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  12% من  بو�قع  �عاه  �ملذكور  �ملبلغ  �لتاخريية عن  بالفائدة  و�لتكافل 
�ل�سد�د و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بدون كفالة لتعلقة مبادة جتارية يف جميع �الحو�ل ت�سمني 
�ملدعي عليهم �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 
ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9:30 �ل�ساعة   2013/4/8
�يام  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/738 عمايل جزئي              
جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  �ل�سيعري  �سركة  عليه/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
�لدعوى  �ق��ام عليك  �ساند  قد  ب��ور�ن  �ملدعي / �سومنات  �ن  حمل �القامة مبا 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19234 درهم( وتذكرة عودة 
من   %9 و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   2000( مبلغ 
)2013/138229(.     وحددت  �ل�سكوى  رقم  �لتام.  لل�سد�د  �لق�سائية  �ملطالبة 
لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2013/3/28 �ل�ساعة 8:30 �ض مبكتب �لقا�سي 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �القل . ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/4765 عمايل جزئي              
�ىل �ملدعى عليه/1- ر��سد حممد لاعمال �لفنية ) �ض.ذ.م.م(  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حممد ��سماعيل ر�جا حممد �سليمان   قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
 .)2012/132064( �ل�سكوى  .رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   6606(
�ل�ساعة 8:30 �ض  �ملو�فق 2013/3/28  يوم �خلمي�ض  لها جل�سة  وح��ددت 
مبكتب �لقا�سي لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

�يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/4743 عمايل جزئي              
�����ض.ذ.م.م   جمهول  �لتنظيف  �سيتي خل��دم��ات  �ر  �م  ك��ي  �مل��دع��ى عليه/1-  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / حممد ناجم هوالدير عينل هوالدير      قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9143 درهم( 
�ملطالبة  تاريخ  من  عليها  �ملرتبة  �لقانونية  و�لفائدة  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وحتى تاريخ ��سد�ر �حلكم .رقم �ل�سكوى )2012/132111(. وحددت لها جل�سة 
يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2013/3/28 �ل�ساعة 8:30 �ض مبكتب �لقا�سي لذ� فانت 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �القل . ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/5009 عمايل جزئي              
�ىل �ملدعى عليه/1- �ماليا لتجارة �لعطور ) �ض.ذ.م.م(  جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  بوليود�ت   بوليود�ت  �سيد مويدوين   / �ملدعي  �ن  مبا 
و�لر�سوم  دره���م(   32588( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانونية �ملرتبة عليها من تاريخ �ملطالبة وحتى ��سد�ر 
�حلكم .رقم �ل�سكوى )2012/133778(. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 
2013/3/27 �ل�ساعة 8:30 �ض مبكتب �لقا�سي لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من 
للمحكمة  �و م�ستند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 
�سيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف   . �الق��ل  على  �ي��ام  بثاثة  �جلل�سة  قبل 

مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/708 مدين كلي              
�ىل �خل�سم �ملدخل /1- ماتن للمعلومات �لتجارية 2- �يفر �ي�ست للتجارة 3- �سركة 
�لعار�ض  �لطلب  �ملدعي يف  �ن  �القامة مبا  �يه جي  جمهويل حمل  فاينان�ض  كرييتف 
/ �سلطان �حمد جمرن حممد �لكندي ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته �ساحب موؤ�س�سة/ 
�لدعوى  عليك  �ق���ام  ق��د  ك��ن��ع��ان  حليم  �سمري  ومي��ث��ل��ه:  �مل��ال��ي��ة  للو�ساطة  ��ستريلنج 
ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبري حما�سبي متخ�س�ض وخبري م�سريف وخبري يف �سوؤون 
�لبور�سة ) �لفورتك�ض(مع �لز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها 
لذ�   ch1.C.15 بالقاعة  9:30 �ض  �ل�ساعة   2013/4/10 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�سة 
فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/940 عقاري كلي              
�ىل �ملدعى عليه/1- هاي ر�ي�ض ريال �ستيت �ل �ل �سي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / فار�ض �بر�هيم �بو حمد   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 3 2و  1و  عليهم  �مل��دع��ي  و�ل���ز�م   2006/10/17 يف  �مل���وؤرخ  �لعقد  بف�سخ  �ملطالبة 
بالت�سامن و�لت�سامم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )1.348.525.00 درهم( 
و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2013/4/17  �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  و�تعاب 
11:00 �ض بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثاثة �يام على �القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1442  ا�ستئناف جتاري
�ىل �مل�ستاأنف �سده / 1 -�سركة ك�سارة �ملو�رد  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل�ستاأنف /�سركة �يبكو للم�ساريع ذ م م- وميثلها �سعيد مري عبد�هلل 
�حمد خوري ب�سفته مدير يف �ل�سركة  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم 2010/1444 جتاري كلي بتاريخ 2012/11/13 وحددت لها 
جل�سه يوم �الحد �ملو�فق 2013/4/28 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/545  جتاري كلي    
�ىل �ملحكوم عليهما/1- �سركة بو�بة �ملعلومات �ض  م ح 2- ثامر حكمت توفيق   جمهويل حمل 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2012/2/29 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  �القامة نعلنكم 
�عاه ل�سالح/ بنك �مل�سرق �ض م ع ب 1/ حكمت �ملحكمة ح�سوريا يف حق �ملدعى عليهما �لثالث 
�تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  و�مل�سروفات  بالر�سوم  �ملدعى  و�ل��ز�م  �لدعوى  برف�ض  و�لر�بع 
يوؤديا  بان  و�لتكافل  بالت�سامن  بالز�مهما  و�لثاين  �الوىل  عليهما  �ملدعى  2/ يف حق  �ملحاماة.  
للمدعى مبلغا قدره 386.132 درهم ) ثاثمائة و�ستة وثمانون �لف ومائة و�ثنان وثاثون درهم 
( مع �لفائدة �لتاخريية بو�قع 9% من تاريخ �ال�ستحقاق �حلا�سل يف 2011/3/1 وحتى �ل�سد�د 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  و�مل�سروفات  �لر�سوم  من  باملنا�سب  �لز�مهما  مع  �لتام 
ورف�ض ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/521  جتاري جزئي    
�ىل �ملدعي عليه /1- �بر�هيم عبد�هلل عبد�لرحمن �ملن�سوري  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ �سركة �خلليج �ملتحد لو�ساطة �لتاأمني وميثله: حكمت حممود فيا�ض 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2013/2/26 يف �لدعوى �ملذكورة 
توؤدي  بان  عليه  �ملدعى  بالز�م  �لتاأمني  لو�ساطة  �ملتحد  �خلليج  �سركة  ل�سالح/  �عاه 
و�لفائدة  درهما(  وت�سعه وخم�سون  �لفا  و�ستون  )و�ح��د  درهم   61.059 مبلغ  للمدعيه 
عنه بو�قع 9% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى يف 2012/8/2 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمته 
بالر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�سوري 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العان �سدر 
با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/684  ا�ستئناف عقاري
د�ر   -2 مان�سوخاين  ت�ساند  الل  -�سونيل   1  / �سدهما  �مل�ستاأنف  �ىل 
/ر�ميز  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  للعقار�ت  �الم����ار�ت 
�لدين حممود  وميثله: �سيف �سعيد ر��سد �لغبار �ل�سام�سي قد ��ستاأنف 
بتاريخ  كلي  عقاري   2011/337 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
2012/12/10 وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/5/1 �ل�ساعة 
10.00 �سباحا بالقاعة رقم  ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/989  ا�ستئناف جتاري
�حل���د�د  جمهول  حمل  ف��وزي حممد  -تي�سري   1 �مل�ستاأنف �سده/  �ىل 
وميثله:  �ساوي�ض  �ب��و  حممد  ح�سن  /حممد  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
عبد�لرحمن عبد�هلل ح�سني �مل�سرب قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم 2011/160 جتاري جزئي بتاريخ 2012/7/25 وحددت لها 
بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2013/4/9 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  جل�سه 
رقم  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�لفنية  ل��ل��خ��دم��ات  �مل��دع��ي عليه/عبد�لرحمن ع���و�ن  �                    �ىل 
)����ض.ذ.م.م(  جمهول حمل �القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو عليكم 
�أدن��اه وحددت �ملحكمة لها جل�سة يوم �لثاثاء  �ملذكورة  �لعمالية  �لدعاوي 

�ملو�فق 2013/4/2 �ل�ساعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�القل  على  �ي��ام  بثاث  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من 

باال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف و�حلكم م�سمول �ملعجل با كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
434/2013/13
435/2013/13

م
1
2

��سم �ملدعي
�سني حممد غام ح�سني كياين

��سمت ح�سني مري زمان  

مبلغ �ملطالبة
45775 درهم �سامل تذكرة �لعودة
29581 درهم �سامل تذكرة �لعودة

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�                    �ىل �ملدعي عليه/عرون للخدمات �لفنية  )�ض.ذ.م.م(  جمهول 
�لعمالية  �ل��دع��اوي  �ق��ام��و عليكم  ق��د  �ملدعيني  ب��اأن  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل 
�ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/3/27 

�ل�ساعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�القل  على  �ي��ام  بثاث  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من 

باال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف و�حلكم م�سمول �ملعجل با كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
622/2013/13
623/2013/13

م
1
2

��سم �ملدعي
حممد ز�هد �لدين حممد جهانغري عامل

 �بو طاهر �بو �لقا�سم      

مبلغ �ملطالبة
27352 درهم �سامل تذكرة �لعودة
26130 درهم �سامل تذكرة �لعودة

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى 2012/942 )مدين كلي(
 بوا�سطة الن�سر)اعالن باحلكم التمهيدي بندب خبري(

بناء على طلب حمكمة عجمان �الحتاية �البتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ جمموعة 
ك�سب �لعقارية ذ.ذ.م   - �قام �ملدعي/حممد �سعيد حممد ق�سيم �لرميثي  عنو�نه: 
�بوظبي- �سارع خليفة برج �الحتاد- �لطابق �لتا�سع بجو�ر م�ست�سفى �لنور مكتب 
رقم 903 �لدعوى برقم 2012/942 -مدين - كلي- عجمان- ومو�سوعها دعوى 
�البتد�ئية  �الحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�سور  مكلف  فانت  خبري  ندب 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�ساعة 11.00 �ملو�فق يوم 2 من �سهر 
عليه. حترير� يف  بو�سفك مدعى  �لق�سية  للنظر يف  وذل��ك   2013 ل�سنة  �بريل 

2013/2/26
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ 2013/3/25     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/58 تنفيذ مدين
�ىل �ملنفذ �سده/1- طاهر �سني يورد  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
علي  ح�سني  وميثله:  ذ.م.م  �لبناء  ملقاوالت  �سارلر  �لتنفيذ/  طالب 
عبد�لرحمن لوتاه   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
طالب  �ىل  دره���م   )42208( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت  �ملحكمة  . وعليه فان  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 90 /2013    عم كل-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �ل�سود�ن  �جلن�سية:  �دري�ض  عبد�لهادي  �دري�ض  مدعي/مي�سرة   
�لدعوى:م�ستحقات  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  �مل�ست�سفيات  الد�رة  �سمارت 
عمالية �ملطلوب �عانه/�سمارت الد�رة �مل�ست�سفيات �جلن�سية: �المار�ت   عنو�نه: 
بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد 
�ملو�فق 2013/3/31 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30
مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة   �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/03
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 122 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�ض  �جلن�سية:  قا  عبد�لكرمي  رفيقا  مدعي/حممد   
مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  و�الر�سيات  �لتك�سية  ملقاوالت  م�ستاج  حممد 
�لدعوى:م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عانه/ حممد م�ستاج ملقاوالت �لتك�سية 
و�الر�سيات �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/4/1 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �سدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل 

2013/3/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 143 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�ض   �جلن�سية:  حمرم  الت  عبد�لربان  مدعي/حممد   
�لدعوى:م�ستحقات  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  و�حلد�دة  للحام  �للولو 
عمالية �ملطلوب �عانه/ �للولو للحام و�حلد�دة �جلن�سية: �المار�ت   عنو�نه: 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/4/2 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�يد�ع  وكيل معتمد وعليك  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة  لنظر 

�لدعوى بثاثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/11
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 375و374و376 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

علي  �لدين  �ال�سام 2-حممد حمني  تايز  مدعيني/1-ر�حيل مياه حممد   
تباين  بنغادي�ض مدعي عليه:  يو�سف عبد�حلق �جلن�سية:  �كر  3-حممد 
للمقاوالت و�ل�سيانة �لعامة �جلن�سية: �المار�ت  مو�سوع �لدعوى:م�ستحقات 
�جلن�سية:  �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاوالت  تباين  �عانه/  �ملطلوب  عمالية 
�المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/2 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 388و397 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

خان  �هلل  2-ع�سمت  باك�ستان   �جلن�سية:  خان  �هلل  مدعيان/1-�ح�سان   
�جلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: ��سبي�ض هوريزون ثري دي للمقاوالت �لعامة 
�ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�ستحقات  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  ذ.م.م 
�جلن�سية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  دي  ثري  هوريزون  ��سبي�ض  �عانه/ 
�المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاه وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/2 �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
 اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 112 /2013    عم كل-   م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �الردن  �جلن�سية:  �حلجوج  حممد  عبد�لغني  �حمد  مدعي/   
�لدعوى:م�ستحقات  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  ترينتو 
�المار�ت      �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �عانه/ترينتو  �ملطلوب  عمالية 
وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/14 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة  مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول- �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �سدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل 

2013/3/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
  اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 402 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

مدعي  بنغادي�ض  �جلن�سية:  علي  �سفار  اليت  علي  مدعي/حممد   
مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  �ملركزي   �لتكييف  ل�سيانة  �ير  بيور  عليه: 
�لتكييف  ل�سيانة  �ير  بيور  �عانه/   �ملطلوب  عمالية  �لدعوى:م�ستحقات 
�ملركزي  �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�سر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاه وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/3/31 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها 
بتاريخ  �سدر  �القل.  على  �يام  بثاثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة   �جلل�سة  قبل 

2013/3/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10749 بتاريخ   2013/3/25     
   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 211 /2013    عم جز-   م ع-ب- اأظ

 مدعي/كمال ح�سني �بو �حل�سني �جلن�سية: بنغادي�ض مدعي عليه: �لريف 
�لدعوى:م�ستحقات  مو�سوع  �المار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �لو��سع 
عمالية �ملطلوب �عانه/�لريف �لو��سع للمقاوالت �لعامة �جلن�سية: �المار�ت 
وحددت  �عاه  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر   عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/4/1 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة 

�ملحددة  لنظر �لدعوى بثاثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ 2013/3/18
قلم املحكمة                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية



•• دبي - حم�شن را�شد  

�ل�سركات  �إح���دى  �سور�سز  �خلليج  �سركتا  ك�سفت 
�ل��وط��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ة �أرم��ا���س��ل �لعاملية 
للت�سميم  هند�سية  ب��د�ئ��ل  �إي��ج��اد  ع��ن   ، م��وؤخ��ر� 
جمال  يف  مبتكرة  وح��ل��ول  للمن�سئات  �لهند�سي 
�لهند�سة �ملعمارية و�الإن�ساء�ت و�سناعة �ملو�د �لتي 
�لتكلفة  تقليل  �ساأنها  �الأبنية، من  كافة  تدخل يف 
مبعدل  �لكربونية  و�لب�سمة  �الإن�����س��ائ��ي��ة  �لكلية 
%50 ، من خال منتج جديد �أرما فورم و�لبديل 
للمو�د �لعازلة �لتقليدية ، ويعد هذ� �ملنتج �لبديل 
هو  عما   ، �لتنفيذ  و�الأ����س���رع يف  و�الأخ����ف  �الأوف����ر 
م�ستخدم حاليا من �ملو�د �لبيتومينية و�جلب�سية 
�لثقيلة و�ل�سلبة �لتي تتطلب وقت وجمهود �أكر 
يف �لتنفيذ ، كذلك يحد �ملنتج �جلديد �أرما فورم 
����س��ت��خ��د�م مو�د  �لبيئي ع��ن ط��ري��ق  �ل��ت��ل��وث  م��ن 

معادة �لت�سنيع ومو�د غري ملوثة للبيئة.
�خلليج  �سركتي  ق��ب��ل  م��ن  �مل���ب���ادرة  ت��ل��ك  �نطلقت 

و�أرما�سل يف موؤمترين متخ�س�سني �سم  �سور�سز 
ت�سنيع  يف  �ملتخ�س�سة  �ل�سركات  من  كبري�  ع��دد� 
�ملو�د �ملركبة يف �سناعة �لت�سييد ، نظمته �سور�سز 
�الأ�سبوع �ملا�سي يف فندقي ق�سر �الإمار�ت باأبوظبي 
�سركتي  ممثلي  بح�سور  دب���ي  يف  �ل��ع��رب  وب���رج   ،
�خلليج �سور�سز �إحدى �ل�سركات �لوطنية �ملنت�سبة 
لع�سوية موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة ومنتدى رو�د �الأعمال بدبي 
، و�أرما�سل �لعاملية �ملنتجة ل� �أرما فورم ، باالإ�سافة 
يف  و�ملتخ�س�سة  �لعاملية  ج��ي  �أف  ب��ي  �سركة  �إىل 
با�ستخد�م  �الإن�سائية  �لعنا�سر  و�سناعة  ت�سميم 
�للد�ئن �ملدعمة باالألياف ، �إ�سافة �إىل عدد كبري 
من �مل�سنعني و�ملطورين و�ملهند�سني �ال�ست�ساريني 
بالدولة ، ولفيف من ممثلي �سركات عاملية يف ذ�ت 
�الخت�سا�ض من �أملانيا وهولند� وفرن�سا و�أ�سر�ليا 

و�لبحرين و�لهند.
وم���ن ج��ه��ت��ه �أك����د �مل��ه��ن��د���ض خ��ال��د حم��م��د �سرف 
م���دي���ر ع����ام �خل��ل��ي��ج ���س��ور���س��ز ع��ل��ى �أن دع����م كل 

�مل�ساريع  لتنمية  ر����س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  م��ن 
�الأعمال  رو�د  ،ومنتدى  له  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
ع��م��ا هو  للبحث  ك���اف  د�ف��ع��ا  ك���ان  ل�سركته  ب��دب��ي 
ج��دي��د ع��امل��ي��ا ب����دول �أوروب������ا �مل��ت��ق��دم��ة يف جمال 
�لتقنية  ت��ل��ك  ون��ق��ل   ، �مل��ج��ال  ذ�ت  �الإن�������س���اء�ت يف 
و����س��ت��خ��د�م��ه��ا يف جم���ال �الإن�����س��اء�ت ب���االإم���ار�ت ، 
�سناعة  جمال  يف  جديدة  متكاملة  حلول  و�بتكار 
�لت�سييد ، و�حلر�ض على �إطاق كل ما من �ساأنه 
�لتي  �ل��ن��م��و �الق��ت�����س��ادي  ي�����س��اه��م يف م�����س��رية  �أن 
الفتا   ، �لدولة  قياد�ت  �لعري�سة  خطوطها  ي�سع 
�سركته  جنحت  �ملا�سية  �الأ�سهر  وخ��ال  �أن��ه  �إىل 
جمال  يف  عاملية  �سركات  مع  و�لتعاون  بالتو��سل 
هند�سة �ملو�د و�إعادة �لت�سنيع و�ملو�د �ملركبة ، ومن 
ثم عر�ض تلك �حللول على �ملطورين و�ل�سركات 
هذ�  يف  خا�سة   ، �لتنفيذ  حيز  لتاأخذ  �ال�ست�سارية 
�لتوقيت وبدء �النتعا�ض �القت�سادي ل�سابق عهده 

قبل �الأزمة �ملالية .
جمال  يف  �ملتخ�س�سني  �مل���وؤمت���ري���ن  ت���ن���اول  وق���د 

�الإن�ساء�ت �آلية ��ستخد�م �ملو�د �لبديلة يف مر�حل 
�أ�ستعر�ض  حيث   ، للمن�سئات  �لهند�سي  �لت�سميم 
�سركة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  الوت��ر  ك��ارل  �لدكتور 
�أرما  ال�ستخد�م  مف�سا  �سرحا  �لعاملية  �أرما�سل 
و�لذي   ، �لتقليدية  �لعازلة  للمو�د  كبديل  ف��ورم 

�لتنفيذ  �الأوف��ر و�الأخ��ف و�الأ�سرع يف  �لبديل  يعد 
، م���ق���ارن���ة مب���ا ه���و م�����س��ت��خ��دم ح��ال��ي��ا م���ن م���و�د 
وقتا  تتطلب  و�سلبة  ثقيلة  وجب�سية  بيتومينية 
�إىل  ، الفتا  �الإن�����س��اء�ت  �أك��ر يف تنفيذ  وجم��ه��ود� 
�أن �أح���دى �أه��م مم��ي��ز�ت ه��ذه �مل���ادة �جل��دي��دة هي 
�أن  �إىل  م�سري�   ، وزن��ه��ا  وخ��ف��ة  �لعالية  مرونتها 
��ستخد�مها كمكون �أ�سا�سي للكتل �الإن�سائية يوفر 
ما ن�سبته %50 يف �لتكاليف وزنة �الإن�ساء�ت مما 
حاليا  �مل�ستخدمة  �لتقليدية  �مل��و�د  يف  عليه  كانت 
ت�سليح  ون�سبة  �أب��ع��اد  �حل���ال  بطبيعة  يقلل  مم��ا   ،
�لتكلفة،  يقلل  وبالتايل  �الإن�سائية  �لقطاعات  كل 
�جلديدة  ل��ل��م��ادة  �لكربونية  �لب�سمة  ف���اأن  وك���ذ� 
�لتقليدية  �الإن�ساء  مبو�د  مقارنة  هام�سية  تعتر 
، ب��االإ���س��اف��ة �إىل �أن���ه���ا ت��ع��ط��ي��ه��ا ف���رة �أط�����ول يف 

�ال�ستد�مة.
كما تناول �لدكتور �سامر �جلي�سي �ملدير �لتنفيذي 
ل�����س��رك��ة ب��ي �أف ج��ي �ل��ع��امل��ي��ة ، و�مل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
�الإن�سائية  و�لعنا�سر  �لقطاعات  ت�سميم و�سناعة 

�إمكانية   ، ب��االأل��ي��اف  �ملدعمة  �للد�ئن  با�ستخد�م 
دمج �ملادة �جلديدة �أرما فورم يف ت�سميم و�سناعة 
عملية  �الأك��رث  �الإن�سائية  �لقطاعات  من  �لعديد 
و�الأوف������ر م���ن ح��ي��ث �ل��ت��ك��ل��ف��ة �ل��ك��ل��ي��ة ل��اإن�����س��اء ، 
و�الأهم من ذلك كونها مو�د �سديقة للبيئة، كما 
ل�سركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  م��ول��ر  ه��ان��ز  �أ�ستعر�ض 
�سوليكو ، ما قد قدمته �ل�سركة ل�سناعة �لت�سييد 
بالدولة وما ميكن �أن تقدمه من حلول متكاملة 
�سركتي  م��ع  بالتعاون  و�لتنفيذ  �مل���و�د  هند�سة  يف 
�أرما�سل و بي �أف جي. كما �أ�ستعر�ض حمد حممد 
�سور�سز  باخلليج  �الأع��م��ال  تطوير  م��دي��ر  ���س��رف 
خال �ملوؤمتر �آلية ��ستخد�م �ملو�د معادة �لت�سنيع 
�أد�ء عمري �أف�سل  و�لتي من �ساأنها توفري معدل 
�لت�سميم  لهند�سة  م�سافة  وقيمة  �ل��ب��ن��اء  مل���و�د 
�مل�����س��ت��د�م و�حل���ري���ة �ل��ت�����س��م��ي��م��ي��ة، وه���و �الجت���اه 
�لهند�سي �حلايل �مل�ستخدم بدول �أوروبية يتو�فق 
مع توجيهات قياد�تنا �لر�سيدة يف ��ستخد�م كل ما 

من �ساأنه �سديق للبيئة .

اأدنوك ت�ستعد لأديبك 2013 حتت 
�سعار الطاقة للجميع يف عامل متغري

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �سركة برول �أبوظبي �لوطنية �أدنوك بدء حت�سري�تها الإ�ست�سافة 
للبرول  �ل���دويل  �أبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�ض  م��ن  ع�سرة  �ل�ساد�سة  �ل���دورة 

�أديبك 2013 يف �لفرة من 10 �إىل 13 نوفمر �ملقبل.
قطاع  لتنامي  نظر�  �سنوي  حدث  �إىل  حتول  �ل��ذي   2013 �أديبك  ويعقد 
�لنفط و�لغاز يف �ملنطقة ب�سكل �سريع برعاية �سركة �أدنوك ووز�رة �لطاقة 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�سيكون �ملعر�ض هذ� �لعام خمتلفا عن دور�ته �ل�سابقة �لتي كانت جتري 
�أكر  حيز�  �ملختلفة  ن�ساطاته  بكل  �لغاز  قطاع  �سي�سغل  حيث  عامني  كل 
�لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �إنعقادهما  �ملزمع  و�ملعر�ض  �ملوؤمتر  فعاليات  يف 

للمعار�ض �أدنيك .
ويخرج �أديبك 2013 بحلة وتوجه و�سعار جديد حيث �ستجري �لفعاليات 

حتت �سعار �لطاقة للجميع يف عامل متغري .
�أدنوك  �ل��غ��از يف  د�ئ���رة  م��دي��ر  �ل�سويدي  �ساحو  ب��ن  ع��ب��د�هلل  وق���ال حممد 
ورئي�ض معر�ض وموؤمتر �أديبك 2013 يف �طار �الإعان يف يوليو 2012 
يتحول  �أن  �لطبيعي  �سنويا من  ليكون حدثا   2013 �أديبك  �إنطاق  عن 
قطاع  لتنامي  نظر�   2013 ع��ام  م��ن  �إع��ت��ب��ار�  �سنوية  فعالية  �إىل  �أدي��ب��ك 
�لنفط و�لغاز يف �ملنطقة ب�سكل �سريع و�إزدي��اد �لركيز على �إعتماد �أف�سل 
�ملمار�سات يف هذ� �لقطاع.. و�أ�ساف �نه مع منو م�ساريع �لغاز يف �ملنطقة فاإن 
�لركيز على �لغاز �سمن برنامج �ملوؤمتر �سي�ساعد على دعم هذه �مل�ساريع 

�إىل حد كبري.
ونوه �ل�سويدي �إىل �أهمية �لدور �لذي و�سلت له وتلعبه �لتكنولوجيا �ليوم 
باأنو�عها  �لغاز  مكامن  من  �ملزيد  وتنقيب  و�إ�ستك�ساف  وت�سهيل  تو�سيع  يف 
وطبيعتها �ملنوعة و�لتي تختلف ح�سب تركيبات �الأر�ض �جليولوجية موؤكد� 
�سيا�سيات  �سياق  ياأتي كونه م�سدر� نظيفا للطاقة ويف  بالغاز  �الإهتمام  �أن 
مع  �مل�ستد�مة  و�لتنمية  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  جت��اه  �أدن���وك  وم�سوؤوليات 
�إ�سر�تيجي يف  كم�سدر  �لنفط  �سرورة  �الإ�ستمر�رية يف  �لتقليل من  عدم 

�لطاقة.
�لتقليدي مع تغيري  �أديبك  �أن��ه مت �الإبقاء على �سعار  �أدن��وك �ىل  و�أ���س��ارت 
يحويها  و�ل��ت��ي  �الأر����ض  بكوكب  حتيط  �لتي  �لنفط  قطرة  ل��ون  يف  ب�سيط 
وعامليا  تقليديا  و�مل��ت��د�ول  �الأزرق  �ل��ل��ون  �إىل  �لذهبي  �ل��ل��ون  م��ن  �ل�سعار 
ل��ه ع��اق��ة بقطاع �سناعات  مل��ا  ليو�كب روؤي���ة ور���س��ال��ة و�إه��ت��م��ام �حل���دث و 

وعمليات �لغاز.
و�سيقوم �أديبك 2013 بت�سليط �ل�سوء وجذب �إهتمام �ملخت�سني و�خلر�ء 
وعلى ح�سته  �لغاز  على  وعامليا  و�إقليميا  �لغاز حمليا  و�لعاملني يف قطاع 
�لعاملي  �لطاقة  قطاع  يف  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  يف  مت�سارعا  من��و�  ت�سهد  �لتي 
�لوفاء  يف  �ل�سرورية  �ل�سلعة  ه��ذه  على  �الإقليمي  �لطلب  �إرت��ف��اع  عاك�سا 

مبتطلبات خمتلف قطاعات �ل�سناعة و�ملجتمع من �لطاقة �لكهربائية.
جدير بالذكر �أن �أديبك �إنطلق يف عام 1984 و�إكت�سب �حلدث مع مرور 
�لوقت زخما كبري� وذلك بالتو�زي مع بروز �أبوظبي كمدينة جاذبة لاأعمال 

و�لفعاليات وكمركز عاملي ر�ئد يف قطاع �لنفط و�لغاز يف �ملنطقة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�سعيد  ب��ن  �سلطان  �ملهند�ض  م��ع��ايل  بحث 
باول  �سعادة  مع  �القت�ساد  وزير  �ملن�سوري 
باول�ض �سكرتري �لدولة لل�سوؤون �خلارجية 
�القت�ساد  وز�رة  ل���دى  �ل��دول��ة  و���س��ك��رت��ري 
�لثنائية  �ل��ع��اق��ات  �سلوفاكيا  بجمهورية 
وتطويرها  دع��م��ه��ا  و���س��ب��ل  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
خا�سة على �ل�سعيد �القت�سادي و�لتجاري 

و�ال�ستثماري.
وت����ن����اول �ل���ل���ق���اء �إم���ك���ان���ي���ة ت�����س��ك��ي��ل جلنة 
لتعزيز  �لبلدين  بني  م�سركة  �قت�سادية 
بني  �لرو�بط  وتقوية  �القت�سادي  �لتعاون 

جمتمع �العمال يف �لبلدين.
�مل���ن�������س���وري بهذ�  �ل����وزي����ر  و�أك�������د م���ع���ايل 
حتر�ض  �الق��ت�����س��اد  وز�رة  �ن  �خل�����س��و���ض 
�مل�سركة  �القت�سادية  �للجان  تفعيل  على 
�لقائمة حاليا مع عدد من �لدول �ل�سقيقة 
و�ل�سديقة، ويف ذ�ت �لوقت ت�سعى لتاأ�سي�ض 
بها  تربطنا  �لتي  �ل��دول  جلان جديدة مع 
و�ن  خا�سة  وجت��اري��ة،  �قت�سادية  م�سالح 
�ملر�حل  عن  خمتلفة  مبرحلة  مير  �لعامل 
�لتعاون  م��ف��ه��وم  �أ���س��ب��ح  ح��ي��ث  �ل�����س��اب��ق��ة 
خمتلف  يف  �ل�سائد  �ل��ت��وج��ه  ه��و  �مل�����س��رك 
ونحن  �لعامل،  حول  �القت�سادية  �لكيانات 
نعي�ض حاليا يف ع�سر �لتحالفات و�لتكتات 
�لذي ير�سخ �أطر �لتعاون وتن�سيق �جلهود 
�ل��ع��امل��ي��ة، من  ب��ني خمتلف �الق��ت�����س��ادي��ات 
�لتعاون  تعزيز  على  �ل����وز�رة  حت��ر���ض  هنا 

�القت�سادي مع خمتلف دول �لعامل.
ك��م��ا ت��ن��اول �ل��ل��ق��اء م�����س��األ��ة �ف��ت��ت��اح مكتب 
ثمثيل جتاري ل�سوفاكيا يف �الإمار�ت حيث 
��ستعد�د  �مل��ن�����س��وري  �ل���وزي���ر  م��ع��ايل  �أك����د 

�لازمة  �ل��ت�����س��ه��ي��ات  ل��ت��ق��دمي  �ل��������وز�رة 
�فتتاح  �أن  ع��ل��ى  م�����س��دد�  ب��ه��ذ� �خل�����س��و���ض 
يف  �ل�سلوفاكي  �ل��ت��ج��اري  �لتمثيل  مكتب 
�الإمار�ت �سيعطي دفعاً للعاقات �لتجارية 
و�القت�سادية بني �لطرفني، و�سيعززها مبا 
�مل�سركة بني  �الإمن��ائ��ي��ة  �الأه����د�ف  ي��خ��دم 
�المار�ت و�سلوفاكيا. كما �ن مكتب �لتمثيل 
�لتجاري �سي�ساهم بزيادة �لتبادل �لتجاري 
بني �لبلدين �لذي مل يتجاوز 567 مليون 
2011، وهذ� �لرقم  درهم يف نهاية �لعام 
�مكانية  م��ع  يتما�سى  ال  ن�سبيا  �مل��ت��و����س��ع 
بالعاقات  قدما  بامل�سي  �لبلدين  وطموح 
�لثنائية وخا�سة على �ل�سعيد �القت�سادي 
ب���ذل �سركات  �أه��م��ي��ة  و�ل���ت���ج���اري، م���وؤك���د� 
�لبلدين  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض يف  وم��وؤ���س�����س��ات 
�لتعاون  تعزيز  يف  للم�ساهمة  �أك��ر  جهود�ً 

وزيادة حجم �ملبادالت �لتجارية من خال 
الإقامة  و�لتخطيط  �لتعاون  �ف��اق  تو�سيع 
وتكثيف  �مل�سركة  �ال�ستثمارية  �مل�ساريع 
�ملعار�ض  يف  و�مل�����س��ارك��ة  �ملتبادلة  �ل��زي��ار�ت 

�لتي تقام يف �لبلدين.
م�سركة  عو�مل  وج��ود  �إىل  معاليه  و�أ�سار 
يف بيئة ومناخ �الأعمال يف كٍل من �المار�ت 
�القت�سادي  �ل��ت��ع��اون  ت��دع��م  و���س��ل��وف��اك��ي��ا 
ب��ني �جلانبني  و�ال���س��ت��ث��م��اري  و�ل��ت��ج��اري 
�ل�سلوفاكية  �ل���ع���ا����س���م���ة  ك�����ون  �أب�����رزه�����ا 
للخدمات  �أوروب���ي���اً  م��رك��ز�ً  بر�تي�سافيا 
�جلغر�يف  م��وق��ع��ه��ا  ب�����س��ب��ب  �ل��ل��وج��ي�����س��ت��ي��ة 
�الأوروب��ي��ة يف حني  �لقارة  �ملتميز يف و�سط 
جتارياً  م��رك��ز�ً  تعتر  �الم�����ار�ت  دول���ة  �أن 
عاملياً بامتياز ي�سل ما بني �ل�سرق و�لغرب، 
ون��ق��ط��ة ت��و����س��ل و�ل��ت��ق��اء مل��خ��ت��ل��ف ق���ار�ت 

ومكانة موقع  �أهمية  ع��زز من  وم��ا  �لعامل 
�الم���ارت �جل��غ��ر�يف �حل��ي��وي متتعها ببنية 
ووج����ود مر�فق  وم��ت��ط��ورة  ح��دي��ث��ة  حتتية 
فريدة  عاملية  مبو��سفات  �سخمة  حيوية 
م����ن م����ط����ار�ت وم�����و�ن�����ىء و���س��ب��ك��ة طرق 

حديثة.
�لوز�رة  ��ستعد�د  �ملن�سوري  �ل��وزي��ر  و�أك���د 
ل��ت��ق��دمي ك���اف���ة �ل��ت�����س��ه��ي��ات و�خل���دم���ات 
�ل�سركات  ت�������س���اع���د  �ل����ت����ي  و�الإم�����ك�����ان�����ات 
�ال�ستثمار  على  �ل�سلوفاكية  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�ملجزي يف دولة �المار�ت، م�سري� �ىل �ملناخ 
�ال�ستثماري �جلاذب يف �المار�ت وما تزخر 
جمزية  ��ستثمارية  فر�ض  م��ن  �ل��دول��ة  ب��ه 
�ملجاالت و�لقطاعات، مع  ومغرية يف كافة 

وجود منظومة ت�سريعية ع�سرية.
�أهمية  ع��ل��ى  �ل��ل��ق��اء  خ����ال  �ل��ت��اأك��ي��د  ومت 

�مل�سوؤولني  ب��ني  �ملتبادلة  �ل��زي��ار�ت  تكثيف 
�لبلدين  يف  و�مل�ستثمرين  �الأع��م��ال  ورج��ال 
خا�سة يف ظل توفر �لفر�ض �ال�ستثمارية يف 
�لدولتني، ويف هذ� �ل�سياق مت �التفاق على 
و��ستثماري  وجت��اري  �قت�سادي  وف��د  قيام 
�إم���ار�ت���ي رف��ي��ع �مل�����س��ت��وى ب��رئ��ا���س��ة معايل 
لتعزيز  �سلوفاكيا  بزيارة  �ملن�سوري  �لوزير 
�لفر�ض  على  �ل�سوء  وت�سليط  �لعاقات، 
�جلانبني،  ل����دى  �مل���ت���وف���رة  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
�ل��رو�ب��ط بني جمتمع �العمال يف  ومتتني 

�لبلدين.
�ل�سلوفاكي  �مل�������س���وؤول  �أ����س���اد  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
دولة  �ت��خ��ذت��ه��ا  �ل��ت��ي  ب��اخل��ط��و�ت  �ل�سيف 
�ملالية  �الأزم��ة  تد�عيات  لتطويق  �الم��ار�ت 
تعايف  �سرعة خطو�ت  و�لتي عززت  �لعاملية 
�قت�ساد دولة �المار�ت، وهذ� يوؤكد �لروؤية 
�حل��ك��ي��م��ة ل���ق���ي���ادة دول�����ة �الم��������ار�ت �لتي 
�تخذت من �الإج��ر�ء�ت و�خلطو�ت ما كفل 
قوته  ع��ل��ى  وح��اف��ظ  متا�سكه  الق��ت�����س��اده��ا 

وعزز دوره يف م�سرية �لتنمية.
يف  مغرية  ��ستثمارية  ف��ر���ض  وج���ود  و�أك���د 
�ل�سحية  �لرعاية  قطاع  يف  وخا�سة  ب��اده 
وغريها،  و�ل�سياحة  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات 
م�سري�ً �إىل �إمكانية قيام �سر�كات ��ستثمارية 
يف هذه �ملجاالت و�لقطاعات �لو�عدة �الأمر 
�لذي ميكن �أن يعود بفو�ئد على �جلانبني. 
و�أبدى �مل�سوؤول �ل�سلوفاكي �إعجابه بنموذج 
�أن �الإمار�ت  �الم��ار�ت �القت�سادي، معتر�ً 
�لنه�سة  �إث���ر  �لعاملية  مكانتها  م��ن  ع���ززت 
معرباً  �سهدتها،  �لتي  �لهائلة  �القت�سادية 
ع����ن �أم����ل����ه يف �الرت�����ق�����اء ب���ال���ع���اق���ات بني 
وخا�سة  �أف�����س��ٍل  م�ستويات  �إىل  �جل��ان��ب��ني 

على �ل�سعيد �القت�سادي و�لتجاري.

•• ابوظبي –الفجر:

�الخباري  ري�ستورنت�ض  �ن��د  هوتيلز  موقع  ي�سارك 
جانب  �يل   www.hotelandrest.com
36 دول��ة، يف معر�ض  300 عار�ض من  �أك��رث من 
و�ملوؤمتر�ت  و�حل���و�ف���ز  �الأع���م���ال  ل�سياحة  �خل��ل��ي��ج 
�لوطني  �ب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  ي��ق��ام  �ل����ذي   2013

للمعار�ض �ليوم �الثنني 25 �سهر مار�ض �جلاري. 
وم���ن �مل��ق��رر �ن ي��ع��ر���ض ف��ري��ق �ل��ع��م��ل ل���دي �ملوقع 
�ملتخ�س�ض لقطاع �سناعة �ل�سيافة و�لفنادق بدولة 
الأكرث  �اللكرونية  �العامية  خدماته  �الم���ار�ت 

من 2800 م�سارك من �ملتخ�س�سني بالقطاع. 
نائب  �لدرمكي  �سلطان  حممد  جا�سم  �سعادة  وك��ان 
مدير عام هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة قد د�سن 

موقع هوتيلز �ند ري�ستورنت�ض �الخباري 
�لعاملية  �ل�سفر  بور�سة  �أبوظبي مبعر�ض  يف جناح 
بح�سور �ل�سيد مبارك  موؤخر�  برلني  يف   2013
�لهيئة  يف  �ل��دويل  �لرويج  مدير  �لنعيمي،  ر��سد 
ب�سفارة  �ل��ع��ام��ل��ني  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  م���ن  وع�����دد 
�المار�ت يف برلني وخر�ء ومتخ�س�سني يف قطاع 

�ل�سياحة.
موقع  مديرة  �ل��د�ود  حنني  �العامية  و�أو�سحت 

www. ه��وت��ي��ل��ز �ن���د ري�����س��ت��ورن��ت�����ض �الخ���ب���اري
hotelandrest.com �ن تو�جدنا �سروري 
2800 �سخ�سية  يف هذ� �ملعر�ض �لذي ي�ستقطب 
من �ملتخ�س�سني يف �أعمال وخدمات قطاع �سياحة 
�حل��و�ف��ز م��ن �ملنطقة و�ل��ع��امل . و����س��اف��ت كما �ن 
قطاع  ت�سمل  �الل��ك��رون��ي��ة  �الع��ام��ي��ة  خ��دم��ات��ن��ا 
�ملهتمني  و�مل�سرين  �مل��زودي��ن  فيهم  مب��ا  �ل�سيافة 
�لتحفيزية  �ل�����س��ف��ر  ب��ر�م��ج  تنظيم  �أو  بتخطيط 
�حلو�فز  و�سفر  و�ل�سيافة  �لفعاليات  �أو  و�للقاء�ت 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �خل��ا���س��ة و�سفر �الأع��م��ال وق��ال��ت �ننا 
متفائلون بانتعا�ض قطاع �سياحة �الأعمال يف منطقة 
ل��ه��ذ� �لقطاع  ن��ق��دم  �ل�����س��رق �الأو���س��ط ول��ه��ذ� فاننا 
خ���دم���ات ف���ري���دة م���ن خ���ال م��وق��ع��ن��ا �اللكروين 
�الأعمال  �سياحة  �أن قطاع  وذك��رت   . �النرنت  عر 
يف �ل�����س��رق �الأو����س���ط ���س��ه��د �ن��ت��ع��ا���س��ا خ���ال �لعام 
�ل�سلبية  �لتد�عيات  نتيجة  رك��ود  فرة  بعد  �ملا�سي 
لاأزمة �القت�سادية �لعاملية، ومن �ملتوقع �أن يحقق 
�ل��ق��ط��اع من��و� ق��وي��ا خ��ال �ل��ع��ام 2013.  وقالت 
�الجتماعات  م��ن  �سل�سلة  نعقد  ���س��وف  �ن��ن��ا  �ل����د�ود 
م��ع ع��دد �مل�����س��ارك��ني يف �مل��ع��ر���ض �ل���ذي يعد فر�سة 
مهمة لوجهات �ل�سياحة ومر�كز �ملعار�ض و�لفنادق 
ومقدمي �لعرو�ض �لتحفيزية ومبتكري �لتقنيات، 

�أع���م���ال يف م��ن��ط��ق��ة �ل�سرق  �آف�����اق  مت��ك��ن م���ن ف��ت��ح 
�الأو�سط وغريها.  ويتخ�س�ض �ملعر�ض �لذي تنظمه 
�أبوظبي �لوطني  �سركة ريد ملعار�ض �ل�سفر مبركز 
للمعار�ض، يف �سناعة �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت بال�سرق 

�الأو�سط، ويعد �حلدث �لر�ئد يف قطاع �الجتماعات 
و�حلو�فز و�ل�سفر �لتي حتقق منو� �سريعاً باملنطقة، 
و�إبر�ز دور هذه �لفعاليات يف دعم �لقطاع �ل�سياحي 

و�القت�ساد ب�سورة عامة.
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•• دبي- وام:

ت�ست�سيف دبي خال �لفرة من �ل�ساد�ض 
�ل��ق��ادم فعاليات  م��اي��و  �ل��ث��ام��ن م��ن  �إىل 
�أك��ر حدث  �ل��ذي يعد  معر�ض �ملطار�ت 

متعلق باملطار�ت ت�سهده �ملنطقة.
ويطرح �ملعر�ض يف دورته �لثالثة ع�سرة 
�لتقنيات  �أح���دث  م��ن  و����س��ع��ة  جمموعة 
و�لتي  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  م��ن جميع  �لذكية 
�ستظهر ب�سورة و��سعة �لنطاق كمو�سوع 
قادة  منتدى  فعاليات  �سمن  للمناق�سة 
بالتز�من  �سيقام  �لذي  �لعاملية  �ملطار�ت 

مع �ملعر�ض.
�ملو�سوع  ه�����ذ�  م��ن��اق�����س��ة  يف  وي�������س���ارك 
�لطري�ن  �ل��ق��ادة وخ��ر�ء  جمموعة من 
فيهم  �ل�����ع�����امل مب�����ن  م�������س���ت���وى  ع����ل����ى 
�لتنفيذي  �ملدير  فيوالنت  فر�ن�سي�سكو 
ل�����س��رك��ة ���س��ي��ت��ا وح�����س��ني �ل��دب��ا���ض نائب 
�ل�سرق  مل��ن��ط��ق��ة  �الإق���ل���ي���م���ي  �ل���رئ���ي�������ض 
�الو�����س����ط و����س���م���ال �ف��ري��ق��ي��ا ب���االحت���اد 
�لدويل للنقل �جلوي �أياتا وثاين �لزفني 

مدير عام �سركة �إمار�تك.
�مل��ط��ار�ت يف  �مل��ت��ز�ي��دة  �ملناف�سة  ودف��ع��ت 
�مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل �إىل �إع�����ادة �ل��ن��ظ��ر يف 
�أ�ساليب  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث  �أع��م��ال��ه��ا  من����اذج 
وو�سائل جديدة تتيح لها تعزيز قدر�تها 
ب�سهولة  عملياتها  وم��و�ءم��ة  �لتناف�سية 
و�لعمليات  �ملتغرية  �لبيئات  مع  وكفاءة 
�مل��ت�����س��ارع��ة و�الرت���ق���اء  �الإي���ق���اع���ات  ذ�ت 
توفرها  �ل���ت���ي  �خل����دم����ة  مب�������س���ت���وي���ات 
ما  وه��و  و�مل�سافرين  �ل��ط��ري�ن  ل�سركات 
�ل�سغرية  �لتفا�سيل  خمتلف  �إىل  �متد 

مب���ا ف��ي��ه��ا ت��وف��ري خ���دم���ات �ل�����و�ي فاي 
�ملجانية.

وم���ع ت��وق��ع��ات �الحت�����اد �ل�����دويل للنقل 
�جل�������وي �أي�����ات�����ا ب���ت���ب���اط���وؤ من�����و �أع�������د�د 
�لثاث  على مدى  �لعامل  يف  �مل�سافرين 
�ملنتظر  فمن  �لقادمة  �سنو�ت  �الأرب��ع  �أو 
�ملطار�ت  ب��ني  �لتناف�ض  ح���دة  ت����زد�د  �أن 
�ل��ذي يفر�ض على ق��ادة �ملطار�ت  �الأم��ر 
يف �ل��وق��ت �ل��ر�ه��ن ���س��رورة �إي��ج��اد طرق 
�لوقت  ويف  �ل��رب��ح��ي��ة  ل��ت��ع��ظ��ي��م  ب��دي��ل��ة 
ذ�ت  بخدمات  �مل�سافرين  ت��زوي��د  نف�سه 

جودة �أعلى.
�أن يقوم  ينبغي  �لهدف  و�سعيا ور�ء هذ� 
�لنظر يف مناذج  ب��اإع��ادة  �مل��ط��ار�ت  ق���ادة 
�لتكاليف  باإرتفاع  تت�سم  �لتي  �أعمالهم 
من خال ��ستخد�م تقنيات �أكرث حد�ثة 
يف كافة �خلدمات �ملتعلقة باملطار�ت بدء� 
بخدمات  و�إن��ت��ه��اء  و�مل��و�ق��ف  �لنقل  م��ن 
و�ل��رف��ي��ه و�خلدمات  �ل��ت��ج��زئ��ة  جت���ارة 
لفر�ض  �ل���ط���ري���ق  ل��ت��م��ه��ي��د  �ل���ت���ج���اري���ة 

جديدة.
ويف ظ��ل �ل��ت��غ��ي��ري�ت �ل��ر�ه��ن��ة �ل��ت��ي من 
�إع�����ادة ر���س��م خ��ري��ط��ة �لطري�ن  ���س��اأن��ه��ا 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  ب������روز  وم�����ع  �ل���ع���امل���ي���ة 
�الأو�سط ك�سوق �ساعدة تتمتع باآفاق منو 
ك��ب��رية ب��اع��ت��ب��اره��ا حم���ور� ج��دي��د� على 
�لعاملي جتد دول  �ل�سفر �جلوي  خارطة 
�لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�ض 
نف�سها يف مو�سع �لقلب من هذ� �لع�سر 
�جلديد مع �سعي قادة �ملطار�ت باملنطقة 
�مل��ت��اح��ة ومو�جهة  �ل��ف��ر���ض  ال���س��ت��غ��ال 
�لتحديات �ملحتملة من خال �الإ�ستثمار 

�جلديدة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  يف  مكثفة  ب�����س��ورة 
و�ملتطورة يف عمليات �لتحديث �مل�ستمرة 

�لتي ت�سهدها مطار�تها.
�أعمال  تطوير  رئي�ض  هندية  �إي��اد  و�أك��د 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ع���ل���وم���ات ب���امل���ط���ار�ت يف 
جمموعة �أماديو�ض �أن �ملطار�ت �لعاملة 
�إىل  ت�سعى  �الأو����س���ط  �ل�����س��رق  مبنطقة 
�لتقنية  ق���در�ت���ه���ا  وت���ط���وي���ر  حت���دي���ث 
�مل�سافرين  مت��ت��ع  �إ����س���ت���م���ر�ر  ل�����س��م��ان 
ب�سهولة  تتميز  متميزة  �سفر  بتجربة 

و�سا�سة �حلركة.
ت���ز�ي���د حدة  �إىل  ب��ال��ن��ظ��ر  �ن���ه  و�أ����س���اف 
�مل�سافرين  �أع�����د�د  وت�����س��اع��د  �مل��ن��اف�����س��ة 
�حلكومية  و�للو�ئح  �الأمنية  و�ملتطلبات 
�إىل  تهدف  �لتي  �جلديدة  و�لت�سريعات 
�أك����رث �سد�قة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ���س��م��ان ج��ع��ل 
تبذل  �أن  �مل���ط���ار�ت  ع��ل��ى  يتعني  للبيئة 
كفاءة  م�ستويات  لتح�سني  �أك��ر  جهود� 

�أن�سطتها وعملياتها.
�أجرتها �سركة  �أكدت در��سة حديثة  وقد 
�لت�سغيلية  �ل��ط��اق��ات  ت��ع��زي��ز  �أن  ���س��ي��ت��ا 
و�سمان توفري عمليات ت�سغيل �سل�سة باتا 
ي�سكان قوة �لدفع �لرئي�سية للمطار�ت 
�لعاملة مبنطقة �ل�سرق �الأو�سط و�لتي 
مليون   400 ت�ستقبل  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن 

م�سافر بحلول عام 2020.
�أجل  �أن����ه وم���ن  �إىل  �ل��در����س��ة  و�أ����س���ارت 
حتقيق هذه �لغاية فان �لتقنيات �لذكية 
يف جماالت تقنية �ملعلومات و�الإت�ساالت 
�لهو�تف  وتطبيقات  �لتليماتيك�ض  مثل 
�ل���ذك���ي���ة وت��ق��ن��ي��ة �ل���ت���ع���ري���ف ب������ردد�ت 
�ل��ر�دي��و و�الأمت��ت��ة �ست�ساعد على متكني 

تكون  رقمية  �سبكات  بناء  م��ن  �مل��ط��ار�ت 
مبثابة جهازها �لع�سبي مما �سيتيح لها 
تقدمي خدمات مف�سلة خ�سي�سا لتعزيز 
نف�سه  �ل���وق���ت  ويف  �مل�����س��اف��ري��ن  جت��رب��ة 

تقليل �إنفاقها �إىل �أدنى حد ممكن.
د�ن��ي��ال قري�سي مدير  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
2013 يف �سركة ريد  معر�ض �ملطار�ت 
للمعار�ض �ل�سرق �الأو�سط �جلهة �ملنظمة 
�أمر�  �لتطور�ت متثل  للمعر�ض �ن هذه 
و�مل�سافرين  �مل���ط���ار�ت  م��ن  ل��ك��ل  ح��ي��وي��ا 
�لتمتع بخدمات  للم�سافرين  تتيح  فهي 
�ستتمكن  بينما  و�أ���س��رع  و�أرخ�����ض  �أف�سل 
وقدر�تها  ربحيتها  تعزيز  من  �مل��ط��ار�ت 
�الإقت�سادية  �لتقلبات  �آث���ار  حتمل  على 

و�لتغري�ت �ل�سكانية.
و�أك�����د ج����ورج ه�����ور�ن رئ��ي�����ض ���س��وق دبي 
�حل�����رة �أه���م���ي���ة ت��ل��ك �مل����ب����ادر�ت يف ظل 
 .. �سديدة  بتناف�سية  تت�سم  عاملية  �سوق 
م�سري� �إىل �أن �لتقنيات ت�ستطيع �إحد�ث 
تغيري�ت نوعية يف �سناعة �لطري�ن ذ�ت 
�لطبيعة �لديناميكية وقال نحن بحاجة 
للبقاء يف �سد�رة �الإجتاهات �جلديدة يف 

هذ� �ملجال.
و�أ�ساف �إن �لتقنيات تعد عاما حموريا 
يف �لتطور�ت �مل�ستقبلية �لتي �ست�سهدها 
�ل����وف����اء مبطالب  ف�����اإن  ل����ذ�  �مل����ط����ار�ت 
�مل�سافرين �لذين يتمتعون بدر�ية و�فرة 
معقدة  �أجهزة  وي�ستخدمون  بالتقنيات 
�أمر  �أ���س��ب��ح مب��ث��اب��ة  ق��د  م��ت��ز�ي��د  ب�سكل 

فا�سل يف تطوير �ملطار�ت.
و�أ�سار �ىل �أن معر�ض �ملطار�ت ومنتدى 
فر�سة  �سيتيحان  �لعاملية  �ملطار�ت  ق��ادة 

و�لتجارب  و�الآر�ء  �الأفكار  لتبادل  طيبة 
�لنجاح  بق�س�ض  �ل��ت��ع��ري��ف  ج��ان��ب  �إىل 

�لتي حققتها دبي يف هذ� �ملجال.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك�����د ر�ج���ي���ف ج���ني رئي�ض 
م��ط��ار م��وم��ب��اي �ل����دويل �أه��م��ي��ة تبادل 
�أف�����س��ل حيث  ح��ل��ول  لتوليد  �مل��ع��ل��وم��ات 
جتارب  من  �ال�ستفادة  مطار  لكل  ميكن 
�ملطار�ت �لر�ئدة �الأخرى .. م�سري� �ىل 
و�ملنتدى  دب���ي  يف  �مل���ط���ار�ت  م��ع��ر���ض  �أن 
�ملر�فق له مبثابة فر�سة مثالية ملعرفة 
وف��ه��م م���ا ي��ح��م��ل��ه �مل�����س��ت��ق��ب��ل يف جمال 
���س��ك��ل �ل�سفر  ���س��ي��ك��ون  �مل���ط���ار�ت وك��ي��ف 
خال �ل�سنو�ت �ملقبلة. و�ستعمل منطقة 
�ستقام  �لتي  باملطار�ت  �مل�سافرين  جربة 
���س��م��ن م��ع��ر���ض �مل���ط���ار�ت ع��ل��ى حتقيق 
�ستعر�ض  ح��ي��ث  �ل���ه���دف حت���دي���د�  ه����ذ� 
�أح����دث �ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ذك��ي��ة �ل��ت��ي تهدف 
و�سيتم  �مل�سافرين  جت��رب��ة  حت�سني  �إىل 
ت�سميم منطقة عر�ض خا�سة على �سكل 
بدء�  م��ط��ار  د�خ���ل  حقيقية  �سفر  �سالة 
م���ن �ل��ن��ظ��م �خل��ا���س��ة ب��ف��ح�����ض و�سحن 
�مل�سافرين  وت�سجيل  �مل�سافرين  �أمتعة 
ومر�قبة جو�ز�ت �ل�سفر و�مل�سح �ل�سوئي 
و�سالة  �حل���رة  و�الأ����س���و�ق  للم�سافرين 
و�إنتهاء  بامل�سافرين  �خلا�سة  �الإن��ت��ظ��ار 
باملكان �لذي ي�سعد منه �مل�سافرون على 
�ل�سركات  و�ست�ستخدم  �ل��ط��ائ��رة.  م��نت 
�لتي �ستعر�ض منتجاتها يف هذه �ملنطقة 
معار�ض تفاعلية ل�سمان م�ساركة �لزو�ر 
يف �لتجربة كي يتمكنو� من �الطاع على 
�لتقنيات �لتي �ست�سود عامل �ملطار�ت يف 

�مل�ستقبل.  

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ملوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  موؤخر�ً  �أبوظبي  مر�فئ  قامت 
�لعليا للمناطق �القت�سادية �ملتخ�س�سة لتنظيم ور�سة 
�لعليا  �ملوؤ�س�سة  �مل�ستثمرين �سمن مدن  عمل الإطاع 
على مز�يا خدمات حمطة �حلاويات يف ميناء خليفة، 
مو��سلة  على  ك��ا �جلهتني  م��ن  ذل��ك حر�ساً  وي��اأت��ي 
�أق�����س��ى �جل���ه���ود و�الإم���ك���ان���ات ل��ت��ق��دمي �أف�سل  ب����ذل 
و�إدر�كاً  للم�ستثمرين،  �لت�سهيات  و�أح��دث  �خلدمات 
�ملحلي  �ل�سعيد  على  �أعمالهم  تطوير  الأهمية  منها 

و�لدويل.
تتمركز حمطة �حلاويات يف ميناء خليفة بني �أبوظبي 
�لتابعة  �آي��ك��اد  م��ن��اط��ق  �إىل  مبا�سر  منفذ  م��ع  ودب����ي، 
يف  وت�سهم  �ملتخ�س�سة،  للمناطق  �لعليا  للموؤ�س�سة 
60 وجهة دولية. وقد �عترت حمطة  ربط �مليناء ب� 
�أبوظبي من حيث  �ملعلم �الأب��رز يف  �حل��اوي��ات م��وؤخ��ر�ً 
�إد�رة وت�سغيل �ملو�نئ يف ميناء ز�يد و�مل�سفح، باالإ�سافة 
�ل��ن�����س��اط��ات �لتي  �أه����م  �إىل م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة. وت�����س��م��ل 
�لب�سائع  �حل��اوي��ات،  �أعمال  �أبوظبي  مر�فئ  تقدمها 
�لبحرية،  �جل����والت  �ل�����س��ي��ار�ت،  ن��ق��ل  �سفن  �ل��ع��ام��ة، 
ب�سائع �مل�ساريع، �لتخزين، �حللول �خلا�سة وخدمات 

�لتخزين �ملرد. 
وت��ع��ت��ر م���ر�ف���ئ �أب���وظ���ب���ي �مل�����س��غ��ل �ل��رئ��ي�����ض ملحطة 
�أبوظبي،  �أهم مو�نئ  �أحد  �حلاويات يف ميناء خليفة، 
�سركة  ِقبل  لها من  �ملمنوحة  وذلك وفقاً لامتياز�ت 
�أبوظبي للمو�نئ، حيث يعتر ميناء خليفة حمور�ً يف 
جمال �لنقل �لبحري �لعاملي، حيث ميتاز بعمق مياهه، 
�الإنتاجية،  ق��درت��ه  و�رت��ف��اع  �مل��اح��ي��ة،  قنو�ته  عر�ض 

و�ال�ستقر�ر و�نخفا�ض �لتغيري�ت؛ �الأمر �لذي ي�ساهم 
يف حت�سني وقت �لعبور، تعزيز �لثقة، �لو�سول �ملبا�سر 
�لنائية،  �ملناطق  �إىل  �الأم��ث��ل  �لو�سول  �الأ���س��و�ق،  �إىل 

�نخفا�ض �لتكلفة و�سهولة �إجناز �الأعمال.
وقد عر�ض �ملتحدثون خال ور�سة �لعمل �ملز�يا �لتي 
للقطاع  خليفة  ميناء  يف  �حل��اوي��ات  حمطة  تقدمها 
عاملية  مبقايي�ض  حتتية  بنى  ت�سمل  و�لتي  �ل�سناعي، 
و�سبكة طرق للتنقل متعددة �لو�سائط، �سكة �حلديد، 
�لو�سول  ل�سمان  وذل���ك  ب��ح��ري��ة،  وم��و�ن��ئ  م��ط��ار�ت 
�الأمر  �ل�سناعية،  و�مل��ن��اط��ق  �مليناء  و�إىل  م��ن  �الأم��ث��ل 

�مل�ستثمرين  �إي����ر�د�ت  تعزيز  �إىل  ب���دوره  ي���وؤدي  �ل���ذي 
ق��در ممكن م��ن منتجاتهم  �أك��ر  م��ن خ��ال ت�سدير 
مزود  ب��اأن��ه  �مل��ي��ن��اء  يتميز  كما  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة  �إىل 
ت�سميمه  �إىل  باالإ�سافة  �لتكنولوجيا،  و�سائل  باأحدث 

لي�ستوعب �ل�سفن �لكبرية.
ح�سن  حممد  �سعادة  ق��ال  �لور�سة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
�لقمزي، �لرئي�ض �لتنفيذي للموؤ�س�سة �لعليا للمناطق 
هذه  الإن�ساء  �سعد�ء  نحن  �ملتخ�س�سة:  �القت�سادية 
�سي�ساهم  �ل��ذي  �الأم��ر  �أبوظبي،  مر�فئ  مع  �ل�سر�كة 
دولة  للم�ستثمرين يف  �مل��ز�ي��ا  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت��وف��ري  يف 

هذه  �أن  كما  خ�سو�ساً.  و�أب��وظ��ب��ي  عموماً،  �الإم����ار�ت 
�ل�سر�كة متثل للم�ستثمرين بو�بة ميكنهم من خالها 
خمتلف  يف  و�مل�ستهلكني  �مل�ستثمرين  م��ع  �ل��ت��و����س��ل 
�أنحاء �لعامل، وتو�سيع نطاق �أعمالهم �لتجارية بنجاح 

وبطريقة تت�سم بالكفاءة و�لفعالية وتكلفة �أقل. 
ل��ي��ن��دي، �لرئي�ض  م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ارت��ن ف���ان دي 
�أبوظبي  م��ر�ف��ئ  يجمع  �أب��وظ��ب��ي:  مل��ر�ف��ئ  �لتنفيذي 
�ملتخ�س�سة  �القت�سادية  للمناطق  �لعليا  و�ملوؤ�س�سة 
ت��ط��وي��ر وتوفري  �إىل  ي�����س��ع��ى  ف��ك��ان��ا  و�ح�����د،  ه����دف 
�ل����ذي ينعك�ض على  �الأم����ر  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  �ل��ب��ن��ى  �أف�����س��ل 
�الإم����ار�ت مب��ا ميكنها  �أر����ض  �مل��وج��ودة على  �ل�سركات 
�الأ�سو�ق  �إىل  �إي�سال منتجاتها  �لنجاح يف  من حتقيق 
مر�فئ  جتمع  �لتي  �ل�سر�كة  مبادرة  وتعتر  �لعاملية. 
للموؤ�س�سة  �لتابعة  ’�أيكاد‘  يف  و�مل�ستثمرين  �أبوظبي 
لتحقيق  �جل��ه��ود  بت�سافر  �هتمامنا  على  دليل  خ��ري 
بال�سكر  نتقدم  �أن  ن��ود  ه��ن��ا،  وم��ن  و�الزده�����ار.  �لنمو 
�ملتخ�س�سة  �القت�سادية  للمناطق  �لعليا  �ملوؤ�س�سة  �إىل 
و�مل�ستثمرين �سمن مناطقها على م�ساهمتهم �لفاعلة 

الإجناح هذه �ملبادرة. 
للمناطق  �لعليا  �ملوؤ�س�سة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  وم��ن 
موؤخر�ً  وق��ع��ت  ق���د  ك��ان��ت  �ملتخ�س�سة  �الق��ت�����س��ادي��ة 
�ل�سركة   ، ج��روب  جولدن  �إنرنا�سيونال  مع  �تفاقية 
و�لت�سدير  و�ال����س���ت���ري�د  �ل��ت�����س��وي��ق  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
وتطوير  �لع�سكرية  �مل��ن��ت��ج��ات  ب��ي��ع  و�إع�����ادة  و�ل�����س��ر�ء 
وتهدف  �ملنتجات.  ه��ذه  بتحديث  �خلا�سة  �خل��دم��ات 
�جلهود  على  �لتاأكيد  �إىل  و�ل�سر�كة  �التفاقية  ه��ذه 
�حتياجات  لتلبية  �ملوؤ�س�سة  تبذلها  �ل��ت��ي  �ملتو��سلة 

ومتطلبات �مل�ستثمرين �سمن مناطقها. 
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حول خدمات حمطة احلاويات يف ميناء خليفة 

مرافئ اأبوظبي واملوؤ�س�سة العليا للمناطق القت�سادية املتخ�س�سة تنظمان ور�سة عمل 

اأخبار ال�ساعة: الثقة والتفاوؤل.. 
عنوان اأداء القت�ساد الوطني

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�سرة �أخبار �ل�ساعة �إن �القت�ساد �الإمار�تي ي�سهد يف �لوقت �لر�هن 
��سرد عافيته كلها متغلبا  �أن  بعد  و�لتعايف �حلقيقي  �النتعا�ض  حالة من 
على �لتد�عيات �ل�سلبية ل� �الأزمة �ملالية �لعاملية وعائد� �إىل �لنمو �الإيجابي 
�لتي  �لقيا�سية  م�ستوياتها  �إىل  �خلارجية  جتارته  وعادت  و�ملطرد  �ل�سريع 
�الأزم��ة وع��ادت تدفقات  �سبقت  �لتي  �ل�سنو�ت  ظلت حمافظة عليها طو�ل 
مرتفعة.. م�ستويات  �إىل  �إل��ي��ه  �ل��و�ف��دة  �ملبا�سرة  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت 

�كت�سب عدد�  �الأزم��ة  بعد  ما  �سنو�ت  �لوطني خال  �القت�ساد  �أن  م�سيفة 
من نقاط �لقوة �لتي ز�دت من م�ستوى متانته وجعلت موقفه �أكرث �سابة 
يف مو�جهة �أي �سغوط �إقليمية �أوعاملية �أو حتى حملية �أكرث من �أي وقت 

م�سى.
�أن  �أو�سحت  �أد�ء �القت�ساد �لوطني  �لثقة و�لتفاوؤل.. عنو�ن  وحتت عنو�ن 
�أوىل نقاط �لقوة يف �أد�ء �القت�ساد �لوطني �حلايل هي �لتنامي �مللحوظ يف 
م�ستويات �لتنويع بف�سل �الأد�ء �ملزدهر للقطاعات غري �لنفطية كال�سياحة 
و�لتجارة �لد�خلية و�خلارجية و�لطاقة �ملتجددة و�لبنى �لتحتية و�ل�سناعة 
وغريها .. مو�سحة �أنها �لقطاعات �لتي تنمو يف �لوقت �حلايل مبعدالت 
تفوق معدالت �لنمو �لتي تنمو بها �لقطاعات �ملماثلة على م�ستوى �لعامل 
وال تقت�سر �آثار ذلك على تنويع �لقو�عد �الإنتاجية وم�سادر �لدخل �لوطني 
فقط لكن متتد �الآثار �إىل حت�سن موقع �لدولة وتناف�سيتها على خريطة 

�لنظام �القت�سادي �لعاملي مبختلف متغري�ته.
و�لبحوث  ل��ل��در����س��ات  �الإم�����ار�ت  م��رك��ز  ي�سدرها  �ل��ت��ي  �لن�سرة  و�أ���س��اف��ت 
�لوطني  �الق��ت�����س��ادي  �الأد�ء  يف  �لثانية  �ل��ق��وة  نقطة  �ال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة..�أن 
�حلايل هي تلك �مل�ستويات �ملرتفعة و�ملطمئنة للجد�رة �الئتمانية لكل من 
�حلكومة �الحتادية و�حلكومة �ملحلية يف كل �إمارة يف ظل �ل�سيا�سة �ملالية 
�ملتو�زنة �لتي تتبعها �لدولة �لتي يح�سل �القت�ساد �لوطني بف�سلها على 
�أحد �أف�سل �لت�سنيفات �الئتمانية على م�ستوى �لعامل يف �لوقت �لر�هن. 
وبينت �أن نقطة �لقوة �لثالثة يف �الأد�ء �القت�سادي �لوطني �حلايل تتمثل 
يف تنامي دور �لقطاع �خلا�ض يف �لن�ساط �القت�سادي فرغم �لدور �لكبري 
�لذي يلعبه �لقطاع �حلكومي و�إنفاقه �ال�ستثماري �لكثيف على �مل�سروعات 
�لذي  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض  ي��اأت��ي على ح�ساب  ه��ذ� ال  ف���اإن  �ل��ك��رى  �لتنموية 
�لقطاعات  من  �لعديد  يف  لا�ستثمار  �لفر�سة  ملوؤ�س�ساته  �ل��دول��ة  �أت��اح��ت 
�ملناخ  ذل��ك  �إىل جانب  لها  ووف���رت  قبل  م��ن  �أم��ام��ه��ا  متاحة  تكن  �لتي مل 
�ال�ستثماري �ملرن ومنحتها �لعديد من �ملحفز�ت ما �ساعدها على تو�سيع 
قو�عدها �الإنتاجية ورفع ن�سب م�ساهمتها يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل �إىل 
�أي�سا ياأتي  �أنه من بني نقاط �لقوة  م�ستويات غري م�سبوقة . ولفتت �إىل 
عامل �ال�ستقر�ر �لذي تتمتع به �لدولة يف �لظروف �القت�سادية و�الأمنية 
و�ملجتمعية و�ل�سيا�سية وهي �مليزة �لتي ال تتو�فر لدى معظم دول �لعامل 
حاليا بل هي ميز�ت ذ�ت قيمة و�أهمية �إ�ستثنائية يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط 
�إفريقيا ب�سكل خا�ض يف �لوقت �لر�هن يف ظل ما متر به �ملنطقة  و�سمال 
�أن  �إفتتاحيتها  ختام  يف  �ل�ساعة  �أخبار  و�أك��دت  ��ستقر�ر.  ع��دم  ظ��روف  من 
نقاط �لقوة هذه �جتمعت لتجعل �لثقة باالأد�ء �حلايل لاقت�ساد �لوطني 
�لتفاوؤل  ولتجعل  ب�ساأنه  �لدولية  �القت�سادية  �ملنظمات  تقارير  عنو�ن  هي 
هو �ل�سمة �مل�سركة بني توقعات �مل�ستثمرين و�ملحللني ب�ساأن م�ستقبل هذ� 
�الأد�ء و�ملح�سلة �لنهائية لذلك هي �أن فر�ض �ال�ستثمار �ملتاحة يف �لدولة 
يف �لوقت �حلايل �أ�سبحت من بني �أف�سل �لفر�ض �ال�ستثمارية �ملتاحة على 
فر�ض  من  كل  على  �حلكم  هذ�  وي�سدق  جاذبية  و�أكرثها  �لعامل  م�ستوى 
�ال�ستثمار  فر�ض  �أو  �حلقيقي  �القت�ساد  م�سروعات  يف  �ملبا�سر  �ال�ستثمار 

غري �ملبا�سر يف �أ�سو�ق �ملال . 
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•• دبي-الفجر:

�حلكومية  للتوجيهات  جت�����س��ي��د�ً 
ملبادرة  دعما  و  للتوطني  �ل��ر�م��ي��ة 
م�ساركة  لتعزيز  �ل�����س��اع��ي��ة  �أب�����س��ر 
�لعمل  ���س��وق  يف  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
�أعلنت  �خلا�ض  �لقطاع  يف  ال�سيما 
�أك��ادمي��ي��ة �ت�����س��االت، �أك���ر موفر 
حل��ل��ول ت���دري���ب وت��ط��وي��ر �مل����و�رد 
عن  �الأو���س��ط  �ل�سرق  يف  �لب�سرية 
ك����و�در للتوطني  �إط��اق��ه��ا م��رك��ز 
و�لذي يهدف �إىل تدريب وتطوير 
مكانتها  لتتبو�أ  �الإمار�تية  �لكو�در 
وقال  �لعمل.   �أم��اك��ن  يف  �ملرموقة 
عام  �لقايدي، مدير  علي  �لدكتور 
�أكادميية �ت�ساالت بالوكالة: د�أبت 
�إن�سائها  منذ  �ت�����س��االت  �أك��ادمي��ي��ة 
�ملو�طنني  تطوير  و  ت��دري��ب  على 

لتاأهيل  �أ���س��ا���س��ي��ا  ر�ف����د�  و الز�ل����ت 
�لقطاعني  يف  �مل���و�ط���ن���ة  �ل����ك����و�در 
�حل��ك��وم��ي و �خل��ا���ض، ف��ق��د دربت 
منهم  �ملو�طنني،  �آالف  �الأكادميية 
�ليوم.  قيادية  منا�سبا  يتبو�أ  م��ن 
تطلق  �جل��ه��ود  لتلك  و����س��ت��م��ر�ر� 
�ل��ي��وم �أك��ادمي��ي��ة �ت�����س��االت مركز 
كو�در ليكون ذر�عا لتدريب و تاأهيل 
�الأكادميية،  خ��ال  م��ن  �ملو�طنني 
مظلة  حت�����ت  ����س���ت���ن�������س���وي  ح���ي���ث 
كو�در جميع �لر�مج �لتدريبيه و 
حلول �لتطوير �مل�سممة خ�سي�سا 
�ملركز  �سيعمل  و  �ل��دول��ة.  ملو�طني 
حلول  ت��ن��ف��ي��ذ  و  ت��خ��ط��ي��ط  ع���ل���ى 
�لتقييم �ملعرف بها حمليا و عامليا، 
�إ�سافة �إىل بر�مج �لتدريب �ملميزة 
للمو�طنني بالتن�سيق مع �ل�سركاء 
�ال�����س����ر�ت����ي����ج����ي����ني الأك����ادمي����ي����ة 

�ت�ساالت من �ملوؤ�س�سات �حلكومية 
كرى  م��ع  بالتعاون  و  �خلا�سة  و 
�لتعليم و  بيوت �خل��رة يف جم��ال 
كو�در  مركز  �أن  يذكر    . �لتطوير 
�لر�مج  م���ن  جم��م��وع��ة  ���س��ي��ق��دم 
�ل�ساملة  �ل��ت��ق��ي��ي��م  ح��ل��ول  م��ن��ه��ا: 
�ل�سلوكية،  �ملهارة  �لفنية و  للقدرة 
و بر�مج �إع��د�د و تاأهيل �ملو�طنني 
لالتحاق  ع��م��ل  ع���ن  �ل��ب��اح��ث��ني 
ب����وظ����ائ����ف ت���ن���ا����س���ب م���ي���ول���ه���م و 
قدر�تهم، و بر�مج تدريب متكاملة 
�لفنية  �مل���ج���االت  يف  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�لهند�سة  و  �الت�����س��االت  )ك��ق��ط��اع 
و ت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات و �مل���ال���ي���ة( و 
�ل���ر�م���ج �الإد�ري��������ة )ك��ال��ق��ي��ادة و 
�الإد�رة و �جلودة ومهار�ت �الت�سال 
خدمة  و  �ل��ت�����س��وي��ق  و  �مل��ب��ي��ع��ات  و 
���س��ي��ق��وم �ملركز  ك��م��ا  �مل��ت��ع��ام��ل��ني(. 

�حلكومية  �جلهات  بني  بالتن�سيق 
�ملعنية بتنمية و توظيف �ملو�طنني 
ترغب  �لتي  �ملوؤ�س�سات  و  من جهة 
بتوفري فر�ض وظيفية للمو�طنني 

من جهة �أخرى �إ�سافة �إىل تنظيم 
�لتوطني  ت��دع��م  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
وغريها  و�ملعار�ض  �ملوؤمتر�ت  مثل 

من �الأن�سطة.

اأكادميية ات�سالت تطلق مركز كوادر للتوطني

ارتفاع عوائد �سندوق الدخل مكا�سب امل�سرق 20 يف املائة عن العام املا�سي 
•• دبي-وام:

�أعلن �سندوق �لدخل مكا�سب �مل�سرق �سندوق 
توزيع  ع��ن  �الإق��ل��ي��م��ي��ة  �لتقليدية  �ل�����س��ن��د�ت 
�ملائة  يف   4 بن�سبة  للم�ستثمرين  نقدية  �أرب��اح 
2012. ويعد �سندوق �لدخل مكا�سب  للعام 

ومقره يف �لبحرين من �أقدم �سناديق �لدخل 
 6 ل�  ميتد  حافل  �سجل  مع  �الإقليمية  �لثابت 
�سنو�ت وبلغت عو�ئده حو�يل 20 يف �ملائة يف 
عام 2012 متفوقا على جميع �ل�سناديق من 
فئته. ويوؤكد �الأد�ء �ملتفوق لل�سندوق �خلرة 
�الإ�ستثمار  ف��ري��ق  ب��ه��ا  يتمتع  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 

ومعرفته بقطاع �الإ�ستثمار يف �سناديق �لدخل 
�لثابت �الإقليمية.

و�أعرب عبد �لقادر ح�سني �لرئي�ض �لتنفيذي 
�ل�سندوق  باأد�ء  �سعادته  للم�سرق كابيتال عن 
نحو  �إل�����ت�����ز�م�����ه  ي�����وؤك�����د  م�����ا   2012 ل����ع����ام 
لتلبية  م�ستمر  ب�سكل  و�ل��ع��م��ل  �مل�ستثمرين 

�مل�سرق  ويقدم  بهم  �خلا�سة  �لعماء  توقعات 
�مل��ال��ي��ة �لوطنية �ل��ر�ئ��دة يف  �مل��وؤ���س�����س��ات  �أح���د 
�الإمار�ت الإد�رة �الأ�سول جمموعة من �الأ�سهم 
�لثابت  �ملالية ذ�ت �لدخل  �الإقليمية و�حللول 
و�لتي تتمتع بحلول تقليدية وحلول متو�فقة 

مع �أحكام �ل�سريعة �الإ�سامية.

اخلطوط اجلوية الرتكية تن�سئ منوذجًا �سخمًا 
للكرة الأر�سية يف مطار هيرثو بلندن

 
•• دبي-الفجر: 

�أوروب��ا، عن  �أعلنت �سركة �خلطوط �جلوية �لركية، �لناقل �لوطني لركيا و�حلائزة على جائزة �أف�سل ناقل يف 
�إن�ساء منوذج �سخم للكرة �الأر�سية يف مطار هيرثو بلندن، �لذي يعد �أكر مطار دويل يف �لعامل، لت�سليط �ل�سوء 
على موؤهاتها كاأ�سرع �سركة للطري�ن منو�ً يف �لعامل، و��ستعر��ض �سبكة وجهاتها �لبالغ عددها 221 وجهة يف �أكرث 
من 99 بلد�ً حول �لعامل. وي�سم منوذج �لكرة �الأر�سية للخطوط �جلوية �لركية كًا من دبي و�لدوحة كوجهتني 
رئي�سيتني لل�سركة، ما يعزز تنامي �سبكة خطوط �لناقلة يف �ل�سرق �الأو�سط، ف�سًا عن تعبري بر�سوم �جلر�فيك 

و�إ�سارة �إىل �ملدى �لذي ت�سل �إليه �لناقلة حول �لعامل من خال مزيد من �لبلد�ن مقارنة باأي ناقلة �أخرى.
مت �إن�ساء هذه �لكرة �الأر�سية با�ستخد�م 7.5 طن من �لفوالذ، و300 طن من �لربة، و150 طناً من �خلر�سانة، 
ويبلغ قطرها 6.5 مر. وتت�سمن عملية �الإن�ساء �لكبرية مناذج خلم�ض من �أبرز طائر�ت �لناقلة من طر�ز بوينج 
�إىل مرين. وي�سكل هذ� �لت�سوير �لب�سري �جلديد ملجال �سبكة �خلطوط �جلوية  �متد�دها  باأجنحة ي�سل   777
�لركية نقطة حمورية ونقطة جذب رئي�سية للزو�ر و�مل�سافرين يف �أكر مطار دويل يف �لعامل، وتعد �لناقلة هي 

�الأوىل �لتي تقوم بابتكار هذ� �لنموذج �لفريد يف هذ� �ملكان �جلديد.
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  170116     بتاريخ : 04 / 03 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�س��م:  كين�ض فود�ض، �نك
وعنو�نه: 1 دي �جنيلو دريف، مارلبوروغ، ما�سات�سو�ست�ض 01752 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لكرنب و مايونيز و غريها من مرق تو�بل لاأطعمة �ملعتمدة على �الألبان  تو�بل لل�سلطات و تو�بل �سلطة 

�لنباتية و �لفو�كه و /�أو �لزيوت و �لو�قعة يف �لفئة 29. 
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمات “KEN‘S” "كين�ض" كتبت بحروف التينية فقط ب�سكل كبرية باللون 
�الأ�سود.

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  167039     بتاريخ : 25 / 12 / 2011
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  لوريجينل �ألفريدو �أول �أوغي�ستييو �أ�ض.�أر.�أل
وعنو�نه: 30، بيياز� �أوغي�ستو �إمبري�توري – روما – �إيطاليا .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنب و�ل�ساي و�لكاكاو و�ل�سكر و�الأرز و�لتابيوكا و�ل�ساغو و�لنب �ال�سطناعي، �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة 
من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة، ع�سل �لنحل و�لع�سل �الأ�سود، �خلمرية وم�سحوق 

�خلبيز، �مللح و�خلردل و�خلل و�ل�سل�سة، �لتو�بل، �لبهار�ت، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�سف �لعامة : �لكلمات  ILVEROALFREDO كتبت بحروف التينية كبرية باللون �لبني، جند 
ر�سمة �سفر�ء لتاج كالذي ي�سعه �لقيا�سرة على روؤ�سهم ور�سمة ملباين تعود لفرة قدمية تتو�سطها يف �الأعلى 

كلمة DI LELIO كتبت بحروف كبرية بحجم �أ�سغر باللون �لبني
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  170126     بتاريخ : 04 / 03 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�س��م:  كين�ض فود�ض، �نك
وعنو�نه: 1 دي �جنيلو دريف، مارلبوروغ، ما�سات�سو�ست�ض 01752 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�سل�سات الإك�ساب �الأطعمة نكهات و�لو�قعة يف �لفئة 30.

�لو�ق�عة بالفئة: 30
كتبت   " ر�ي��ز  بايبي  “SWEET BABY RAY‘S” "�سويت  �لكلمات  عن  عبارة   : �لعامة  و�سف 

بحروف التينية فقط ب�سكل كبرية باللون �الأ�سود.
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  169629     بتاريخ : 22 / 02 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/08/23

با�س��م:  تالبا كونتينت بي يف
وعنو�نه: زيفينيند 45، 1251 �آر �ل الرين، هولند�.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لتدري�ض؛ توفري خدمات �لتدريب و �لرفيه و �لريا�سة و�الن�سطة �لثقافية؛ جتميع و �إنتاج و توجيه و تقدمي و/�أو بث و/�أو �عان و/�أو 
�إعارة و/�أو ن�سر �لر�مج �الإذ�عية و�لتليفزيونية و �ل�سمعية �لب�سرية و �ملو�سيقية و �لرفيهية و �مل�سرحية؛ �إنتاج �الفام و �أفام �لفيديو؛ تنظيم 
�الحد�ث �لريا�سية و �لثقافية و �ملو�سيقية و�لتعليمية؛ �إعد�د وعقد �الحد�ث �ملو�سيقية و �حلفات �ملو�سيقية و  �ملهرجانات و �لعرو�ض و  �ل�سهر�ت؛ 
خدمات متعلقة باملو�سيقيني وغريهم من �لفنانني �لتعبريين؛  �إجناز وتاأليف �ملو�سيقى؛ تاأجري �لت�سجيات �ل�سوتية و�الجهزة �ل�سوتية و�الآالت 
�ملو�سيقية؛ ت�سجيل و �إنتاج و مرحلة ما بعد �الإنتاج و ن�سر و �إعارة و/�أو تاأجري �العمال �ملو�سيقية و �الفام و �لفيديو �مل�سجل و/�أو �لت�سجيات 
�ل�سوتية؛ تقدمي معلومات يف جمال عر�ض �العمال و �لرفيه و �لر�مج �اليد�عية و�لتلفزيونية و �الفام �ل�سينمائية و �لثقافة و �لتعليم و 
�لرفيه و�لريا�سة؛ و�سع مفاهيم لعرو�ض �اللعاب على �لر�ديو و �لتلفزة مبا يف ذلك �الحجام؛ تاأجري �الفام و�لفيديو؛ تاأجري م�ساهد �لعرو�ض؛ 
تاأجري �أجهزة ��ستقبال �لر�ديو و�لتليفزيون؛ طباعة و�عارة و ن�سر �لكتب؛ �ل�سحف و �ملجات و كتب �لدليل و�لتوجيه؛ وقو�ئم �لر�مج وغريها 
من �ملطبوعات؛ خدمات �لن�سر؛ خدمات �ليان�سيب؛ �خلدمات �مل�سار �إليها �أعاه تقدم عن طريق �لبث �لتلفزيوين و�الذ�عي و�لن�سو�ض �لرقمية 
و�الإنرنت و غريها من �ل�سبكات �اللكرونية �أو غري ذلك؛ خدمات �لتحرير )من دون دعاية(؛ عمل تقارير �الفام  و�لفيديو �مل�سورة؛ �لت�سوير 

�لفوتوغر�يف؛ وكاالت �حلجز �مل�سرحي.- �لو�ق�عة بالفئة: 41
عري�ض  ب�سكل  فقط  التينية  بحروف  �أر�يبيا" كتبت  �أوف  فوي�ض  “the Voice of Arabia” "ذو  �لكلمات  عن  عبارة   : �لعامة  و�سف 
�لكلمة �لاتينية  “O” من  “the” ب�سكل �سغري فوق �حلرف �لاتيني  �لكلمة �لاتينية  �إطار مميز حيث كتبت  �الأ�سود د�خل  باللون  ومائل 
“Voice”. فوق �لكلمات  “V” من �لكلمة �لاتينية  �لاتيني  �حلرف  �أ�سفل  �سغري  ب�سكل   ”of“ �لاتينية  �لكلمة  وكتبت   .”Voice“
�لاتينية   “the Voice of Arabia” توجد ر�سمة قب�سة يد �إن�سان باللون �لف�سي، و�ل�سبابة و�لو�سطى ممدودتان م�سكلة بذلك ر�سمة 

على �سكل �حلرف �لاتيني “V”، وهذه �ليد مت�سك مبيكروفون �أ�سود �للون.
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( 
يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173069     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�آلية وعنا�سر نقل �حلركة  �آلية، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لرية(، قارنات  �آالت وعدد 
)عد� ما كان منها للمركبات �لرية(، معد�ت زر�عية )عد� ما يد�ر باليد(، �أجهزة تفقي�ض �لبي�ض.

�لو�ق�عة بالفئة: 07
و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 

�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  170118     بتاريخ : 04 / 03 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�س��م:  كين�ض فود�ض، �نك
وعنو�نه: 1 دي �جنيلو دريف، مارلبوروغ، ما�سات�سو�ست�ض 01752 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�سل�سة مايونيز باخلردل و �سل�سة ماء مالح و خل و غريها من �سل�سات �لطعام �مل�سابهة و�لو�قعة يف �لفئة 

 30
�لو�ق�عة بالفئة: 30

باللون  كبرية  ب�سكل  بحروف التينية فقط  و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمات “KEN‘S” "كين�ض" كتبت 
�الأ�سود.

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  167858    بتاريخ : 15 / 01 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  بري�سم �سيمينت ليمتد
وعنو�نه: و�يند�سور، �سيفنث فلور، �سي.�إ�ض.تي.روود، كالينة، �سانتاكروز )�إي�ست(، مومباي 400098، ماهر��سر�، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لباط بجميع �أنو�عه مبا يف ذلك باط �ل�سري�ميك و  �لباط �ملزجج و �لباط �لغري مزجج و �لباط �مل�سقول و�لباط 
و�لباط  �ل�سري�ميكي  �لغري  �لباط  و   للحم�ض  مقاوم  وب��اط  �ل�سناعي  �لباط  و  �الأر�سفة  ب��اط  و  م�سقول   �لغري 
�لتكثل  �لرخام  و   )�لغري معدنية(؛ جر�نيت؛  ح�سى؛ حجر جريي؛ رخام  �الأ�سقف   �أر�سيات (غري معدنية(؛  �الإ�سمنتي؛  
�ل�سناعي؛   و�أل��و�ح �حلجر  �ل�سو�هد �حلجرية  و  �لهند�سية  �الأ�سكال  دو  �لكو�رتز  و  و كو�رتز  �لهند�سية  �ل�سكال  ذو  �لرخام  و 
�الأر�سيات �ملغلفة، �الأر�سيات �خل�سبية ذو�ت �الأ�سكال �لهند�سية؛   ف�سيف�ساء �لزجاج؛ مو�د لتل�سيق و ج�ض �لباط و خاطات 
و �مل�ساريع �لغري معدنية و مو�د �لبناء �الأخرى ) غري معدنية(  و �أنابيب �لبناء �ل�سلبة �لغري �ملعدنية، و �الأ�سفلت و �لزفت و 

�لبيتومني و �ملباين �لغري معدنية �لقابلة للنقل و �لن�سب �لتذكارية �لغري معدنية �لو�ردة يف �لفئة 19.
�لو�ق�عة بالفئة: 19

باإ�ستثناء  �الأزرق  باللون  “Marbonite”  كتبت بحروف التينية �سغرية   �لكلمة  �لعامة : تتكون �لعامة من  و�سف 
حرف M �لذي كتب ب�سكل كبري. و فوق هذه �لكلمة و بالتحديد فوق �حلرف O جند ر�سمة للكرة �الأر�سية  حتوي خريطة 

باللون �الأخ�سر. 
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  164925     بتاريخ : 10 / 11 / 2011
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  �يه. لوكر ��ض. بي. �يه.– �يه جي
وعنو�نه: فيا جا�ستريز، 3  39054 �ونا دي �سوتو، رينون )بولز�نو(- �إيطاليا.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنب و�ل�ساي و�لكاكاو و�ل�سكر و�الأرز و�لتابيوكا و�ل�ساغو و�لنب �ال�سطناعي، �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة 
من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة، ع�سل �لنحل و�لع�سل �الأ�سود، �خلمرية وم�سحوق 

�خلبيز، �مللح و�خلردل و�خلل و�ل�سل�سة، �لتو�بل، �لبهار�ت، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�سف �لعامة : عبارة عن �سورة للطبيعة  بااللو�ن �الأخ�سر  و �الأ�سفر و �لرمادي و �لبني و يظهر فيها �سماء 
زرقاء و جبل باللون �الأزرق و على قمته ثلوج باللون �البي�ض وحماط بنبات باللون �الخ�سر و �ال�سفر.

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  169630    بتاريخ : 22 / 02 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2012/01/18

با�س��م:  �يني ��ض. بي. �يه / �سركة �إيطالية م�ساهمة
وعنو�نه: 1، بياز�يل، �أنريكو ماتي، روما، �أيطاليا .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  ،وق���ود  �لغبار،  وتثبيت  وترطيب  �مت�سا�ض  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 

�ملحركات(، مو�د �إ�ساءة، �سموع وفتائل لاإ�ساءة.
�لو�ق�عة بالفئة: 04

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمات  ENI I-SIGMAكتبت بحروف التينية  ب�سكل كبري باللون �الأ�سود، 
.SIGMA و �لكلمة I جند خط فا�سل بني �حلرف

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173070     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�الأدو�ت  و�الأج��ه��زة  و�ل�سينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�سوير  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  و�مل�ساحية  و�ملاحية  �لعلمية  و�الأدو�ت  �الأج��ه��زة 
حتويل  �أو  فتح  �أو  لو�سل  و�أدو�ت  �أجهزة  و�لتعليم،  و�الإنقاذ  )�الإ�سر�ف(  �ملر�قبة  و�الإ�سارة  و�لقيا�ض  �ل��وزن  و�أدو�ت  �لب�سرية 
بيانات  �ل�سور، حامات  �أو  �ل�سوت  ن�سخ  �أو  �إر�سال  �أو  ت�سجيل  �أجهزة  �لكهربائية،  �لطاقة  �لتحكم يف  �أو  �أو تنظيم  تكثيف  �أو 
مغناطي�سية ، �أقر��ض ت�سجيل، ماكينات بيع �آلية لاأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آالت ت�سجيل �لنقد، �آالت حا�سبة، معد�ت 

و�أجهزة �حلو��سيب ملعاجلة �لبيانات، �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون �الأ�سود و على 
ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل 

، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  170121     بتاريخ : 04 / 03 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�س��م:  كين�ض فود�ض، �نك
وعنو�نه: 1 دي �جنيلو دريف، مارلبوروغ، ما�سات�سو�ست�ض 01752 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لكرنب و مايونيز و غريها من مرق تو�بل لاأطعمة �ملعتمدة على �الألبان  تو�بل لل�سلطات و تو�بل �سلطة 

�لنباتية و �لفو�كه و /�أو �لزيوت و �لو�قعة يف �لفئة 29
�لو�ق�عة بالفئة: 29

هو�ض" كتبت  �ستيك  و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمات “KEN‘S STEAK HOUSE” "كين�ض 
بحروف التينية فقط ب�سكل كبرية باللون �الأ�سود.

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  168160    بتاريخ : 22 / 01 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  �سوي�ض- بيلهوتيل �نرنا�سيونال تر�يدمارك�ض ليمتد
وعنو�نه: بورتكيولي�ض تر�ستنت ت�سامرز، �ض.ب. 3444، روود تاون، تورتوال، جزر �لعذر�ء �لريطانية.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتي  �خلدمات  )�لتموين(،  و�ل�سر�ب  بالطعام  و�لتزويد  �ملطاعم  خدمات  �لفندقية،  �الإقامة  تامني  خدمات 
تقدمها �لفنادق يف جماالت تقدمي �لت�سهيات لاجتماعات و�ملعار�ض وحلقات �لتدريب، �ال�ست�سار�ت �ملهنية 
و�ل�سر�ب.  �الأطعمة  تقدمي  خدمات  �لفنادق،  تقدمها  �لتي  و�لتنزه  �الإق��ام��ة  خدمات  �لفنادق،  جم��االت  يف 

و�لو�ردة بالفئة 43.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�سف �لعامة : تتكون �لعامة من �لكلمة"  ZEST HOTEL"  كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
�الأ�سود. 

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  170115     بتاريخ : 04 / 03 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  �أل. كاي. بينيت ليمتد
وعنو�نه: 3 كافيندي�ض �سكوير لندن د�بليو 1 جي 0 �أل بي، �إجنلر�..

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملاب�ض ولبا�ض �لقدم و�أغطية �لر�أ�ض و �الأحزمة.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
�ل.  ريبون  و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمات “BLACK RIBBON L.K.Bennett” "باك 
“BLACK RIBBON” كتبتا  كاي. بينيت" كتبت بحروف التينية فقط باللون �لرمادي. �لكلمتني 
توجد  ب�سكل كبري وعلى مينهما  بحروف التينية كبرية، و�أ�سفلها يوجد �حلرفني �لاتينيني “L.K.” كتبا 
�حلروف كتبت ب�سكل  وباقي  كبري  “B” ب�سكل  �الأول  حرفها  كتب  �لكلمة �لاتينية “Bennett” حيث 

�سغري، و �لعامة ككل توجد على خلفية �سود�ء على �سكل م�ستطيل.
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173067     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 04 /11 /2011 م

با�س��م:  ماجباي كون�سالتنغ �إل �إل �سي دي بي �إيه �سو�يت كلت�سر
وعنو�نه: 369 �إ�ض. دوهيني در�يف# 297 بيفرييل هيلز كاليفورنيا 90211، �لواليات �ملتحدة �ملريكية.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لبا�ض �لقدم.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
باللون  بر�سمتني  ب�سكل مميز حماط  S”" مكتوب  �لاتيني  �حل��رف  �لعامة من  تتكون   : �لعامة  و�سف 

."”S  الأ�سود تتخد�ن �سكا ن�سف د�ئري من �الأطر�ف و هما �لر�سمتني �مل�سكلتني للحرف�
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173071     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�الأغر��ض  �ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتريد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لاإنارة  �أجهزة 
�ل�سحية.

�لو�ق�عة بالفئة: 11
و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 

�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  170123     بتاريخ : 04 / 03 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�س��م:  كين�ض فود�ض، �نك
وعنو�نه: 1 دي �جنيلو دريف، مارلبوروغ، ما�سات�سو�ست�ض 01752 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�سل�سة مايونيز باخلردل و �سل�سة ماء مالح و خل و غريها من �سل�سات �لطعام �مل�سابهة و�لو�قعة يف �لفئة 

30
�لو�ق�عة بالفئة: 30

“KEN‘S STEAK HOUSE” "كين�ض �ستيك هو�ض" كتبت  و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمات 
بحروف التينية فقط ب�سكل كبرية باللون �الأ�سود.

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  169423     بتاريخ : 19 / 02 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  �إيرن�ست هيلكري
وعنو�نه: �أهورن�سر. 26، 40667 مريبو�ض، �أملانيا.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
H ب�سكل كبري و باقي �الح��رف ب�سكل  Hilker كتب �حلرف �الول  �لكلمة �لاتينية  تتكون �لعامة من 
�سغري. و كتبت �لنقطة �لتي فوق �حلرف i يف �سكل ر�سم على �سكل خط مقو�ض باللون �لرمادي ميتد من فوق 

.r و حاد تدريجيا �إىل �حلرف  i حلرف�
�لو�ق�عة بالفئة: 20

و�سف �لعامة : تتكون �لعامة من �لكلمة �لاتينية Hilker كتب �حلرف �الول H ب�سكل كبري و باقي 
�الحرف ب�سكل �سغري. و كتبت �لنقطة �لتي فوق �حلرف i يف �سكل ر�سم على �سكل خط مقو�ض باللون �لرمادي 

.r و حاد تدريجيا �إىل �حلرف  i ميتد من فوق �حلرف
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  166682     بتاريخ : 18 / 12 / 2011
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  لوريجينل �ألفريدو �أول �أوغي�ستييو �أ�ض.�أر.�أل
وعنو�نه: 30، بيياز� �أوغي�ستو �إمبري�توري – روما – �إيطاليا .

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�سروبات، �الإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�ق�عة بالفئة: 43
و�سف �لعامة : �لكلمات  ILVEROALFREDO كتبت بحروف التينية كبرية باللون �لبني، جند 
ر�سمة �سفر�ء لتاج كالذي ي�سعه �لقيا�سرة على روؤ�سهم ور�سمة ملباين تعود لفرة قدمية تتو�سطها يف �الأعلى 

كلمة DI LELIO كتبت بحروف كبرية بحجم �أ�سغر باللون �لبني.
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173068     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  �ل��غ��ب��ار،  وتثبيت  وترطيب  �مت�سا�ض  مركبات  م��زل��ق��ات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 

�ملحركات(، مو�د �إ�ساءة، �سموع وفتائل لاإ�ساءة.
�لو�ق�عة بالفئة: 04

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173072     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لري �أو �جلوي �أو �ملائي.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749
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•• اأبوظبي -وام:

مع  �أب��وظ��ب��ي  و�سناعة  جت��ار  غرفة  وقعت 
�م�ض  ك���وجن  ه���وجن  جت���ارة  تنمية  جمل�ض 
مب��ق��ر �مل��رك��ز م��ذك��رة ت��ف��اه��م ح���ول تعزيز 
وتنمية �لن�ساطات �ل�سناعية و�الإقت�سادية 

�ملختلفة فيما بينهما.
وقع �ملذكرة كل من حممد هال �ملهريي 
م��دي��ر ع���ام �ل��غ��رف��ة و���س��ع��ادة ب���ريي فوجن 
�ملدير �الإقليمي ملجل�ض تنمية جتارة هوجن 
و�أفريقيا  �الأو�سط  �ل�سرق  مبنطقة  كوجن 
�لطرفان  يتعاون  �أن  على  �مل��ذك��رة  ون�ست 
ويبذال ما ف�ي و�سعهما لتوطيد عاقتهما 
يف �ملجاالت �ل�سناعية و�أية جماالت �أخرى 
�الآر�ء  ي��ت��ب��ادال  و�أن  �أع�����س��اءه��م��ا  ت���خ���دم 
منتظمة  ب�سورة  �الأ���س��و�ق  عن  و�ملعلومات 
بهدف تعزيز وتنمية �لن�ساطات �ل�سناعية 
تنمية  وي�سركا يف  �ملختلفة  و�الإقت�سادية 
�ل��ع��اق��ات و�الإ���س��ت��ث��م��ار�ت �مل��ت��ب��ادل��ة بني 
�أع�سائهما يف خمتلف �ملجاالت �القت�سادية 

لتحقيق م�ساحلهما �مل�سركة.
كما ن�ست �ملذكرة على �أن يتبادل �لطرفان 
و�الإر�سادية  �الإع��ام��ي��ة  و�مل����و�د  �لن�سر�ت 
�ملعمول  و�لنظم  �لقو�نني  ح��ول  �ل�سادرة 

منتظمة  دوري����ة  ب�����س��ورة  بلديهما  يف  ب��ه��ا 
ويتيح  �الإ���س��ت��ث��م��ار  على  �لت�سجيع  ب��ه��دف 
كل  ومو�طني  الأع�ساء  �لطرفني  من  كل 
وفر�ت  الأع����د�د  �ل��ت��دري��ب  جم���ال  منهما 

وجماالت يتم �التفاق عليها.
تبادل  ع���ل���ى  ك���ذل���ك  �ل����ط����رف����ان  وي���ع���م���ل 
زيار�ت �لوفود �لتجارية وتنظيم �ملعار�ض 
�الإعانية  و�حل����م����ات  ل���ه���ا  و�ل�����روي�����ج 
تقريب  ب���ه���دف  �ل���ت���ج���اري���ة  و�الأ����س���اب���ي���ع 
�ل�سناعيني و�مل�ستثمرين يف كا �لبلدين.

ويتعهد �لطرفان بتقدمي كل ما يف و�سعهما 
�الت�ساالت  ودع��م  لتعزيز  م�ساعد�ت  م��ن 
�لتجارية بني �أع�ساء ومنت�سبي �لطرفني.
وي��ع��ق��د �ل��ط��رف��ان �ج��ت��م��اع��ات ك��ل��م��ا دعت 
�الهتمام  ذ�ت  �الأم����ور  ملناق�سة  �ل�����س��رورة 
�الأن�سطة  ب����ر�م����ج  والإع����������د�د  �مل�������س���رك 
تعقد  �أن  �الأم��ر على  �إذ� تطلب  �مل�ستقبلية 

يف بلدي �لطرفني بالتناوب.
�أن يبد�أ �لطرفان من  وتن�ض �ملذكرة على 
�الإلكروين  �لربط  توقيعها عملية  تاريخ 
�النرنت  �سبكة  على  موقعيهما  ب��ني  م��ا 
ومتكني كل طرف من �لو�سول �إىل قاعدة 
ب��ي��ان��ات �ل��ط��رف �الآخ���ر وو���س��ع معلومات 
ك���ل م��ن��ه��م��ا ع��ل��ى �النرنت  ع��ل��ى م���وق���ع 

ب��غ��ر���ض �ال���س��ت��ف��ادة م���ن �خل���دم���ات �لتي 
يوفرها كل طرف الأع�سائه.

و�أك��د حممد ثاين مر�سد �لرميثي رئي�ض 
بالدولة  و�ل�سناعة  �لتجارة  غ��رف  �حت��اد 
و�سناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
مر�كز  �أب��رز  �أ�سبحت  �أبوظبي  �أن  �أبوظبي 
حمور  �إىل  وحت��ول��ت  �ملنطقة  يف  �الأع��م��ال 
�ل�سركات  الأك���ر  وملتقى  �الأع��م��ال  الأد�ء 
�ال�ستثمارية يف �لعامل بف�سل بيئة �لعمل 
�لتناف�سية �لتي تتمتع بها �الإم��ارة حر�سا 
ع��ل��ى ����س��ت��ق��ط��اب �ال���س��ت��ث��م��ار�ت م��ن كافة 

�أرجاء �لعامل.
وق���ال �ل��رم��ي��ث��ي خ���ال �الج��ت��م��اع �ملو�سع 
�ل���ذي ع��ق��ده م��ع م��ع��ايل ج��اك �سي ك �سو 
كوجن  ه��وجن  جمل�ض  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
�لتي  �مل��ت��ف��ردة  �ملكانة  �إن  �ل��ت��ج��ارة  لتنمية 
�لعاقات  ج��ان��ب  �إىل  �الإم����ارة  بها  تتمتع 
�لوطيدة �لتي تربط ما بني �ل�سني وهوجن 
�أ�سا�ض  كوجن و�الإمار�ت �ست�ساهم يف �إيجاد 
�قت�سادية  �سر�كة  عليه  نبني  وقوي  متني 

متميزة.
ح�سر �الإجتماع �سعادة بريي فوجن �ملدير 
�الإقليمي ملجل�ض تنمية جتارة هوجن كوجن 
مبنطقة �ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا وخلفان 

لرئي�ض  �الأول  �ل���ن���ائ���ب  �ل��ك��ع��ب��ي  ���س��ع��ي��د 
�لظاهري  وع��م��ري  �ل��غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ض 
ور��سد �ل�سويدي ونا�سر �ل�سام�سي �أع�ساء 
هال  وحم���م���د  �ل���غ���رف���ة  �إد�رة  جم��ل�����ض 

�ملهريي مدير عام �لغرفة.
ومن  ت�سعى  �أب��وظ��ب��ي  �أن  �ل��رم��ي��ث��ي  و�أك����د 
خ���ال روؤي��ت��ه��ا �الق��ت�����س��ادي��ة �ل��ت��ي جت�سد 
�قت�ساد  ل��ت��ن��وي��ع  ه���ادف���ة  ���س��ام��ل��ة  خ��ط��ة 
�الإم������ارة وزي������ادة م�����س��اه��م��ة �ل��ق��ط��اع غري 
لها  �الإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف  �لنفطي 
ب��ي��ئ��ة عمل  2030 الإي���ج���اد  ب��ح��ل��ول ع���ام 
تطلعات  تو�كب  وفعالة  وكفوءة  مفتوحة 
�الإمارة  حر�ست  حيث  �لعاملية  �ل�سركات 
و�ملمار�سات  �مل��ع��اي��ري  �أف�����س��ل  تطبيق  على 
�لعاملية فهي تطمح الأن ت�سل �إىل م�ساف 
�القت�ساد�ت �لتي �أحدثت حتوالت جذرية 
بالتناف�سية  تتعلق  ملوؤ�سر�ت  تبعا  بنيتها  يف 
�القت�سادية ومن �ساأن ذلك �أن يعزز ب�سكل 
لل�سركات  ج��ذ�ب��ة  ك��وج��ه��ة  مكانتها  �أك���ر 
�لعاملية كي تكون �الإمارة منطلقا لعملياتها 

�الإقليمية و�لدولية.
كوجن  ه��وجن  يف  �ل�سركات  �لرميثي  ودع���ا 
�ال�ستثمارية  �ل��ف��ر���ض  م���ن  ل��ا���س��ت��ف��ادة 
�لقطاعات  ���س��م��ن  �الإم���������ارة  يف  �مل���ت���اح���ة 

�ل��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ي��ه��ا خ��ط��ط �ب��وظ��ب��ي مما 
�لتعاون  بتعزيز وتقوية عاقات  �سي�ساهم 
�الإق��ت�����س��ادي و�الإ���س��ت��ث��م��اري ومب���ا يحقق 

م�سالح �لطرفني.
تعزيز  م��ن��اق�����س��ة  �الإج���ت���م���اع  خ����ال  ومت 
�لتعاون و�الإ�ستفادة من �لتجارب �لناجحة 
�مل�ساريع  تاأ�سي�ض  يف  �مل��م��ار���س��ات  و�أف�����س��ل 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة حيث �أن هوجن كوجن 
جتربة ناجحة ور�ئ��دة يف هذ� �ملجال وقد 
يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  �سجلت 
�مل��وج��ه��ة للت�سدير  ه��وجن ك��وجن وخ��ا���س��ة 
جناحا كبري� وميكن لل�سركات و�ملوؤ�س�سات 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة يف �أبوظبي �ال�ستفادة 
�ل��ت��ج��ارب و�خل������ر�ت لتطوير  م���ن ه���ذه 
�أع��م��ال��ه��ا وت��و���س��ي��ع وف��ت��ح �أ����س���و�ق جديدة 

ملنتجاتها وخدماتها.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د م��ع��ايل ج���اك ���س��ي ك �سو 
كوجن  ه��وجن  جمل�ض  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
�لعاملة  �ل�سركات  �هتمام  �لتجارة  لتنمية 
وزيادة  �أع��م��ال��ه��ا  بتو�سيع  ك��وجن  ه��وجن  يف 
تو�جدها يف �أ�سو�ق دولة �الإمار�ت �لعربية 
خا�سة  ب�سورة  �أبوظبي  و�أ���س��و�ق  �ملتحدة 
من خال �لتعاون و�ل�سر�كة مع �ل�سركات 

�لعاملة يف �الإمارة.

•• دبي-وام:

�ملنتدى  �لتنازيل ال�ست�سافة  �لعد  �أعلنت غرفة جتارة و�سناعة دبي بدء 
وكالة  م��ع  بالتعاون  تنظمه  �ل��ذي   2013 ل��اأع��م��ال  �الأف��ري��ق��ي  �لعاملي 
�ال�ستثمار �الإقليمي للكومي�سا يف 1 و 2 مايو �ملقبل وذلك خال ماأدبة 

ع�ساء نظمتها يف فندق �مليد�ن موؤخر� لوفد منظمة �لكومي�سا �لز�ئر.
للجنة  �ملنتدب  �لع�سو  دول��ة  وزي��رة  �لها�سمي  رمي  معايل  �مل��اأدب��ة  ح�سر 
غرفة  �إد�رة  جمل�ض  و�أع�ساء   2020 �ك�سبو  معر�ض  ال�ست�سافة  �لعليا 
دول  لتجمع  �لعام  �الأم��ني  �نغو�نيا  �سندي�سو  و�سعادة  �لعام  و�مل��دي��ر  دب��ي 
�سرق وجنوب قارة �أفريقيا �لكومي�سا وح�سد من رجال �الأعمال وممثلي 

منظمة �لكومي�سا .
�إفريقيا  مع  �لثنائية  �لعاقات  تعزيز  على  �لها�سمي  رمي  معايل  وحثت 
�لتي ترتبط برو�بط تاريخية وثيقة مع دولة �الإمار�ت د�عية �إىل ��ستثمار 
2013 لارتقاء  ل��اأع��م��ال  �الأف��ري��ق��ي  �ل��ع��امل��ي  �مل��ن��ت��دى  �إق��ام��ة  فر�سة 
لدول  �مل�سركة  �ل�سوق  معاليها  ودع��ت  �مل�سركة.  و�ل��رو�ب��ط  بالعاقات 
�سرق وجنوب �إفريقيا �لكومي�سا �إىل دعم ملف دولة �الإمار�ت ال�ست�سافة 
ب�سرف  �ل��دول��ة  ف��وز  ح��ال��ة  يف  �أن���ه  �إىل  م�سرية   2020 �ك�سبو  معر�ض 
تفوز  و�أفريقيا  �الأو���س��ط  �ل�سرق  يف  دول  �أول  �ستكون  فاإنها  �ال�ست�سافة 

ب�سرف ��ست�سافة معر�ض �ك�سبو.
و�عتر �سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي خال كلمة �ألقاها �أمام 
جاذبا  وخيار�  �الأعمال  م�ستقبل  متثل  �الإفريقية  �لقارة  �أن  �حلا�سرين 
�قت�ساديات   10 �أ�سرع  �أ�سل  من   7 حتت�سن  و�أنها  خا�سة  لا�ستثمار�ت 
نامية يف �لعامل وي�سل عدد �سكانها �إىل �أكرث من 1 مليار ن�سمة وي�سل 

جمموع �لناجت �الإجمايل �ملحلي �إىل تريليوين دوالر �أمريكي.
و�أ����س���ار ���س��ع��ادت��ه �إىل �ن �مل��ن��ت��دى �ل��ع��امل��ي �الأف��ري��ق��ي ل��اأع��م��ال 2013 
وتو�سع  �أفريقيا  مع  �لثنائية  �لعاقات  لتح�سني  مثالية  من�سة  �سي�سكل 
�ال�ستثمار�ت �الإمار�تية �إىل �لقارة �الأفريقية مع تعزيز مكانة دبي كبو�بة 
لا�ستثمار�ت من و�إىل �لقارة �الإفريقية م�سدد� على �ن م�ساركة �أكرث من 
2000 �سخ�ض يف فعاليات �ملنتدى �سي�ساهم يف تو�سيع ن�ساطات جمتمع 

�أعمال دبي وتعزيز تناف�سيتهم يف �الأ�سو�ق �خلارجية.
يعقد  �لذي  �مللتقى  �أهمية  �إىل  �نغو�نيا  �سندي�سو  �سعادة  �أ�سار  جانبه  من 
بعد �لنجاح �لكبري �لذي حققه تنظيم منتدى �ال�ستثمار �لر�بع لل�سوق 
دبي  يف  عقد  و�ل���ذي  �لكومي�سا  �أفريقيا  وج��ن��وب  ���س��رق  ل���دول  �مل�سركة 
و��سعة  �سر�كات  �أم��ام  �لباب  �سيفتح  �ملقبل  �مللتقى  �ن  معتر�   2011 يف 
ب��ني دب��ي و�ل��ق��ارة �الأف��ري��ق��ي��ة وي��ع��زز �ل��رو�ب��ط �الق��ت�����س��ادي��ة و�لتجارية 
�لعاملية  �ملحافل  يف  �لعالية  و�سمعتها  دب��ي  مبكانة  م�سيد�  �جلانبني  بني 

�القت�سادية و�لتجارية.
و�أكد �الأمني �لعام لتجمع دول �سرق وجنوب قارة �أفريقيا يف كلمته دعم 
 2020 �ك�سبو  ملعر�ض  �الإم����ار�ت  دول��ة  ��ست�سافة  مللف  �لكومي�سا  دول 
م�سري� �إىل �أن دبي متتلك كل �الإمكانيات �لتي توؤهلها ال�ست�سافة ناجحة 

ملعر�ض �الك�سبو 2020.
خال  �لتن�سيق  �جتماعات  من  �سل�سلة  �لز�ئر  �لكومي�سا  وف��د  عقد  وق��د 
19 م��ار���ض باجتماع م��ع غرفة دب��ي ثم  ب��د�أه��ا يف  �إىل دب��ي �لتي  زي��ارت��ه 
دبي  و�سركة  �القت�ساد  وزير  �ملن�سوري  �سلطان  �جتماعا مع معايل  عقد 
قبل  �لعاملي  �مل��ايل  دبي  ومركز  �لعاملية  �القت�سادية  و�ملناطق  لا�ستثمار 
�أن ي��غ��ادر يف 22 م��ار���ض. وي��ه��دف �مل��ن��ت��دى �ل��ع��امل��ي �الأف��ري��ق��ي لاأعمال 
تنظمه غرفة  �ل��ذي  و�ل��ع��امل  �أفريقيا  بني  �ل�سر�كة  �آف��اق  كومي�سا  دب��ي- 
للكومي�سا  �الإقليمي  �ال�ستثمار  وكالة  مع  بالتعاون  دبي  و�سناعة  جت��ارة 
دبي  ودور  �أف��ري��ق��ي��ا  يف  �ال�ستثمارية  �ل��ف��ر���ض  على  �ل�����س��وء  ت�سليط  �إىل 
�لعامل.  �أنحاء  وباقي  �الأفريقية  �لقارة  بني  و�سل  كحلقة  �ال�سر�تيجي 
على  و�لتعرف  �ال�ستثمارية  �لفر�ض  ال�ستك�ساف  من�سة  �ملنتدى  ويوفر 
بني  �أعمال  لقاء�ت  و�إج��ر�ء  �الأفريقية  �لقارة  يف  �الأعمال  ممار�سة  مز�يا 
رجال �الأعمال ونظر�ئهم �الأفارقة باالإ�سافة �إىل �لتعرف على �الأطر �لتي 

حتفز �لنمو وت�ساهم يف خلق بيئة مثالية لاأعمال يف �لقارة �ل�سمر�ء. 

املال والأعمال

غرفة اأبوظبي وجمل�س هوجن كوجن لتنمية التجارة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

غرفة دبي تبداأ العد التنازيل ل�ست�سافة املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال 2013

•• ابوظبي-الفجر:

يف  �أبوظبي  ميلينيوم  فندق  �سارك 
�حلو�فز  ل�سياحة  �خلليج  معر�ض 
مركز  يف  و�مل�����وؤمت�����ر�ت  و�الأع����م����ال 
مار�ض  للمعار�ض  �لوطني  �أبوظبي 
�جلاري. وي�سهد �ملعر�ض هذ� �لعام 
زي����ادة ك��ب��رية و���س��ي��ك��ون دع��م��ا قويا 
و�ملتو��سلة  �لعظيمة  بفعل �جلهود 
لل�سياحة  �بوظبي  د�ئ���رة  قبل  م��ن 
�أه��م��ي��ة �ل��ع��ا���س��م��ة كوجهة  ل��ت��وؤك��د 
�أبوظبي  ملا متتلكه  فريدة  �سياحية 
من �أفاقا و�عدة للمزيد من �لنمو 
يتعرف  �أن  ز�ئ��ر  كل  يريد  �مل�ستمر 
�لوجهة  ه������ذه  ع���ل���ى  ق������رب  ع���ل���ى 
ميلينيوم  فندق  ويحر�ض  �ملميزة. 
ك����ل ع�����ام يف هذ�  �مل�������س���ارك���ة  ع���ل���ى 
�خر  بعد  ي�سهد عام  �لذى  �ملعر�ض 
ك��ب��ري� و�أق���ب���اال ملحوظا  �ه��ت��م��ام��ا 
م���ن �ل�����س��رك��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات حيث 
ع��دد كبري من  ي�سم حت��ت مظلته 

ب�سناعة  و�ملعنية  �لعاملة  �جلهات 
�ت�سال  يف  الأه���م���ي���ت���ه  �ل�������س���ي���اح���ة 
�سياق  يف  و  ب��احل�����س��ور  �مل��ن��ظ��م��ني 
�أبوظبي  ميلينيوم  فندق  م�ساركة 
�أكد  للحو�فز،  �خلليج  معر�ض  يف 
روبر�ست �سميتز مدير عام �لفندق 
�أن ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل�����س��ي��اح��ة يعد 
�أه��م رو�ف��د �لقطاع �ل�سياحي  �أح��د 

و�لفندقي. 

�سوق دبي املايل يعتمد �سركة الأن�ساري 
للخدمات املالية ملمار�سة ن�ساط التداول بالهام�س 

•• دبي-وام:

ملمار�سة  �ملالية  للخدمات  �الأن�ساري  �سركة  �م�ض  �مل��ايل  دب��ي  �سوق  �عتمد 
هذ�  �إ�سافة  متطلبات  �إجن��ازه��ا  بعد  �ل�سوق  يف  بالهام�ض  �ل��ت��د�ول  ن�ساط 
�لو�ساطة  �إىل قائمة خدمات �ل�سركة لريتفع بذلك عدد �سركات  �لن�ساط 

�لتي توفر هذه �خلدمة يف �ل�سوق �إىل �ست �سركات.
��ستثمار�ت  من  ن�سبة  متويل  �لو�ساطة  ل�سركات  بالهام�ض  �لتد�ول  ويتيح 
�سمانات  �أي  �أو  �ملالية  �الأور�ق  تلك  ب�سمان  �ملالية  �الأور�ق  يف  عمائها 
�أخرى يف �حلاالت �لو�ردة ح�سر� يف قر�ر هيئة �الأور�ق �ملالية حول �لتد�ول 

بالهام�ض.
�إد�رة �ل�سوق تعكف حاليا  �أن  وقال بيان �سحايف �سدر عن �سوق دبي �ملايل 
عدة  من  طلبات  مر�جعة  على  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  مع  بالتعاون 

�سركات �أخرى ترغب يف مز�ولة نف�ض �لن�ساط. 

فندق ميلينيوم اأبوظبي ي�سارك يف معر�س 
اخلليج ل�سياحة احلوافز والأعمال واملوؤمترات

االثنني -    25   مارس    2013 م    -    العـدد   10749
Monday   25    March    2013  -  Issue No   10749

تعيني 30 مواطنًا اإماراتيًا يف دوبال
 

•• دبي-الفجر: 

�ملتو��سلة الإد�رت��ي �لر�مج �لوطنية و�لتطوير و�لتوظيف يف موؤ�س�سة دبي لاأملنيوم، دوبال، -�ململوكة بالكامل حلكومة دبي، و�لتي تدير  �أ�سفرت �جلهود 
�أ�سخم م�سهر فردي يف �لعامل الإنتاج �الأملنيوم �الأويل باإ�ستخد�م تقنية ق�سبان �الأنود م�سبقة �لتجهيز، عن تعيني 30 مو�طناً �إمار�تياً منت�سف �سهر مار�ض 
من �لعام �جلاري، حيث �إن�سم �ملوظفون �جٌلدد، �لذي مت �إختيارهم عر م�ساركة دوبال مبختلف �أيام ومعار�ض �لتوظيف و�أن�سطة هيئة تنمية وتوظيف �ملو�رد 
�لب�سرية �لوطنية تنمية ، �لتي �أٌقيمت مبختلف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية-، لرنامج دوبال �لتدريبي ملا قبل �لتوظيف بامل�سهر، �لذي ميتد على مد�ر �ستة �سهور 
ومينح �ملتدربني �ملعارف �لنظرية و�خلر�ت �لعملية �ملطلوبة لاإ�سطاع مبهام عملهم باإد�رة عمليات �مل�سهر. ومت �لرحيب باملوظفني �جٌلدد عر تنظيم 
فعالية خا�سة مبوقع �ملوؤ�س�سة يوم 17 مار�ض 2013، حيث قام �ل�سيد �سلطان �ل�سابري، نائب �لرئي�ض للمو�رد �لب�سرية و�لكفاءة �لتنظيمية باإلقاء كلمة 
قام من خالها بت�سليط �ل�سوء على مدى �أهمية �الإلتز�م �لفردي و�إحر�م فر�ض �لتدريب �ملتاحة، و�إ�ستعر�ض مدى فخر دوبال بتبنيها الأرقى �ملمار�سات 
بجميع جو�نب عملياتها، مبا يف ذلك �لتطوير �ملهني للموظفني، كما �أكد على تركيز دوبال �لقوي على جو�نب �ل�سامة، و�إ�ست�سهد مبا حققته �إ�سر�تيجية 
دوبال للتوطني من جناحات كرى، حيث قال : ي�سكل مو�طنو �الإمار�ت نحو %68 من �إجمايل �ملنا�سب �الإد�رية �لعليا، ويتج�سد هدفنا يف مو��سلة زيادة 
عدد موظفي دوبال من �ملو�طنني . و�سهد �حلفل قيام كًا من �ل�سيد حممد علي �لعوي�ض، مدير �لتطوير �الإد�ري و�ل�سيد �سلطان �ل�سابري بتوزيع �ل�سهاد�ت 

على �ملتدربني �ملو�طنني �لذين �إ�ستكملو� موؤخر�ً بر�جمهم �لتدريبية يف دوبال، بح�سور �ل�سيد حممد �ل�سابري، رئي�ض �لر�مج �لوطنية و�لتطوير.

الحتاد للقطارات تنتقل اإىل مقرها اجلديد يف برج كابيتال جيت
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �سركة �الإحتاد للقطار�ت �ملطور و�مل�سغل ل�سبكة �لقطار�ت �لوطنية يف �الإمار�ت �م�ض �نتقال مكاتبها �إىل برج كابيتال جيت �ملعلم �لعمر�ين �ملميز �لذي 
يقع على �سارع �خلليج �لعربي باأبوظبي قرب مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ض �أدنيك وعلى بعد دقائق من مركز �ملدينة. و�سيعمل �ملوقع �جلديد مب�ساحته 
وت�سميمه �لكبريين على دعم �لنمو �لذي ت�سهده �أعمال �ل�سركة و�سي�سهم يف تعزيز كفاءة �الأعمال و�لتعاون مع �لعماء و�ل�سركاء �ال�سر�تيجيني. وتوؤمن 
مكاتب �ل�سركة �جلديدة بيئة عمل من �ساأنها �أن متكن كو�در �سركة �الحتاد للقطار�ت من مو��سلة �لتقدم �ل�سريع �لذي يتم �حر�زه يوميا يف تطوير �سبكة 

�لقطار�ت �لوطنية يف �لدولة و�سوال �إىل ت�سغيل �مل�سار �الأول من �ل�سبكة نهاية �لعام �جلاري. 

•• اأبوظبي-وام:

�ل���ت���اب���ع لد�ئرة  ل���اأع���م���ال  �أب���وظ���ب���ي  �أك�����د م���رك���ز 
�لتنمية �القت�سادية-�أبوظبي �أن خدمة �ال�ستعام 
بيانات  ع����ن  �حل���ك���وم���ي���ة  ل��ل��ج��ه��ات  �الل�����ك�����روين 
�ل��رخ�����ض �ل��ت��ج��اري��ة ج��ى ت��و ج��ى �ل���ذي مت تفعيله 
ن��اف��ذة �لكرونية  ت��وف��ر  �ل��ع��ام �جل���اري  م��ع مطلع 
تطل منها �جلهات �حلكومية ب�سهولة على بيانات 
عدد  �إج��م��ايل  �أن  مو�سحا  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ر�خ��ي�����ض 
ط��ل��ب��ات �ال���س��ت��ع��ام م��ن �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة على 
�ملخاطبات  ح�سب  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ر�خ��ي�����ض  ب��ي��ان��ات 
و�مل���ر�����س���ات �خل��ط��ي��ة �إىل �ل����د�ئ����رة ب��ل��غ ح���و�يل 
وقال حممد   .2012 �لعام  خال  طلبا   3016
�ل�سئون  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لرميثي  ر����س��د 
�إن �خل���دم���ة متنح  ب���ال���د�ئ���رة  ب���االإن���اب���ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�إلكرونيا  �حل�سول  �ساحية  �حلكومية  �جلهات 
ع��ل��ى �مل��ع��ل��وم��ات �مل��ط��ل��وب��ة ع��ن �ل��رخ�����ض �لتجارية 
ومنها  �لتجارية  للرخ�ض  �لعامة  �لبيانات  وتوفر 
�لقانوين  و�ل�سكل  �لتجاري  و�ال�سم  �لرخ�سة  رقم 
و�ملدينة  لها  �الأ�سلي  و�لبلد  �لرخ�سة  وف��رع  ون��وع 
�لرخ�سة  وح���ال���ة  و�الن���ت���ه���اء  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  وت���اري���خ 
بيانات  ت�سمل  كما  �لتو��سل  وتفا�سيل  و�ل��ع��ن��و�ن 

�ملاك و�ل�سركاء وبيانات �الن�سطة.
�لد�ئرة  �إط����ار ح��ر���ض  ت��اأت��ي يف  �أن �خل��دم��ة  و�أك����د 
�لر�مية  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  ج��ه��ود حكومة  دع��م  على 
���س��ع��ي��ا الأن  ل��ل��ح��ك��وم��ة �الإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ت��ح��ول  �إىل 
�أبوظبي عالية �الأد�ء وتقدم خدمات  تكون حكومة 
�الأعمال  بقطاع  �ملعنيني  لكافة  عاملي  م�ستوى  ذ�ت 
تن�سيق  و�سيلة  �خل��دم��ة  �أن  مو�سحا   .. �الإم���ارة  يف 
عن  باال�ستف�سار  يتعلق  فيما  �ملعنية  �جل��ه��ات  ب��ني 
جملة  لتحقيق  و�ل�سعي  �لتجارية  �لرخ�ض  بيانات 
�ملر��سات  �أعباء  تخفيف  �أهمها  من  �الأه��د�ف  من 
�لعاقة  ذ�ت  و�جل����ه����ات  �ل����د�ئ����رة  ب���ني  �ل���ورق���ي���ة 

وتوفري �لوقت و�جلهد و�لكلفة على قطاع �الأعمال 
ب����االإم����ارة. و�أو����س���ح �أن ه���ذه �خل��دم��ة ت��ه��دف �ىل 
حتقيق تر�بط وتكامل بيانات �لر�خي�ض �لتجارية 
جودة  و�سمان  �لعاقة  ذ�ت  و�جلهات  �لد�ئرة  بني 
ي��وؤدي �ىل �حل��د من عمليات  �ملعلومات مما  ودق��ة 
وم�ستوى  �الأد�ء  ك��ف��اءة  ورف���ع  ب�����االأور�ق  �ل��ت��اع��ب 
وت�سهيل  تطوير  يف  و�مل�ساهمة  �حلكومي  �لتن�سيق 
�إجر�ء�ت �لر�خي�ض �لتجارية باالإمارة و�ملحافظة 
�إ�سر�تيجية  �أه���د�ف  حتقيق  و�أي�سا  �جل���ودة  على 
�لتو��سل  �أبوظبي �اللكرونية وذلك عر  حكومة 

�اللكروين بني �لدو�ئر �حلكومية.
�إطاق  �ل��د�ئ��رة متكنت من  �أن  �إىل  �لرميثي  ون��وه 
خ����دم����ة �جل������ى ت����و ج����ى ����س���م���ن ح����زم����ة خ���دم���ات 
مركز  م��ع  و�لتن�سيق  بالتعاون  �أخ���رى  �إل��ك��رون��ي��ة 
و�ملعلومات  �الإل���ك���رون���ي���ة  ل���اأن���ظ���م���ة  �أب���وظ���ب���ي 
و�جلهات �حلكومية ذ�ت �لعاقة مو�سحا �أن خدمة 
الجناز  �حلكومية  �جلهات  مع  �اللكروين  �لربط 
�أهم  �إح���دى  تعد  �لتجارية  �لر�خي�ض  معامات 
�أبوظبي  مركز  عمل  حم��ور  ت�سكل  �لتي  �خل��دم��ات 
�ملعامات  �جن��از  �سرعة  يف  ت�سهم  و�لتي  لاعمال 

و�خت�سار �الإجر�ء�ت و�لوقت �ملطلوب.
�لر�خي�ض  م���ع���ام���ات  �إن  �ل���رم���ي���ث���ي  و�أ������س�����اف 
�لتجارية �ملرتبطة بثمان جهات حكومية مت �لربط 
من  70باملائة  ن�سبته  ما  ت�سكل  معها  �الل��ك��روين 
خالها  يتم  �لتجارية  �لرخ�ض  معامات  �إجمايل 
�إجناز �أكرث من ع�سرة �آالف مو�فقة �إلكرونية دون 
�جلهات  ه��ذه  م��ن  �أي  مر�جعة  �إىل  �لعميل  حاجة 
�حل��ك��وم��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د ع��ل��ي ف��ه��د �لنعيمي 
مدير �إد�رة �لعاقات �لتجارية بالد�ئرة �أن �لد�ئرة 
ت��وف��ر خ��دم��ة �ل��� ج��ى ت��و ج��ى م��ن خ��ال منظومة 
�إتاحة  بهدف  �الإلكرونية  �أبوظبي  حكومة  �سبكة 
�إىل  للو�سول  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  �أم��ام  �لفر�سة 
بيانات ومعلومات �لرخ�ض �لتجارية .. م�سري� �إىل 
�أن �لد�ئرة على تو��سل حاليا مع عدد من �جلهات 
�حل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل���رب���ط �الإل����ك����روين معها 
�الأمر  بينها  فيما  ج��ى  ت��و  ج��ى  �ل���  خ��دم��ة  وتفعيل 
�أن ي�سكل نقلة نوعية يف �خلدمات  �لذي من �ساأنه 
من  ويعزز  لاأعمال  �أبوظبي  مركز  يقدمها  �لتي 
م�ستوى  على  مثالية  �أع��م��ال  بيئة  حتقيق  يف  دوره 

�المارة.

اأبوظبي لالعمال يوفر خدمة جي تو جي كنافذة 
اإلكرتونية على بيانات الرتاخي�س التجارية
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173073     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لدعاية و�الإعان و�إد�رة وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173082     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 17 /04 /2012 م

با�س��م:  �ف جي �فانت�ض �ند �سبورت ��ض. بي. �يه
وعنو�نه: فيا دي تور باغنوتا، 94 – روما – �يطاليا.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنقل وتغليف وتخزين �ل�سلع وتنظيم �لرحات و�ل�سفر.

�لو�ق�عة بالفئة: 39
 ”MIDAS INTERNATIONAL FESTIVAL“ �لكلمات  عن  عبارة   : �لعامة  و�سف 
حيث  مميز،  وب�سكل  �الأ���س��ود  باللون  فقط  التينية  ب��ح��روف  كتبت  في�ستيفال"  �نترينا�سيونال  "ميد��ض 
يوجد  �لكلمة  ه��ذه  من   ”A“ �حل��رف  ميني  وعلى  كبري  ب�سكل   ”MIDAS“ �لاتينية  �لكلمة  كتبت 
�لاتينية    �لعبارة  عن  يف�سلها  �ل��ذي  �أ���س��ود  خط  يوجد  �لكلمة  نف�ض  و��سفل  و�الأبي�ض  �ال���س��ود  باللون  علم 

كبري. ب�سكل  “INTERNATIONAL FESTIVAL” �ملكتوبتة 
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173077     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

معاجلة �ملو�د.
�لو�ق�عة بالفئة: 40

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  181742    بتاريخ : 11 / 11 / 2012  م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:

با�س��م:  �ساندونغ ك�سينغانغ غروب
وعنو�نه: هونغجياديان فيليدج، نانفانغ تاون، الن�سان دي�سريكت، لينيي �سيتي، �ساندونغ، �ل�سني.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ألو�ح من لب �خل�سب  باألو�ح خ�سب؛  �ألو�ح �خل�سب؛ خ�سب مك�سو بق�سرة؛ �لتك�سيه  خ�سب رقائقي )�أبلكاج(؛ 
الأغر��ض �لبناء؛ خ�سب قابل للت�سكيل؛ �أخ�ساب �لبناء؛ �أخ�ساب م�سغولة؛ �ألياف مقو�ت ؛ ورق �لر�تنج �ملركب.

�لو�ق�عة بالفئة: 19
ب���ال���ل���غ���ة �لاتينية  �ل���ل���ف���ظ���ى  �ل���ك���ل���م���ات �ل�����س��ي��ن��ي��ة وحت���ت���ه���ا م��ن��ط��وق��ه��ا  �ل����ع����ام����ة: ع����ب����ارة ع����ن  و����س���ف 
وتعلوهذه  �الأ���س��ود  باللون  و  كبري  ب�سكل  و  فقط  التينية  بحروف  كتبتا   "XINGANGMUYE"
�لكلمات ر�سمة كرة �أر�سية تتو�سط ن�سف د�ئرة  باللون �الأ�سود و على ميينها جند �حلرف "G" كتب ب�سكل 

كبري و باللون �الأ�سود.
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173074     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�إن�ساء �ملباين و�الإ�ساح وخدمات �لركيب �أو �لتجميع.
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173083     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 17 /04 /2012 م

با�س��م:  �ف جي �فانت�ض �ند �سبورت ��ض. بي. �يه
وعنو�نه: فيا دي تور باغنوتا، 94 – روما – �يطاليا.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرفيه، �الأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.

�لو�ق�عة بالفئة: 41
 ”MIDAS INTERNATIONAL FESTIVAL“ �لكلمات  عن  عبارة   : �لعامة  و�سف 
حيث  مميز،  وب�سكل  �الأ���س��ود  باللون  فقط  التينية  ب��ح��روف  كتبت  في�ستيفال"  �نترينا�سيونال  "ميد��ض 
يوجد  �لكلمة  ه��ذه  من   ”A“ �حل��رف  ميني  وعلى  كبري  ب�سكل   ”MIDAS“ �لاتينية  �لكلمة  كتبت 
�لاتينية    �لعبارة  عن  يف�سلها  �ل��ذي  �أ���س��ود  خط  يوجد  �لكلمة  نف�ض  و��سفل  و�الأبي�ض  �ال���س��ود  باللون  علم 

كبري. ب�سكل  “INTERNATIONAL FESTIVAL” �ملكتوبتة 
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173078     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرفيه، �الأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ج��اه للملكية �لفكرية
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :  52122                                   
با�س��م:  �سركة �لعوجان �ل�سناعية ذ.م.م

وعنو�نه:  �ض.ب./ 990 – �لدمام 31421 – �ململكة �لعربية �ل�سعودية
و�مل�سجلة حتت رقم : )  44140   (   بتاريخ:  30 /  12  / 2003

�لفئة : )32(
�ملنتجات :�مل�سروبات �مل�سبعة بثاين �ك�سيد �لكربون و�لفو�كه وع�سري �لفو�كه و�مل�سروبات غري �لكحولية و�ملياة 

�ملعدنية و�مل�ستح�سر�ت �الخرى ل�سنع �مل�سروبات.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :17/ 03 / 2013 

وحتى تاريخ: 17 / 03 / 2023
�ملن�سو�ض  لاأو�ساع و�ل�سروط  �سنو�ت وفقاً  �أخرى متتالية كل منها ع�سر  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 

عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف �ساأن �لعامات �لتجارية.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173075      بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�الت�ساالت.
�لو�ق�عة بالفئة: 38

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  175250    بتاريخ : 18 / 06 / 2012  م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:2011/12/23

با�س��م:  ناتوزي ��ض. بي. �يه
وعنو�نه: �سانتري�مو �إن كويل )باري(، فيا الزيتييلو منر 47، �يطاليا.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�آر�ئك )على �سكل متكاأ( و�أر�ئك  و�ملقاعد ذ�ت �الأذرع و مقاعد على �سكل و�سائد و�ل�سيزلنغ )�لكر�سي �لطويل(؛ 
�الأثاث وخا�سة �ملر�يا و �أطر �ل�سور؛ �ملنتجات )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى( �مل�سنوعة من �خل�سب �أو �لفلني �أو 
�لغاب �أو �خليزر�ن �أو �ل�سف�ساف �أو �لقرون �أو �لعظام �أو �لعاج �أو عظم �حلوت �أو �ل�سدف �أو �لكهرمان �أو �ملحار 

�أو �ملر�سوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �أو من �ملو�د �لبا�ستيكية.
�لو�ق�عة بالفئة: 20

كبري  ب�سكل  فقط  التينية  بحروف  و�سف �لعامة: عبارة عن �لكلمة “SOFTALY” �سوفتايل" كتبت 
باللون �الأ�سود.
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173080     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�خلدمات �لطبية، �خلدمات �لبيطرية، خدمات �لعناية �ل�سحية و�ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�سرية �أو 
�حليو�نات، خدمات �لزر�عة و�لب�ستنة و�لغابات.

�لو�ق�عة بالفئة: 44
و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 

�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ج��اه للملكية �لفكرية
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم :  52123                                   
با�س��م:  �سركة �لعوجان �ل�سناعية ذ.م.م

وعنو�نه:  �ض.ب./ 990 – �لدمام 31421 – �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 
و�مل�سجلة حتت رقم : )  44922   (   بتاريخ:  10 /  02  / 2004

�لفئة : )32(
�ملنتجات :�مل�سروبات �مل�سبعة بثاين �ك�سيد �لكربون و�لفو�كه وع�سري �لفو�كه و�مل�سروبات غري �لكحولية و�ملياة 

�ملعدنية و�مل�ستح�سر�ت �الخرى ل�سنع �مل�سروبات.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :17/ 03 / 2013 

وحتى تاريخ: 17 / 03 / 2023
�ملن�سو�ض  لاأو�ساع و�ل�سروط  �سنو�ت وفقاً  �أخرى متتالية كل منها ع�سر  هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد 

عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف �ساأن �لعامات �لتجارية.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173076     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنقل وتغليف وتخزين �ل�سلع وتنظيم �لرحات و�ل�سفر.
�لو�ق�عة بالفئة: 39

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  178689     بتاريخ : 02 / 09 / 2012
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  الن هاى �نرنا�سيونال كو.، ليميتد
وعنو�نه: منر.24، ووغونغ 6ث روود.، ووغو دي�سريكت، نيو تايبى �سيتى 248، تايو�ن )�ل�سني.(.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
كعك،  خبز، ب�سكويت، معجنات، حلويات �ُسكرية، فطائر �للحم، �سطائر، م�سروبات �أ�سا�سها �لقهوة، م�سروبات 

�أ�سا�سها �ل�ساي، �أي�ض كرمي.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

"How Sweet" كتبت بحروف التينية فقط و ب�سكل  و�سف �لعامة: عبارة عن �لكلمتني �لاتينيتني 
�حلروف ب�سكل  باقى  كتبت  حني  فى  كبري  “S” ب�سكل  مميز. كتبت �حلرفان �الأول من كل كلمة " H" و 
�أربعة خطوط. و  �لد�كن على �سكل ر�سمة تعلوها  �لرمادى  "o" باللون  �سغري. كما كتب �حلرف �لاتينى 
تعلو �لعامة ككل ر�سمة دب باللون �الأ�سود يحمل فى يده ر�سمة جرة مظللة بخطوط �سود�ء �للون باللونني 

�الأ�سود و �لرمادى.  . 
�ال�س��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  173081     بتاريخ : 06 / 05 / 2012 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 08 /11 /2011 م

با�س��م:  فينميكانيكا �سو�سينّتا بري �أزيوين
وعنو�نه: 4، بياز� مونتي غر�با- روما، �إيطاليا

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �سخ�سية و�جتماعية يقدمها �آخرون تلبية حلاجات �الأفر�د، وخدمات �أمنية حلماية �ملمتلكات و�الأفر�د 

و �خلدمات �لقانونية .
�لو�ق�عة بالفئة: 45

و�سف �لعامة : عبارة عن �لكلمتني “PLANET INSPIRED” كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
�الأ�سود و على ميينها جند ر�سمة على �سكل وجه د�ئري �ل�سكل باللون �الأ�سود مع �بت�سامة باللون �الأبي�ض.   

�ال�س��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �د�رة  �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/24 م �ملودعة حتت رقم: 170406 
با�س��م:�سركة زهور �نثيا .

وعنو�نه:�بوظبي مع�سكر �ل نهيان - �ض.ب:35549 - هاتف:02642115 - فاك�ض:02641418 . 
وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات /�ملنتجات :

عند  و�سر�ئها  معاينتها  من  �لزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  �لغري  ل�سالح  �ل�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات 
�حلاجة)ال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وكاالت ��ستري�د وت�سدير .

�لو�ق�عة بالفئة:35 
�أ A ب�سكل كبري باللون �لرمادي وطرفه �العلى �سكل  و�سف �لعامة:�لعامة �لتجارية عبارة عن حرف 
غ�سن باللون �الخ�سر و�ور�ق وزهور وبعدها ANTHEIA وحرف �لنقطة على �سكل ورقة �سجر وحتته 

  . �الخ�سر  باللون   FLWOERS
�ال�س��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �د�رة  �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2013/4/4 م �ملودعة حتت رقم: 186217 
با�س��م:ماح .

وعنو�نه:ديرة  - دبي - �ض.ب:36066 - هاتف:0504666684 . 
وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�لقهوة و�ل�ساي و�لكاكاو و�لقهوة �ال�سطناعية ، �الرز ، �لتابيوكا و�ل�ساغو ، �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة 
�خلمرية   ، �ال���س��ود  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل   ، �ملثلجة  �حللويات   ، و�حل��ل��وي��ات  و�لفطائر  �خلبز   ، �حل��ب��وب  م��ن 

وم�سحوق �خلبيز ، �مللح ، �خلردل ، �خلل و�ل�سل�سات ، �لتو�بل ، �لبهار�ت ، �لثلج .
�لو�ق�عة بالفئة:30 

و�سف �لعامة:ماح بالعربية على �سكل �سر�ع وحتته قارب باالحمر �لذهبي .  
�ال�س��ر�طات: ال يوجد . 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

تعلن �د�رة  �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:2012/12/23 م �ملودعة حتت رقم: 183964 
با�س��م:مطعم فو دبي �لعربي ذ.م.م  .

وعنو�نه:�بوظبي - م�سفح - �ض.ب:46519 - هاتف:026350211 - فاك�ض:026350817 . 
وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات /�ملنتجات :

مطعم ، كافترييا ، خمبز .
�لو�ق�عة بالفئة:43 

و�سف �لعامة:�لعامة عبارة عن �سكل مربع من �جلانب �العلى توجد به منحنيات مميزة حدوده باللون 
�الزرق ود�خل A U R باللون �لبني �لفاحت و�البي�ض وحتت �ل�سكل مطعم  فودبي �لعربي ذ.م.م باللون 
 Arab Udupi Restaurant LLC لبني �لفاحت وكلمة فودبي بطريقة مميزة وكبرية ويدنوها�

باللون �لبني و�ل�سكل على خلفية بي�ساء .  
�ال�س��ر�طات: ال يوجد . 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /�لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2011/07/11 �ملودعة حتت رقم : 159783  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه:و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، 08933 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 م�ستح�سر�ت �سيدالنية ب�سرية.  
�لو�قعة بالفئة : 5

و�سف �لعامة : �لعامة عبارة عن كلمة MYTRIAD باللغة �الإجنليزية.
�ال�سر�طات

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

EAT 58282

 تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /�لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل �لعامة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2011/08/14 �ملودعة حتت رقم : 161196  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

وعنو�نه:و�ن جون�سون �أند جون�سون باز� ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، 08933 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات 

خدمات �لربية و�لتعليم حتديد�ً �إد�رة �حل�س�ض �لدر��سية و�حللقات �لدر��سية وجمموعات �لركيز وور�سات 
�لعمل و�ملوؤمتر�ت للم�ساعدة يف �إعد�د وتدريب �لطاب يف مهنهم كمتخ�س�سني يف جمال �لعناية بالعيون ، 

توزيع �ملو�د �لدر��سية �ملطبوعة بعد ذلك. 
�لو�قعة بالفئة : 41

   EDUCATION THROUGH INSPIRATION و�سف �لعامة : �لعامة عبارة عن �لكلمات
باللغة �الإجنليزية.

�ال�سر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالريد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  25  مار�س 2013 العدد 10749

EAT 58759
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بعد غياب طويل عادت الفنانة لبلبة للوقوف اأمام كامريات ال�صينما حيث تنهمك يف ت�صوير فيلمي )نظرية عمتي( و)69 ميدان 
امل�صاحة(. عن م�صاريعها اجلديدة و�صبب غيابها خال الفرتة املا�صية كان مع لبلبة هذا احلوار:

ال اأقبل الظهور ملجرد التواجد

لبلبة: افتقدت والدتي يف )نظرية عمتي( 

جنوى �سلطان واأغنية عراقية
�نتهت جنوى �سلطان من ت�سجيل �غنيتها �جلديدة باللهجة �لعر�قية )يا 
�ل�سدر. كذلك  �ملو�سيقار ح�سام كامل وكلمات فر��ض  �أحل��ان  قلبي رد( من 
�أغنيتها �جلديدة )�سدقني( �لتي �طلقتها حديثاً، وذلك  ت�ستعد لت�سوير 

يف كاليفورنيا.

يتقم�ض �لفنان عادل �إمام 
�سخ�سية جديدة عليه يف 
�مل�سل�سل �لتلفزيوين �جلديد 
)�لعر�ف( حيث يبذل فيه 
جهد� كبري� وتركيز� حتى 
يظهر �لدور بتميز وروؤية 
خا�سة يف �الأد�ء.
يج�سد عادل �مام يف �مل�سل�سل 
�سخ�سية تعتر من �أ�سعب 
�الأدو�ر �لتي قدمها خال 
م�سو�ره �لفني، وهي لرجل 
ن�ساب يدخل �ل�سجن ويهرب 
خال فرة �الحد�ث �لتي 
�سهدتها م�سر بعد 28 يناير 
باب  فتح  وي�ستغل   ،2011
�لر�سيح للرئا�سة مبو��سفات 
عادية فيبد�أ بر�سيح نف�سه. 
و�أكد �لفنان ح�سني فهمي �أن 
دوره يف م�سل�سل )�لعر�ف( 
مع عادل �إمام، يعتر جديد� 
من نوعه.
ويتوقع �ن يكون مفاجاأة 
كبرية وغري متوقعة 
للجمهور و�لنقاد، خا�سة بعد 
مرور 22 عاما على لقائهما 
�الأول �سينمائيا من خال 
فيلم )�للعب مع �لكبار( عام 
.1991

عادل اإمام يواجه ح�سني فهمي

�إىل �ل�سينما بعد غياب طويل، ملاذ�؟ • تعودين 
- خف�ست �لظروف و�الأو�ساع �لتي متر بها م�سر �سيا�سياً عدد �الأفام، 
بل  �لتو�جد،  ملجرد  �لظهور  �أقبل  ال  فاأنا  �أي�ساً،  علينّ  �نعك�ض  �أم��ر  وهو 

�أبحث عن �أدو�ر جيدة ت�ساف �إىل ر�سيدي.
عندما وقفت �أمام �لكامري� يف �أول يوم ت�سوير )نظرية عمتي( تذكرت 
�أنه �لفيلم رقم 82 يف م�سريتي �لفنية، و�الأول �لذي �أ�سوره من دون �أن 
تكون و�لدتي �إىل جو�ري وتدعو يل بالتوفيق كما كانت تفعل مع بد�ية 

كل عمل جديد.
عمتي(؟ )نظرية  خال  من  للعودة  حتم�ست  • ملاذ� 

- �لفيلم كوميدي �جتماعي كتبه �ل�سيناري�ست �ل�ساخر عمر طاهر ب�سكل 
بال�سيناريو،  �أعجبت  ف��اإين  �سابقاً  له  �أق��ر�أ  �أنني مل  ورغ��م  للغاية،  �سيق 

وحتم�ست لتقدميه من دون تردد.
تكوين �ملر�سحة �الأوىل للدور؟ مل  �أنك  • تردد 

- ال �أمانع يف �أن �أقدم دور�ً �عتذرت عنه زميلة ولكن يف )نظرية عمتي( 
مل يحدث ذلك وفريق �لعمل ر�سحني من �لبد�ية، وكما ذكرت حتدثت 
تخرين  �أن  قبل  ف��رة  توقفت  ث��م  �مل�سروع  ع��ن  �ملنتجة  �ل�سركة  معي 

مبوعد �لت�سوير، ما �سبب يل �رتباكا رغم حتم�سي للعمل.
• كيف؟

- كنت قد �تفقت مع �ملخرجة �أينت �أمني على ت�سوير فيلم )69 ميد�ن 
�مل�ساحة( يف توقيت �نطاق )نظرية عمتي( نف�سه، �الأمر �لذي �أربكني 
بالعملني  ول��وال مت�سكي  �أقدمه،  الأي عمل  دوم��اً  �لتفرغ  على  حلر�سي 
مت  نظر�ً �إىل �ختافهما و�إعجابي بهما العتذرت عن �أحدهما، وقد ق�سَّ
طبيعتيهما  �أن  خ�سو�ساً  �سخ�سية،  كل  ماب�ض  بني  �ملنزل  يف  غرفتي 

خمتلفتان متاماً ويحتاج كل دور �إىل تركيز كبري.
• ماذ� عن تن�سيق مو�عيد �لت�سوير؟

- �أكرم فريد و�أينت �أمني خمرجان جيد�ن ويتفهمان طبيعة �رتباطات 
�لفنان، لذ� فالتن�سيق �سيتم بينهما يف مو�عيد �لت�سوير فا �أت�سبب يف 

تعطيل �أي من �لفيلمني.
�سي�سكل ذلك عبئاً عليك؟ • هل 

- بالطبع، فعادة ال �أحب �جلمع بني عملني ولكن �لظروف فر�ست علينّ 
�لتفرقة بني كل  �أ�ستطيع  �أنني من خال خرتي  �أعتقد  �لو�سع.  هذ� 
تعتر  و�ح��دة  كل  �أن  خ�سو�ساً  �مل��وق��ع،  من  خروجي  مبجرد  �سخ�سية 
�أن طول  و�أذك���ر هنا  �أم��ام حتد حقيقي.  ل��اأخ��رى، ما ي�سعني  نقي�سة 

فرة �لتح�سري�ت للعملني �ساعدين يف �لتغلب على هذه �مل�سكلة.
• ت�ساركني مع ح�سن وحورية يف �أوىل جتاربهما �لبطولية، �أال يجعلك 

ذلك ت�سعرين بالقلق؟
- �ل�سينما د�ئماً لل�سباب وهو �أمر �أدركه منذ كنت �سغرية، وجاء �لوقت 
�لذي �أ�ستطيع �أن �أقوم فيه بدور �مل�ساندة و�لدعم كما فعل معنا �لكبار يف 
�ل�سابق. عندما كنت يف مرحلة �ل�سباب وجدت عمالقة �لفن ي�ساندونني 
و�الآن جاء دوري. عموماً، ال يقلقني هذ� �الأمر فقد تعاونت �سابقاً مع 
�أوىل  وكانا يف  و�لطاوو�ض(  )�لنعامة  فيلم  وب�سمة يف  �سعبان  م�سطفى 

جتاربهما، وغريهما كرث.
�لفنانني يتحفظ على ذلك؟ بع�ض  • لكن 

ل��و كانت  ب��ه حتى  �أي دور م��ا دم��ت معجبة  ت��ق��دمي  - ال م��ان��ع ل��دي يف 
من  �أ�ستفيد  �لنهاية  يف  الأين  �ل�سباب،  من  و�أبطاله  �سغرية  م�ساحته 
خرتي  م��ن  �ل�سباب  ي�ستفيد  فيما  خمتلف،  �سكل  يف  بالظهور  �لعمل 
وهذه هي �حلياة، كل جيل عليه م�ساندة �جليل �لذي يليه، كما �أن لكل 

مرحلة �أدو�رها و�ل�سخ�سيات �لتي تنا�سبها.
�لتعامل مع �ملخرجني �ل�سباب؟ يف  م�سكلة  جتدين  • هل 

- �إط��اق��ا ف��ال��ر�ح��ل ع��اط��ف �ل��ط��ي��ب م��ث��ًا ه��و �ل���ذي منحني فر�سة 
�ال�ستمر�ر �سينمائياً حتى �الآن، وقدمني ب�سكل خمتلف و�أظهر قدرتي، 
و)ليلة  �حلكومة(  )�سد  فيلمي  خ��ال  من  جلدي  غري  �أدق  بتعبري  �أو 
�ساخنة(. كذلك تعاونت مع �ملخرج �أكرم فريد يف فيلم )عائلة ميكي(، 
وقدمني يف �سكل خمتلف متاماً، وهو ما �أر�هن عليه يف )نظرية عمتي(، 

فكل خمرج له �سمته وب�سمته.
�مل�ساحة(. ميد�ن   69( فيلم  يف  دورك  عن  • حدثينا 

- يتحدث �لفيلم عن عاقة �أخ ب�سقيقته، وي�ساركني يف �لبطولة خالد 
�أبو �لنجا. ير�سد �لفيلم عاقات وقيماً �سامية د�ئماً ما نتمنى �حلفاظ 

عليها يف �ملجتمع، و�أح�سر له منذ �أكرث من خم�سة �أ�سهر، و�أجهز �ملاب�ض 
و�الأك�س�سو�ر و�أقوم بالتدريبات �لازمة.

يف )نظرية عمتي(؟ دورك  عن  • ماذ� 
حورية  �أو  ح�سن  عمة  لي�ست  وه��ي  �لعمة،  دور  يف  �لفيلم  يف  �أ���س��ارك   -
�أ�ستطيع �حلديث عن �ملزيد من  ت��دور من خالها. ال  ولكن �الأح��د�ث 
�لكتابة  يف  مت��ام��اً  خمتلف  فيلم  �أن��ه  تاأكيده  �أ�ستطيع  وم��ا  �لتفا�سيل، 

و�الإخر�ج.
�سروط معينة يف �الأدو�ر �لتي تو�فقني عليها؟ لك  • هل 

- �أن يعجبني �ل�سيناريو عموماً ودوري خ�سو�ساً بغ�ض �لنظر عن عدد 
�مل�ساهد، فاأنا �أركز �أن ي�سيف �لعمل �إيل. عندما ُيعر�ض عليَّ �ل�سيناريو 
ي��ق��دم يل جديد�ً  �أن���ه  �أج���د  وع��ن��دم��ا  نف�سي،  على  ك��ث��رية  �أ�سئلة  �أط���رح 

ويفيدين فنياً �أو�فق عليه فور�ً.
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ع�سري الأنانا�س وقاية من 
ح�سى الكلى والت�سو�س

يحتوي ع�سري �الأنانا�ض على عدد من �لفيتامينات و�ملعادن، لذ� فهو 
�لعمليات �حليوية يف �جل�سم، فهو يحتوي  الإمت��ام  يعد غذ�ء جيد�ً 
و�حلديد  و�لكريت  و�لفو�سفور   ،)A(،)B(،)C( فيتامني  على 

و�ملنغنيز و�لبوتا�سيوم و�ليود و�لكال�سيوم.
�لرمل  ت�سكل  ومينع  و�أع��ر����س��ه،  �لر�سح  يكافح  �الأن��ان��ا���ض  فع�سري 
و�حل�سى على �لكلى و�ملثانة و�ملجاري �لبولية، ويدر �لبول، ويقذف 

�ل�سو�ئل �لز�ئدة خارج �جل�سم.
تر�كم  منعه  ج��ان��ب  �إىل  و�حل����روق،  ل��ل��ق��روح  مكافحاً  �أي�����س��اً  وي��ع��د 
�الأور�م  �ل��دم��وي��ة ومي��ن��ع ت�سلنّبها، ومي��ن��ع  �الأوع��ي��ة  �ل��ده��ون د�خ���ل 

و�نتفاخ �الأن�سجة و�لتهابها عر �الأنزميات �لتي يحويها.
�الأ�سنان الحتو�ئه على مادة  ت�سو�ض  �الأنانا�ض مينع  �أن ع�سري  كما 
حلماية  �لنو  مرحلة  خال  لاأطفال  �إع��ط��اوؤه  ويف�سل  �لفلور�يد، 

لثتهم و�أ�سنانهم.

العنب 

حت���ت���وي �مل���ائ���ة غ�����ر�م من 
من   75% ع��ل��ى  �ل��ع��ن��ب 
غ���ر�م���ات  م�����اء و7  وزن������ه 

غلوكوز وغر�م 
غ�����ر�م�����ا  و16  ده������������ون 
كربوهيدر�ت ون�سف غر�م 
بروتني وع�سرين مليغر�م 

 C فيتامني
و�ف�سل �نو�ع �لعنب كبري 

�حلجم و�بي�ض �للون. 
فو�ئده: 

- من�سط للع�سات و�الع�ساب وجمدد للخايا وطارد لل�سموم. 
- غذ�ء �سريع �له�سم. 

�لكبدية  و�حل�ساة  و�لبو��سري  و�لقب�ض  �له�سم  �سوء  ح��االت  يف  مفيد   -
و�حل�ساة 
�لبولية. 

- من�سط قوي لوظائف �لكبد. 
- ق�سرة �لعنب من �ملو�د �ملفيدة يف تنظيف �المعاء. 

- يفيد �لعنب يف �لوقاية من �ل�سرطان. 
- للم�سابني بالنحافة يفيد يف زيادة �لوزن. 
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غابرييال كراتوشفيلوفا تبتسم عقب فوزها في مسابقة ملكة جمال التشيك. )رويترز(

على الكّحال  اأ�صم  • يطلق 
- طبيب �لعيون

هو خمرتع التل�صكوب؟ • من 
- غاليليو

لل�صام؟ كرمز  احلمامة  ر�صم  من  اول  • من 
- بيكا�سو

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�صئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�سر

افر�صت؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 �ألف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�صري؟
- �إىل �للغة �لركية

• للحوت ثقوب زوجية �و فردية �على �لر�أ�ض يتنف�ض بها ويتجه �إىل �سطح �ملاء، و�لنافورة �لتي يطلقها من 
�على �لر�أ�ض هي عبارة عن �لزفري.

فيادلفيا يف �لعهد �لروماين ��سم  عليها  يطلق  كان  �الردن..  عا�سمة  • عمان 
�رتفاع �سغط �لدم. يخف�ض  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • �لتاأمل 

متتالية �سنو�ت  لثاث  �ل�سوم  �لعقرب  • ي�ستطيع 
�لعنكبوت خيطا طوله 30 مر • ين�سج 

يغم�ض عينيه فقط  لكنه  ينام  ال  • �جلامو�ض 
�ال�ساك �لكهربائية وعو�زل  �لر�سا�ض،  �نابيب  با�سنانه  يقطع  �أن  �لفاأر  • ي�ستطيع 

منها يف كل ثانية 50 مليون خلية يف حني تولد 50  متوت  خلية،  بليون   20 من  �الن�سان  ج�سم  • يتكون 
مليون خلية جديدة.

يف �لهند. حمل(  )تاج  قر  هو  قر  • �أجمل 
�ندثرت. قد  �ل�سبع  �لعجائب  من  م�سر  يف  �ال�سكندرية  • منارة 

�لعا�ض النها حمفوظه بني �سحر�وين كما  بن  عمرو  �طلقه  وقد  م�سر.  على  �لكنانة(  )�أر���ض  يطلق   •
حتفظ �لكنانة �ل�سهام.

كان هناك �مر�أة ت�ستمتع د�ئما بالكذب ..نعم ال ت�ستطيع �أن تعي�ض �إال بالكذب وكاأنه طعامها و�سر�بها فكانت 
تقول �نها فقرية وتت�سول من �لنا�ض رغم ثر�ئها .. كانت تقول �نها مري�سة وتتظاهر باملر�ض ليعطف �لنا�ض 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �سحتها وقالت �سفاين �هلل بف�سل حليب عنزة من ي�سربه يعطيه �هلل 
�ل�سفاء بل �ل�سحة �البدية �نظرو� يل يالها من متعة �ن حت�ض بذلك �ل�سباب ين�سج منك فهلل �لنا�ض وجاء كل 
موي�ض ويائ�سا �ليها يريد بع�ض حليب �لعنزة فقالت �بيعه لكم ..وبالفعل كانت حتلب �لعنزة �مامهم وتبيعهم 
�حلليب ب�سعر� عايل جد� و��ستمر �حلال معها هكذ� ومن ياأتي ليقول �ن �حلليب مل يفعل له �سيء تقول يجب 
�ن ت�ستمر �ربعني يوما ،د�رت �اليام ومل يح�ض �ي من �ملر�سي بالتح�سن �ملنتظر ويف ويف نف�ض �لوقت مر�ست 
هي �ي�سا وبد� �ملر�ض ياكل يف ج�سدها و�سعر �جلميع فجاءمن ي�سالها ملاذ� التتناولني حليب عنز�تك �ل�سافية 
�لعافية فكانت تقول �نا ل�ست مري�سة بل �ناحزينة فقط فابي مري�ض و�ريد �ل�سفر لروؤيته ..فاح�ض �حدهم 
برغبتها يف �لهرب ف�سرخ وقال �يتها �لكاذبة تريدين �لهروب من كذبتك �ل�سنعاء..حليب هذه �لعنزة اليفعل 
�سيء و�نت تظاهرت بغري ذلك لتك�سبي من ور�ئنا �لكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم �نت كاذبة و�ن مل تردي 
يل نقودي �ساأقتلك وعنزتك هذه ..خافت �ملر�أة وردت للرجل نقوده لي�سكت ل�سكت لكن �جلميع بد�أو� مبطالبتها 
بامو�لهم �لتي �خذتها كذبا و�دعاءوهكذ� ��سطرت �ملر�أة لرد �المو�ل �يل ��سحابها وهي نادمة علي خل�سارتها 
تلك �الم��و�ل مما ز�ده��ا مر�سا حتي �غلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع �حلليب �و حتي ل�سر�ء طلباتها 
فقامت �حدى جارتها لزيارتها و�ل�سوؤ�آل عليها رمبا ��سابها مكروه وبالفعل عندما فتحت �لباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها �الخرية ومل ينفعها حليب عنز�تها وماتت تاركة ور�ئها �مو�ال كثرية و�سع حاكم �لبلدة يده 
عليها وحول د�رها �يل د�ر لايتام بني لها ملحقا و��سعا وو�سع �المو�ل رهن ت�سرف �سفوة من �فا�سل �ملدينة 

حتي يعو�ض علي �ملر�ة �لكاذية �لبخيلة ما مل ت�سرفه لوجه �هلل رمبا رحم �هلل روحها و�دخلها �جلنة .

املراأة البخيلة 

الريا�سة تقي من �سرطان الأمعاء 

الأطعمة املُجمدة خطر على القلب
 

�ل�سحية  �لتغذية  �أن  غولكه  هيلموت  �الأمل���اين  �لروفي�سور  ك�سف 
ت�سهم يف �حلفاظ على �سحة �لقلب، �إىل جانب �ملو�ظبة على ممار�سة 

�لريا�سة. 
الأنها  �ملُجمدة؛  �جلاهزة  �الأطعمة  عن  باال�ستغناء  غولكه  ن�سح  كما 
غالباً ما حتتوي على �لكثري من �لدهون �ل�سارة للج�سم، ف�سًا عن 

�حتو�ئها على كميات كبرية من �الأماح و�لتو�بل.
مبدينة  �الأمل��ان��ي��ة  �لقلب  موؤ�س�سة  ل��دى  �خل��ب��ري  غولكه،  و����س��ت��درك 
فر�نكفورت، قائًا : ال باأ�ض من تناول �ملنتجات �ملجمدة، �سريطة �أن 
تكون جُممدة بطريقة �لتجميد �ل�سريع، �لتي حتافظ على �أكر قدر 

من �لعنا�سر �لغذ�ئية، و�أن تكون طبيعية وغري معاجلة �سناعياً.
�لزيوت  ب��ا���س��ت��ع��م��ال  �ل��ق��ل��ب ين�سح غ��ول��ك��ه  ع��ل��ى ���س��ح��ة  ول��ل��ح��ف��اظ 
�أو زيت �لزيتون �ملع�سور على �لبارد يف �لطعام؛ الأن هذه  �لطبيعية 
�لتي  �مل�سبعة،  �ملتعددة غري  �أو  �الأحادية  �لدهون  تتكون من  �لزيوت 
تتمتع بتاأثري �إيجابي على م�ستوى �لكولي�سرول �الإجمايل، ف�سًا 

عن �أنها مفيدة ل�سحة �لقلب و�الأوعية �لدموية.

�أظهرت در��سة �أمريكية �أن �الأ�سخا�ض �لذين ميار�سون �لريا�سة �أقل عر�سة بثاث مر�ت لاإ�سابة ب�سرطان �الأمعاء. 
وذكرت هيئة �الإذ�عة �لريطانية �أن �لباحثني يف جامعة و��سنطن للطب يف �سانت لوي�ض وجدو� �أن من ميار�سون ريا�سة 
منتظمة �أقل عر�سة لاإ�سابة باأور�م يف �الأمعاء، وقد تتطور هذه �الأور�م �لتي تكون يف �لبد�ية �أور�ما حميدة، �إىل �أور�م 

�سرطانية.
�لريا�سية  �لتمارين  بني  و��سحا  �رتباطا  حاليا  يظهر  �لدليل  �إن  ولني  كاتلني  �لدر��سة  عن  �مل�سوؤولة  �لطبيبة  وقالت 

و�نخفا�ض خطر �الإ�سابة ب�سرطان �الأمعاء، لكن لي�ض من �لو��سح بال�سبط حتى �الآن �سبب وجود هذ� �لر�بط.
و�أو�سحت �أن �لريا�سة على �سبيل �ملثال تخفف �اللتهاب �لذي يرتبط ب�سرطان �الأمعاء، وهي تخف�ض معدالت هرمون 

�الأن�سولني وحت�سن ردة فعل �جل�سم على زيادة معدالته يف �لدم و�لتي تزيد خطر �الإ�سابة بهذه �الأور�م.
“د” �ملهم �أي�سا لتخفي�ض  �إذ� مور�ست يف �خلارج للح�سول على �لفيتامني  كما حت�سن �لريا�سة نظام �ملناعة، خ�سو�سا 

�الإ�سابة ب�سرطان �الأمعاء.

مبخ�ت الكربي 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأحمد �شعيد
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

م�شفر حممد
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأحمد �شف�ت
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح طبيب 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


