
هل اأنت متحم�س وترغب يف القيام 
بتغيريات طويلة الأمد؟ 

- يعتمد النجاح يف فقدان الوزن وعدم 
دائمة  بتغيريات  قيامك  على  ا�ستعادته 
الطعام  ت��ن��اول  مثل  حياتك،  اأ�سلوب  يف 
البدين  ال���ن�������س���اط  وزي���������ادة  ال�������س���ح���ي 
التمارين  مم���ار����س���ة  ع��ل��ى  وامل���واظ���ب���ة 
االقل،  على  دقيقة   30 مل��دة  الريا�سية 
)ويف  ق��د  حياتك  اأن  ت���درك  ان  فعليك 
ومن  احل��م��ي��ة.  ب��ع��د  �ستتغري  ال��غ��ال��ب( 
املهم ان تكون �سادقا وواقعيا مع نف�سك. 
فمعرفة انك بحاجة اىل تغيري ا�سلوب 
حياتك والقيام بهذا االمر ب�سكل فعلي 

هما امران خمتلفان. 

ه���ل ح�����ددت ���س��ب��ب الرت���ب���اك 
والت�ستت يف حياتك؟

اأن��ك تتعامل مع  ت��درك  ان  املهم  - م��ن 
م�سكلة كبرية يف حياتك وهو )الوزن(، 
�ساأنها ك�ساأن امل�ساكل الزوجية، والتوتر 
الوظيفي، واملر�ض، والقلق املادي. لذا، 
م�ستعدا حاليا حلل هذه  تكون  فقد ال 
امل�سكلة، اأو لن تتحمل ا�سافة مزيد من 
التحدي اىل حياتك يف الوقت احلايل. 
ل��ن��ف�����س��ك ف��ر���س��ة ح��ت��ى تهداأ  ف����اأع����ط. 

وت�ستقر قبل البدء يف برنامج احلمية.

هل لديك ت�سور واقعي ملقدار الوزن 
الذي �ستخ�سره و�سرعة فقدانه؟

- ف��ق��دان ال����وزن واحل��ر���ض ع��ل��ى ثبات 

الوزن هو عملية م�ستمرة طوال العمر. 
وبح�سب جميع خرباء ال�سحة والتغذية، 
يف�سل فقدان من ن�سف كيلو اىل كيلو 
واحد يف اال�سبوع. ولكن، من املمكن ان 
تفقد ما يزيد عن هذا املقدار من الوزن 
ا�سبوعيا، اعتمادا على ن�ساطك اليومي 
وما تتناوله من �سعرات حرارية. ولكن 
ن��ظ��ام احلمية  ي��ك��ون  ان  ع��ل��ى  اح���ر����ض 

الذي تتبعه �سحيا. 

ارتباط  او  هل حللت اي ا�سطراب 
عاطفي مع الطعام؟

- حدد ارتباطك العاطفي بالغذاء وقّيم 
ع����ادات اأك��ل��ك ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى وج����ود اأي 
عالقة بينها وبني االنفعاالت النف�سية، 
وحتى تكون م�ستعدا لتحديها يف الوقت 
ا�سابة  تاريخ  لديك  ك��ان  ف��اذا  املنا�سب. 
ب��ا���س��ط��راب غ��ذائ��ي او ك��ن��ت ت��ل��ج��اأ اىل 
وال�سبع  الراحة  على  للح�سول  الطعام 
ات���ب���اع ح��م��ي��ة �سارمة  ف����ان  ال��ع��اط��ف��ي، 
���س��ي��ك��ون ام�����را �سديد  ال�����وزن  ل��ف��ق��دان 
احل�سا�سية بالن�سبة لك. وقد حتتاج اىل 
هذا  حل��ل  نف�سي  اخت�سا�سي  م�ساعدة 

االرتباط العاطفي بالطعام.

او ميكنك  ن��ظ��ام دع��م  ل��دي��ك  ه��ل 
حتمل امل�سوؤولية؟

�ستواجه  ل��ل��ح��م��ي��ة،  ات��ب��اع��ك  خ����الل   -
ال��ك��ث��ري م���ن امل���واق���ف امل��ح��ر���س��ة والتي 
ت�سيبك باالإحباط والرغبة يف التوقف 

احلمية.  ع���ن 
من  ووج�����������ود 

ي��دع��م��ك وي�����س��ج��ع��ك ي��ع��د م���ن االم����ور 
ميدك  مل  وان  كثريا.  �ست�ساعدك  التي 
بالدعم،  اال����س���رة  اف����راد  او  اال���س��دق��اء 
من  جمموعات  اىل  االن�سمام  فيمكنك 
خ���الل ال���ن���ادي ال�����س��ح��ي. ام���ا ان كنت 
فقدان  خطة  ب�سرية  حتتفظ  ان  تريد 
الوزن، فا�ستعد وجتهز لتكون على قدر 
امل�سوؤولية وتعتمد على نف�سك للح�سول 

على الدافع والت�سجيع. 

ماذا ان مل تكن م�ستعدًا؟ 
- اذا كان النفي ن�سيب اكرث من �سوؤال، 

فقد ال تكون م�ستعدا للبدء يف برنامج 
ال  فالبع�ض  حاليا.  ال���وزن  ف��ق��دان 

يريد ان يخ�سر الوزن. واإن كنت 
مقدم  ان��ت  مم��ا  بالفزع  ت�سعر 

جتد  ان  اجلائز  فمن  عليه، 
اع��������ذارا ح���ت���ى حت���ي���د عن 
الطريق ال�سحيح عند اول 

عرثة �سغرية. 
على  االم������ر  ه�����ذا  ت����اأخ����ذ  وال 

نف�سك،  وت�����ل�����وم  ����س���ي���ئ  ن���ح���و 
وتكت�سف  تتفهم  ان  ح��اول  ولكن 
م�����ا ي���ب���ق���ي���ك م��ت��خ��ل��ف��ا وواج������ه 
���س��ع��وب��ات��ك وحت���دي���ات���ك. فقد 

يعزى االمر اىل انتظار 
املنا�سب  التوقيت 
اىل  ح�����اج�����ة  او 

عالج م�سببات التوتر يف احلياة قبل ان 
�سارمة  حمية  اتباع  توتر  اليها  ت�سيف 
وقد يكون ال�سبب هو عدم تقبلك لفكرة 
تغري حياتك اىل نظام �سحي ون�سيط . 
ومن املفيد ا�ست�سارة طبيب او متخ�س�ض 
ح��ي��اة حمرتف  م����درب  او  ال��ت��غ��ذي��ة  يف 
االمور  ه��ذه  مع  التعامل  يف  لي�ساعدك 
بالتخل�ض  ال��ب��دء  ت��وؤخ��ر  وال  والعقبات 
من الوزن، فكل تاأخري يرافقه زيادة يف 
ال��وزن وبالتايل زي��ادة حتدي 

احلمية.
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احلم�سيات ت�سبب تاآكل الأ�سنان 
اأكدت اجلمعية االأملانية حلماية االأ�سنان برودينت اأن ال�سكر لي�ض وحده 
امل�سوؤول عن م�ساكل االأ�سنان، اإذ تت�سبب االأحما�ض اأي�سا بتاآكل االأ�سنان 

واالإ�سرار بها على املدى الطويل.
واأو�سحت برودينت التي تتخذ من مدينة كولونيا مقرا، اأنه اإىل جانب 
الفواكه  ع�سائر  من  وغريها  الليمون  كع�سري  احلم�سية  امل�سروبات 
من  معينة  ك��اأن��واع  ال�سحية  االأطعمة  بع�ض  اأي�ساً  تت�سبب  اأن  ميكن 
واخلل  الزيت  من  حم�سرة  تتبيلة  على  املحتوية  ال�سلطة  اأو  الفواكه 
اأو الزيت وع�سري الليمون، يف االإ�سرار باالأ�سنان وتاآكلها عند تناولها 

ب�سورة متكررة.
ال�سن  لبنية  تدريجي  حتلل  ح��دوث  يعني  االأ�سنان  تاآكل  اأن  واأ�سافت 
بفعل التاأثري املبا�سر لالأحما�ض، الفتة اإىل اأن بع�ض االأطعمة كالفواكه 
احلم�سية اأو ع�سائرها اأو امل�سروبات الغازية حتتوي غالبا على كمية 
كبرية من االأحما�ض التي تت�سبب يف ليونة الطبقة ال�سطحية من مينا 

االأ�سنان، مما يوؤدي الإزالة معادنها وفقدان مينا االأ�سنان لكثافتها.
وحذرت اجلمعية االأ�سخا�ض الذين يكرثون تناول امل�سروبات الغازية 
اإ�سابتهم  خطر  ارت��ف��اع  م��ن  اخل��ل  على  املحتوية  وال�سلطة  وال��ف��واك��ه 
والكيوي  كالليمون  احلم�سية  الفواكه  اأن  اإىل  الفتة  االأ�سنان،  بتاآكل 
والربتقال واجلريب فروت وكذلك بع�ض نوعيات التوت تندرج �سمن 
الفواكه املحتوية على كمية كبرية للغاية من االأحما�ض، مع العلم باأن 
هذه  من  كبرية  كميات  يتناولون  خا�ض  ب�سكل  النباتيني  االأ�سخا�ض 

االأطعمة.

الذكاء مرتبط بالنوم وال�ستيقاظ املتاأخر
نق�ست درا�سة اإ�سبانية كافة املقوالت التي تقول اإن النوم واال�ستيقاظ 
الذين  االأ�سخا�ض  اأن  مو�سحة  االإن�����س��ان،  على  بالفائدة  يعود  مبكراً 

ينامون وي�ستيقظون يف وقت متاأخر هم اأكرث ذكاء وثراء.
اأن  الربيطانية  ميل  ديلي  �سحيفة  يف  ن�سرت  التي  ال��درا���س��ة  وذك���رت 
باحثني من جامعة مدريد اأجروا اختبارات على األف مراهق، ووجدوا 
لوا ال�سهر لوقت متاأخر اأظهروا نوعاً من الذكاء املرتبط  اأن الذين ف�سّ
وقت الحق  املرتفعة يف  املداخيل  هامة وجني  على وظائف  باحل�سول 

من احلياة.
واطلع الباحثون على عادات املراهقني و�ساعاتهم البيولوجية ليحددوا 
لون ال�سهر لوقت متاأخر، والنوم لوقت متاأخر يف اليوم  ما اإذا كانوا يف�سّ
لون االإيواء باكراً اإىل الفرا�ض واال�ستيقاظ يف  التايل، اأو اإذا كانوا يف�سّ

وقت مبكر من اليوم التايل.
وقا�ض الباحثون اأداء هوؤالء املراهقني يف املدر�سة، وذكائهم اال�ستقرائي، 
وقدراتهم يف حل امل�سائل العلمية، كما اطلعوا على عالماتهم االأكادميية 

يف املواد الرئي�سية.
اأن االأ�سخا�ض الذين ينامون وي�ستيقظون يف وقت متاأخر  وا�ستنتجوا 
اأحرزوا عالمات اأف�سل من نظرائهم الذين ينامون وي�ستيقظون باكراً، 
والذي  العام،  الذكاء  تقدير  ي�ساعد يف  الذي  اال�ستقرائي،  التحليل  يف 

يعّد موؤ�سراً قوياً على االأداء االأكادميي.
يف  وي�ستيقظون  ينامون  ال��ذي��ن  املراهقني  اأن  الباحثون  ا�ستنتج  كما 
امل�ستويني املفهومي  اأكرب على التفكري على  وقت متاأخر لديهم قدرة 
وال��ت��ح��ل��ي��ل��ي، وه���ي ق�����درات ت��ب��نّي اأن���ه���ا م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ف��ك��ري اخل���الق، 

والوظائف املرموقة، واملداخيل املرتفعة.
باكراً  وي�ستيقظون  ينامون  الذين  املراهقني  اأن  اإىل  اأ�ساروا  اأنهم  غري 
اأن يكون ال�سبب يف  اأف�سل يف االمتحانات، مرجحني  اأح��رزوا عالمات 
توقيت االمتحانات التي تتعار�ض مع ال�ساعات البيولوجية لنظرائهم 

الذين ينامون وي�ستيقظون يف وقت متاأخر.

امل�سكنات قد توؤذي كلى الطفل وكبده 
يحذر االأطباء االآباء من اال�ست�سهال يف اإعطاء اأطفالهم م�سكنات االأمل 
اأ�سرار ج�سيمة  اإىل  اإذ قد توؤدي  وخاف�سات احل��رارة ب�سورة م�ستمرة، 

بُكالهم، حتى اإن كان ذلك نادر احلدوث.
وي�����س��ري طبيب االأط���ف���ال االأمل����اين وع�����س��و ال��راب��ط��ة االأمل��ان��ي��ة الأطباء 
اأوردته  ما  اإىل  فيغلر  اأورلي�ض  كولونيا  مبدينة  واملراهقني  االأط��ف��ال 
جملة طب االأطفال املتخ�س�سة، التي ذكر فيها باحثون اأمريكيون اأن 
قرابة %3 من حاالت االإ�سابة باأ�سرار بالغة يف الكلى لدى االأطفال 
ا�ستخدام م�سكنات االأمل واأدوية  اإىل  خالل العقد االأخري كانت عائدة 

خف�ض درجة احلرارة، مثل االإيبوبروفني والنابروك�سني.
االلتهاب  مثبطات  فئة  اإىل  تنتمي  االأدوي����ة  ه��ذه  اأن  فيغلر  واأو���س��ح 
وخاف�سات  لالأمل  كم�سكنات  غالبا  ا�ستخدامها  ويتم  الال�ستريويدية، 
اأن تناول قر�ض واح��د منها ميثل جرعة كبرية  للحرارة، حم��ذرا من 
للغاية توؤدي اإىل عواقب خطرية بالن�سبة لالأطفال الذين يعانون من 

م�ساكل م�ستدمية بالكلى اأو يحتاجون اإىل غ�سيل كلوي.
نتيجة  يعانون من اجلفاف  االأطفال عادة ما  ه��وؤالء  اإن  ويقول فيغلر 
ارتفاع درجة حرارتهم واإ�سابتهم باالإ�سهال اأو القيء لدرجة حتد من 
خاف�سات  اأو  االأمل  م�سكنات  تناول  �سيوؤدي  ل��ذا  الكلى،  اإف��راز  معدالت 
االأدوية  ه��ذه  تعمل  حيث  اإ���س��ايف،  ب�سكل  كالهم  اإ�سعاف  اإىل  احل���رارة 
على احلد من �سريان الدم داخل االأن�سجة امل�سوؤولة عن ت�سفية الدم 

وتنقيته، ومن ثم تلحق اأ�سرارا بالكلى.
وكي يتجنب االآباء اإ�سابة اأطفالهم بذلك، اأ�سار فيغلر اإىل اأنه ميكنهم 
درجة  ارت��ف��اع  وع��الج  االآالم  لت�سكني  البارا�سيتامول  عقار  ا�ستخدام 
احل��رارة لدى االأطفال بدال من هذه النوعية من االأدوي��ة، لكنه حذر 
اأن  مُيكن  الأنها  اأي�سا  االأدوي���ة  ه��ذه  من  كبرية  جرعات  ا�ستخدام  من 

توؤدي اإىل االإ�سرار بالكبد.

)ال����ه����رب���������س( م��رت��ب��ط 
ب���������س����ع����ف ال�������ذاك�������رة
وجدت درا�سة جديدة، اأن الفريو�ض 
امل�سببة للحالأ الب�سيط )الهرب�ض(، 
مب�سكالت  م���رت���ب���ط���ة  ت����ك����ون  ق����د 
اإدراكية و�سعف يف الذاكرة ومهارات 
التفكري. وذكر موقع �ساين�ض ديلي 
بجامعة  ال��ب��اح��ث��ني  اأن  االأم���ريك���ي 
االأ�سخا�ض  اأن  وج����دوا  كولومبيا 
الذين لديهم م�ستويات عالية من 
اأنهم  م��ا يعني  ال��ع��دوى يف دم��ه��م، 
تعّر�سوا على مدى �سنوات لكائنات 
ممر�سة خمتلفة مثل النوع االأول 
الب�سيط  ه���رب�������ض  ف����ريو�����ض  م����ن 
امل�سبب للحالأ الب�سيط، كانوا اأكرث 

عر�سة للم�سكالت االإدراكية.
وق����ال����ت ال���ب���اح���ث���ة امل�������س���وؤول���ة عن 
ال��درا���س��ة م���ريا ك��ات��ان وج��دن��ا اأن 
الرابط كان اأقوى بني الن�ساء ذوات 
اأو  املنخف�سة  التعليمية  امل�ستويات 
اللواتي لي�ض لديهن تاأميناً �سحياً، 
وخ�سو�ساً عند اللواتي ال ميار�سن 
الباحثون  واأخ�������س���ع   . ال��ري��ا���س��ة 
1625 �سخ�ساً بلغ معدل عمرهم 
للذاكرة،  الخ���ت���ب���ارات  ع���ام���اً   69
لفح�ض  دم  عينات  منهم  واأخ����ذت 
ت�سمل  ال��ف��ريو���س��ات  م��ن  اأن����واع   3
النوع  الب�سيط  الهرب�ض  ف��ريو���ض 
وفريو�ض  ال��ث��اين،  وال��ن��وع  االأول، 
تنف�سي،  مل����ر�����ض  م�������س���ب���ب  اآخ��������ر 
املعدة.  يف  ملر�ض  م�سبب  وف��ريو���ض 
لديهم  ك���ان���ت  ال���ذي���ن  اأن  وت���ب���نّي 
م�����س��ت��وي��ات ع���ال���ي���ة م����ن ال���ع���دوى 
الفريو�سية امل�سببة للحالأ الب�سيط 
عالمات  ت�سجيل  خطر  لديهم  زاد 
اأق����ل يف اخ��ت��ب��ار خ��ا���ض ب������االإدراك 

بن�سبة 25 %.

ي�����������س�����رق�����ون ج����������زءًا 
م��������ن ������س�����ك�����ة ح����دي����د 
���س��رق جم��ه��ول��ون ج����زءاَ م��ن �سكة 
حديد طولها يزيد عن كيلومرتين 

يف منطقة مو�سكو.
نوفو�ستي  اأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
اأن  ال��ن��ق��ل،  �سلطات  ع��ن  ال��رو���س��ي��ة 
م����ا ي���زي���د ع����ن ك���ي���ل���وم���رتي���ن من 
ب��ني حمطتي،  ت��رب��ط  ح��دي��د  �سكة 
�سازونوفو، وبيليفو، �سرق مو�سكو، 
تزيد  اأ���س��راراً  قد �سرقت، ما خّلف 
 52 روب��ل  مليار   1.6 قيمتها عن 

األف دوالر .
باحلادثة،  ج��ن��ائ��ي  حت��ق��ي��ق  وف��ت��ح 
�سجن  عقوبة  امل��ن��ف��ذون  و�سيواجه 
حال  يف  ����س���ن���وات   10 اإىل  ت�����س��ل 

العثور عليهم واإدانتهم. 

ا�ستقبال امللوك لدبّي باندا 
حظّي دّبا باندا و�سال من ال�سني 
اإىل كندا برتحيب حاّر، حيث كان 
ال�����وزراء �ستيفن ه��ارب��ر يف  رئ��ي�����ض 
طليعة م�ستقبلي ال�سيفني اللذين 
على  ����س���ن���وات   10 ���س��ي��م�����س��ي��ان 

االأرا�سي الكندية.
وذك����رت و���س��ائ��ل اإع����الم ك��ن��دي��ة اأن 
ال��دب��ني االأن��ث��ى اإي���ر ���س��ون البالغة 
داو  وال��ذك��ر  �سنوات   5 العمر  م��ن 
�سنوات   4 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  م��او 
و�سال على منت طائرة فيد اإيك�ض 
خا�سة حتمل �سورة باندا �سخمة، 

يف زيارة ت�ستمر 10 �سنوات.
ومن املقرر اأن تعري ال�سني الدبني 
يف  ���س��ن��وات   5 ليم�سيا  ك��ن��دا،  اإىل 
ثم  تورينتو  يف  احليوانات  حديقة 

ينتقالن اإىل كالغاري.
تورينتو  م���ط���ار  يف  ه���ارب���ر  وق�����ال 
20 �سنة مل يحظ الكنديون  منذ 
ب��ف��ر���س��ة روؤي�����ة ب���ان���دا ع��م��الق��ة يف 
حدائق احليوانات هنا ، معرباً عن 

�سروره للرتحيب بالدبني.
املطار،  يف  ه��ارب��ر  اإىل  ان�سم  وق��د 

�سعوبات احلمل تزيد خطر اإ�سابة 
الأطفال مب�ساكل ع�سبية 

اأظهرت درا�سة هولندية، اأن معاناة الوالدين من �سعوبات توؤدي اإىل تاأخري احلمل ت�ساهم 
بزيادة اإ�سابة االأطفال مب�ساكل ع�سبية خفيفة.

 206 �سملت  هولندا  يف  غرونينغان  بجامعة  اأج��ري��ت  التي  �ساين�ض(  )الي��ف  موقع  وذك��ر 
بهم  احلمل  مت  طفاًل   122 منهم  احل��م��ل،  قبل  ط��وي��اًل  وق��ت��اً  ا�ستغرقا  لوالدين  اأط��ف��ال 

بوا�سطة التلقيح االإ�سطناعي و87 بالطريقة الطبيعية.
ويف عمر الثانية، خ�سع االأطفال اإىل فحو�ض لتقييم منوهم الع�سبي، مبا فيها اختبارات 

لوظائفهم احلركية ووقفتهم وردات فعلهم والتن�سيق بني العني واليد.
وارتبط التاأخر يف احلمل مع زيادة بن�سبة %30 يف خطر االإ�سابة مب�ساكل ع�سبية خفيفة 

عند االأوالد.
وال��دا االأطفال  4 �سنوات قبل احلمل، فيما  وال��دا ه��وؤالء االأطفال  ا�ستغرق  ع��ام،  ومبعدل 

الذين مل يعانوا هذه امل�ساكل ا�ستغرقوا نحو �سنتني و8 اأ�سهر للحمل.
عانوا  اأطفال   10 حيث  �سغرية،  كانت  الدرا�سة  اإن  الغا،  هاديرز  ميجنا  الباحثة،  وقالت 
من م�ساكل ع�سبية طفيفة و6 من م�ساكل اأكرث �سدة، ويتعني اإجراء املزيد من الدرا�سات 

للتمكن من ن�سح االأ�سخا�ض ال�ساعني للحمل ب�سكل اأف�سل.

قيِّم جاهزيتك للتغيري

احلمية الناجحة حتّد يحتاج
اإىل اإرادة وعزمية

انك  فمعرفة  نف�سك.  مع  وواقعيا  �سادقا  تكون  ان  املهم  من 
ب�سكل  الأم��ر  بهذا  والقيام  حياتك  اأ�سلوب  تغيري  اىل  بحاجة 
ربط  يف  وتندفع  نف�سك  تعد  اأن  قبل  خمتلفان  امران  هما  فعلي 
الزائد  ال��وزن  من  تخلي�سك  اىل  يهدف  حمية  بربنامج  نف�سك 
الدهون  �سّبب تراكم  ما  الغذائي احلايل من كل  ويجرد نظامك 
لهذه  ا���س��ت��ع��دادك  تقّيم  اأن  اول  عليك  يجب  ج�سدك،  على 
عن  بعيدا  واإب��ق��اوؤه  للوزن  فقدانك  فنجاح  الكبرية.  اخلطوة 

امليزان يعتمدان ب�سكل كبري على ا�ستعدادك وتقبلك للتحدي 
وتطبيقك للتغريات ب�سكل دائم. اجب عن ال�سئلة التالية 

حتى تقّيم ا�ستعدادك لفقدان الوزن: 



•• العني-الفجر:

تقليد جديد اأخذت به كليات التقنية العليا يف العني 
وع�سرين  خم�سة  مب��رور  لها  الف�سي  العيد  مبنا�سبة 
ال��ط��ال��ب��ات ومعهن  ب����ادرت  اإن�����س��ائ��ه��ا ح��ي��ث  �سنة ع��ل��ى 
اأع�ساء هيئة التدري�ض واالأكادمييني يتقدمهم مدير 
العليا طالب وطالبات الدكتور غارود  التقنية  كليتي 
وع�سرين  خم�سة  مل���دة  ت��ت��وا���س��ل  ع��م��ل  ف���رق  بت�سكيل 
واالجتماعية  االإن�����س��ان��ي��ة  اخل���دم���ات  ل��ت��ق��دمي  ي��وم��ا 
ال��ط��ال��ب��ات يف حافالت  ف���رق  ان��ط��ل��ق��ت  ح��ي��ث  ملجتمع 
لتطوف  والع�سرين  اخلام�سة  ال��ذك��رى  ب�سعار  زينت 
اأماكن جتمع  امل��ج��اورة مبا يف ذل��ك  االأح��ي��اء واملناطق 
العمال لتقدم لهم الوجبات الغذائية التي اأعدت لهم 
املن�ساآت  فيها  التي جتري  املناطق  يف  وذل��ك  خ�سي�سا 
مثلها  ال��ت��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ذل��ك  يعاونهم يف 
علي ابراهيم وامل�ست�سفى التخ�س�سي ممثلة يف مديرة 

الت�سويق ماجدة مكرم.
الع�سرات من  ا�ستقطبت  االإع��داد لها  التيتم  الفعالية 
واالإداري���ني  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  الكلية  طالبات 

الدكتور  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  كليتي  م��دي��ر  ل��ي��ب��ادر 
غارود بافتتاح الفعالية من خالل الكلمة التي األقاها 
امل�ساركات  ه��ذه  مثل  اأه��م��ي��ة  على  فيها  اأك���دت  وال��ت��ي 
على  ع��ام��ا  وع�����س��ري��ن  خم�سة  م����رور  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
اإن�ساء تقنية العني ي�سكل حدثا هاما البد واأن ي�سعر 
اأبناء مدينة العني من املواطنني واملقيمني  به جميع 
اأبناء  خا�سة اأن الكلية ت�ستقطب �سنويا الع�سرات من 
اأو  ال��ط��ال��ب��ات  ���س��واء  الكية  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��واط��ن��ني 
الطالب تخرج منها املئات من التخ�س�سات املختلفة 
والذين ي�سغلون اأماكن هامة يف داخل العني وخارجها 
هذه  ا�ستثمار  والطالبات  الطالب  كليتي  مدير  ودع��ا 

املنا�سبة للتعريف بدور الكلية يف املجتمع .
الوجبات  ت��وزي��ع  ع��ن��د  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت��وق��ف  ه���ذا ومل 
لي�سمل  اجل���دول  ميتد  حيث  ال��ع��م��ال  على  ال��غ��ذائ��ي��ة 
اإ�سافة  وامل�ست�سفيات  املر�سى  وزيارة  باحليوان  الرفق 
اإىل زيارة امل�سنني اإىل جانب زيارة املوؤ�س�سات الداعمة 

للكلية �سواء داخل مدينة العني اأو خارجها .
احلما�ض الذي الزم طالبات التقنية فاق كل التوقعات 
دور  منهن  لكل  يكون   اأن  على  اجلميع  حر�ض  حيث 

رمب��ا تتميز ب��ه ع��ن االأخ���رى كما دخ��ل اأع�����س��اء هيئة 
امل�ساركة  اأج��ل  م��ن  مناف�سة  يف  واالإداري����ني  التدري�ض 

يف هذه الفعالية التي ميتد عمرها خلم�سة وع�سرين 
عاما. 

�سفري تركمان�ستان يزور جامعة المارات
•• العني- الفجر:

العربية  االم��ارات  النعيمي مدير جامعة  را�سد  الدكتور علي  �سعادة  بحث 
يف  تركمان�ستان  �سفري  غ���وري���ان���ازاروف  اورازم������ريات  ���س��ع��ادة  م��ع  امل��ت��ح��دة 
االمارات  جامعة  بني  والعلمية  الثقافية  العالقات  تطوير  اليات  الدولة 
واجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية يف تركمان�ستان وذلك يف اطار العالقات 
اللقاء الذي جمع الدكتور  املتميزة التي جتمع الدولتني جاء ذلك خالل 
النعيمي مع �سفري تركمان�ستان ظهر اليوم مببنى احلرم اجلامعي اجلديد 
بجامعة االمارات . ويف بداية اللقاء رحب الدكتور النعيمي بزيارة ال�سفري 
العلمية  واق�سامها  االم����ارات  جامعة  ع��ن  �سرحا  وق���دم  الرتكمان�ستاين 
وم�سرية التطور التي قطعتها اجلامعة خالل العقود املا�سية وان اجلامعة 
على  وحا�سلة  واالن�سانية  العلمية  االق�سام  معظم  اليوم  حت��وي  ا�سبحت 
االعتماد االكادميي العاملي مبا يوؤلها ان تكون جامعة مب�ساف اجلامعات 
العاملية العريقة وا�سح الدكتور النعيمي ان لدى اجلامعة �سراكات عاملية 
مع خمتلف اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية والثقافية وت�ستقبل اجلامعة 

طلبة من خمتلف دول العامل للدرا�سة والتدريب.
املثمر  للتعاون  االم���ارات  جامعة  ا�ستعداد  ع��ن  النعيمي  الدكتور  واع���رب 
والبناء مع اجلامعات الرتكمان�ستانية يف �ستى املجاالت العلمية والثقافية 
الرتكمان�ستاين  ال�سفري  اعرب  الطرفني.  من جانبه  مبا يخدم م�سلحة 
العلمي والتقني الذي بلغته جامعة االم��ارات وقال  عن اعجابه بامل�ستوى 
بالعلم  اهتمامها  م��دى  ه��و  ال���دول  بها  تقا�ض  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري  اه��م  م��ن  ان 
والثقافة ودولة االمارات ا�سبحن من الدول الرائدة يف هذا املجال وطلب 
واقامة  اليات  و�سع  اجلامعة  مدير  لقائه  خالل  الرتكمان�ستاين  ال�سفري 
�سراكة بني جامعة االمارات واجلامعات الرتكمان�ستانية من خالل مذكرة 
تفاهم او اتفاقيات بهدف تبادل زيارة الطلبة واع�ساء هيئة التدري�ض مبا 
يعود بامل�سلحة والفائدة العلمية والثقافية للطرفني ، كما ابدى ال�سفري 
يت�سنى  االم��ارات طلبة من تركمان�ستان كي  ت�ست�سيف جامعة  باأن  رغبته 
الذي  العلمي اجليد  امل�ستوى  مبا�سر من  ب�سكل  واال�ستفادة  االط��الع  لهم 
بلغته اجلامعة.  ومن ثم قام ال�سفري بجولة زار فيها معر�ض املنتدى االول 
للحفاظ على البيئة والذي اقامته اجلمعية الطالبية للهند�سة املعمارية 
بكلية الهند�سة وا�ساد بامل�ساريع املعرو�سة من قبل الطلبة ، بعدها زار �سعادة 

غوريانازاروف مرافق اجلامعة واق�سامها العلمية واملختربية.

تورتة اليوبيل الف�سي
•• العني-الفجر:

حت��ل��ق ال��ع�����س��رات م��ن ع�����س��وات ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض وط��ال��ب��ات تقنية العني 
الف�سي  اليوبيل  تورتة  حول  والطالبات  الطالب  كليتي  مدير  يتو�سطهم 
بعدها  جميعا  لينطلقوا  التورتة  قطع  يف  جلميع  لي�سارك  الكلية  الإن�ساء 
يف فرق عمل انت�سرت يف اأحياء مدينة العني من اأجل امل�ساركة يف االأعمال 

االجتماعية واالإن�سانية.

ع�سوات هيئة التدري�س والرقم )25(
•• العني-الفجر:

عميدة  ومعهن  العني  تقنية  تدري�ض  هيئة  ع�سوات  من  العديد  حر�ست 
اليوبيل  �سعار  وهو   25 الرقم  التي حتمل  الت�سرتات  ارت��داء  الكلية على 
الف�سي على اإن�ساء الكلية حيث �ساركت ع�سوات هيئة التدري�ض والعميدة 
اأعدت  يف فرق العمل التي طافت مدينة العني من خالل احلافالت التي 

لهذا الغر�ض.
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مبنا�سبة مرور خم�سة وع�سرين عامًا على اإن�سائها

فرق عمل من طالبات التقنية واأع�ساء هيئة التدري�س 
لتقدمي اخلدمات ملجتمع مدينة العني 

اأعلن م�ست�سفى العني، اأنه �سرع يف تد�سني 
اأحدث  وفق  كلياً  ال�سرع وجتهيزها  عيادة 
املتعارف  العاملية  والتقنيات  االم��ك��ان��ي��ات 
عليها يف هذا املجال والتي تاأتي اأي�سا �سمن 
ال�سحية  امل���راف���ق  ت��ط��وي��ر  اأ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الطبية  التخ�س�سات  خمتلف  واأ�ستكمال 
من اأجل تقدمي خدمات عالجية متكامله 
ل�سكان مدينة العني واملناطق املحيطة بها 
وفق احدث املعاير العاملية املتعارف عليها 
ال�سحية  العناية  املجال من حيث  يف هذا 

الفائقة واخلدمات الطبية املتطوره . 
الطبي  املدير  نائب  اأحمد  الدكتور طلعت 
يف م�ست�سفى العني قال  تتما�سى مع �سعينا 
الدوؤوب للتحول اىل مركز عاملي للتميز يف 
تقدمي اخلدمات العالجية والت�سخي�سية 
العني  م�ست�سفى  اأط�����الق  ج���اء  امل��ن��ا���س��ب��ة 
اليوم لعيادة ال�سرع والتي تعترب من اأهم 
امل�ست�سفى  يف  اجلديدة  الطبية  اال�سافات 
اخلدمات  تعزيز  اىل  دائماً  ي�سعى  وال��ذي 
حاجات  تلبي  ح��ت��ى  ال��ع��الج��ي��ة  ال�سحية 

املر�سى واملراجعني .
مر�ض ال�سرع هو عبارة عن نوبات متكررة 

فقدان  م��ع  ت�سنجات  �سكل  على  ت��اأت��ي  ق��د 
املنطقة  بح�سب  اأخ���رى  ب��اأن��واع  اأو  ال��وع��ي 
اأظطراب  ع���ن  وي��ن��ت��ج  ب��ال��دم��اغ  امل�����س��اب��ة 

ال�سحنات الكهربائية باملخ .
ا�ست�ساري  م��و���س��ى  اأم���ني  ن��اج��ي  ال��دك��ت��ور 
مب�ست�سفى  االع�������س���اب  ق�����س��م  رئ���ي�������ض  و 
ال��ع��ني ق����ال  ���س��وف ت��ع��م��ل ع���ي���ادة ال�سرع 
ال�سرع  مل��ر���ض  ال��دق��ي��ق  الت�سخي�ض  ع��ل��ى 
وي�سمل الت�سخي�ض االكلينكي واال�سعاعي 
اأنها  كما  للدماغ  الكهربائي  والتخطيط 
املري�ض  ثقيف  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  تعمل  ���س��وف 
واأ���س��رت��ه مب��ر���ض ال�����س��رع وال��ت��اأك��ي��د على 
اأهمية اأحذ الدواء بنتظام ح�سب اأر�سادات 
الطبيب املعالج.  واأ�ساف  باأن احلاالت يتم 
عاملاً  املتوفرة  االدوي���ة  ب��اأح��دث  معاجلتها 
اأن طاقمنا الطبي من ذوي املهارات  حيث 
وطرق  اأ�ساليب  اأف�سل  يجلبون  الفائقة 
العالج من خمتلف اأنحاء العامل لتكون يف 

خدمة مر�سى م�ست�سفى العني. 
واأو�سح باأن العيادة تقع يف مبنى العيادات 
ي���وم���ى االثنني  اأب���واب���ه���ا  ال���ث���اين وت��ف��ت��ح 
ال�ساعة  اأ����س���ب���وع م���ن  ك���ل  واالرب����ع����اء م���ن 

الرابعة  ال�ساعة  وح��ت��ى  �سباحاً  الثامنة 
م�ساًء.

العني  م�ست�سفى  اأطلق  نف�سة  ال�سياق  ويف 
�سباح اأم�ض حملة وا�سعة لتثقيف املجتمع 
مبر�ض ال�سرع وكيفية التعامل مع مر�سى 
ال�سرع وذلك يف قاعة اال�ستقبال الرئي�سي 
مل�ست�سفى وعدد من مراكز الت�سوق مبدينة 
العني حيث �سيقوم امل�ست�سفى ومن خاللها 
ال�سرع  مر�ض  باأ�سباب  اجلمهور  بتوعية 
ال��ع��ام��ل الوراثي  اأه��م��ه��ا يف  وال��ت��ي مت��ك��ن 
وال���ت���ه���اب���ات ال����دم����اغ واأ�����س����اب����ات ال���راأ����ض 
واجللطات الدماغية وطرق عالجة والتي 
ال�سحيح  ال��ت�����س��خ��ي�����ض  يف  ك��ذل��ك  ت��ك��م��ن 
واأعطاء  ال�سرع  م�سببات  ومعرفة  ملر�ض 
العالج املنا�سب واملتابعه الدقيقه ملري�ض .

ك��م��ا ���س��ي��ت��م وم����ن خ����الل احل��م��ل��ة كذلك 
ال�سرع  مري�سة  تعاي�ض  بكيفة  التثقيف 
الدرا�سات  ح��ي��ث  واالجن������اب  احل��م��ل  م���ع 
مبري�ض  اال���س��رة  اه��ت��م��ام  اأي�����س��اً  وكيفية 
ال�سرع وجتنيبه بع�ض املخاطر مثل عدم 
اأماكن  يف  ال��ت��واج��د  وع���دم  ال�سيارة  ق��ي��ادة 
م��رت��ف��ع��ة مب��ف��رده وع����دم مم��ار���س��ة بع�ض 

اأنواع الريا�سة مثل ال�سباحة مبفرده .
 قال ناجي اأمني مو�سى ا�ست�ساري ورئي�ض 
ق�سم اأمرا�ض االع�ساب  ب�سفتنا من اأبرز 
العني،  جمتمع  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل�ست�سفيات 
التوا�سل  ���س��ب��ل  ع���ن  ب��ا���س��ت��م��رار  ن��ب��ح��ث 

ال��ف��ّع��ال م��ع اأف����راد ه���ذا امل��ج��ت��م��ع. وتوؤكد 
امل�����ب�����ادرات ال���ت���ي اأط���ل���ق���ن���اه���ا واحل���م���الت 
التي  االه��م��ي��ة  ال�����س��رع  مب��ر���ض  ال�سحية 
تركز  وف��ع��ال��ي��ات  اأن�سطة  لتوفري  نوليها 

على حت�سني �سحة املجتمع واأفراده.

�سمن احتفاله باليوم البنف�سجي العاملي لل�سرع

م�ست�سفى العني ي�ستكمل خدماته بافتتاح عيادة ال�سرع



طريقة  املتو�سطية  احلمية  اأن  اأي�ساً  البع�ض  يعترب 
منا�سبة وفاعلة لتح�سني معدل �سغط الدم.

كيف ميكن تطبيق )املقاربة الغذائية لوقف 
ارتفاع �سغط الدم( بفاعلية؟

نعلم اأن )املقاربة الغذائية لوقف ارتفاع �سغط الدم( 
ت�ساهم يف تخفي�ض �سغط الدم منذ اأن ُن�سرت درا�سة 
مهمة يف عام 1997 يف �سحيفة )نيو اإنغالند جورنال 
)املقاربة  تطبيق  من  �سهرين  بعد  ميدي�سني(.  اأوف 
الدم(، تراجع ال�سغط  ارتفاع �سغط  الغذائية لوقف 
�سغط  ق��راءة معدل  عند  االأعلى  )الرقم  االنقبا�سي 
10 ملم  ب��ح��واىل  ال��درا���س��ة  امل�ساركني يف  ال���دم( عند 
مبعدل  االأدن���ى(  )الرقم  االنب�ساطي  وال�سغط  زئبق 
ملم زئبق. ت�سبه ن�سبة هذا الرتاجع النتيجة التي   5

تعطيها اأدوية ال�سغط.
)املقاربة الغذائية لوقف ارتفاع �سغط الدم( خمتلفة 
التي تتمحور  التقليدية  االأمريكية  جداً عن احلمية 
ح���ول ت���ن���اول ال��ل��ح��وم وال���ت���ي مي��ك��ن اأن ي��ت��األ��ف ثلث 
�سعراتها احلرارية )اأو اأكرث( من الدهون. وفق حمية 
)املقاربة الغذائية لوقف ارتفاع �سغط الدم(، يجب اأن 
حت�سر ا�ستهالك الدهون بن�سبة %27 من جمموع 
من  كثرية  ح�س�ساً  تتناول  واأن  احل��راري��ة،  ال�سعرات 
بدل  الكاملة  احلبوب  تختار  واأن  واخل�سار،  الفاكهة 
احلليب  م�ستقات  ت�ستهلك  واأن  امل�����س��ّن��ع��ة،  احل��ب��وب 
عن  ف�ساًل  ال��د���س��م،  م��ن  اخلالية  اأو  الد�سم  القليلة 
واملك�سرات  واالأ�سماك  الدواجن  من  �سغرية  ح�س�ض 

كم�سدر اأ�سا�سي للربوتينات بدل اللحم االأحمر.

اأهمية احلد من امللح
الغذائية  )امل��ق��ارب��ة  حمية  يف  اأي�����س��اً  امل��ل��ح  كمية  ت��ق��ّل 
العادي  ال��رج��ل  يتناول  ال���دم(.  �سغط  ارت��ف��اع  لوقف 
ي�ساوي  ما  اأي  يومياً،  ال�سوديوم  من  ملغ   4200
تقريباً.  بها  املو�سى  ال�سحية  الكمية  اأ�سعاف  ثالثة 
ت�سمل اأبرز م�سادر فائ�ض امللح املاأكوالت امل�سنعة مثل 
احل�ساء، واللحوم املطبوخة م�سبقاً، واللحوم امل�سنعة، 
واأنواع  اأخرى،  وماأكوالت م�سنعة  املجّلدة،  والوجبات 
اأن  من اخلبز والوجبات اخلفيفة. ال يعلم الكثريون 
اخلبز على وجه التحديد هو م�سدر مهم لل�سوديوم، 
، ال �سيما خبز البيغل والكروا�سان. قد حتتوي ح�سة 

من هذه املنتجات على 500 ملغ من امللح!
الغذائية  امللح من )املقاربة  القليلة  الن�سخة  لتطبيق 
ل��وق��ف ارت���ف���اع ���س��غ��ط ال������دم(، وه���ي االأف�����س��ل لكبح 
الدم عموماً، ال بد من تخفي�ض كمية  ارتفاع �سغط 
ال�سوديوم وح�سرها ب�1500 ملغ يومياً اأو االكتفاء 

بثلثي ملعقة �سغرية من ملح املائدة. ت�ساهم الن�سخة 
الغذائية حيث تكون كمية امللح معتدلة، مع ا�ستهالك 
ولكن  ال��دم  �سغط  تخفي�ض  يف  يومياً،  ملغ   2200

لي�ض بقدر الن�سخة القليلة امللح.

حتدي املقاربة
ارتفاع �سغط  الغذائية لوقف  اأن )املقاربة  ثبت طبياً 
كثرية  ح�س�ض  ت��ن��اول  تتطلب  ولكنها  فاعلة  ال���دم( 
اإىل   15( الكاملة  واحل��ب��وب  واخل�سار  الفاكهة  م��ن 

على اأن تتاألف كل ح�سة من ن�سف  يومياً  ح�سة   18
كوب من اخل�سار اأو احلبوب املطبوخة اأو كوب كامل 
هذا  ي�ستلزم  لكن  النيئة(.  الورقية  اخل�سراوات  من 
ومهارات  وال��ت�����س��وق  بالتخطيط  االل��ت��زام  ال��ربن��ام��ج 

الطبخ جلعل هذه احلمية النباتية لذيذة.
الغذائية  )امل��ق��ارب��ة  خلطة  الغذائية  االأه���داف  ت�سبه 
لوقف ارتفاع �سغط الدم( جدول العمل املنّظم ولي�ض 
تنزعج  وال  التفا�سيل  حتب  كنت  اإذا  البقالة.  قائمة 
االأرقام،  بع�ض  واحت�ساب  املنتجات  اأغلفة  ق��راءة  من 

�سغط  ارتفاع  لوقف  الغذائية  )املقاربة  حمية  تكون 
الدم( موثوقة وفاعلة. يقول د. بات: )الحظُت تراجع 
5 و10 ملم زئبق عند  ال�سغط مبعدل ي��رتاوح بني 
االأ�سخا�ض الذين يلتزمون باحلد من ا�ستهالك امللح 
بهذا  االلتزام  الكثريون  ي�ستطيع  ال  ال��وزن.  وفقدان 
التغيري الكبري يف منط حياتهم، لكّن من يلتزم بذلك 

يح�سد ثمار جهوده(.

احلمية املتو�سطية
يق�سي خيار ب�سيط اآخر باتباع اأ�سلوب غذائي �سحي 
يحر�ض على عدم املبالغة يف تناول الدهون احليوانية 
واملاأكوالت الغنية بال�سكريات. قد ي�ساهم اتباع اخلطة 

الغذائية املتو�سطية يف حتقيق ذلك.
تقول ه��اوزر: )اأحث النا�ض على التوجه اإىل احلمية 
املتو�سطية، لكن ال يعني ذلك اأنها اأف�سل من )املقاربة 
الغذائية لوقف ارتفاع �سغط الدم(. بل اإن النظامني 
فاعالن جداً. لكن اأظن اأن احلمية املتو�سطية ت�سّهل 
�سارمة  قواعد  اتباع  دون  من  �سهية  اأطباق  حت�سري 
ال�سهية  وال��روائ��ح  واخللطات  النكهات  تتعدد  كثرية. 
وامل��ث��رية ل��اله��ت��م��ام، وه��ي ال�سفات ال��ت��ي ن��ري��ده��ا يف 

طعامنا(.

حتتوي احلمية املتو�سطية على:
واخل�سار. الفاكهة  من  كثرية  • ح�س�ض 

وحبوب )تتكّون من حبوب كاملة(. • خبز 

اللحم االأحمر. من  جداً  حمدودة  • كمية 
وزي���ت  وال����ب����ذور  امل��ك�����س��رات  م���ن  ���س��ح��ي��ة  • ده�����ون 

الزيتون.
مي��ك��ن اأن ي��ك��ون االأك����ل امل��ت��و���س��ط��ي ج����زءاً م��ن خطة 
فاعلة لكبح ارتفاع �سغط الدم بف�سل الغذاء. تو�سح 
من  طبياً  مثبتة  لي�ست  املتو�سطية  )احلمية  ه��اوزر: 
الدم  �سغط  تخفي�ض  يف  احل��ت��م��ي��ة  فاعليتها  ح��ي��ث 
تفعل  كما  اأ���س��ب��وع��ني،  خ��الل  املعينة  النقاط  ببع�ض 
الدم(.  ارتفاع �سغط  الغذائية لوقف  )املقاربة  حمية 
االإ�سابة  تراجع خطر  اإىل  درا�سات كثرية  ت�سري  لكن 
باأمرا�ض القلب وتراجع �سغط الدم عند االأ�سخا�ض 
املناطق  يف  التقليدية  م��اأك��والت��ه��م  ي��ت��ن��اول��ون  ال��ذي��ن 

املتو�سطية(.
الغذائية  االأح��وال، ال تتخلوا عن )املقاربة  يف مطلق 
ال��دم( يف مرحلة مبكرة. بف�سل  لوقف ارتفاع �سغط 
ب��ق��ائ��م��ة حم����ددة من  واالل���ت���زام  ال��ف��اع��ل  التخطيط 
ب���ات: )يح�سل  امل���اأك���والت، ق��د تنجح اخل��ط��ة. ي��ق��ول 
االأ����س���خ���ا����ض اجل����ّدي����ون ع��ل��ى م�����س��اع��دة ك���ب���رية عرب 

ا�ست�سارة اخت�سا�سي التغذية(.

ينتمي الباذجنان اإىل الفاكهة رغم اأننا ن�سنفه �سمن اخل�سار ونعامله على هذا االأ�سا�ض. 
اإليك طريقة  يعرفون كيف يح�سرونه.  الباذجنان الأنهم ال  اأغفلوا  النا�ض  عدد كبري من 

حت�سرين من خاللها طبقاً لذيذاً من الباذجنان باأقل كمية دهون ممكنة.
عند طهو حبات الباذجنان ب�سكٍل �سحيح، تتمّيز بنكهٍة 

�سوي  با�ستطاعتك  الفّم.  يف  ت��ذوب  �سهية  ق�سدية 
الباذجنان لتح�سري طبق )بابا غنوج( الذائع 

ال�����س��ي��ت يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط، 
الباذجنان  ����س���رائ���ح  حت��م��ي�����ض  اأو 

تقدميها  اأو  البيتزا  يف  لو�سعها 
كذلك  ن��ب��ات��ي.  ك�سندويت�ض 

اإىل  تقطيعه  اإم��ك��ان��ك  يف 

�سرائح �سغرية جداً واإ�سافته اإىل الطماطم املجففة حتت اأ�سعة ال�سم�ض والبقدون�ض الطازج 
واملتبالت.

مع  التقليدي  الطبق  الإع��داد  الباذجنان  فيها  ت�ستعملني  خمتلفة  بطريقة  راأي��ك  ما  لكن 
البارميزان؟

ي�ساعف  الذي  االأم��ر  الباذجنان،  �سرائح  قلي  اأ�سا�ساً  بالبارميزان  الباذجنان  يتطلب طبق 
طبعاً كمية الدهون وال�سعرات احلرارية. فطبيعة الباذجنان ت�سبه االإ�سفنج، متت�ض الزيت 

ب�سرعة فتجدين نف�سك يف النهاية اأمام فو�سى هائلة عنوانها االأكرب الزيت.
من هنا نالحظ اأن عدداً كبرياً من الو�سفات يقرتح متليح الباذجنان والتخفيف من وزنه 
قبل قليه. ت�ساعد هذه الطريقة على اإزالة مذاقه املّر والتخل�ض من فائ�ض الرطوبة فال 

ميت�ض كميات كبرية من الزيت عند القلي.
امل�ساألة فتقول  تناق�ض الكاتبة بريال مييزر يف كتابها How to Peel a Peach هذه 
بّد من ترك  15 دقيقة من طبخه، من هنا ال  الزيت بعد  الباذجنان يتخل�ض من  اإن 
 15 ملدة  اخلا�سة  الورقية  املناديل  من  طبقتني  على  جتّف  حتى  الباذجنان  �سرائح 

دقيقة.
الفرن،  قليه يف  اإمن��ا على  ق��در  الباذجنان يف  قلي  الو�سفة على  ه��ذه  تن�ّض  ال 
وهي تقنية نظيفة لتحمي�ض اأي نوٍع من اأنواع اخل�سار تقوم على ر�ّض الزيت 
على ورقة اخلبز وو�سعها يف فرن حاٍم اإىل اأن ي�سبح الزيت حامياً وبهذه 

الطريقة جتهز اخل�سار فور و�سعها على ورقة اخلبز.
تتعدد اأنواع الباذجنان واأحجامه واأ�سكاله، ويبقى الباذجنان الكبري 
كذلك  �سيوعاً.  اأك��رثه��ا  بالكمرثي  ال�سبيه  اخل�سراء  ال�ساق  ذو 
ثمة الباذجنان ال�سغري اأو االإيطايل، وهو نوٌع �سغري مقارنة 

بغريه.
اختاري حبات الباذجنان الناعمة التي ال تبدو عليها عالمات 
للحفاظ  ال��رباد  اأو يف  وب��ارد  ج��اف  التلف وخزنيها يف مكان 
اأيام  ب�سعة  خ��الل  ا�ستعمليها يف  ف��رتٍة ممكنة.  الأط��ول  عليها 

الأنها تكت�سب مذاقاً مراً كلما مّر عليها مزيد من الوقت.
على  حتافظ  الق�سرة  الأن  الباذجنان  تق�سري  اأن  �سرورياً  لي�ض 
م�سنن  ب�سكني  ت�سريحه  ع��ل��ى  واح��ر���س��ي  ط��ه��وه،  ع��ن��د  مت��ا���س��ك��ه 

للح�سول على اأف�سل النتائج.

�شحة وتغذية
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عند تطبيق القواعد الأ�سا�سية، ي�ساهم الأكل ال�سليم يف تخفي�س �سغط الدم بقدر ما تفعل الأدوية. لكن 
ل بد من الجتهاد لتحقيق ذلك. اإىل جانب ممار�سة الريا�سة بانتظام وال�سيطرة على ال�سغط النف�سي 
وتناول الأدوية عند احلاجة، ُيعترب النظام الغذائي ال�سحي حجر الأ�سا�س ملعاجلة ارتفاع �سغط الدم. 
البدء  ميكن  املنا�سبة؟  الكمية  هي  وما  دمك  �سغط  لتخفي�س  اإليها  حتتاج  التي  املاأكولت  هي  ما  لكن 
بتطبيق اخلطة الغذائية املبنية على )املقاربة الغذائية لوقف ارتفاع �سغط الدم( )DASH(. ثبت 
علميًا اأن هذه املقاربة تكافح ارتفاع �سغط الدم، لكنها ل تنا�سب اجلميع. د. ديباك بات اأ�ستاذ الطب يف 
كلية الطب يف جامعة هارفارد ورئي�س ق�سم اأمرا�س القلب يف نظام الرعاية 
املجال:  هذا  يف  يقول  فرجينيا،  ولي��ة  يف  بو�سطن  يف  ال�سحية 
الغذائية  )املقاربة  مثل  �سحية،  غذائية  حمية  اأي  )تتطلب 
لوقف ارتفاع �سغط الدم(، الن�سباط واللتزام. ميكن اأن يحقق 
النا�س هذا الهدف طبعًا ولكن قد يطرح الأمر بع�س التحديات(. 

ري الباذجنان باأقل كمية دهون ح�سّ

ما عالقة الطعام ب�سغط الدم؟ 

التوت لدماغ �سليم
تفادي  على  التوت  اأن���واع  من  وغريهما  والفراولة  العنبية  تناول  ي�ساعد 
الذاكرة  كفقدان  بالعمر  التقدم  بفعل  الدماغ  تطاول  قد  التي  التغريات 
والب�سرية،  احليوانية  اخلاليا  تتناول  درا�سة  يف  احلركة.  على  وال�سيطرة 
وج���د ال��ع��ل��م��اء اأن امل�����س��ت��وى ال��ع��ايل مل�����س��ادات االأك�����س��دة يف ال��ت��وت ي�ساعد 
وي��غ��رّي م��ن طريقة توا�سل  امل�����س��رة،  ال��ت��غ��ريات  على حماية اخل��الي��ا م��ن 
بهذه اخلاليا  ي�سّر  قد  ال��ذي  االلتهاب  ما مينع  الع�سبية،  الدماغ  خاليا 

الع�سبية.

ما هي م�ساعفات عملية ت�سغري املعدة؟
لعملية ت�سغري املعدة ح�سناتها لالأ�سخا�ض الذين يعانون من زيادة كبرية 
يف الوزن. فهي ت�ساعدهم يف التخل�ض من الوزن الزائد. وهي اأي�ساً مذهلة 
لل�سخ�ض البدين الذي يعاين من اأمرا�ض مزمنة الأن هذه العملية تق�سي 

على هذه االأمرا�ض التي ت�سّببها ال�سمنة.
عملية ت�سغري املعدة تخل�سك من مر�ض ال�سكري، والكول�سرتول، و�سغط 
الدم املرتفع وهي تخفف من خطورة اأمرا�ض القلب. وهذه العملية تخفف 
اأي�ساً من اأمرا�ض ال�سدر، التنف�ض والربو. وبع�ض الدرا�سات ت�سري اإىل اأّن 

عملية ت�سغري املعدة تخفف من اأ�سيد املعدة وبالتايل من احلرقة.
من  ال��ك��ث��ري  ال��ف��ع��ل.  ردات  م��ن  خ��ال��ي��ة  لي�ست  امل��ع��دة  ت�سغري  عملية  ل��ك��ن 
�سحية  م�ساكل  ي��واج��ه��ون  العملية  ل��ه��ذه  يخ�سعون  ال���ذي  االأ���س��خ��ا���ض 

عديدة:
- التهاب كبري يف امل�سالك البولية حيث ترتاكم البكترييا يف تلك املنطقة.

- ام�ساك مزعج.
- نق�ض كبري يف الفيتامينات واملعادن ب�سبب عدم امت�سا�سها ب�سكل جيد 

مما قد يوؤدي اىل حاجتك اىل حقن حتتوي على الفيتامينات واملعادن.
- بع�ض الغثيان والتقيوؤ.

االأ�سخا�ض  بع�ض  يواجه  اأي�ساً،  وم�ستقاته.  احلليب  تناول  من  انزعاج   -
م�ساكل يف ه�سم اللحوم احلمراء.

- ت�ساقط ال�سعر ب�سبب خ�سارة اجل�سم بع�ض املغذيات.
- التعرق البارد والتعب ال�سديد اإذا مت تناول كميات كبرية من الطعام.
- عدم القدرة على تناول اأي نوع من احللويات الأنها غنية جداً بال�سكر.

اأنظمة  ات��ب��اع  اأواًل  يجب  ب��ل  العملية  لهذه  اخل�سوع  يف  الت�سرع  ينبغي  ال 
غذائية خا�سة بك مع بع�ض التمارين الريا�سية التي ت�ساعدك يف خ�سارة 
ال��وزن. واإن مل ينفع هذا االأم��ر، عليك با�ست�سارة طبيبك الذي تثقني به 
بخ�سو�ض هذه العملية الإعطائك الن�سائح العديدة وتعريفك اإىل تفا�سيل 

هذه العملية.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   07 / 08 / 2006م املودعة حتت رقم :83946       
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: �سركة ريفنيوفاىل ا�ض دى ان بى ات�ض دى )597976 – تى(
 وعنوانه : بى 112 �سنواى كورت جالن بى جى ا�ض 13/7 – بندر�سنوى-46150 بتالنج-جيا- �سلنجور- دار 

االح�سان - ماليزيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات توفري االطعمة وامل�سروبات غري الكحولية االقامة 

املوؤقتة . 
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات The Manhattan  FISH  MARKET   بحروف التينية + 
ر�سمة �سمكة كما بال�سكل املرفق 

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   23 / 02 / 2010م املودعة حتت رقم :139433      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اللحوم واال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم  
فاكهة،  ، �سل�سات  ( ومربيات   ) جيلي  ، هالم  و خ�سروات حمفوظة وجممدة  وجمففة ومطهوة  فواكه   ،

البي�ض واحلليب ومنتجات االلبان االخرى ، الزيوت والدهون املعدة  لالكل ، املخلالت
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية SATIVA   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   23 / 02 / 2010م املودعة حتت رقم :139429      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اللحوم واال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم  
فاكهة،  ، �سل�سات  ( ومربيات   ) جيلي  ، هالم  و خ�سروات حمفوظة وجممدة  وجمففة ومطهوة  فواكه   ،

البي�ض واحلليب ومنتجات االلبان االخرى ، الزيوت والدهون املعدة  لالكل ، املخلالت
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية PASHMINA   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   15 / 04 / 2010م املودعة حتت رقم :141337      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

والغازية وغريها  املعدنية  واملياة   ) ال�سعري  �سراب   ( البرية  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
�سراب وم�ستح�سرات   ، الفواكه  الفواكة وع�سائر  ، م�سروبات م�ستخل�سة من  الكحولية  امل�سروبات غري  من 

اأخرى لعمل امل�سروبات 
الواق�عة بالفئة: 32

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية  AMIRA  كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   15 / 04 / 2010م املودعة حتت رقم :141341      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

ال�ساجو  و  التابيوكا   ، ال�سكر واالأرز   ، والكاكاو  وال�ساي  النب  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب االإ�سطناعي 
وال�سل�سات  اخل��ل   ، واخل���ردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق   ، اخلمرية   ، االأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل ( ، البهارات والثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية GOODLENGTH   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   25 / 10 / 2007م املودعة حتت رقم :101632       
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: جيني�سي�ض ك�ول�ورز برايفيت ليمتد
الهند - اجلن�سية : الهند    ،  110022 – نيودلهي   ، مارج  رام  توال  راو   ،  وعنوانه : 3 ايه – 1 

، بلوزات ، قمي�ض حرميي ، قمي�ض  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: �ساري ) لبا�ض هندي ( 
رجايل ، �سيالن من الفرو ) رجال وحرميي ( ، بنطلونات ، تنانري ، مالب�ض جاهزة ، قبعات ، اأو�سحة ) رجايل 

، حرميي ( ، اأحذية ، اأربطة عنق . 
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة samsaara بحروف التينية كتبت بخط مميز وبطريقة مميزة مت�سابكة 
a اربع نقاط  باللون االأزرق والكلمة داخل م�ستطيل باللون االأحمر  باللون االأزرق ويعلو احلرف الالتيني 

الغامق يتخلله دوائر باللون االأزرق بدرجات متفاوتة بني الغامق والفاحت .  
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   23 / 02 / 2010م املودعة حتت رقم :139434      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

ال�ساجو  و  التابيوكا   ، ال�سكر واالأرز   ، والكاكاو  وال�ساي  النب  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب االإ�سطناعي 
وال�سل�سات  اخل��ل   ، واخل���ردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق   ، اخلمرية   ، االأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل ( ، البهارات
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية SATIVA   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   23 / 02 / 2010م املودعة حتت رقم :139430      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

ال�ساجو  و  التابيوكا   ، ال�سكر واالأرز   ، والكاكاو  وال�ساي  النب  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب االإ�سطناعي 
وال�سل�سات  اخل��ل   ، واخل���ردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق   ، اخلمرية   ، االأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل ( ، البهارات
الواق�عة بالفئة: 30

املرفق    ال�سكل  فى  هو  كما     PASHMINA و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   15 / 04 / 2010م املودعة حتت رقم :141338      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اللحوم واال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم  
، فواكة وخ�سروات حمفوظة وجممدة  وجمففة ومطهوة ، هالم ) جيلي ( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر 

، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون املعدة  لالكل ، املخلالت
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية INDIGO   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   15 / 04 / 2010م املودعة حتت رقم :141342      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اللحوم واال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم  
، فواكة وخ�سروات حمفوظة وجممدة  وجمففة ومطهوة ، هالم ) جيلي ( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر 

، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون املعدة  لالكل ، املخلالت
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية SHARBATI   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   17 / 08 / 2008م املودعة حتت رقم :117999       
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: ال�سيد / عبد العزيز ناجنارات كونديل بيديجا
 وعنوانه : دبي ، االمارات العربية املتحدة  - اجلن�سية : هندى

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات تقدمي االطعمة وامل�سروبات غري الكحولية ، االيواء 
املوؤقت .   

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: عبارة عن  كلمة " EMPIRE RESTAURANT  مكتوبة بحروف التينية  بخط 
مميز حوؤث كتب احلرف الالتيني E يف كلمة EMPIRE بطريقة مميزة ، باللون االحمر ويعلوها ر�سمة 
دائرة مظللة باللون االحمر ويحيط بها اطار دائرة باللون االزرق يف�سل بيهم اللون االبي�ض يقطعها من 
االعلى ر�سم كاركاتريى على هيئة طباخ يرتدى قبعة ويحمل فى يده طبق تقدمي الطعام به ماكوالت كما 

بال�سكل املرفق.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   01 / 03 / 2010م املودعة حتت رقم :139629      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: هوت اأند رول هولدينجز ا�ض دي ان بي ات�ض دي ) 408595-ات�ض (
وعنوانه : بلوك 2 ايه ، �سويت 15-1 ، بالزا �سنرتال ، جاالن �ست�سيان �سنرتال 5 ، 50470 كوالمبور – ماليزيا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: الكافيرتيات ، التموين بالطعام وال�سراب ، املطاعم ، مطاعم 

اخلدمة الذاتية ، اأماكن حجز املطاعم 
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: عبارة عن  الكلمات الالتينية HOT & roLL   وكتبت الكلمة الالتينية HOT باللون 
 HOT  االأحمر بخط كبري وب�سكل �سبة مائل وكتب & باللون االأ�سود بحيث تكون بجانب الكلمة الالتينية

واأعلى الكلمة الالتينية roLL  وكتبت الكلمة باللون االأ�سود وب�سكل مميز اأي�سا 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   23 / 02 / 2010م املودعة حتت رقم :139431      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اللحوم واال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم  
فاكهة،  ، �سل�سات  ( ومربيات   ) جيلي  ، هالم  و خ�سروات حمفوظة وجممدة  وجمففة ومطهوة  فواكه   ،

البي�ض واحلليب ومنتجات االلبان االخرى ، الزيوت والدهون املعدة  لالكل ، املخلالت
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية SAMEENA   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   15 / 04 / 2010م املودعة حتت رقم :141339      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

ال�ساجو  و  التابيوكا   ، ال�سكر واالأرز   ، والكاكاو  وال�ساي  النب  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب االإ�سطناعي 
وال�سل�سات  اخل��ل   ، واخل���ردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق   ، اخلمرية   ، االأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل ( ، البهارات والثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية INDIGO   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   15 / 04 / 2010م املودعة حتت رقم :141343      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

ال�ساجو  و  التابيوكا   ، ال�سكر واالأرز   ، والكاكاو  وال�ساي  النب  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب االإ�سطناعي 
وال�سل�سات  اخل��ل   ، واخل���ردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق   ، اخلمرية   ، االأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل ( ، البهارات والثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية SHARBATI   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   04 / 02 / 2010م املودعة حتت رقم :138837      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: يور�ستار كومونيكي�سنز ) اإ�ض( بي تي اي  ليمتد
وعنوانه : 80 رافلز بلي�ض ،# 25-01 ،  يو او بي بالزا 1 ، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�ستح�سرات ق�سر االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل 
، م�ستح�سرات  ، زيوت عطرية  ، عطور  ، �سابون  ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط  املالب�ض  وكي 

جتميل ، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر ، منظفات اأ�سنان
الواق�عة بالفئة: 3

  Bint el Hind و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :140109      بتاريخ :   15 / 03 / 2010م
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: ت�سينا توباكو جواجندوجن اند�سرتيال كو ال تي دي 
وعنوانه : 8 ، 16 فلور منرب 186 لينهك�سن رود ، تيانهي ، جونزوا ، ال�سني 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: �سجائر ، تبغ ، �سجائر حتتوي  على بدائل تبغ لي�ض  الإغرا�ض 
طبية ، علب �سجائر ، مبا�سم �سجائر ، مناف�ض �سجائر  للمدخنني ، اأعواد ثقاب ، قداحات مدخنني ، مر�سحات 

�سجائر  ورق   ، " �سجائر  " فالتر 
الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية SHUANGXI   وكتب املرادف لها باللغة  ال�سينية يعلوها 
الكلمات  ال�سجائر وهذه احلليات احداهما تتو�سط  �ستائر يتدىل منها حليات بها  عدد من  ر�سم على هيئة 
زخريف  ر�سم   ال�سينية  او  االجنليزية  �سواء  كلمة  كل  واأ�سفل   ال�سينية  باللغة  الكلمة  �سمال  على  واالأخ��رى 
دائرة باللون االأ�سود واالأبي�ض يتو�سطه مربع باللون االأ�سود وبة خطوط بي�ساء غري مكتملة واملربع حمدد 

باللون االأبي�ض 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   23 / 02 / 2010م املودعة حتت رقم :139432      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

ال�ساجو  و  التابيوكا   ، ال�سكر واالأرز   ، والكاكاو  وال�ساي  النب  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب االإ�سطناعي 
وال�سل�سات  اخل��ل   ، واخل���ردل  امللح   ، اخلبيز  وم�سحوق   ، اخلمرية   ، االأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة 

)التوابل ( ، البهارات
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية SAMEENA   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   15 / 04 / 2010م املودعة حتت رقم :141340      
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اللحوم واال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم  
، فواكة وخ�سروات حمفوظة وجممدة  وجمففة ومطهوة ، هالم ) جيلي ( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر 

، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون املعدة  لالكل ، املخلالت
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية GOODLENGTH   كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية
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جائزة زايد للكتاب تعلن القائمة الق�سرية 

لفرع الثقافة العربية يف اللغات الأخرى
الق�سرية  القائمة  ل���  املر�سحة  الكتب  للكتاب  زاي��د  ال�سيخ  ج��ائ��زة  اأعلنت 
االأخ��رى. جاء ذلك بعد اجتماع  اللغات  العربية يف  الثقافة  اخلا�سة بفرع 
الهيئة العلمية االأول يف دورة اجلائزة ال�سابعة 2012 2013 الذي جرت 
اجلائزة  وكانت  كافة.  بالفروع  اخلا�سة  املحكمني  تقارير  مراجعة  خالله 
تلقت يف هذه الدورة اأكرث من األف و 262 تر�سيحا يف كل فروعها .. وقال 
الدكتور علي بن متيم اأمني عام اجلائزة منذ اإطالق اجلائزة لفرع الثقافة 
العربية يف اللغات االأخرى لهذه الدورة تلقينا م�ساركات عدة يف ثالث لغات 
واللغة  االإجنليزية  اللغة  هي  املا�سي  العام  من  �سابق  وق��ت  يف  عنها  اأعلنا 

االأملانية واللغة ال�سينية .
 واأ�سار اإىل اأنه على الرغم من حداثة هذا الفرع اإال اأنه كان حمط اهتمام 
الباحثني والكتاب املتخ�س�سني بالثقافة العربية ممن يكتبون بهذه اللغات 
الثالث وهو ما ك�سف عن تفاعلهم مع هذا الفرع اجلديد. وت�سم القائمة 
الق�سرية لفرع الثقافة العربية يف اللغات االأخرى عن اللغة االأملانية كتاب 
الباحثة االأملانية اأجنيليكا نويفرت : القراآن بو�سفه ن�سا يعود اإىل احلقبة 
املتاأخرة من الع�سر القدمي وال�سادر يف برلني عام 2010 وكتاب الباحث 
واالجتاه  االإ�سالمية  للح�سارة  التاريخي  امل�سار   : ليانغ  مامينغ  ال�سيني 
نحو الواقعية عن اللغة ال�سينية وال�سادر عن دار ن�سر العلوم االجتماعية 
ووارنر:  مارينا  الربيطانية  الباحثة  كتاب  وكذلك   2012 ع��ام  بكني  يف 
ال�سحر االأغرب.. ليايل األف ليلة وليلة باللغة االإجنليزية وال�سادر عن دار 

فينتج يف اململكة املتحدة عام 2012. 

جنوم فيلم هيّماتوال يتاألقون على 
ال�سجادة احلمراء يف اأرابيان �سنرت

•• دبي-الفجر: 

الت�سوق يف االإمارات،  اأرقى مراكز  اأحد  اأرابيان �سنرت،  املت�سوقون يف  حظي 
بفر�سة مميزة من خالل لقائهم اأ�سهر جنوم بوليوود ُقَبيل اإطالق الفيلم 
الت�سويقي والرومن�سي اجلديد هيّماتواال . �سمت هذه الكوكبة املمثل اأجاي 
ديفغان واملمثلة تامانا �سانتو�ض واملخرج �ساجيد خان واملنتج فا�سو باغناين. 
وقد القى احلا�سرين ترحيباً خا�ساً من قبل اإدارة اأرابيان �سنرت، حيث بداأ 
االأر�سي من  الطابق  امل�ساء يف  6.30 م�ساًء يف قاعة  ال�ساعة  احلدث عند 
املركز. كما رافق هذا احلدث فعاليات خا�سة على اأثري راديو �سيتي اأف اأم 
حيث قام املذيعون بتنظيم م�سابقات وعرو�ض مبا�سرة على اأنغام املو�سيقى 
الت�سويرية للفيلم، مّما اأ�سفى على احلا�سرين جّواً من احلما�ض ُقَبيل لقاء 
النجوم. وتعليقاً على هذه املنا�سبة، اأفاد ال�سيد تيم جونز،املدير التنفيذي 
للعمليات،قائاًل: اإّنه من دواعي اعتزازنا يف اأرابيان �سنرت اأن ن�ستقبل جنوم 
قائاًل: نحن يف  واأ�ساف   . لزبائننا  بوليوودية  اأم�سية  ون�ست�سيف  بوليوود 
اأرابيان �سنرت نعمل دائماً على تقدمي اأف�سل الفعاليات لزبائننا اإ�سافة اإىل 
تزويدهم باأروع جتارب الت�سوق، كما ون�سعى دائماً يف تقدمي االأف�سل لهم .
املتحدة يف  العربية  االم���ارات  هيّماتواال يف  فيلم  اإط��الق  املقرر  وم��ن  ه��ذا 

الثامن والع�سرين من �سهر مار�ض 2013.

مركز الإمارات للدرا�سات ي�سارك يف 
معر�س مكتبة الإ�سكندرية الدويل للكتاب
الدورة  اال�سرتاتيجية يف  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���س��ات  االإم����ارات  م��رك��ز  ي�����س��ارك 
التي   2013 للكتاب  ال���دويل  االإ���س��ك��ن��دري��ة  مكتبة  معر�ض  م��ن  التا�سعة 
اإبريل  م��ن  ال�سابع  حتى  وي�ستمر  املا�سي  ال�سبت  ي��وم  فعالياتها  انطلقت 
املقبل وتنظمه مكتبة االإ�سكندرية بالتعاون مع احتاد النا�سرين امل�سريني. 
الن�سر العربية والعاملية.. العار�سني ودور  كما ي�سارك يف املعر�ض ع�سرات 
ويطرح  ال��ع��ام.  لهذا  املعر�ض  يف  ال�سرف  �سيف  املغربي  الكتاب  و�سيكون 
اأ�سيلة  كتب  على  ت�ستمل  التي  اإ�سداراته  من  جمموعة  املعر�ض  يف  املركز 
والع�سكرية  االأمنية  والدرا�سات  الدولية  العالقات  جماالت  يف  ومرتجمة 
وق�سايا الرتبية والتعليم. ومن االإ�سدارات احلديثة التي �ستعر�ض كتاب 
تنظيم القاعدة..الروؤية اجليو�سيا�سية واال�سرتاتيجية والبنية االجتماعية 
مناطق  يف  القاعدة  وتنظيم  اجل��ه��ادي  ال�سلفي  التيار  ن�ساط  يحلل  ال��ذي 
خمتلفة من العامل وهي مناطق تت�سم مبيزات ا�سرتاتيجية وجيو�سيا�سية 
اأ�سا�سيا يف ال�سيا�سات الدولية على امل�ستويني ال�سيا�سي  ن�سبية وتلعب دورا 
ال�سام  وب��الد  العربية  اجل��زي��رة  �سبه  املناطق  ه��ذه  وت�سمل  واالق��ت�����س��ادي. 
والرافدين واإفريقيا ومنطقة جنوب غربي اآ�سيا واآ�سيا الو�سطى والقوقاز 
درا���س��ات علمية حمكمة  اأي�سا على  املركز  اإ���س��دارات  ت�ستمل  وال��غ��رب. كما 
باللغتني العربية واالإجنليزية تتناول بالبحث والتحليل عددا من الق�سايا 
دولة  تهم  ال��ت��ي  واالجتماعية  واالق��ت�����س��ادي��ة  وال�سيا�سية  اال�سرتاتيجية 
بالعامل  املتعلقة  والق�سايا  خا�سة  ب�سفة  العربية  اخلليج  ودول  االإم���ارات 

العربي واأهم امل�ستجدات االإقليمية والعاملية ب�سفة عامة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

برعاية  يقام  ال��ذي  اأب��وظ��ب��ي  مهرجان  جمهور  عا�ض 
الثقافة  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل 
وال�سباب وتنمية املجتمع، ليلة من ليايل الفن االأ�سيل 
مع اأم�سية االإرث الرحباين التي اأقيمت م�ساء االإثنني 
2013، على م�سرح فندق ق�سر االإمارات  25 مار�ض 
اأبوظبي2013  ملهرجان  الرئي�سي  الربنامج  �سمن 
، ح��ي��ث يحتفي ه���ذا ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي ال��ك��ب��ري ال���ذي مت 
اإعداده بتكليف ح�سري من مهرجان اأبوظبي باالإرث 
الغنائي واملو�سيقي العريق لالأخوين عا�سي ومن�سور 
ي��زال يلهم الكثريين منذ  ال��ذي ال  ال��ذي  ال��رح��ب��اين 

اأكرث من 60 عاماً.
امل��و���س��ي��ق��ي الكبري  ت����اأّل����ق  ����س���ه���دت االأم�������س���ي���ة،  وق�����د 
االأورك�سرتا  ترافقه  البيانو،  على  الرحباين  اأ�سامة 
فالدميري  بقيادة  االأوك��ران��ي��ة  الوطنية  ال�سيمفونية 
���س��ريان��ك��و، وك��وك��ب��ة م��ن جن���وم ال��غ��ن��اء ت�سم ك���اًل من 
وهبة  احل���اج،  وف��ادي��ا  ورون����زا،  �سليبا،  غ�سان  النجوم 
واإيلي خياط،  خ��وري،  ون��ادر  عبيد،  و�سيمون  طوجي، 

و20 من الكور�ض.

ا�ستملت هذه االأم�سية االأ�سطورية من اإعداد املبدعني 
غدي واأ�سامة الرحباين على اأعمال من ارث االأخوين 
هذا  ليخرج  اأورك�����س��رتال��ي��اً  توزيعها  اأع���ادا  ال��رح��ب��اين 
ال�سعر،  روائ����ع  مت�سمناً  ال�����س��خ��م  امل��و���س��ي��ق��ي  ال��ع��م��ل 
وال��غ��ن��اء ال��رتاث��ي، وال��دب��ك��ة وامل��و���س��ح��ات، ف�ساًل عن 
كنوز اأغاين احلب التي مالأت الوطن العربي والعامل 
الرحباين  االأخ��وي��ن  جمعت  التي  الذهبية  الفرتة  يف 

والعمالقة فريوز. 
العريق  ا���س��ت��ع��ادت االرث  ال��ت��ي  االأم�����س��ي��ة  ه���ذه  ح���ول 
ُموؤ�س�ض  ال�سيدة هدى اخلمي�ض كانو،  للرحابنة قالت 
واملدير  �ض  املوؤ�سِّ والفنون،  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة 
الفني ملهرجان اأبوظبي: من اأهم االأدوار التي ن�سطلع 
بها يف مهرجان اأبوظبي ت�سجيع جهود املحافظة على 
له  والرتويج  واحيائه  العربي  واملو�سيقي  الفني  اإرثنا 
اإرث من�سور  اإح��ي��اء  ن�سهم يف  ب��اأن  نفخر  واإن��ن��ا  عاملياً، 
وع��ا���س��ي ال��رح��ب��اين ال��ل��ذي��ن م���ل���وؤوا ال��دن��ي��ا و�سغلوا 
النا�ض اإىل جانب ال�سيدة فريوز، يف فرتة كانت مبثابة 
ع�سر ذهبي للغناء ا�ستعدنا فيها كنوز تراثنا الغنائي 
العا�سرة  ب��ال��ذك��رى  نحتفي  ون��ح��ن  وال��ي��وم  ال�سعبي، 
النطالقة مهرجان اأبوظبي نهدي جمهورنا احلبيب 

جديد  جيل  ليتعرف  ال��ع��ري��ق  ال��رح��ب��اين  االإرث  ه��ذا 
هوؤالء  على  الراقية  الفنون  وحمبي  املو�سيقيني  من 
العمالقة لي�ستلهموا منهم م�ستقبلهم الفني، ويتتبعوا 
خطى منجزهم االأ�سطوري الذي تخطى حدود العامل 

العربي اإىل العامل .
اأقيم يف ردهة  االأم�سية معر�ٌض ح�سري  �ساحب هذه 
واالآالت  للمخطوطات  االإم���ارات،  ق�سر  فندق  م�سرح 
لالأخوين  اخلا�سة  املقتنيات  من  واالأزي���اء  املو�سيقية 
رحباين، و�سوف يتم اأي�ساً اإقامة ندوة حوارية تتناول 
الرحباين،  وعا�سي  من�سور  لالأخوين  الكبري  االإرث 
والدور الرائد للجيل الثاين من الرحابنة يف ا�ستكمال 
بالتعاون مع جامعة  لالآباء،  الناجحة  الفنية  امل�سرية 
ال�ساعة  م���ن  م���ار����ض   27 ي����وم  اأب���وظ���ب���ي  ن���ي���وي���ورك 
باأبوظبي،  اجل��ام��ع��ة  م��ق��ر  يف  8:00م  اإىل   6:30
مب�ساركة  زغيب  هرني  ال�ساعر  الندوة  يراأ�ض  و�سوف 
الدكتور غازي قهوجي الذي �سيناق�ض ثيمة املكان يف 
اإىل  �ستتطرق  التي  نهرا  وهالة  الرحابنة،  م�سرحيات 
دور اجليل الثاين من الرحابنة، اأما اأ�سامة الرحباين 
الرحابنة،  لفن  اجلديدة  والثيمات  النهج  ف�سيناق�ض 
وذلك بح�سور العديد من ال�سخ�سيات املعنية بال�ساأن 

الفني واملو�سيقي. 
يعد اأ�سامة وغدي الرحباين من اأ�سهر امللحنني العرب 
حالياً، وقد ا�ستهروا بلونهما املو�سيقي اخلا�ض بهما، 
وتعاونا يف الكثري من امل�ساريع املو�سيقية مع والدهم 
عاتقهما  على  وحملوا  ال��رح��ب��اين،  وم���روان  من�سور، 
الرحباين  زياد  بامل�ساركة مع  للعائلة  املو�سيقي  االإرث 
الرحباين  اأ����س���ام���ة  وي��ع��ت��رب  وف�������ريوز.  ع��ا���س��ي  اب����ن 
�سارك  واأن  له  �سبق  حيث  اأبوظبي،  ملهرجان  �سديقاً 
 2011 عام  اأبوظبي  ملهرجان  الرئي�سي  الربنامج  يف 
يف قاعة زها حديد. ويقّدم مهرجان اأبوظبي 2013 
متميزاً،  ختامياً  ح��ف��اًل   ،2013 م��ار���ض   26 الليلة 
والعامل  االإم�����ارات  جلمهور  ا�ستثنائية  فر�سة  يتيح 
العربي، لال�ستمتاع بحدثنِي رائعني جتمعهما اأم�سية 
�ساحرة، حيث يقّدم املهرجان ح�سرياً والأول مرة عاملياً 
واملوؤلف  لل�ساعر  ال�سرقية  الق�سيدة  املو�سيقي  العمل 
اخلوري،  ب�سارة  االأ�سل  اللبناين  الفرن�سي  املو�سيقي 
ب��ري��ن ت��ريف��ل، جن��م االأوب�����را م��ن وي��ل��ز باململكة  يليه 
املتحدة، واالأكرث �سهرًة عاملياً، البا �ض باريتون املعروف 
باأدائه امللَهم لروائع موزارت وفاغرن، وح�سوره العاملي 

املميز يف كربيات دور االأوبرا حول العامل.

توا�سل جلنة حتكيم م�سابقة اأمري ال�سعراء يف مو�سمها 
300 املرت�سحني لغاية  اخلام�ض مقابالت ال�سعراء ال� 
على  باأبوظبي  الراحة  �ساطئ  م�سرح  االأرب��ع��اء يف  اليوم 
اإ�سافية يوم اخلمي�ض  اأن تقوم باإجراء اختبارات تقييم 
ال���ق���ادم الخ��ت��ي��ار ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل�����س��ع��راء الذين 
ابتداء من مطلع  املرتقبة  املناف�سات  �سيخو�سون غمار 

�سهر مايو القادم.
اأنهت  ال�سعراء قد  اأمري  مل�سابقة  املنظمة  اللجنة  وكانت 
عمليات الفرز والتقييم للق�سائد ال�سعرية التي تلقتها 
اأكادميية ال�سعر من قبل اآالف امل�ساركني من 30 دولة 
من  اخلام�ض  للمو�سم  الرت�سح  بهدف  واأجنبية  عربية 
مرت�سح   300 اخ��ت��ي��ار  اأويل  ب�سكل  مت  وق��د  امل�سابقة. 
من 22 دولة وفقا للمعايري املعتمدة الإجراء املقابالت 
باأبوظبي والتي تتكون من  التحكيم  املبا�سرة مع جلنة 
و�سالح  م��رت��ا���ض  وعبدامللك  متيم  ب��ن  علي  ال��دك��ات��رة 
ف�سل. وجاءت العديد من امل�ساركات من �سعراء يف دول 
الدول  معظم  م��ن  ل�سعراء  اإ�سافة  واأوروب��ي��ة  اإفريقية 

العربية.
وتوقع �سلطان العميمي مدير اأكادميية ال�سعر باأبوظبي 
اأن ت�سهد الدورة املقبلة مناف�سة كبرية بني ال�سعراء لنيل 
بارتفاع  م�سيدا  اخلام�ض  للمو�سم  ال�سعراء  اأم��ري  لقب 

امل�ستوى الفني واالإبداعي لل�سعراء املرت�سحني.
جلنة  تنظمها  كربى  ثقافية  م�سابقة  ال�سعراء  اأم��ري  و 
باإمارة  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
الق�سيدة  ���س��ع��راء  م�����س��م��اره��ا  ع��ل��ى  يتناف�ض  اأب��وظ��ب��ي 

الق�سيدة  اأكانت  �سواء  واأطيافها  األوانها  بكل  الف�سحى 
اأو  القدمية  الع�سور  منذ  ع��رف��ت  كما  مقفاة  عمودية 
ك��ان��ت �سمن ال��ن��م��ط احل��دي��ث من��ط ال��ق�����س��ي��دة احلرة 
اأوق�سيدة التفعيلة. وقد و�سلت اأ�سداء امل�سابقة للعاملية 
االأوىل واالأقوى  واأ�سبحت   2007 االأوىل  منذ دورتها 
تخت�ض  اأدب��ي��ة  ثقافية  كم�سابقة  جماهريية  واالأك����رث 
بال�سعر الف�سيح وباتت ت�سكل خدمة الأهداف النهو�ض 
الذي  العربي  ل��الأدب  االعتبار  واإع���ادة  العربي  بال�سعر 
تاألق طوال القرون املا�سية وخ�سو�سا اأدب ال�سعر وذلك 
وع�سره  اجلاهلية  يف  العربي  ال�سعر  نه�سة  ع�سر  منذ 
اإعادته  يف  ���س��اه��م��ت  اإذ  ال��ع��ب��ا���س��ي  ال��ع�����س��ر  يف  ال��ذه��ب��ي 

الذي  ال��ت��ك��رمي  ال�����س��وء وو���س��ع��ه يف م�ساحة  دائ���رة  اإىل 
للجمهور  امل�سابقة مفاجاأة كبرية  �سكلت  كما  ي�ستحقه. 
والنقاد واملتخ�س�سني مبتابعة احلراك الثقايف واالأدبي 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وح����ازت اه��ت��م��ام��ا وا���س��ع��ا يف و�سائل 

االإعالم املحلية والعربية والدولية.
ويف الدورة الرابعة من امل�سابقة التي اختتمت يف فرباير 
ال�ساعر  ن�سيب  ال�سعراء من  اأم��ري  لقب  ك��ان   2011
اليمني عبدالعزيز الزراعي يف حني فاز ال�ساعر ال�سوري 
بلقب  وف��از   2009 الثالثة  ال��دورة  بلقب  بعيتي  ح�سن 
الدورة الثانية 2008 ال�ساعر املوريتاين �سيدي حممد 
اختتمت يف  االأوىل فقد  ال���دورة  اأم��ا فعاليات  ول��د مببا 

اإغ�سط�ض 2007 بتتويج ال�ساعر االإماراتي عبدالكرمي 
معتوق اأمريا لل�سعراء.

و�سهدت امل�سابقة يف دوراتها االأربع املا�سية اإقباال وا�سعا 
من قبل االآالف من ال�سعراء العرب وعدد من الناطقني 
125 موهبة �سعرية  بالعربية وجنحت يف الك�سف عن 
ال��ت��ل��ف��زي��وين اخل��ا���ض بامل�سابقة  ال��ربن��ام��ج  م��ن خ���الل 
اأ�سبح يتابعه املاليني من ع�ساق ال�سعر العربي  والذي 
الف�سيح يف خمتلف اأنحاء العامل بف�سل جهود اأبوظبي 

يف اإعادة اإحياء االهتمام بال�سعر.
للمجل�ض  العامة  االأم��ان��ة  ع��ن  م��وؤخ��را  اأن��ه �سدر  يذكر 
جلنة  بت�سكيل  يق�سي  ق��رار  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 
وذلك  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
برئا�سة �سعادة حممد خلف املزروعي وع�سوية ممثلني 
اأبوظبي  ل��الإع��الم وهيئة  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  م��ن  ك��ل  ع��ن 
لل�سياحة والثقافة التي ت�ستند اإليها اللجنة يف مهامها 
اأب��وظ��ب��ي ودائ���رة  واأع��م��ال��ه��ا وال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
ال�����س��وؤون ال��ب��ل��دي��ة ودي�����وان مم��ث��ل احل��اك��م يف املنطقة 
وهيئة  البيئة-اأبوظبي  وهيئة  النقل  ودائ���رة  الغربية 

ال�سحة-اأبوظبي ووجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.
املهرجانات والربامج  العديد من  ب��اإدارة  اللجنة  وتقوم 
الرتاثية والثقافية منها برنامج �ساعر املليون وبرنامج 
ال���رتاث���ي الثقايف  ال�������س���ارة  ال�����س��ع��راء وب���رن���ام���ج  اأم�����ري 
واأكادميية  الظفرة  ومهرجان  للرطب  ليوا  ومهرجان 
ال�سعر وقناة �ساعر املليون وجملة �ساعر املليون وجملة 

�سواطئ واأكادميية نيويورك لالأفالم.

احتفاًء بالإرث الغنائي واملو�سيقي العريق لالأخوين عا�سي ومن�سور الرحباين

العر�س الرائع الإرث الرحباين بتكليف ح�سري من مهرجان اأبوظبي لأول مرة عامليًا

جلنة حتكيم اأمري ال�سعراء توا�سل لقاءات املرت�سحني حتى اليوم 

مب�ساركة الفنانني ح�سني اجل�سمي و�سريين 

راأ�س اخليمة ت�ست�سيف مهرجان املو�سيقى العاملي 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ت�ست�سيف اإمارة راأ�ض اخليمة للمرة االأوىل بالتعاون بالتعاون مع هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة 
�سمن برناجمها امل�ستمر والهادف للرتويج لالإمارة على خمتلف االأ�سعدة مهرجان املو�سيقى العاملية 
املتاألقة  واملطربة  املتميز ح�سني اجل�سمى  املطرب  فيه  ي�سارك  الذي  �سام�سوجن  بالتعاون مع  دو  من 

�سريين وذلك فى متنزه اآي�سلند املائي ال�سبت القادم  ليوم واحد.
 يف تعليق له قبل حفل املهرجان،قال فيكتورلوي�ض ،مدير عام هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة: 
نحن �سعداء باإ�ست�سافة االإمارة لهذا احلدث الفنى املتميز وذلك الأول مرة فى اإمارة راأ�ض اخليمة،حيث 
بكافة  تتمتع  اإم��ارة متميزة  باعتبارها  لراأ�ض اخليمة  للرتويج  مثالية  احل��دث فر�سة  لنا هذا  يقدم 
االإمكانات التي توؤهلها لتكون �سريكاً م�ستقبلّياً هاّماً يف الروزنامة الفنية والثقافية �سواء على ال�سعيد 
املحلى اأو االإقليمى. ف�ساًل عن التغطية االإعالمية التي �سيحظى بها من خالل ت�سليط االأ�سواء على 

ا�ست�سافتنا ملهرجان املو�سيقى العاملية من دو بالتعاون مع �سام�سوجن يف االإمارة. 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   02 / 05 / 2010م املودعة حتت رقم :141895       
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

ال�ساجو  و  التابيوكا   ، ال�سكر واالأرز   ، والكاكاو  وال�ساي  النب  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب االإ�سطناعي 
 ( وال�سل�سات  اخل��ل   ، واخل��ردل  امللح   ، ، وم�سحوق اخلبيز  ،اخلمرية  االأ���س��ود  والع�سل  النحل  ، ع�سل  املثلجة 

التوابل ( ، البهارات 
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية  GOODHEALTH كما هو فى ال�سكل املرفق   
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   01 / 12 / 2010م املودعة حتت رقم :150083     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م
با�س��م:  كيو ار جى انرتبريزز ليمتد

 عنوانه : 7/1 رام كي�سور رود ، �سيفيل لينز، نيودلهى – 110054 
 ، الفلوري�سنت  م�سابيح  اأنابيب   ، ل��الإن��ارة  وجتهيز  اأج��ه��زة  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
ب�سيالت م�سابيح ، م�سابيح ، فتائل للم�سابيح ، م�سابيح قو�سيه ، اأنابيب تفريغ كهربائية لالإ�ساءة ، اأغطية 
للم�سابيح ، زجاجات م�سابيح ، م�سابيح معلقة ، عاك�سات �سوء امل�سابيح ، مظالت م�سابيح ، اأنابيب م�سيئة 
لالإنارة ، ماآخذ لالأ�سواء الكهربائية ، م�ساعل ، اأ�سواء للبحث ، اأ�سواء وم�سابيح الأغرا�ض جتميلية ، م�سابيح 

الأغرا�ض الدباغة ،م�سابيح الفلوري�سنت املدجمة  ، مراوح .
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة: كتبت باللون اال�سود HAVELLS عبارة عن الكلمة الالتينية    
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   01 / 07 / 2010م املودعة حتت رقم :144351       
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م
با�س��م: براهمني ليذز ورك�ض ، انك   

وعنوانه : 77 الدين رود ، فريهفني، ما�سات�سو�ست�ض 02719 ، الواليات املتحدة االمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اأحزمة للمالب�ض ، االأحذيه  

الواق�عة بالفئة: 25
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية BRAHMIN كتبت باللون االأ�سود 

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :50709 
با�س��������م:عبدالنا�سر حممد عقيل احمد عبا�ض

وعنوانه:�ض ب 27687 حمل ملك را�سد علي املزروعي بر دبي ، الع�سج،  االمارات العربية املتحدة
وامل�سجلة حتت رقم : )41716(  بتاريخ:2003/08/13

واملخ�س�سة للمنتجات:
الفواكه واخل�سروات   ، اللحوم  ال�سيد، م�ستخرجات  الداجنة وحيوانات وطيور  والطيور  واال�سماك  اللحوم 
املحفوظة واملجففة واملطهية ، املربيات بانواعها ، البي�ض ، اللنب وغريه من منتجات االلبان، الزيوت وال�سحوم 
املعدة للتغذية، االغذية املحفوظة واملخلالت اجللي ، املربى ، رقائق البطاط�ض والبطاط�ض اله�ض ، منتجات 
 ، �سوربات   ، ال�سوربة  ، م�ستح�سرات لعمل  املك�سرات  زبدة  او  ، زيوت  �سرائح  �سكل  البطاط�ض معلبة على  من 

مك�سرات حمم�سة ومملحة ومنكهة ، �سل�سة ال�سلطة. 
الواقعة بالفئة: 29 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2012/12/15 
وحتى تاريخ : 2022/12/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  131346       بتاريخ : 2009/07/05  
 با�س������م : ريفوليو�سن ليمتد

 وعنوانه :  الطابق 14 ، اآي بي ال هاو�ض ، كاودان ، بورت - لوي�ض ، موري�س�ض ، موري�س�ض 
املنتجات/اخلدمات :

املجالت )من�سورات مطبوعة( ، املجالت )من�سورات مطبوعة متعلقة باملزاد( ، املجالت )من�سورات مطبوعة( 
دورية متعلقة  ، من�سورات  بال�سيارات  دورية متعلقة  ، من�سورات  دورية  ، من�سورات  ال�سيارات  بتجارة  متعلقة 
بالبحث  ،من�سورات دورية متعلقة  بال�سحة  بالعناية  ، من�سورات دورية متعلقة  املالية للم�ستهلك  باخلدمات 
الطبي ، من�سورات دورية متعلقة بال�سفر ، من�سورات مطبوعة �سهرية متعلقة باالن�سطة الرتفيهية ، من�سورات 
مطبوعة متعلقة بالقوارب ، من�سورات مطبوعة متعلقة بالنظم عالية الدقة )جميعها يف حدود وقوعها بالفئة 

16 وغري املت�سمنة بالفئات االخرى(.
الواقعة بالفئة:16         

من  االول  املقطع  من   O ح��رف  منت�سف  يف  خما�سية  جنمة  �سكل  ويوجد   REVOLUTION كلمة 
الكلمة ،اجلميع بطريقة مميزة باالبي�ض واال�سود . 

اال�س��رتاطات : دون �سرط ،
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م املودعة حتت رقم :142308       
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اللحوم واال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خال�سات اللحم  
، فواكة وخ�سروات حمفوظة   وجمففة ومطهوة ، هالم ) جيلي ( ومربيات  ، احلليب ومنتجات احلليب ، 

الزيوت والدهون املعدة  لالكل ، املخلالت املحفوظة 
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة:   كما هو فى ال�سكل املرفق LOVE@FIRST BITE  عبارة عن الكلمة الالتينية
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   01 / 12 / 2010م املودعة حتت رقم :150084     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م
با�س��م:  كيو ار جى انرتبريزز ليمتد

 عنوانه : 7/1 رام كي�سور رود ، �سيفيل لينز، نيودلهى – 110054 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اآالت واأجزاء االآالت ل�سناعة االإنارة ، اآالت لت�سنيع امل�سابيح 
 ، اآلية  وع��دد  اآالت   ، الزجاج  من  والعمل  امليكانيكية  للمعاجلة  اآالت   ، الكهربائية  االإن��ارة  واأجهزة  الكهربائية 
، جهاز  واملكائن  املحركات  م��راوح  ت�سغيل  ، مفاتيح   ) الربية  حمركات ومكائن )ع��دا ما كان منها للمركبات 
التحكم ال�سناعي لالآالت ، مكائن اأو حمركات ، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات 
الربية ( ، مولدات التيار الكهربائي واملحركات الكهربائية ، م�سخات ، حمركات ، مكائن هيدرولية اأو اأجهزة 
 ، الهواء  ،   التربيد والتجفيف والتهوية وتكييف  التدفئة  التحكم للمعدات تدار بالهواء امل�سغوط واأجهزة 

اأجهزة اإمدادات املياه ، وقطع غيار جلميع ال�سلع امل�سار اإليها اأعاله
الواق�عة بالفئة: 07

الالتيني        للحرف  ر�سم  عن  عبارة   H و�سف العالمة: كتب باللون اال�سود  وحمدد باللون االبي�ض
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   15 / 08 / 2010م املودعة حتت رقم :145984     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: مانكيند فارما ليمتد
 وعنوانه : 236 ، اأوكال اند�سرتيال  اي�ستيت ، في�ض 3 ، نيودلهي – 110020 – الهند 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: م�ستح�سرات ق�سر االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فى غ�سل 
، م�ستح�سرات  ، زيوت عطرية  ، عطور  ، �سابون  ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط  املالب�ض  وكي 

جتميل ، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر ، منظفات اأ�سنان.
الواق�عة بالفئة: 03

الكلمة  واأ�سفلها  االأبي�ض  باللون  كتبت    MANKIND’Sالالتينية الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
اال�سود   باللون  وحم��ددة  االبي�ض  باللون  مميز  بخط  مميزة  بطريقة  كتبت    ADICTION الالتينية 

وجميعهم داخل م�ستطيل مظلل باللون االحمر ودرجاته كما بال�سكل املرفق
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  171963      بتاريخ :2012/04/12   
 با�س������م : �سركة عبداحلميد عبدالرحمن حمبي )ذ.م.م(

وعنوانه :  �ض.ب: 8570 ، دبي – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

املالب�ض ولبا�ض القدم واغطية الرا�ض
الواقعة بالفئة:25              

العبارة الالتينية ADDA مكتوب ن�سفها االول باللون االبي�ض واالآخر باللون اال�سود �سمن �سكل هند�سي 
مكون من اربعة ا�سالع اطاره باللون الرمادي وخلفيته مق�سومة اىل ق�سمني االول ناحية الي�سار ذا لون ا�سود 
WALK باللون الرمادي ذا حواف بي�ساء ولها  واالخرى ذا لون ابي�ض وا�سفلها كتبت العبارة الالتينية 
ظل طفيف رمادي اللون ومن ا�سفلها الكلمة الالتينية STAR باللون الرمادي والكل �سمن خلفية رباعية 

برتقالية اللون واجلميع بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  172489      بتاريخ :2012/04/24   
 با�س������م : احمد خليفة را�سد الكعبي للتجارة )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه :  �ض.ب: 39692 ، دبي – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض
الواقعة بالفئة:25              

العبارة الالتينية CRIMSOUNE CLUB مكتوبة بخط عري�ض مميز.
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م املودعة حتت رقم :142309       
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م

با�س��م: اأمريا فودز )اأنديا( ليمتد   
وعنوانه : 54 بركريتي مارج ، �سلطانبور فارمز ، ميهرايلى ، نيودلهى – 110030 ، الهند

ال�ساجو  و  التابيوكا   ، ال�سكر واالأرز   ، والكاكاو  وال�ساي  النب  املنتجات:   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب االإ�سطناعي 
 ( وال�سل�سات  اخل��ل   ، واخل��ردل  امللح   ، ، وم�سحوق اخلبيز  ،اخلمرية  االأ���س��ود  والع�سل  النحل  ، ع�سل  املثلجة 

التوابل ( ، البهارات 
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة:   كما هو فى ال�سكل املرفق LOVE@FIRST BITE  عبارة عن الكلمة الالتينية
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   01 / 12 / 2010م املودعة حتت رقم :150085     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م
با�س��م:  كيو ار جى انرتبريزز ليمتد

 عنوانه : 7/1 رام كي�سور رود ، �سيفيل لينز، نيودلهى – 110054 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: مفاتيح كهربائية ، اأجهزة رقمية الإ�سعاف التيار الكهربائي  
الكهربائية  ال��دارات  ، مفاتيح رقمية لقطع  الكهربائية  ال��دارات  ، مفاتيح قطع غيار  ال�سينما   او  امل�سرح  فى 
، مرحالت  والفلتميرتات، مالم�سات  االأميرت   ) ت�سجيل   ( قيا�ض  اأجهزة   ، والكابالت  الكهربائية  االأ�سالك   ،
كهربائية ، لوحات توزيع ، م�ساهر )كهربائية ( ، ثريمو�ستات )منظمات احلرارة( ، مفاتيح ت�سغيل للم�سابيح 
، املحوالت  الكهربائية ، مفاتيح ت�سغيل كهربائية مل�سابيح الفلوري�سنت ، كوابح لالأ�سواء وامل�سابيح املالئمة 
الكهربائية لال�ستخدام يف االإنارة ، حموالت لالإنارة ، اخلاليا ال�سوئية فوق البنف�سجية ، اأجهزة اإلكرتونية 
اأدوات قيا�ض   ، التفريغ  ، حم��ددات قيا�ض  الراديو  اإر�سال  اأجهزة   ، الراديو  ا�ستقبال  اأجهزة   ، االأنابيب  لتفريغ 

التفريغ ، اأجهزة اختبار االأنابيب االإلكرتوين ، اأجهزة حلام كهربائية .
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: كتب باللون اال�سود  وحمدد باللون االبي�ض H عبارة عن ر�سم للحرف الالتيني       
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   01 / 12 / 2010م املودعة حتت رقم :150081     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م
با�س��م:  كيو ار جى انرتبريزز ليمتد

 عنوانه : 7/1 رام كي�سور رود ، �سيفيل لينز، نيودلهى – 110054 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: اآالت واأجزاء االآالت ل�سناعة االإنارة ، اآالت لت�سنيع امل�سابيح 
 ، اآلية  وع��دد  اآالت   ، الزجاج  من  والعمل  امليكانيكية  للمعاجلة  اآالت   ، الكهربائية  االإن��ارة  واأجهزة  الكهربائية 
، جهاز  واملكائن  املحركات  م��راوح  ت�سغيل  ، مفاتيح   ) الربية  حمركات ومكائن )ع��دا ما كان منها للمركبات 
التحكم ال�سناعي لالآالت ، مكائن اأو حمركات ، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات 
الربية ( ، مولدات التيار الكهربائي واملحركات الكهربائية ، م�سخات ، حمركات ، مكائن هيدرولية اأو اأجهزة 
 ، الهواء  ،   التربيد والتجفيف والتهوية وتكييف  التدفئة  التحكم للمعدات تدار بالهواء امل�سغوط واأجهزة 

اأجهزة اإمدادات املياه ، وقطع غيار جلميع ال�سلع امل�سار اإليها اأعاله
الواق�عة بالفئة: 07

و�سف العالمة: كتبت باللون اال�سود HAVELLS عبارة عن الكلمة الالتينية    
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  167238         بتاريخ :2011/12/28   
 با�س������م : يونيكوم انرتنا�سيونال للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه :  �ض.ب:39678 ، دبي – االمارات العربية املتحدة 

املنتجات/اخلدمات :
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واأدوات  اأجهزة   ، الوزن والقيا�ض واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم  واأدوات  الب�سرية  واالأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل   ، الكهربائية  التحكم يف الطاقة  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�ض ت�سجيل ، ماكينات بيع اآلية واآليات لالأجهزة 
اأجهزة   ، البيانات  ملعاجلة  كمبيوتر  واأجهزة  ، معدات  اآالت حا�سبة   ، النقد  ت�سجيل  اآالت   ، بالنقد  تعمل  التي 

اإخماد النريان 
الواقعة بالفئة:9             

العبارة XtORmsat مكتوبة بااللوان اال�سود واالحمر وبطريقة مميزة
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  170840       بتاريخ :2012/03/20    
 با�س������م : كى كى رويال مغل ال�سيا فة �ض.ذ.م.م

وعنوانه :  �ض.ب: 127490 ،دبي - االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية( ، االقامة املوؤقتة
الواقعة بالفئة:43               

حلقة دائرية مكتوب يف و�سطها احلرفان Kk مكتوبان بخط مميز احدهما اكرب حجما من االآخر من ال�سمال 
راي��ل مغل  الكلمات  اال�سفل  ومكتوب خارجها من  م�ستديرة  نقطة  بينهما  وتف�سل  التوايل  على  اليمني  اىل 

باحرف عربية يليها من اال�سفل الكلمات الالتينية ROYAL MUGHAL والكل بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   01 / 07 / 2010م املودعة حتت رقم :144350       
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م
با�س��م: براهمني ليذز ورك�ض ، انك   

وعنوانه : 77 الدين رود ، فريهفني، ما�سات�سو�ست�ض 02719 ، الواليات املتحدة االمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: جلود حقائب اليد 

الواق�عة بالفئة: 18
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية BRAHMIN كتبت باللون االأ�سود 

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   01 / 12 / 2010م املودعة حتت رقم :150086     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م
با�س��م:  كيو ار جى انرتبريزز ليمتد

 عنوانه : 7/1 رام كي�سور رود ، �سيفيل لينز، نيودلهى – 110054 
 ، الفلوري�سنت  م�سابيح  اأنابيب   ، ل��الإن��ارة  وجتهيز  اأج��ه��زة  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
ب�سيالت م�سابيح ، م�سابيح ، فتائل للم�سابيح ، م�سابيح قو�سيه ، اأنابيب تفريغ كهربائية لالإ�ساءة ، اأغطية 
للم�سابيح ، زجاجات م�سابيح ، م�سابيح معلقة ، عاك�سات �سوء امل�سابيح ، مظالت م�سابيح ، اأنابيب م�سيئة 
لالإنارة ، ماآخذ لالأ�سواء الكهربائية ، م�ساعل ، اأ�سواء للبحث ، اأ�سواء وم�سابيح الأغرا�ض جتميلية ، م�سابيح 

الأغرا�ض الدباغة ،م�سابيح الفلوري�سنت املدجمة  ، مراوح .
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة: كتب باللون اال�سود  وحمدد باللون االبي�ض H عبارة عن ر�سم للحرف الالتيني       
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   01 / 12 / 2010م املودعة حتت رقم :150082     
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    /   200م
با�س��م:  كيو ار جى انرتبريزز ليمتد

 عنوانه : 7/1 رام كي�سور رود ، �سيفيل لينز، نيودلهى – 110054 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: مفاتيح كهربائية ، اأجهزة رقمية الإ�سعاف التيار الكهربائي  
الكهربائية  ال��دارات  ، مفاتيح رقمية لقطع  الكهربائية  ال��دارات  ، مفاتيح قطع غيار  ال�سينما   او  امل�سرح  فى 
، مرحالت  والفلتميرتات، مالم�سات  االأميرت   ) ت�سجيل   ( قيا�ض  اأجهزة   ، والكابالت  الكهربائية  االأ�سالك   ،
كهربائية ، لوحات توزيع ، م�ساهر )كهربائية ( ، ثريمو�ستات )منظمات احلرارة( ، مفاتيح ت�سغيل للم�سابيح 
، املحوالت  الكهربائية ، مفاتيح ت�سغيل كهربائية مل�سابيح الفلوري�سنت ، كوابح لالأ�سواء وامل�سابيح املالئمة 
الكهربائية لال�ستخدام يف االإنارة ، حموالت لالإنارة ، اخلاليا ال�سوئية فوق البنف�سجية ، اأجهزة اإلكرتونية 
اأدوات قيا�ض   ، التفريغ  ، حم��ددات قيا�ض  الراديو  اإر�سال  اأجهزة   ، الراديو  ا�ستقبال  اأجهزة   ، االأنابيب  لتفريغ 

التفريغ ، اأجهزة اختبار االأنابيب االإلكرتوين ، اأجهزة حلام كهربائية .
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: كتبت باللون اال�سود HAVELLS عبارة عن الكلمة الالتينية    
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  157222       بتاريخ : 2011/05/15   
 با�س������م : ال�سيد/ ذهبي اردكاين علي ن�سيب اله  

وعنوانه :  �ض. ب: 1752- دبي – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالرز والتابيوكا وال�ساغو والنب اال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر  واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل اال�سود اخلمرية وم�سحوق 

اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج
الواقعة بالفئة:30          

الكلمة EMPERATOR �سمن اطار بي�ساوي زخريف على �سكل طوق مكون من ري�سة متر من االعلى 
داخل �سكل جلزء معدين �سغري وتتقو�ض لتدخل عك�سيا داخل �سكل الطار معدين حمكم االغاالق ومن اعاله 
�سكل تاج ويحوي اجلميع مربع على زاويتيه العلويتني �سكل زخريف مكون من جمموعة خطوط رفيعة ويحاذي 
 EMPERATOR ا�سالع املربع نف�ض ال�سكل الزخريف وعليه من االعلى ر�سمة تاج وبه كلمة العالمة 
وهو �سغري احلجم ومكرر 37 مرة على مدار ا�سالع املربع وكررت جميع عنا�سر العالمة جهة اليمني وكتب 
الباء بثالثة نقاط  الكلمة امرباطور مع تعطي�ض حرف  البي�ساوي فيها وبالعربية  الزخريف  ال�سكل  بداخل 

والكل بطريقة فنية مميزة جدا.  
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  158215      بتاريخ : 2011/06/07 
 با�س������م : �سركة فاطمة للتجارة و�سوبرماركت – ذ.م.م 

 وعنوانه :  �ض ب: 4710 ، ابوظبي –  االمارات العربية املتحدة  
املنتجات/اخلدمات :

النب و ال�ساي و الكاكاو و ال�سكر و االأرز و التابيوكا و ال�ساغو و النب االإ�سطناعي ، الدقيق و ا مل�ستح�سرات 
االأ�سود،  الع�سل  و  النحل  ع�سل   ، املثلجة  احللويات  و  واحللويات  والفطائر  اخلبز  و  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية و م�سحوق اخلبيز ، امللح و اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج.
الواقعة بالفئة:30         

الكلمة CHANDRIKA مكتوبة باخلط العري�ض ومن ا�سفلها العبارة BASMATI RICE اقل 
�سكل  ويليه  رفيع  ا�سالع وهو مر�سوم بخط  ثمانية  ويتكون من  �سكل هند�سي حمدب من اجلانبني  حجما 
�سكل  االعلى  ومن  و�سام  �سكل  ي�سارها  وعلى  خما�سية  جنمة  �سكل  العالمة  كلمات  وباعلى  اال�سالع  �سدا�سي 
وبينها  لالطار  االرب��ع  بالزوايا  موجودان  ال�سكلني  ونف�ض  زخرفيني  �سكلني  بني  تقع  خما�سية  جنوم  خم�سة 

خطوط م�ستقيمة توازي اطار العالمة والكل بطريقة مميزة.  
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751



•• اأبوظبي- وام:

املن�سوري  ���س��ع��ي��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  امل��ه��ن��د���ض  م���ع���ايل  ب��ح��ث 
الدولة  �سكرتري  باول�ض  ب��اول  �سعادة  مع  االقت�ساد  وزي��ر 
لل�سوؤون اخلارجية و�سكرتري الدولة لدى وزارة االقت�ساد 
البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  �سلوفاكيا  بجمهورية 
و�سبل دعمها وتطويرها خا�سة على ال�سعيد االقت�سادي 

والتجاري واال�ستثماري.
م�سرتكة  اقت�سادية  جلنة  ت�سكيل  اإمكانية  اللقاء  وتناول 
بني البلدين لتعزيز التعاون االقت�سادي وتقوية الروابط 

بني جمتمع االعمال يف البلدين.
وزارة  ان  اخل�سو�ض  بهذا  املن�سوري  الوزير  معايل  واأك��د 
االقت�ساد حتر�ض على تفعيل اللجان االقت�سادية امل�سرتكة 
القائمة حاليا مع عدد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة ويف 
ال��دول التي  ذات الوقت ت�سعى لتاأ�سي�ض جلان جديدة مع 
تربطنا بها م�سالح اقت�سادية وجتارية خا�سة وان العامل 
اأ�سبح  حيث  ال�سابقة  امل��راح��ل  عن  خمتلفة  مبرحلة  مير 
خمتلف  يف  ال�سائد  التوجه  هو  امل�سرتك  التعاون  مفهوم 

الكيانات االقت�سادية حول العامل.
واأ�سار اىل اأن عامل اليوم يعي�ض ع�سر التحالفات والتكتالت 
خمتلف  بني  اجلهود  وتن�سيق  التعاون  اأط��ر  ير�سخ  ال��ذي 

تعزيز  على  ال���وزارة  حر�ض  م��وؤك��دا  العاملية  االقت�ساديات 
التعاون االقت�سادي مع خمتلف دول العامل.

وتناول اللقاء م�ساألة افتتاح مكتب ثمثيل جتاري ل�سوفاكيا 
ا�ستعداد  املن�سوري  الوزير  معايل  اأك��د  حيث  االإم���ارات  يف 
اخل�سو�ض  ب��ه��ذا  ال��الزم��ة  الت�سهيالت  لتقدمي  ال����وزارة 
التجاري  ال��ت��م��ث��ي��ل  م��ك��ت��ب  اف���ت���ت���اح  اأن  ع��ل��ى  ..م�������س���ددا 
ال�سلوفاكي يف االإمارات �سيعطي دفعا للعالقات التجارية 
واالقت�سادية بني الطرفني و�سيعززها مبا يخدم االأهداف 
االإمنائية امل�سرتكة بني االمارات و�سلوفاكيا كما اأن مكتب 
بني  التجاري  التبادل  بزيادة  �سي�ساهم  التجاري  التمثيل 
نهاية  يف  دره��م  مليون   567 يتجاوز  مل  ال��ذي  البلدين 
2011 وهذا الرقم املتوا�سع ن�سبيا ال يتما�سى مع  العام 
امكانية وطموح البلدين بامل�سي قدما بالعالقات الثنائية 

وخا�سة على ال�سعيد االقت�سادي والتجاري.
كما اأكد اأهمية بذل �سركات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ض يف 
التعاون وزيادة  للم�ساهمة يف تعزيز  اأكرب  البلدين جهودا 
التعاون  افاق  تو�سيع  خالل  من  التجارية  املبادالت  حجم 
امل�سرتكة  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل�����س��اري��ع  وال��ت��خ��ط��ي��ط الإق���ام���ة 
وتكثيف الزيارات املتبادلة وامل�ساركة يف املعار�ض التي تقام 

يف البلدين.
بيئة ومناخ  اإىل وج��ود عوامل م�سرتكة يف  واأ���س��ار معاليه 

التعاون  تدعم  و�سلوفاكيا  االم����ارات  م��ن  ك��ل  يف  االأع��م��ال 
االقت�سادي والتجاري واال�ستثماري بني اجلانبني اأبرزها 
اأوروبيا  مركزا  براتي�سالفيا  ال�سلوفاكية  العا�سمة  ك��ون 
املتميز  اجل��غ��رايف  موقعها  ب�سبب  اللوجي�ستية  للخدمات 
يف و�سط القارة االأوروبية يف حني اأن دولة االمارات تعترب 
مركزا جتاريا عامليا بامتياز ي�سل ما بني ال�سرق والغرب 
ونقطة توا�سل والتقاء ملختلف قارات العامل وما عزز من 
متتعها  احليوي  اجل��غ��رايف  االم���ارت  موقع  ومكانة  اأهمية 
حيوية  م��راف��ق  ووج����ود  وم��ت��ط��ورة  ح��دي��ث��ة  حتتية  ببنية 
وموانئ  م��ط��ارات  م��ن  ف��ري��دة  عاملية  مبوا�سفات  �سخمة 

و�سبكة طرق حديثة.
الت�سهيالت  ك���اف���ة  ل��ت��ق��دمي  ال�������وزارة  ا���س��ت��ع��داد  واأب������دى 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  ت�ساعد  التي  واالإمكانات  واخلدمات 
االم����ارات  دول���ة  امل��ج��زي يف  اال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ال�سلوفاكية 
وما  االم����ارات  يف  اجل���اذب  اال�ستثماري  امل��ن��اخ  اىل  م�سريا 
ومغرية  جمزية  ا�ستثمارية  فر�ض  من  ال��دول��ة  به  تزخر 
يف كافة املجاالت والقطاعات مع وجود منظومة ت�سريعية 

ع�سرية.
ورك���ز ال��ل��ق��اء على اأه��م��ي��ة تكثيف ال���زي���ارات امل��ت��ب��ادل��ة بني 
البلدين  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف  االأع���م���ال  امل�����س��وؤول��ني ورج����ال 
خا�سة يف ظل توفر الفر�ض اال�ستثمارية يف الدولتني ويف 

ال�سياق مت االتفاق على قيام وفد اقت�سادي وجتاري  هذا 
الوزير  برئا�سة معايل  امل�ستوى  رفيع  اإماراتي  وا�ستثماري 
وت�سليط  ال��ع��الق��ات  لتعزيز  �سلوفاكيا  ب��زي��ارة  املن�سوري 
ال�سوء على الفر�ض اال�ستثمارية املتوفرة لدى اجلانبني 

ومتتني الروابط بني جمتمع االعمال يف البلدين.
واأ����س���اد امل�����س��وؤول ال�����س��ل��وف��اك��ي ال�����س��ي��ف ب��اخل��ط��وات التي 
املالية  االأزم��ة  تداعيات  لتطويق  االم���ارات  دول��ة  اتخذتها 
دولة  اقت�ساد  تعايف  خطوات  �سرعة  ع��ززت  والتي  العاملية 
االمارات وهذا يوؤكد الروؤية احلكيمة لقيادة دولة االمارات 
التي اتخذت من االإجراءات واخلطوات ما كفل القت�سادها 
متا�سكه وحافظ على قوته وعزز دوره يف م�سرية التنمية.

واأكد وجود فر�ض ا�ستثمارية مغرية يف بالده وخا�سة يف 
وال�سياحة  الغذائية  وال�سناعات  ال�سحية  الرعاية  قطاع 
يف  ا�ستثمارية  �سراكات  قيام  اإمكانية  اإىل  م�سريا  وغريها 
اأن  ال��ذي ميكن  االأم��ر  الواعدة  والقطاعات  املجاالت  هذه 

يعود بفوائد على اجلانبني.
االم����ارات  ب��ن��م��وذج  اإع��ج��اب��ه  ال�سلوفاكي  امل�����س��وؤول  واأب����دى 
االقت�سادي معتربا اأن االإمارات عززت من مكانتها العاملية 
اإثر النه�سة االقت�سادية الهائلة التي �سهدتها معربا عن 
م�ستويات  اإىل  اجلانبني  بني  بالعالقات  االرتقاء  يف  اأمله 

اأف�سل وخا�سة على ال�سعيد االقت�سادي والتجاري.

•• دبي-وام:

ومقرها  املالية  االأ�سواق  يف  للمتداولني  االإم��ارات  جمعية  دعت 
دبي امل�ساركني يف مومتر االأ�سواق املالية العاملية ال�سنوي ال� 52 
الذي عقد يف �سنغافورة يف االأ�سبوع املا�سي..اإىل اإجراء تعديالت 
املالية  االأ���س��واق  تطور  يف  تتحكم  التي  الدولية  القوانني  على 
ال�سيا�سية  امل�ساكل  الناجمة عن  ال�سلبية  التاأثريات  مبا يجنبها 
جمل�ض  رئي�ض  الها�سمي  حممد  وق��ال  املعا�سرة.  واالإقت�سادية 
اإدارة جمعية االإمارات للمتداولني يف االأ�سواق املالية يف ت�سريح 
ام�����ض..اإن��ه حث خ��الل م�ساركته يف  اأن��ب��اء االإم���ارات وام  لوكالة 
مداوالت املوؤمتر على �سرورة اإيجاد حلول واقرتاحات للق�سايا 
طريق  عن  امل�سارف  م�ستقبل  على  توؤثر  اأن  املحتمل  من  التي 
التو�سل اإىل منوذج اإقت�سادي جديد ت�سارك فيها جميع الدول 
خ�سو�سا الكربى منها ذات الثقل االإقت�سادي عامليا يراعى فيها 
م�سلحة املجتمع الدويل. واأ�ساف اأن امل�ساركني يف املوؤمتر الذي 
اآراء خمتلفة يف  الواقع والنفوذ قدموا  اآ�سيا  عقد بعنوان تفهم 
حماولة الإيجاد طريق م�سرتك حلل امل�ساكل الرئي�سة التي يئن 
منها االقت�ساد العاملي واالأ�سواق املالية الدولية . وكانت جمعية 
املوؤمتر  �ساركت يف  قد  املالية  االأ�سواق  للمتداولني يف  االإم��ارات 
الذي نظمته املنظمة العاملية للمتداولني يف البور�سات العاملية 
اآي ملدة خم�سة ايام بوفد �سم الها�سمي و�سلمان هادي  اإيه �سي 
للجمعية.  امل���ايل  امل��دي��ر  عبيد  وع��ه��ود  ع��ام اجلمعية  �سر  اأم���ني 
نائب  �سامنوجاراتنام  ثارمان  افتتحه  ال��ذي  املوؤمتر  يف  و�سارك 

مايل  خبري  رئي�ض وزراء �سنغافورة وزير املالية اأكرث من 600 
44 دولة من بينها دولة االإم��ارات العربية املتحدة  وبنكي من 
عاملية  ل�سركات  تنفيذيني  روؤ�ساء  من  كبري  عدد  اإىل  باالإ�سافة 
املوؤمتر  اأن  الها�سمي  واأو�سح  املالية.  االأ���س��واق  جمال  يف  عاملة 
تعر�ض للق�سايا االإقت�سادية الكلية التي توؤثر على اأ�سواق املال 
العاملية مركزا على االأ�سواق االآ�سيوية مع اهتمام خا�ض بال�سني 
االأ�سواق  ويف  العاملي  االقت�سادي  امل�سهد  يف  مكانتها  تدعم  التي 

يف  للمتداولني  االإم�����ارات  جمعية  وف��د  اأن  اإىل  واأ���س��ار  امل��ال��ي��ة. 
االأ�سواق املالية � التي تاأ�س�ست يف نهاية عام 2011 حتت مظلة 
اإيه �سي اآي انتهز فر�سة م�ساركته يف املوؤمتر لتوثيق العالقات 
باأهدافها  ول��ل��ت��ع��ري��ف  امل��ن��ظ��م��ة  يف  االأع�������س���اء  اجل��م��ع��ي��ات  م���ع 
العام  م��دار  على  تطلقها  التي  املختلفة  التدريبية  وبالربامج 
القطاعات  باأعمال  معرفتهم  لتو�سيع  االإماراتيني  للمتداولني 

البنكية يف االأ�سواق املالية املحلية والعاملية . 

•• الفجريه-وام:

بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
االأعلى  املجل�ض  ع�سو  ال�سرقي  حممد 
���س��م��و ال�سيخ  ال��ف��ج��رية ..ح�����س��ر  ح��اك��م 
حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل 
عهد الفجرية وال�سيخ �سالح بن حممد 
ال�����س��رق��ي رئ��ي�����ض م��ي��ن��اء ال��ف��ج��رية ام�ض 
للتزود  الفجريه  ملتقى  اأعمال  انطالق 
بالوقود فوجكون 2013 بفندق �سيجي 
وم�سوؤول  خبري   300 مب�ساركة  الديار 
دولة   23 النفط وال��وق��ود من  يف قطاع 

من خمتلف القارات وي�ستمر يومني.
���س��ع��ي��د الكندي  ال��دك��ت��ور حم��م��د  وق����ال 
رئي�ض اللجنة املنظمة لفوجكون 2013 
للمنتجات  الفجرية  ل�سركة  العام  املدير 
ال��ب��رتول��ي��ة ف���ى ك��ل��م��ت��ه االف��ت��ت��اح��ي��ة اإن 
بالوقود  للتزود  الثامن  الفجرية  ملتقى 
التزود  ل�����س��ن��اع��ات  اأف�����س��ل وج��ه��ة  ي��ع��د 
واإن  عامليا  البحري  والتموين  ب��ال��وق��ود 
با�ست�سافة  تت�سرف  ال��ف��ج��رية  ح��ك��وم��ة 
من  �سل�سلة  ي�����س��ه��د  ظ���ل  ال����ذي  امل��ل��ت��ق��ى 
انطالقته  م��ن��ذ  وامل��ن��اق�����س��ات  احل�����وارات 
املنظمة  اللجنة  واجتهدت   2003 ع��ام 
وامل�ساركون  امل��وؤمت��ر  �سيوف  ي��ك��ون  الأن 
امل�ستقلة  والروؤية  الربامج  فيه من ذوي 
والتحليل  املناق�سة  يف  امل�ساهمة  جلهة 
ل���ك���اف���ة ال����ت����ط����ورات ال���ت���ي مت�������ض قطاع 

العاملية  التطورات  واأث��ر  بالوقود  التزود 
احليوي  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ودور  ال��ق��ط��اع  يف 
اإم��ارة الفجرية ب�سفتها  يف تعزيز موقع 
رائدة يف هذا املجال ونت�سرف با�ست�سافة 
القرار من  و�سانعي  اخل��رباء  نخبة من 
ال���ع���امل مت���ي���زا يف قطاع  اأك�����رث م��ن��اط��ق 
التزود بالوقود. واأكد الكندي اأن امللتقى 
املهمة  االقت�سادية  االأح���داث  من  اأ�سبح 
الكثري  قبل  م��ن  وا���س��ع��ا  اهتماما  وي��ج��د 
ال�سفن  بتزويد  تهتم  التي  ال�سركات  من 
امللتقى  اأن  ..م�سيفا  ال��وق��ود  وت��خ��زي��ن 
اأن  بعد  امل��وؤمت��رات  م��رك��ز  برعاية  ينظم 
وحاز  النطاق  وا�سع  دوليا  اعرتافا  حقق 
التزود  ���س��ن��اع��ات  م���ن ج��م��ع��ي��ات  دع���م���ا 
البحرية  وامل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ب���ال���وق���ود 
فرع   - البحري  املالحة  الدولية ومعهد 

االإمارات وبات احلدث الوحيد من نوعه 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط الذي يحظى 
اأن  بعد  جم��ال��ه  يف  رائ���دة  عاملية  ب�سمعة 
ح�سوره  تعزز  و  لالأف�سل  كثريا  تطور 
مبوقعه  الفجرية  مليناء  يعود  والف�سل 
التطويرية  وم�����س��اري��ع��ه  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
تنظيم  ان  اىل  ..وا����س���ار  اال�سرتاتيجية 
احلدث ي�ساعد على اإظهار قدرات امليناء 
تخزين  جم����ال  يف  احل������ادث  وال���ت���و����س���ع 
البيئية  امل��خ��اط��ر  م��ن  للتقليل  ال���وق���ود 
البحر  ع��ر���ض  ب��ال��ت��خ��زي��ن يف  اخل��ا���س��ة 
اآمن  االأر����ض  على  التخزين  اأن  باعتبار 

واأح�سن واأو�سع من التخزين يف البحر.
واأو�سح املهند�ض حممد عبيد بن ماجد 
دائ���رة االق��ت�����س��اد وال�سناعة  ع��ام  م��دي��ر 
ميثل  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  ال���ف���ج���رية  ب��ح��ك��وم��ة 

ب��ال��وق��ود وتاأتي  ل��ل��ت��زود  ق���اع���دة ���س��ل��ب��ة 
اأهميته كونه يعزز مكانة اإمارة الفجرية 
باعتبارها العبا رئي�سيا يف ال�سوق العاملية 
حيث يرتكز على تبيان اأحدث التطورات 
توؤثر  التي  الق�سايا  وحتليل  بالفجرية 
والتموين  ب���ال���وق���ود  ال���ت���زود  جت�����ارة  يف 
وت������ط������ورات خ�����ط االأن�����اب�����ي�����ب وت���وف���ري 
حتليالت جديدة عن الق�سايا التي توؤثر 
يف متوين وقود قطاع النفط مبا يف ذلك 
الت�سغيلية  والتطورات  البيئية  الكوارث 
وال��ت��ع��دي��الت االأخ����رية الأن��ظ��م��ة الوقود 
البحري واإدارة اجلودة .. م�سريا اإىل اأن 
هنالك جل�سات لتبيان امل�ساريع النفطية 
اإىل  بالفجرية  حدثت  التي  وال��ت��ط��ورات 
الطبيعي  ل��ل��غ��از  م��ك��ر���س��ة  جل�سة  ج��ان��ب 
اإمكانية  يف  ال��ن��ظ��ر  ب��ه��ا  م��ن��وط  امل�����س��ال 

كوقود  امل�سال  الطبيعي  الغاز  ا�ستخدام 
بحري حيوي قابل للحياة وكمية الطلب 
باعتبار  امل�����س��ال  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ���از  ع��ل��ى 
لالأنظمة  ت��ت�����س��دى  ال�����س��ن��اع��ة  ه���ذه  اأن 
البحرية اجلديدة التي حتد من حمتوى 
الكربيت يف الوقود البحري والتحكم يف 
مراد  مو�سى  الكابنت  واأك��د  االنبعاثات. 
عبداهلل مدير عام ميناء الفجرية ع�سو 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل���� ف��وج��ك��ون 2013 
حر�ض الفجرية على اتباع ا�سرتاتيجية 
ت�سمح لها بتوفري خدمات متميزة لت�سهم 
املحطات  ب���ني  م���ن  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  يف 
االأربعة االأوىل يف العامل وهي �سنغافورة 
روت���ردام وهيو�سنت وجعل  و  الفجرية  و 
الهندي  املحيط  التي تطل على  االإم��ارة 
واح���دة م��ن اأف�����س��ل ن��ق��اط ت���زود ال�سفن 

بالوقود وتخزين النفط يف العامل.
للموؤمتر  االفتتاحية  اجلل�سة  نهاية  ويف 
اللجنه  رئ��ي�����ض  ال��ك��ن��دى  ال��دك��ت��ور  �سكر 
امل��ن��ظ��م��ه احل�������س���ور واك�����د ع��ل��ى حر�ض 
واه��ت��م��ام ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حمد 
املجل�ض  ع�����س��و  ال�������س���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
االأع���ل���ى ح��اك��م ال��ف��ج��رية و���س��م��و ال�سيخ 
ال�سرقي  ب���ن حم��م��د  ب���ن ح��م��د  حم��م��د 
ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية وال�����س��ي��خ ���س��ال��ح بن 
ال�سناعه  دائ���ره  رئي�ض  ال�سرقى  حممد 
واالقت�ساد على اقامة مثل هذه امللتقيات 

واملوؤمترات الدولية.

املال والأعمال

27

وزارة القت�ساد تبحث تعزيز التعاون القت�سادي والتجاري مع �سلوفاكيا 

جمعية الإمارات للمتداولني تدعو اإىل اإجراء تعديالت على القوانني 
الدولية التي تتحكم يف الأ�سواق املالية

حممد بن حمد ال�سرقي يح�سر انطالق اأعمال ملتقى الفجرية
 للتزود بالوقود فوجكون 2013 

بروج ت�سارك يف معر�س ال�سرق الأو�سط الزراعي بدبي 
•• اأبوظبي -وام: 

ت�سارك بروج الأول مرة يف معر�ض ال�سرق االأو�سط الزراعي اجرا 2013 
الدويل للموؤمترات واملعار�ض  الذي انطلقت فعالياته ام�ض يف مركز دبي 

وي�ستمر ثالثة اأيام.
لربوج  منا�سبة  من�سة  الزراعي  االأو�سط  ال�سرق  وموؤمتر  معر�ض  ويوفر 
التي  املبتكرة  البال�ستيكية  احللول  من  املتنوعة  جمموعتها  ال�ستعرا�ض 
لت�سنيع  الفريدة  التقنيات  اأح��دث  ا�ستخدام  خ��الل  من  ال�سركة  توفرها 
رقائق اأغطية البيوت الزراعية البال�ستيكية املتينة واأنظمة ري املزروعات 
ال��زراع��ي��ة وحت�سني  امل��ح��ا���س��ي��ل  ح��ج��م  زي����ادة  ت�����س��اه��م يف  ال��ت��ي  بالتنقيط 

جودتها.
وقال ح�سني �سلطان لوتاه النائب االأول للرئي�ض التنفيذي يف ال�سرق االأو�سط 
واأفريقيا يف بروج اإن م�ساركة بروج يف هذا احلدث يوفر لنا الفر�سة لتعزيز 
التزامنا باالإ�ستدامة من خالل احللول البال�ستيكية املبتكرة التي نوفرها 
ال��زراع��ي ومتكني  االإن��ت��اج  زي��ادة حجم  ت�ساهم يف مواجهة حتديات  والتي 
تطبيقات  با�ستخدامهم  الزراعية  منتجاتهم  جودة  حت�سني  من  املزارعني 
ذات طبيعة م�ستدامة كرقائق اأغطية البيوت الزراعية البال�ستيكية املتينة 

واأنظمة الري الفعالة التي توفر يف ا�ستهالك املياه.
واأ�ساف ان احللول البال�ستيكية التي توفرها بروج من مادة البويل اإيثيلني 
املعززة بتقنية بور�ستار ت�سكل فائدة كبرية لكافة تطبيقات زراعة املحا�سيل 
وتخزينها وت�ساهم ب�سكل فعال يف حت�سني املنتجات الزراعية وتقلي�ض زمن 

دورة النمو.
يف  ت�سهم  حلول  توفري  على  تركيزها  خ��الل  م��ن  ب��روج  �سركة  وت�ستخدم 
ت�ستخدم  م��ادة  الإن��ت��اج  الفريدة  بور�ستار  تقنية  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج  حت�سني 
هذه  تعمل  حيث  البال�ستيكية  الزراعية  البيوت  اأغطية  رقائق  �سناعة  يف 
وتن�سرها  لتختزنها  اخل���ارج  م��ن  ال�سم�ض  اأ�سعة  امت�سا�ض  على  الرقائق 
بالت�ساوي على كافة املزروعات والنباتات داخل الدفيئة لتح�سني وت�سريع 
البال�ستيكية  الزراعية  البيوت  اأغطية  رقائق  ت�ساهم  كما  منوها.  عملية 
بور�ستار بقدرتها على حماية  بتقنية  املعزز  اإيثيلني  البويل  امل�سنوعة من 
يف  حتى  الغ�ض  مظهرها  على  واملحافظة  التلف  من  الزراعية  املحا�سيل 

الظروف املناخية ال�سعبة.
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اأدناتكو واإجن�سكو توؤكد ا�ستمرارها يف �سناعة ال�سحن 
رغم الظروف ال�سعبة بال�سوق العاملية لناقالت النفط

•• الفجرية-وام: 

اأبوظبي الوطنية  اإجن�سكو التزام �سركة برتول  اأدناتكو و  اأكد الدكتور علي عبيد اليبهوين الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
اأدنوك وجمموعة �سركاتها باحلفاظ على وجودها القوي يف �سناعة ال�سحن على الرغم من الظروف التجارية ال�سعبة 
التي تواجهها ال�سوق العاملية لناقالت النفط . وقال اليبهوين يف كلمة له اأمام منتدى الفجرية للنفط وتزود ال�سفن 
الوطنية اأجنزت  اأبوظبي  ناقالت  �سركة  اليوم..اإن  الفجرية  يف  بداأ  الذي  بالوقود يف دورته الثامنة فوجكون 2013 
موؤخرا تو�سيعا كبريا الأ�سطولها البحري م�سريا اإىل اأنه على مدى العامني املا�سيني �سلمت ال�سركة 17 �سفينة جديدة 
اأ�سطولنا االآن  اأنه يبلغ جمموع  من بينها ناقالت املنتجات البرتولية و�سفن ب�سائع ال�سب و�سفن احلاويات. واأ�ساف 
30 �سفينة مما يجعلها العبا رئي�سيا ومتناميا يف �سناعة النقل البحري يف املنطقة ونحن م�ستمرون يف النمو ..م�سريا 
اىل اأن اأدناتكو �ستقوم بت�سلم ناقلة جديدة لغاز االإيثيلني امل�سال والتي �ستنقل االإثيلني من دولة االإمارات اإىل االأ�سواق 
العاملية..واأعرب اليبهوين يف بداية كلمته عن �سكره حلكومة الفجرية وال�سركة املنظمة لهذا املنتدى . واأكد اعتزازه 
بوترية النمو والتطور التي حدثت يف اإمارة الفجرية خالل ال�سنوات املا�سية حتى اأ�سبحت واحدة من اأهم مراكز �سناعة 
النفط والنقل البحري يف دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية . وقال اإن امل�ساريع اال�سرتاتيجية الكربى التي مت 
تنفيذها حاليا يف االإمارة مثل خط االأنابيب اجلديد لت�سدير النفط من اأبوظبي والذي مت اجنازه منذ اأقل من عام 
وامل�سفاة اجلديدة املقرر اإن�ساوؤها وعدد متزايد من حمطات التخزين يعني اأن الفجرية �ست�ستمر يف منوها املتزايد من 
حيث النفوذ اال�سرتاتيجي واالأهمية االقت�سادية. واأ�ساف اأن الفجرية بالن�سبة ل�سركة اأدناتكو و اإجن�سكو اأكرب بكثري 
من جمرد مكان للتزود بالوقود واالإمداد واخلدمات االأخرى ال�سرورية الأ�سطولها .. بل انها اأحد اأهم املوانئ املف�سلة 
لديها وياأتي منها العديد من ال�سباط والطالب البحريني الذين تعتمد عليهم ال�سركة يف بناء م�ستقبل م�سرق لها . 
وتناول اليبهوين يف كلمته حالة ال�سوق العاملي لناقالت النفط وقال اإنه من الوا�سح اأن الو�سع احلايل الذي يواجهه 
مالك الناقالت لي�ض على ما يرام حيث اأن اأ�سعار ال�سرائح كلها تقريبا باال�ستثناء من الغاز الطبيعي امل�سال هي عند اأدنى 
م�ستوياتها يف االأمد الطويل..واأ�سار فى هذا ال�سدد اىل اأنه يف �سهر فرباير وحده هبطت اأ�سعار �سوق الناقالت العمالقة 
يف جميع االأ�سواق مبعدل 15 يف املائة من م�ستويات منخف�سة باالأ�سل كما اأن معدالت الناقالت من ال�سرق االأو�سط 
اإىل الغرب اإنخف�ست بن�سبة 20 يف املائة وكذلك فئة �سيوزماك�ض من الناقالت فيما جاءت االأخبار ال�سارة الوحيدة من 

�سوق الناقالت اأفراماك�ض التي �سهدت ارتفاعا يف االأ�سعار مبعدل خم�سة يف املائة. 

برنامج متويل التجارة العربية يوقع خطوط ائتمان 
العام املا�سي بقيمة 870 مليون دولر اأمريكي 

•• اأبوظبي-وام:

برنامج  وقعها  التي  االئتمان  خطوط  التفاقيات  االإجمالية  القيمة  بلغت 
 870 الوطنية  وك��االت��ه  مع   2012 ع��ام  خ��الل  العربية  التجارة  متويل 

مليون دوالر اأمريكي.
كما بلغت قيمة ال�سحوبات خالل العام حوايل 796 مليون دوالر اأمريكي 
لريتفع اإجمايل ما وفره الربنامج منذ اإن�سائه يف متويل التجارة العربية 

اإىل حوايل 9.2 مليار دوالر اأمريكي.
اأعلن ذلك الدكتور جا�سم املناعي الرئي�ض التنفيذي رئي�ض جمل�ض االإدارة 
لربنامج متويل التجارة العربية يف تقرير قدمه اىل اجلمعية العمومية 
فيه  ومت  باأبوظبي  الربنامج  مبقر  ام�ض  عقدته  اجتماع  خالل  للربنامج 

ا�ستعرا�ض منجزات الربنامج خالل عام 2012.
ح�سر االجتماع ال�سنوي ال�24 للجمعية العمومية للربنامج ممثلون عن 
وال�سندوق  العربي  النقد  �سندوق  مقدمتهم  ويف  الربنامج  يف  امل�ساهمني 
ال��ع��رب��ي ل��الإمن��اء االق��ت�����س��ادي واالج��ت��م��اع��ي وع���دد م��ن ال��ب��ن��وك املركزية 

والتجارية واملوؤ�س�سات والهيئات املالية املتخ�س�سة يف الدول العربية.
واأ�سار التقرير اىل اأنه مت خالل العام املا�سي اأي�سا ت�سمية وتعيني وكالتني 
املعتمدة يف  الوطنية  الوكاالت  اأثرها عدد  ارتفع على  وطنيتني جديدتني 

جميع الدول العربية لي�سبح 200 وكالة وطنية.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  171111      بتاريخ : 2012/03/26 
 با�س������م : تاج وند للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(

 وعنوانه :  �ض.ب: 80606 ، دبي – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

خدمات جتميع ت�سكيلة من املنتجات مل�سلحة االآخرين وذلك لتمكينهم من معاينتها و�سرائها ب�سهولة عند 
احلاجة )با�ستثناء خدمة النقل( وذلك من خالل متاجر البيع باجلملة ومتاجر البيع بالتجزئة وعن طريق 
االنرتنت والقنوات التلفزيونية وحتديدا؛ املاكينات التقيلة امل�ستخدمة يف ان�ساء املباين واالن�ساءات االخرى 
وهي ؛ الرافعات ؛ البلدوزرات "جرافات" ، رافعات االحمال الثقيلة ؛ رافعات االحمال املتو�سطة ؛ الرافعات 

ال�سوكية ، اال�سترياد والت�سدير جلميع املنتجات املذكورة.
الواقعة بالفئة:35          

احلروف الالتينيةTGT  مكتوبة �سمن اجلزء اال�سفل اال�سطواين ال�سكل الذي ميثل قاعدة تاج مر�سوم 
مميزة  بطريقة  واجلميع   TAJVAND بحجم كبري ومن اليمني كتبت العبارة الالتينية

اال�س��رتاطات : دون �سرط ،
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :172665      بتاريخ : 2012/04/25    
با�س������م:   واروم الكرتيك ميدل اي�ست للتجارة �ض.ذ.م.م  

وعنوانه : �ض.ب: 122705، دبي – االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

االآجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالجهزة 
واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ض واال�سارة والراقبة )اال�سراف( واالنقاذ والتعليم، اأجهزة 
واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو ار�سال 
اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديوية 
رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، اآليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�سجيل النقد، 

اآالت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزةالكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اطفاء احلرائق، 
الواقعة بالفئة: 9  

احلرف الالتيني H. مكتوب باخلط العري�ض باللون االبي�ض �سمن �سكل هند�سي مكون من جزئني احدهما 
H واجلزء اال�سفل باللون  من االعلى باللون االحمر ويغطي بع�ض من اجلزء االمين العلوي من احلرف 
اال�سود  باللون   WAROM الكلمة  اال�سفل  لذات احلرف ومن  اال�سفل  االزرق ويغطي بع�ض من اجلزء 

والكل بطريقة مميزة جدا.  
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  172075        بتاريخ : 2012/04/16   
 با�س������م : كاريا ل�سيانة التكييف )�ض.ذ.م.م( 

وعنوانه :  �ض.ب: 16365 ،دبي ، - االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اإن�ساء املباين واالإ�سالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع
الواقعة بالفئة:37           

ال�سمال للحرف الالتيني  العلوي ناحية  باللون االحمر يوجد باجلزء  املئوية  ْ  رمز مقيا�ض درجة احل��رارة 
C املكتوب باخلط العري�ض باللون االزرق ومن اال�سفل كتبت العبارة الالتينية casp باللون االزرق والكل 

بطريقة مميزة 
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  171108    بتاريخ : 2012/03/26    
 با�س������م:   جي مارك ال�سرق االو�سط �ض م ح

وعنوانه : �ض.ب:41778 ، ال�سارقة – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

فئات  واردة يف  املواد وغري  امل�سنوعة من هذه  واملنتجات  وامليكا  واالأ�سب�ستو�ض  وال�سمغ  والغوتابر�سا  املطاط 
اأنابيب   ، والعزل  واحل�سو  التغليف  ، مواد  الت�سنيع  الإ�ستعمال يف  بالبثقل  ، مواد بال�ستيكية مت�سكلة  اأخ��رى 

مرنة غري معدنية.
الواقعة بالفئة:17   .  

G منها بحجم اكرب واعر�ض وجميعها  GFlex مكتوبة باحرف عري�سة وكتب  حرف  الالتينية  العبارة 
مكتوبة بطريقة مميزة. 

اال�س��رتاطات : دون �سرط ،
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  139375      بتاريخ : 2010/02/22 
 با�س������م : ال�سيد/ حممد علي يد اهلل كياين بيكاين 

 وعنوانه :  �ض ب:30776 ، دبي – االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واجهزة وادوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالجهزة 
واالدوات الب�سرية واجهزة وادوات الوزن والقيا�ض واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( ، واالنقاذ والتعليم ، اجهزة 
وادوات تو�سيل او فتح او حتويل او تكثيف او التنظيم او التحكم غي الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�سجيل او 
اآلية  واآليات  ار�سال او �سخ ال�سوت او ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اقرا�ض ت�سجيل ، ماكينات بيع 
لالجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�سجيل النقد ، اآالت حا�سبة ، معدات واجهزة حا�سوب ملعاجلة البيانات 

اجهزة اطفاء احلرائق . 
الواقعة بالفئة:9        

كلمة HAMILTON مكتوبة بطريقة مميزة. 
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 159947   بتاريخ : 2011/07/14 
با�س������م:  ال�سيد/ حممد ا�سلم حممد انور �ساوانيواال 

وعنوانه :   دهاواين كاي تي- بناية رقم : 3 غاالنو منرة  4- غاالين – مومباي – الهند  
املنتجات/اخلدمات :

م�ستح�سرات ق�سر االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان  

الواقعة بالفئة: 3 
 الكلمة Halal مكتوبة باخلط العري�ض بحجم كبري ور�سمت �سرطة احلرف H على �سكل خط عري�ض مئل 
ور�سم خط �سغري افقي باعلى حرف a منها وتبتدا من اعاله خطوط متتد متقو�سة اىل اليمني ثم تنحني 
 with MISWAK العبارة  كتبت  اليمني  ومن   H احل��رف  ا�سفل  اىل  وتنتهي  الكلمة  با�سفل  متقو�سة 
Flavor  ومن اال�سفل كرر نف�ض ر�سم اخلطوط املتقو�سة وكتبت العبارة حالل باخلط العري�ض بحجم كبري 
الغامق  الغامق والربتقايل  بااللوان االزرق  امل�سواك والكل وهي  العبارة مع مكهة  الكلمة كتبت  وعلى ميني 

واجلميع بطريقة مميزة جدا. 
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  170889       بتاريخ : 2012/03/21 
 با�س������م:   زوج للتجارة �ض.ذ.م.م.

وعنوانه : �ض. ب: 1899 ، دبي – االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية ؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو ؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
د ؛ اخلمرية  االأ�سو  النحل والع�سل  ؛ ع�سل  املثلجة  من احلبو ب ؛ اخلبز والفطائر واحللويا ت ؛ احللويات 

وم�سحوق ا خلبيز ؛ امللح ؛ اخلرد ل ؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل( ؛ البهارات ؛ الثلج.، 
الواقعة بالفئة:30.  

و  تلتقي  ZOOJ بطريقة فنية مميزة حيث  العبارة  ا�سفله وكتبت  تاج مر�سوم بطريقة مميزة ومن  �سكل 
منها  وتظهر   TRADING L.L.C العبارة  ا�سفلها  تتداخل احرفها مع بع�سها بطريقة مميزة ومن 
الي�سار  العبارة زوج للتجارة بحجم كبري وبا�سفل منها ناحية  ا�سفل منها  ويليها من  باهت  بخط   L.L.C

االخت�سار )�ض.ذ.م.م ( بخط باهت والكل بطريقة مميزة 
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  131123       بتاريخ : 2009/06/29  
 با�س������م : فريميت كيميكالز )ا.ع.م( �ض.م.ح

وعنوانه : �ض. ب: 42023  ، املنطقة احلرة باحلمرية – ال�سارقة ، االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

وزراعة  الب�ستنة  يف  وكذلك  ايف  الفوتوغر  والت�سوير  العلمي  واللبحث  ال�سناعة  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات 
النريان، م�ستح�سرات  ا�سمدة، مركبات اخماد  راتنج ا�سطنا عي غري معاج، بال�ستيك غري معالج.  الغابات، 

�سفي واحام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة يف ال�سناعة، 
الواقعة بالفئة:1             

افقي م�ستقيم ومن  االعلى خط  يقابل نظريه بطريقة عك�سية ومن  F مكرر  �سعار مميز مكون من حرف 
اال�سفل خطني افقيني متوازيني بينهما الكلمات FAIR MATE  كما توجد نف�ض الكلمات بحجم اكرب 

وبطريقة مميزة جدا من اجلهة اليمنى لل�سعار، اجلميع باللونني االبي�ض واال�سود ، 
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 167030  بتاريخ : 2011/12/22 
وعنوانه :   �ض.ب : 82839 –دبي –االمارات العربية املتحدة 

با�س������م:  النجم ال�ساكن لتجارة االلكرت ونيات 
املنتجات/اخلدمات :

 االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدواوت الت�سوير الفوتو غرايف وال�سينمائي واالجهزة 
واالدوات الب�سرية واأجهزة  وادوات الوزن والقيا�ض واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( واالنقاذ والتعليم، اأجهزة 
واأدوات لو�سل اأوفتح اأو حتويل اأوتكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو ار�سال 
اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�ض ت�سجيل ، ماكينات بيع اآلية واآليات لالجهزة 
التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت حا�سبة، معدات واأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات، اأجهزة 

اخماد النريان.  
الواقعة بالفئة: 9

العبارة CLASS HD  مكتوبة باخلط العري�ض ومن ا�سفلها خطني مموجني احدهما فوق االآخر اخلط 
االعلى منهما اطول من اال�سفل والكل �سمن خلفية م�ستطيلة واجلميع بطريقة مميزة. 

اال�س��رتاطات : دون �سرط ،
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  171858     بتاريخ : 2012/04/10   
 با�س������م : براند �سوق – م.م.ح  

وعنوانه :  �ض.ب:6637 ، دبي – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

خدمات جتميع ت�سكيلة من املنتجات مل�سلحة االآخرين وذلك من اجل متكينهم من معاينتها و�سرائها ب�سهولة 
امل�سنوعة  واملنتجات  املقلدة  املدبوغة  املدبوغة واجللود  ؛ اجللود  النقل( وحتديدا  عند احلاجة )عدا خدمة 
من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة، ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية 
، املظالت وال�سما�سي والع�سي، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج ، املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض، 

جميع اخلدمات املذكورة تتم طريق مواقع االنرتنت واخلط املبا�سر وعن طريق الطلب بالربيد. 
الواقعة بالفئة:35       

املقطع  م��ن   A ح���رف   وك��ت��ب  مميز  بخط  مكتوبة   BRANDSOUK.COM الالتينية  ال��ع��ب��ارة   
مميزة حيث كتب دون اجلزء الفا�سل من الو�سط ور�سم على �سكل زاوية توازي  فنية  بطريقة   BRAND

حدود احلرف من الداخل واجلميع بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  171961      بتاريخ : 2012/04/12 
 با�س������م : ذا هيب�ستري �ض.م.ح

وعنوانه :  �ض.ب: 214462 ، دبي -  االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

من  امل�ستهلكني  لتمكني  وذل���ك  النقل(  خ��دم��ة  )ع���دا  ال��غ��ري  مل�سلحة  املنتجات  م��ن  ت�سكيلة  جتميع  خ��دم��ات 
�سبكة االنرتنت  بالتجزئة وعن طريق  البيع  البيع باجلملة ومتاجر  ب�سهولة من متاجر  معاينتها و�سرائها 
والقنوات التلفزيونية وحتديدا؛ املالب�ض والاك�س�سوارات اخلا�سة بها ؛ اك�س�سوارات املنازل مثل االثاث املنزيل 

واملفرو�سات وجدران احلائط والزخرفيات ؛ االلكرتونيات واك�س�سواراتها ، اال�سترياد والت�سدير.
الواقعة بالفئة:35          

باهتة مبعرثة بطريقة  العري�ض وتظهر بداخل احرفها بقع  the Hipster H مكتوب باخلط  العبارة 
غري منتظمة وتظهر نقطة حرف i منها على �سكل م�ستطيل به بع�ض النقاط الباهتة املبعرثة ويوجد على 
الطريقة  بنف�ض  مر�سوم  عري�ض  م�ستدير  اطار  ويتو�سط  اخلط  بنف�ض  مكتوب   H الناحية اليمني حرف 

والكل بطريقة مميزة جدا
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  171617   بتاريخ : 2012/04/05  
 با�س������م:   ايه.اف.ات�ض.اأم اآي اأن �سي )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه : �ض.ب:6637 ، دبي – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

خدمات جتميع ت�سكيلة من املنتجات مل�سلحة الغري )عدا خدمة النقل( وذلك لتمكني امل�ستهلكني من معاينتها 
البيع بالتجزئة وعن طريق �سبكة االنرتنت والقنوات  البيع باجلملة ومتاجر  و�سرائها ب�سهولة من متاجر 

التلفزيونية وحتديدا؛ املالب�ض اجلاهزة ،املالب�ض اجلاهزة العربية ، املالب�ض اجلاهزة )االماراتية(
الواقعة بالفئة:35 .  

 AL NASHAMA كلمة الن�سامة مكتوبة بطريقة فنية مميزة ومن ا�سفلها بالالتيني كتبت الكلمة 
بخط مميز والكل بطريقة مميزة

اال�س��رتاطات : دون �سرط ،
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :171962       بتاريخ : 2012/04/12 
 با�س������م:   �سركة ار�ض الطواهر للتجارة العاغمة ) �ض.ذ.م. م(

وعنوانه : ديرة – دبي ، �ض.ب : 7730، هتف :2262074 فاك�ض: 2265248 
املنتجات/اخلدمات :

والفطائر  امل�سنوعة من احلبوب واخلبز  وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، اال�سطناعي  وال�ساغو والنب  والتابيوكا  وال�سكر واالرز  والكاكاو  وال�ساي  النب   
واحللويات ، واحللويات  املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل اال�سود ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل واخلل وال�سل�سة ، التوابل ، البهارات 
ا�سا�سها  م�سروبات   ، الب�سري  لال�ستهالك  نحل  �سمع   ، ال�سعري  دقيق   ، مق�سر  �سعري   ، مطحون  �سعري   ، للطعام  منكهة  م�ستح�سرات   ، الثلج    ،
 ، ال�ساي  ا�سا�سها  ، م�سروبات  العطرية  الزيوت  ، منكهات م�سروبات بخالف  القهوة  ا�سا�سها  ، م�سروبات  الكاكاو  ا�سا�سها  ، م�سروبات  ال�سوكوالته 
عوامل متا�سك البوظة )منتجات لالكل(  ، ب�سوكويت ، اخلبز ، الكعك ، الكيك ، م�ستح�سرات احلبوب ، العلكة )لي�ست لغايات طبية( ، ال�سوكولتة 
، مقبالت هندية )توابل( ، منتجات الكاكاو ، حلويات ، ملح الطعام ، الذرة ، رقائق الذرة ، دقيق الذرة ، الف�سار ، البوظة ، ك�سرتد ، زخارف للكيك 
، منكهات بخالف الزيوت  ، اغذية ن�سوية ، خمائر للعجني  ، مثلجات �ساحلة لالكل ، خال�سات للمواد الغذائية  ، توابل �سلطة  �ساحلة لالكل 
العطرية  ، منتجات طحن الدقيق ، هالميات )جلي( فواكه )حلويات( ، معكرونة ، خال�سة ال�سعري املنبت )امللت( للطعام ، مارزبانية ، مايونيز 
، �سل�سة مرق اللحم ، مطريات اللحوم لالغرا�ض املنزلية جوز الطيب ، دقيق �سوفان ومنتجات دقيق ال�سوفان ، حلويات فول �سوداين ، بيتزا 
، دقيق بطاطا للطعام ، م�سحوق كيك ، م�سحوق البوظة ، ملح حلفظ املواد الغذاية ، مهلبية ، تورتات حم�سوة باملربة او الفاكهة او املقبالت ، 
رافيويل ، بق�سماط ، زعفران )توابل( �ساغو ، ملح حلفظ املواد الغذائية ، �سندوي�سات ، مواد متا�سك ال�سجق ، ماء البحر )للطبخ( ، �سميد ، �سربات 
مثلجات ، دقيق �سويا ، �سل�سة �سويا ، فطائر �سينية، منتجات ن�سا للطعام ، ا�سابع �سو�ض )حلويات( ، كركم للطعام ، فانيال منكهة ، اع�ساب 
بحرية )توابل( ، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ، خمرية ، لنب جممد )حلويات مثلجة( ، جميع املنتجات املذكورة هي حدود وقوعها 

بالفئة )30( وغري املت�سمنة بالفئات االخرى
الواقعة بالفئة:30.  

اخلط  الطريقة  بنف�ض  مكتوبة   ROYAL الكلمة  اال�سفل  باللون االخ�سر ومن  باللون اال�سفر حوافها  العري�ض  SIMA باخلط  الكلمة 
وااللوان ومن اجلانبني االمين واالي�سر �سكل نبته باللون اال�سفر وهما �سمن خلفية حمراء ل�سكل هند�سي �سبه بي�ساوي مر�سوم بخط عري�ض 
ابي�ض ومكون من جمموعة ا�سلع مقو�سة واربع زوايا ويحاذيه اطار احمر وكرر من اال�سفل نف�ض ال�سكل وبذات االلوان والعنا�سر مكتوب بداخله 
بالعربية الكلمات �سيما رويال بااللوان اال�سفر واالخ�سر والكل �سمن خلفية رباعية �سفراء لها ا�سالع باخلط االخ�سر الرفيع ومن الداخل اطار 

زخريف بااللوان االحمر واالخ�سر واجلميع بطريقة مميزة
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  
يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :172488    بتاريخ : 2012/04/24  
وعنوانه :   �ض.ب: 377568، ديرة، البطني ، دبي- االمارات العربية املتحدة 

با�س������م:  ال�سيد/ اك�سياوبو رين 
املنتجات/اخلدمات :

االجهزة واالدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدواوت الت�سوير الفوتو غرايف وال�سينمائي واالجهزة 
واالدوات الب�سرية واأجهزة  وادوات الوزن والقيا�ض واال�سارة واملراقبة )اال�سراف( واالنقاذ والتعليم، اأجهزة 
واأدوات لو�سل اأوفتح اأو حتويل اأوتكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو ار�سال 
اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�ض ت�سجيل ، ماكينات بيع اآلية واآليات لالجهزة 
التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت حا�سبة، معدات واأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات، اأجهزة 

اخماد النريان، 
الواقعة بالفئة: 9 

 العبارة الالتينية Kemai   مكتوبة بطريقة مميزة. 
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  172073     بتاريخ : 2012/04/16  
 با�س������م :ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي    

وعنوانه : �ض. ب:1752 ، دبي  ، االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية ، االأرز،التابيوكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من 
، احللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل اال�سود، اخلمرية وم�سحوق  ، اخلبز والفطائر واحللويات  احلبوب 

اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات )التوابل (البهارات ، الثلج. 
الواقعة بالفئة:30       

الكلمة كرماجن مكتوبة بحجم كبري ويليها من اال�سفل الكلمة الالتينية KERMANJ والكل بطريقة 
مميزة 

اال�س��رتاطات : دون �سرط ،
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  172209       بتاريخ : 2012/04/18  
  با�س������م : ت�سو�سي للتجارة )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه :  �ض.ب: 41702   هاتف:2353982/04          2353982/04  ،  دبي – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

خدمات جتميع ت�سكيلة من املنتجات مل�سلحة الغري )عدا خدمة النقل( وذلك لتمكني امل�ستهلكني من معاينتها 
البيع بالتجزئة وعن طريق �سبكة االنرتنت والقنوات  البيع باجلملة ومتاجر  و�سرائها ب�سهولة من متاجر 
التلفزيونية وحتديدا؛ احلا�سب االآيل ولوازمها احلا�سب االآيل؛ برجميات احلا�سب االآيل )امل�سجلة م�سبقا(؛ 
؛  �سينمائي  ت�سوير  كامريات  فيديو؛  كامريات  للتنزيل؛  والقابلة  م�سبقا  امل�سجلة  االآيل  احلا�سب  برجميات 
ولوازمها؛  الت�سجيل  واجهزة  واملرئية  ال�سمعية  االجهزة  ؛   حا�سوب  ذاك��رات  فوتوغرايف؛  ت�سوير  كامريات 
االجهزة  غ��ي��ار  قطع  ول��وازم��ه��ا؛  املنزلية  الكهربائية  واالج��ه��زة  ؛  ال��ه��واء  ومكيفات  وال��غ�����س��االت  ال��ث��الج��ات 
الكهربائية وااللكرتونية ؛ االآالت احلا�سبة وقطع غيارها ؛ الهواتف ؛ الهواتف املتحركة ؛ ال�ساعات وقطع 

غيارها ؛ لعب االطفال.
الواقعة بالفئة:35          

العبارة الالتينية CHUSEI وعلى ي�سارها �سكل هند�سي مكون من اربعة ا�سكال هند�سية رباعية اال�سالع 
مر�سو�سة بطريقة هند�سية مميزة والكل بطريقة مميزة

اال�س��رتاطات : دون �سرط ،
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجاري 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  172050   بتاريخ : 2012/04/15   
 با�س������م:   ا�سفورد هولدينجز )م.م.ح(

وعنوانه : �ض.ب: 122007، املنطقة احلرة بال�سارقة ، ال�سارقة – االمارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض.
الواقعة بالفئة:25  .  

الكلمات FOOTBALL UNITED مكتوبتان باخلط املميز احداها تلو االخرى على التوايل وهما 
على خلفية �سكل بقعة مر�سوم يف و�سطها يف اجلزء العلوي منها �سكل العب كرة يقفذ وامامه �سكل كرة القدم 

والكل بطريقة مميزة
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :172666    بتاريخ : 2012/04/25   
وعنوانه :   �ض.ب: 122705، دبي – االمارات العربية املتحدة 

با�س������م:  واروم الكرتيك ميدل اي�ست للتجارة �ض.ذ.م.م 
املنتجات/اخلدمات :

واالغرا�ض  املياه  وام��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  للالنارة  اأجهزة 
ال�سحية. ، 

الواقعة بالفئة:11   
 احلرف الالتيني H مكتوب باخلط العري�ض باللون االبي�ض �سمن �سكل هند�سي مكون من جزئني احدهما 
H واجلزء اال�سفل باللون  من االعلى باللون االحمر ويغطي بع�ض من اجلزء االمين العلوي من احلرف 
اال�سود  باللون   WAROM الكلمة  اال�سفل  لذات احلرف ومن  اال�سفل  االزرق ويغطي بع�ض من اجلزء 

والكل بطريقة مميزة جدا. 
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  171110     بتاريخ : 2012/03/26 
 با�س������م :جي مارك ال�سرق االو�سط �ض م ح  

وعنوانه :  �ض. ب: 41778 ،ال�سارقة- االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

معادن غري نفي�سة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية، مباين متنقلة معدنية ، مواد معدنية خلطوط ال�سكك 
احلديدية ، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ، م�سنوعات حدادة ، خردوات معدنية �سغرية 
، موا�سري واأنابيب معدنية،خزائن حفظ الوثائق واالأ�سياء الثمينة ، منتجات م�سنو عة من معادن غري نفي�سة 

غري واردة يف فئات اأخرى،خامات معادن
الواقعة بالفئة: 6       

الكلمة DELMOND  مكتوبة باحرف عري�سة وبطريقة مميزة. 
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  151056     بتاريخ : 2010/12/26 
 با�س������م:   املتنوعة للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م( 

وعنوانه : �ض.ب: 117853 ، دبي – االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اللحوم واال�سماك وحلوم الدو اجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجممدة وجمففة 
ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفو اكه مطبوخة بال�سكر، البي�ض و احلليب ومنتجات احلليب، الزيوت و 

الدهون املعدة لالكل. 
الواقعة بالفئة:29    

احداها  ال��ق��وايل  على  حديقة  ط���ازة  الكلمات  ب��داخ��ه  كتب  ا�سفر  ب��اط��ار  ح��م��راء  خلفية  ذا  بي�ساوي  �سكل 
 TAZAA الكلمات  بداخله  كتب  االل���وان  وب���ذات  �سكل  نف�ض  ي�سارة  وم��ن  االبي�ض  باللون  االخ���رى  ف��وق 

احداها فوق االخرى باللون االبي�ض واجلميع بطريع بطريقة مميزة،  التوايل  على    GARDEN
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  172074    بتاريخ : 2012/04/16 
 با�س������م:   ال�سركة املتحدة لل�سحوم والزيوت )ذ.م.م(

وعنوانه : �ض. ب:2685  ، عجمان ، االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

ت�سنيع زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك وقود 
املحركات(؛ مواد اال�ساءة و�سموع وفتائل اال�ساءة 

الواقعة بالفئة:40      
باخلط   SCOPE الكلمة  ا�سفله  وم��ن   ، )م�سنن(   الرت�ض  �سكل  متثل  خطوط  ع��دة  من  مكون  مميز  ر�سم 
 geared for ال��ع��ب��ارة  اال���س��ف��ل  م��ن  يليها   LUBRICANTS الكلمة  ا�سفلها  وم���ن  امل��م��ي��ز  ال��ع��ري�����ض 

protection واجلميع بطريقة مميزة جدا.
اال�س��رتاطات : دون �سرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�سجيل العالمات التجارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 161219         بتاريخ :     15    /   08 /  2011 م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ا�سبيك للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م( 
وعنوانه: �ض  ب: 50531 ،دبي االمارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإ�ستحمام، مالب�ض لل�ساطى، م�سدات لل�سدر،  اأثواب  اأطفال من الن�سيج،  اأطفال من الن�سيج، فوط  حفا�سات 
فرو  الفرو،  �ساالت من  عباءات،  لبا�سالقدم،  التنكرية،  للحفالت  مالب�ض معاطف، معاطف خفيفة، مالب�ض 
اجللد  من  مالب�ض  جلدية،  مالب�ض  ال�سوف،  من  اث��واب  جاكيتات،  حمبوكت،  مالب�ض  م��ب��اذل،  )مالب�ض(، 
�ساري  جاهزة،  املالب�ض  بيجامات،  داخلية،  �سراويل  خارجية،  معاطف  �سروالية،  اأردي��ة  عنق،  ربطات  املقلد، 
)لبا�ض هندي(، القم�سان، اأحذية، تنانري، اأخفاف، جوارب طويلة، بذالت، اأثواب �سباحة، قم�سان ن�سف كم، 

بنطلونات، مالب�ض داخلية، بذات نظامية، �سدرات، �سدريات يف الفئة 25.
الواق�عة بالفئة: 25

التجارية.   العالمة  " تظهر   TC THE CLIMBER COLLECTION  ":العالمة و�سف 
وبخلفية  الكبرية  االإجنليزية  ف  باحلرو  مكتوبة   ”THE CLIMBER COLLECTION“

بي�ساء وتوجد يف جانب ي�سارها داخل مربع باللون االأ�سود “T C” باللون االأخ�سر.
اال�س��رتاطات: 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - ادارة الت�ضجيل التجاري

ق�ضم العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  171615      بتاريخ : 2012/04/05 
 با�س������م:   ايه .اف. ات�ض .اأم.اآي اأن �سي ) �ض.ذ.م.م.( 

وعنوانه : �ض.ب: 6637  ، دبي – االمارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

املالب�ض اجلهزة املالب�ض اجلاهزة العربية، املالب�ض اجلاهزة )االماراتية( . 
الواقعة بالفئة:25      .  

  AL NASHAMA كلمة الن�سامة مكتوبة بطريقة فنية مميزة ومن ا�سفلها بالالتيني كتبت الكلمة 
بخط مميزوالكل بطريقة مميزة . 

اال�س��رتاطات : دون �سرط ،
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�سجيل العالمات التجارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 167603         بتاريخ :     5 /  01 /  2012 م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �سركة حمرابي التجارية )�ض.ذ.م.م( 
وعنوانه: �ض  ب: 41954 ،دبي االمارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اقرا�ض  وب�سرية،  �سمعية  مدجمة  اقرا�ض  قيا�ض،  حم��ددات  كهربائية،  و�سالت  مكثفات،  كهربائية،  ا�سالك 
عد�سات  للمركبات،  مالحية  اجهزة  للمركبات،  رادي��و  اجهزة  �سريطية،  م�سجالت  �سترييوهات،  مغنطي�سية، 

م�سخمة، انابيب للتخاطب، كامريات، يف الفئة 9.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة:"NAPCO"  تظهر العالمة التجارية  مكتوبة بطريقة مميزة باللون االحمر باحلروف 
االجنليزية الكبرية بخلفية بي�ساء. ويظهر اعلي حرف "N" خط طويل باعلي احلروف. 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - ادارة الت�ضجيل التجاري

ق�ضم العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�ض للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2008/03/30م    املودعة حتت رقم:109897 

 تاريخ االأ�سبقية :    
 باإ�س��م:ميهران بوتلرز )برايفت( ليمتد   

 جن�سية ال�سركة: باك�ستان    
وعنوانه:�س��ي - 5 /ايه، اأ�ض اأى تي اي، كرات�سي، باك�ستان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، وال�سراب، وغريها من امل�ستح�سرات امل�ستخدمة 

لعمل امل�سروبات غري الكحولية 
 والواقعة يف الفئة:32 

هي كلمة  )Pakola( مكتوبة باحلروف الالتينية باللون اال�سود ب�سكل معني .  و�سف العالم�ة:  
 اال�س��رتاطات:  

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

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة الت�ضجيل التجاري
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�سجيل العالمات التجارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 163757         بتاريخ :     13    /   10 /  2011 م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ايوب عبداهلل اخرتي ازاد 
وعنوانه: �ض  ب: 55444 ،دبي االمارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وال�ساعات،  الكبرية  لل�ساعات  االت  توقيت،  �ساعات  �ساعات،  اح��زم��ة  �ساعات،  �سال�سل  ي��د،  �ساعات  �ساعات، 

جموهرات، كرونومرتات )موقتات دقيقة(، �سال�سل �ساعات، �ساعات منبهة. يف الفئة14.
الواق�عة بالفئة: 14

االجنليزية  باحلروف  االخ�سر  باللون  التجارية  العالمة  تظهر   "swissbernard ":العالمة و�سف 
بخلفية بي�ساء، ويظهر اعلي العالمة التجارية اجنحة باللون االخ�سر بخلفية بي�ساء

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - ادارة الت�ضجيل التجاري

ق�ضم العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لت�سجيل العالمات التجارية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 161706         بتاريخ :     24    /   08 /  2011 م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: بومباي بيج بزار �ض ذ م م 
وعنوانه: �ض  ب: 113631 ،دبي االمارات. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ل��الأك��ل، فواكه مثلجة، فواكه معلبة، حليب،  زي��وت �ساحلة  ذرة،  زي��ت  الهند،  زي��ت ج��وز  زب��ده، جبنة،  مت��ور، 
رائب، عد�ض، وجبات  �سلطات فواكه، خ�سروات معلبه، لنب  للطعام، خملالت،  زيت نخيل  منتجات احلليب، 

خفيفة للغذاء يف الفئة 29.
الواق�عة بالفئة: 29

 " بداخلها  مكتوب  ال��رم��ادي  باللون  دائ��رة  عن  عبارة  العالمة:"BOMBAY’S BEST" هي  و�سف 
بي�ساء  دائرة  حتتها  ويظهر  االأبي�ض  باللون  الكبرية  االجنليزية  " باحلروف   BOMBAY’S BEST
بداخلها يظهر �سكل هيئه بوابة  باللون الرمادي بخلفية بي�ساء وباال�سفل يوجد �سريط رمادي اللون منفرج 

اجلانبني.
 BOMBAY  اال�س��رتاطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام اال�سم اجلغرايف

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد - ادارة الت�ضجيل التجاري

ق�ضم العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /اكتو مارك انرتنا�سيونال للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 167094    بتاريخ :   2011/12/26م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م
با�س��م:  اأم يف بي ابلين�سز �ض.ذ.م.م

وعنوانه:حمل )21( ملك ال�سعفار العقارية بر دبي القوز ال�سناعية االأويل، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ولالأغرا�ض  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
ال�سحية، املواقد واالأفران، املواقد )اأفران الطبخ(، الثالجات والغ�ساالت واالأجهزة الكهربائية املنزلية، قطع 

غيار االأجهزة الكهربائية وااللكرتونية ومكيفات الهواء، يف الفئة )11( 
الواق�عة بالفئة: )11(

و�سف العالمة: الكلمة ALGOR مكتوبة باأحرف التينية مميزة  يدنوها الكلمة اجلور مكتوبة باأحرف 
عربية مميزة.

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

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  مار�س 2013 العدد 10751

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  
�ض.الفطيم ذ.م.م

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51970 
 با�س��م: �ض.الفطيم ذ.م.م 

وعنوانه: دبي ، �ض.ب:152 ، هاتف:7062222-04 ، فاك�ض:04-7062050.
بتاريخ:2003/11/10   وامل�سجلة حتت رقم:43385 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 2013/3/12  وحتى تاريخ: 2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  
�ض.الفطيم ذ.م.م

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :51977 
 با�س��م: �ض.الفطيم ذ.م.م 

وعنوانه: دبي ، �ض.ب:152 ، هاتف:7062222-04 ، فاك�ض:04-7062050.
بتاريخ:2003/9/14   وامل�سجلة حتت رقم:42210 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 2013/3/12  وحتى تاريخ: 2023/3/12

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  26  مار�س 2013 العدد 10750



دا�سو �سي�ستام تفتتح مكتبها 
الإقليمي يف مدينة دبي لالإنرتنت

•• دبي-وام:

االأبعاد  املتخ�س�سة يف احللول ثالثية  العاملية  ال�سركة  �سي�ستام  دا�سو  ك�سفت 
والت�سميم الرقمي للنماذج ثالثية االأبعاد وحلول اإدارة دورة حياة املنتج عن 
افتتاحها مكتبا لها مبدينة دبي لالإنرتنت من اجل تعزيز وجودها يف منطقة 
�سي�ستام  لدا�سو  حم��وري  كمركز  اجلديد  املكتب  و�سيعمل  االأو���س��ط.  ال�سرق 
االأبعاد  ثالثية  قاعدتها  ا�ستخدام  نطاق  تو�سيع  م��ن  و�سيمكنها  باملنطقة 
لي�سمل �سركات مبتكرة مع الرتكيز على جماالت الف�ساء والدفاع والطاقة 
اإىل  باالإ�سافة  وال��ب��ن��اء  والهند�سة  ال��ع��م��ارة  و�سناعات  وامل��راف��ق  وامل��ع��اجل��ات 
املوؤ�س�سات احلكومية واالأكادميية. ويدير العمليات االإقليمية بدا�سو �سي�ستام 
مارك كا�سي الذي مت تعيينه موؤخرا مديرا تنفيذيا لل�سرق االأو�سط و�سيعاونه 
فريق حملي من اأفراد �سديدي املهارة تابعني لدا�سو �سي�ستام ومن م�سوؤويل 
اإعادة البيع الذين ي�سيفون قيمة عالية. وتدرك دا�سو �سي�ستام اأن املزيد من 
العمالء ي�ستفيدون من حلولها وبالتايل تزداد تناف�سيتها باالقت�ساد االإقليمي 
الذي ي�سهد حتوال �سريعا مثل جمموعات الف�ساء والدفاع احلكومية بدولة 
باململكة  والتكنولوجيا  للبحث  كينجدوم  ومراكز  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
عن  الدولة  لدى  الفرن�سي  ال�سفري  اأزواوو  اآالن  واأع��رب  ال�سعودية.  العربية 
فخره بوجود �سركة فرن�سية ناجحة تختار االإمارات العربية املتحدة لتخدم 
من  طويلة  قائمة  ال�سركة  متلك  حيث  خاللها  من  باأ�سره  االأو���س��ط  ال�سرق 
العمالء املرموقني واجلامعات والوكاالت الذين متنحهم دا�سو �سي�ستام قيمة. 
العامة  لل�سوؤون  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  فوري�ستييه  فيليب  قال  من جانبه 
واللجان بدا�سو �سي�ستام اإن عملياتنا املركزية بدبي �سوف ت�ساعد على تعزيز 
االت�ساالت املحلية لل�سركة القوية بالفعل والتي بداأت عام 2009 ومتكنا من 
اال�ستفادة من ال�سناعات الرئي�سية املتنوعة التي لها تاأثري اأي�سا باملنطقة كما 
اأننا ملتزمون بالعمل ب�سورة وثيقة مع املوؤ�س�سات املحلية االأكادميية بهدف 
باملنطقة  عام  بوجه  التناف�سيني  املهند�سني  من  م�ستدامة  جمموعة  تكوين 

مل�ساعدتهم على مواجهة حتديات �سناعية جديدة.
ي�سار اىل ان املقر الئي�سي ل�سركة دا�سو �سي�ستام يقع يف فاليزيفي الكوبليه 
لتخيل  افرتا�سية  ع��وامل  ول��الأف��راد  االأع��م��ال  لعامل  توفر  وه��ي  فرن�سا   -
ثالثي  الت�سميم  جم��ال  يف  العاملية  قاعدتها  وت���وؤدي  م�ستدامة  اب��ت��ك��ارات 
بها  يتم  التي  الطريقة  حتويل  اإىل  احلا�سوب  ب��رام��ج  وتطبيقات  االأب��ع��اد 
املنتج  حياة  دورة  اإدارة  اإىل  باالإ�سافة  ودعمها  واإنتاجها  املنتجات  ت�سميم 
ترعى التطبيقات التعاونية لدا�سو �سي�ستام ابتكارات اجتماعية واإمكانيات 

تو�سعية للعامل االفرتا�سي بهدف حت�سني العامل الفعلي.

•• دبي-الفجر:

تتزايد اأهمية من�سات التوا�سل االجتماعي 
وتهيئة  ال�سباب  متكني  يف  ي��وم  بعد  ي��وم��اً 
يحّتم  ال��ذي  االأم��ر  املجتمع  يف  اندماجهم 
ال���ق���رار واأ���س��ح��اب االأعمال  ع��ل��ى ���س��ان��ع��ي 
خلق الفر�ض احلقيقية للنهو�ض مبجتمع 
املعرفة. بهذا االجتاه النقا�سي ا�ستهل علي 
لالت�سال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  االأح���م���د، 
النقا�سية  اجلل�سة  ات�����س��االت   – املوؤ�س�سي 
بعنوان تطور �سبكات التوا�سل االجتماعي 
ودورها يف خلق الفر�ض امل�ستقبلية للو�سول 

اإىل جمتمع املعرفة 
وت�سارك ات�ساالت يف املنتدى اال�سرتاتيجي 
ال�ساد�سة،  ال�������دورة  يف   2013 ال���ع���رب���ي 
اأح��د اأه��م االأح���داث التي تنعقد ه��ذا العام 

ويركز على �سبكات التوا�سل االجتماعي يف 
حممد  موؤ�س�سة  وتنظمه  العربية،  املنطقة 
بن را�سد اآل مكتوم يومي 26-27 مار�ض 

يف فندق انرتكونتننتال – دبي.
وت��ه��دف امل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا �ساحب 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء، 
ح��اك��م دب���ي، اإىل ت��ط��وي��ر امل��ع��رف��ة وق���درات 
االن�����س��ان يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ن خالل 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة وه���ي االن�سان  امل��ع��رف��ة  رك��ائ��ز 

وتطوير ريادة امل�ساريع.
وقال االأحمد اأن املنطقة العربية متر اليوم 
قل  بن�ساط  فيها  ال�سباب  يرتبط  مبرحلة 
مثيله، حيث ت�سل ن�سبة ممن تقل اأعمارهم 
اإجمايل  م���ن   70% اإىل  ع���ام���اً   30 ع���ن 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  م�ستخدمي 

امل��خ��ت��ل��ف��ة. وت��ت��ف��ت��ح اآف����اق وا���س��ع��ة لتمكني 
يف  للم�ساهمة  اقت�سادياً  العربي  ال�سباب 
بناء جمتمع املعرفة امل�ستقبلي. وال تتوقف 
االأفراد  عند  االجتماعية  ال�سبكات  اأهمية 
فقط بل تتعداها لتكون ذات اأهمية ق�سوى 
ل��دوره��ا يف  ال�سركات  ل��الأع��م��ال واأ���س��ح��اب 
الربحية  وزي���ادة  الت�سغيلية،  الكفاءة  رف��ع 
واك���ت�������س���اف م���ك���ام���ن االب��������داع م����ن خالل 
ال��ت��وا���س��ل م��ع اجل��م��ه��ور، يف ال��وق��ت الذي 
اللغات  اأكرث  العربية من  اللغة  فيه  تعترب 
من����واً ب���ني ج��م��ي��ع ال��ل��غ��ات امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 

�سبكات التوا�سل االجتماعي. 
العربي  اال���س��رتات��ي��ج��ي  امل��ن��ت��دى  ومي���ث���ل 
ف���ر����س���ة ف�����ري�����دة ل���ل�������س���رك���ات واالأف�����������راد 
ال�ستعرا�ض اأحدث اجتاهات ال�سبكات واأكرث 
التغيري.  ه��ذا  لقيادة  ت��اأث��رياً  امل�ستخدمني 

االأعمال  انت�سار  يف  ال�سبكات  هذه  وت�ساهم 
املبتدئة  وامل�����س��اري��ع  واملتو�سطة  ال�سغرية 

والتاأثري يف عوامل جناحها، فاحلوار يولد 
الفكرة والفكرة تخلق الفر�سة.

املال والأعمال
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�سبكات التوا�سل الجتماعي اأ�سا�س لتمكني ال�سباب وبناء جمتمع املعرفة

•• ال�شارقة-وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ..اف��ت��ت��ح ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
���س��امل ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ���س��ب��اح ام�ض 
لل�ساعات  االأو���س��ط  ال�سرق  ملعر�ض  اجل��دي��دة  ال���دورة 
واملجوهرات الذي ينظمه مركز اإك�سبو ال�سارقة بدعم 
من غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة وي�ستمر حتى 30 
450 عار�سا من  مار�ض اجل��اري مب�ساركة اكرث من 
من  منتجاتهم  اأف�سل  يقدمون  العامل  اأن��ح��اء  جميع 
الذهب واالأملا�ض واللوؤلوؤ واالأحجار الكرمية وال�ساعات 

على م�ساحة عر�ض تبلغ 20 األف مرت مربع.
حاكم  نائب  �سمو  ق��ام  التقليدي  ال�سريط  ق�ض  وبعد 
ال�سارقة بجولة يف املعر�ض والتقى خاللها بالعار�سني 
وا�ستمع منهم اىل �سرح عن معرو�ساتهم وما يقدمونه 
يف هذه الدورة للزوار من احدث الت�ساميم واملوديالت 
ال��ع��امل��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة واث��ن��ى ع��ل��ى م�ساركتهم  وامل���ارك���ات 
وبح�سن التنظيم الفتا اىل ان امارة ال�سارقة ا�سبحت 
واملعار�ض  املوؤمترات  مركزا مهما ال�ست�سافة وتنظيم 
املتخ�س�سة ومنها هذا املعر�ض والذي ي�سهد م�ساركة 

وا�سعة من عار�سني دوليني وحمليني.
امل��دف��ع رئي�ض  اأح��م��د حم��م��د  ���س��ع��ادة  ح�سر االف��ت��ت��اح 
ال�سارقة واع�ساء  اإدارة غرفة جتارة و�سناعة  جمل�ض 
املحمودي مدير  و�سعادة ح�سني  الغرفة  ادارة  جمل�ض 
ع���ام غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة و���س��ع��ادة �سيف 
حم��م��د امل��دف��ع م��دي��ر ع���ام م��رك��ز اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة و 
ال���دوائ���ر احلكومية  روؤ����س���اء و م�����س��وؤول��ني  ع���دد م���ن 
وال�سخ�سيات الهامة والتجار وممثلي �سناعة الذهب 

واملجوهرات.
وحظي املعر�ض باإقبال كبري من اجلمهور وامل�ستثمرين 

والتجار يف دوراته املتعددة والتي بلغت 34 دورة حتى 
االآن ومن املتوقع اأن ت�ستقطب اأ�سعار الذهب املنخف�سة 
اأ�سهر تقريبا عددا كبريا من امل�سرتين اإىل  منذ �ستة 
واح����د م��ن اأه����م م��ع��ار���ض امل��ن��ط��ق��ة يف جم���ال الذهب 
ال�سناعة  وممثلو  العار�سون  يرى  حيث  واملجوهرات 
اأن الهبوط الكبري يف م�ستوى �سعر الذهب �سي�ستقطب 
وت�سهد  املبيعات  و�سريفع معدل  الزائرين  مزيدا من 
اأ�سعار الذهب انخفا�سا وتاأرجحا حول م�ستوى األف و 

اأ�سهر. �ستة  منذ  لالأوقية  دوالر   600
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  املدفع  اأحمد حممد  �سعادة  وقال 
ال�سرق  معر�ض  يعد  ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
املعار�ض  اأه���م  اأح���د  وامل��ج��وه��رات  لل�ساعات  االأو����س���ط 
مرتني  ويرتقبه  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  يقيمها  التي 
الثمينة  واالأحجار  الذهب  لي�ض فقط حمبو  العام  يف 
واإمن�����ا اأي�����س��ا ال��ت��ج��ار ال���ذي���ن ي��ح��ر���س��ون ع��ل��ى زي���ارة 

دورتي املعر�ض كل عام للتعرف على اأحدث اخلطوط 
والت�ساميم واالأذواق .

مركز  ع��ام  مدير  املدفع  حممد  �سيف  �سعادة  واأو���س��ح 
�ساحب  رعاية  حتت  يقام  املعر�ض  ان  ال�سارقة  اإك�سبو 
من  عري�ض  جمهور  ويق�سده  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
وهو  املنطقة  دول  من  الهامة  وال�سخ�سيات  االأث��ري��اء 
ان  ..م�سريا اىل  املعر�ض ومكانته  �سهرة  يعزز من  ما 
الدورات ال�سابقة من املعر�ض اأثبتت اأن ارتفاع ال�سعر 
ال يقف حائال بني حمبي الذهب واملا�ض وبني اقتناء 
ما يرغبون فيه من قطع وم�سغوالت وقد ظهر هذا 
2012 حينما  ال��ع��ام  االأخ����ري يف  ال��رب��ع  ب��و���س��وح يف 
ارتفعت مبيعات الذهب بن�سبة 6 يف املائة على الرغم 
االنخفا�ض احلايل لالأ�سعار  االأ�سعار ومع  ارتفاع  من 

نتوقع ارتفاعا يف املبيعات.
ووفقا لتقرير املجل�ض العاملي للذهب ارتفعت مبيعات 

الذهب يف االإم��ارات بن�سبة 6 يف املائة حيث زادت من 
 2011 عام  يف  االأخري  الربع  يف  دوالر  مليون   385
العام  من  االأخ��ري  الربع  يف  دوالر  ماليني   408 اإىل 

وبلغت 7.4 اطنان بزيادة 4 يف املائة.  2012
�سكل  للجمارك  االحت��ادي��ة  الهيئة  اإح�سائية  وح�سب 
الذهب اأكرث من ن�سف �سادرات الدولة وجاء الذهب 
النفطية بقيمة  االإم�����ارات غ��ري  ����س���ادرات  راأ�����ض  ع��ل��ى 
دوالر خالل ال�سهور الت�سعة االأوىل من  مليار   21.6
2012 بينما ارتفعت الواردات من الذهب بن�سبة 13 
بقيمة  املا�ض  يليه  دوالر  مليار   28.9 لتبلغ  املائة  يف 
الدولة كاأحد اأهم  يعزز مكانة  ما  دوالر وهو  مليار   8

مراكز جتارة وتوزيع الذهب.
املعر�ض �سالة عر�ض  ال��دورة احلالية من  وتخ�س�ض 
باأناقتها  امل��ع��روف��ة  ال��ت��اي��ل��ن��دي��ة  ل��ل��م��ج��وه��رات  ك��ام��ل��ة 
وجاذبيتها وميكن للزائرين م�ساهدة عر�ض املجوهرات 
التايلنديني  امل��ج��وه��رات  اأه��م �سناع  الإب��داع��ات  احل��ي 
وتقدمه اأ�سهر عار�سات االأزياء التايلنديات حتت ا�سم 
واالأحجار  املجوهرات  جتار  رابطة  برعاية  تاي  بلوي 

الكرمية التايلندية.
االأجنحة  ل��ل��م��ع��ر���ض  احل��ال��ي��ة  ال������دورة  يف  وت�������س���ارك 
وماليزيا  واإي��ط��ال��ي��ا  ال�سينية  ك��ون��غ  لهونغ  الوطنية 
بيوت  ا�سهر  اىل  ا�سافة  والهند  و�سنغافورة  وتايالند 

وحمالت ال�ساعات واملجوهرات يف دولة االمارات.
34 من معر�ض ال�سرق االأو�سط  ال�  ال��دورة  و�ست�سهد 
اأن  املنتظر  من  جديدة  فعالية  واملجوهرات  لل�ساعات 
كل  �سيتمكن  ح��ي��ث  ال��زائ��ري��ن  م��ن  م��زي��دا  ت�ستقطب 
الذي  ال�سحب  دخ��ول  من  دره��م   500 بقيمة  م�سرت 
�سيجرى يف اآخر اأيام املعر�ض للفوز ب�سيارة مر�سيد�ض 
ب��ن��ز م��ق��دم��ة ه��دي��ة م��ن م�����س��روع��ات ق��رق��ا���ض وجهات 
اليومية على جوائز  ال�سحوبات  اإىل  باالإ�سافة  اأخرى 

اأخرى قيمة. 

عبد اهلل بن �سامل القا�سمي يفتتح فعاليات معر�س ال�سرق الأو�سط لل�ساعات واملجوهرات 

�سلطان بن �سليم يطلع رئي�س موزمبيق على مزايا ميناء جبل علي 

•• دبي ـ حممد بدير:

�سامل  ب��ن  �سلطان  ب��ن  في�سل  ال�سيخ  ت�سلم 
القا�سمي رئي�ض جمل�ض اإدارة البنك العربي 
املتحد جائزة اأف�سل برنامج والء والتي فاز 
املتحد  العربي  البنك  مكافاآت  برنامج  بها 
وذلك  اإي�����س��ت  م��ي��دل  بانكر  جملة  قبل  م��ن 
خالل حفل كبري �سم العديد من امل�سئولني 
واالإعالميني اأقيم باالأم�ض يف دبي. وح�سل 
امل�سح  على  ب��ن��اء  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على  البنك 
ميدل  بانكر  جملة  م�سئولو  اأج����راه  ال���ذي 
اإي�ست حيث اأ�ساد فيه عمالء البنك بربنامج 
املتحد  العربي  البنك  املميز مكافاآت  ال��والء 
الفرتة  ك���ب���رية يف  وال������ذي ح��ق��ق جن���اح���ات 
االأخ����رية حيث ق��دم ال��ربن��ام��ج ال��ع��دي��د من 
على  بح�سولهم  للعمالء  االأ�سا�سية  امل��زاي��ا 
البنكية  ال��ت��ع��ام��الت  �سمن  م��ك��اف��اآت  ن��ق��اط 

املختلفة.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ت��روب��ري��دج  ب���ول  وق���ال 
ل��ل��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي امل��ت��ح��د ق����ال ف���ي���ه: ن�سعر 

على  العمالء  فعل  لردود  الغامرة  بال�سعادة 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ال���ذي اأط��ل��ق��ن��اه ق��ب��ل �سبعة 
اأ�سهر، والقى ترحيباً كبرياً من قبلهم، مع 

التي  الكبرية  التغريات  االأع��ت��ب��ار  يف  االأخ���ذ 
امل�سرفية  ال��ع��م��الء  متطلبات  ع��ل��ى  ط����راأت 
يف ال�����س��ن��وات االأخ�����رية. واأ���س��ري ه��ن��ا اإىل اأن 

مكانة  ي��ع��زز  اجل���ائ���زة  ه���ذه  ع��ل��ى  ح�سولنا 
القطاع  يف  ب��ال��دول��ة  املتحد  ال��ع��رب��ي  البنك 
اب��ت��ك��ار برامج  امل�����س��ريف وي���وؤك���د ري���ادت���ه يف 

جديدة كلياً .
الرئي�ض  ن��ائ��ب  �سميث  ت��وم  ق��ال  م��ن جانبه 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي رئ���ي�������ض جم���م���وع���ة اخل���دم���ات 
املتحد،  العربي  بالبنك  ل��الأف��راد  امل�سرفية 
اجلائزة توؤكد على اأننا نويل اأهمية ق�سوى 
يف  اأول��وي��ات��ن��ا  راأ����ض  على  ون�سعهم  للعمالء 
كل ما نطرحه من برامج مبتكرة وجديدة 
اإن برنامج الوالء  ت�سب يف �ساحلهم، وقال 
امل��م��ي��ز ال����ذي ي��ط��رح��ه ال��ب��ن��ك، ي��ع��ت��رب اأحد 
خا�سة  ت�سهيالت  تقدم  التي  الربامج  اأب��رز 
ب��ال��ع��م��الء وم��ن��ح��ه��م ن���ق���اط م���ك���اف���اآت عن 
بطاقة  وا�ستخدام  للبنك،  رواتبهم  حتويل 
واأ�ساف   ، الثابتة  والودائع  املبا�سر،  اخل�سم 
اأن برنامج مكافاآت البنك العربي املتحد كان 
ي�ستهدف يف املقام االأول التوا�سل عن كثب 
املحتملني،  اأو  للبنك  العمالء احلاليني  مع 
واملزايا  بالربنامج  اإعجابهم  اأب���دوا  ال��ذي��ن 
مبادرات  ك��اف��ة  اأن  اأك���د  ك��م��ا  يحملها،  ال��ت��ي 
ال��ب��ن��ك، ل��ط��امل��ا و���س��ع��ت ال��ع��م��ي��ل ع��ل��ى راأ�ض 

االأولويات مع تقدمي كل ما يهمه. 

ال�سيخ في�سل القا�سمي يت�سلم جائزة اأف�سل برنامج ولء 
عن البنك العربي املتحد من جملة بانكر ميدل اإي�ست

•• دبي-وام:

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سليم  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  اأط��ل��ع 
موانئ دبي العاملية فخامة رئي�ض جمهورية موزمبيق 
ارماندو امييليو جويبوزا على املزايا التي جعلت ميناء 
على  ال��ت��وري��د  ل�سل�سلة  الرئي�سية  ال��ب��واب��ة  علي  جبل 
االإماراتي.  االقت�ساد  اأع��م��دة  واأح��د  املنطقة  م�ستوى 
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده ابن �سليم مع رئي�ض 
كبار  ميناء جبل علي بح�سور  زيارته  لدى  موزمبيق 
يتقدمهم جمال  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��وان��ئ  امل�����س��وؤول��ني يف 
وحممد  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  ثنية  ب��ن  ماجد 
املعلم  وحم��م��د  للمجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر  ���س��رف 
نائب الرئي�ض االأول ومدير عام موانئ دبي العاملية - 

االإمارات باالإ�سافة اإىل يو�ست كرونينغ نائب الرئي�ض 
االأول ومدير عام موانئ دبي العاملية - منطقة اأفريقيا 
ال�����س��رك��ة. واط��ل��ع الرئي�ض  امل�����س��وؤول��ني يف  وع���دد م��ن 
امل�ستوى  على  الزيارة  خالل  املرافق  والوفد  جويبوزا 
والتي  التكنولوجيا  على  املعتمدة  الكفاءة  من  العايل 
تدعم مرافق ميناء جبل علي والنموذج الذي طبقته 
البوابة  ال��ع��امل��ي��ة - م��اب��وت��و  دب���ي  ال�����س��رك��ة يف م��وان��ئ 
التجارية للمناطق الداخلية ال�سا�سعة يف جنوب القارة 
االأفريقية..مبا يف ذلك بوت�سوانا ومالوي وزميبابوي 
اأفريقيا.  ج��ن��وب  غ��وت��ن��غ يف  وم��ق��اط��ع��ة  و���س��وازي��الن��د 
اأحمد بن �سليم انه لطاملا �سكلت البنية  وقال �سلطان 
امل�ستدام  االقت�سادي  للنمو  احليوي  املحرك  التحتية 
جيدة  اأمثلة  ومابوتو  علي  جبل  يف  امليناءين  كال  وان 

اإىل  تتطلع  م��وزم��ب��ي��ق  ان  اىل  م�����س��ريا   .. ذل���ك  ع��ل��ى 
اأبعد  اإىل  بامل�ساهمة  ملتزمون  ونحن  م�سرق  م�ستقبل 
احلدود يف حت�سني فعالية �سل�سلة التوريد ودعم النمو 
االقت�سادي للبلد . ي�سار اإىل اأن ميناء مابوتو قد �سهد 
يف  املائة  يف   50 بن�سبة  ارتفاعا  املا�سيني  العامني  يف 
حجم الب�سائع من ع�سرة ماليني طن يف عام 2010 
تنمية  ل�سركة  وفقا   2012 ع��ام  يف  15مليونا  اإىل 
الب�سائع  حجم  زي��ادة  اإىل  ت�سعى  التي  مابوتو  ميناء 
اإىل 17 مليون طن يف عام 2013 و 40 مليون طن 
بحلول عام 2020. وكانت موانئ دبي العاملية ح�سلت 
على امتياز ملدة 30 عاما لت�سغيل حمطة احلاويات يف 
ميناء مابوتو حتى العام 2033 مع خيار متديد ملدة 

ع�سر �سنوات اإ�سافية. 

م�سرف الإمارات الإ�سالمي يقدم ح�سومات 
وعرو�سًا خا�سة ملتعامليه اأيام اجلمعة

•• دبي-الفجر: 

اأعلن م�سرف االإمارات االإ�سالمي 
االإ����س���الم���ي���ة  امل���������س����ارف  اأح�������د   ،
الرائدة يف دولة االإم��ارات العربية 
حملته  اإط��الق  عن  ام�ض  املتحدة، 
بالعديد  اخل���ا����س���ة  ال���رتوي���ج���ي���ة 
املالية  وامل��ن��ت��ج��ات  م��ن اخل���دم���ات 
ف�ستيفال  دب��ي  يف  ف��رع��ه  ملتعاملي 
وذل��ك لفرتة  اأي��ام اجلمعة،  �سيتي 
زمنية حمدودة تنتهي يف 8 اأبريل 
جمموعة  تت�سمن  وهي   ،2013
م������ن احل���������س����وم����ات وال����ع����رو�����ض 
االئتمانية  البطاقات  على  املميزة 

والتمويل ال�سخ�سي. 
وميكن ملتعاملي م�سرف االإمارات 
االإعفاء  من  اال�ستفادة  االإ�سالمي 
التمويل  م���ع���ام���ل���ة  ر������س�����وم  م�����ن 
ال�سنوية  وال���ر����س���وم  ال�����س��خ�����س��ي 
االأول  للعام  االئتمانية  للبطاقة 
اجلمعة  اأي���������ام  م�����ن  ي������وم  ك�����ل  يف 

خالل الفرتة املنتهية يف 8 اأبريل 
اخلا�ض  العر�ض  وميّكن   2013
م���ن احل�سول  اأي�����س��اً  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
بطاقة  على  نقطة  األ��ف   20 على 
م�سرف  م��ن  االئتمانية  امل��ك��اف��اآت 
و100   ، االإ����س���الم���ي  االإم���������ارات 
نقطة لر�سيدي �سالك و نول على 
واملوا�سالت  الطرق  هيئة  بطاقة 
االإمارات  م�سرف  من  االئتمانية 

االإ�سالمي . 
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•• تغطية رم�شان عطا:

بدا االقبال يزيد على ور�ض العمل لليوم الثانى ملوؤمتر 
اقامت  والتى   2013 االو�سط  املعرفة-ال�سرق  ادارة 
،الور�سة  يونغ(  )رون  للمحا�سرين  عمل  ور���ض  ارب��ع 
 ( الثالثة  بنيت(،والور�سة  ديفيد  و  )لليك�ض  الثانية 
فين�سينت ريربي( ،والرابعة لدكتورة) بيبي العجمي( 
وح����ازت ال���ور����ض االرب���ع���ة ع��ل��ى اع��ج��اب امل�����س��ارك��ني ملا 
قدمته من مفاهيم و�سرح مف�سل الدارة املعرفة داخل 

ال�سركات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة.
االأربعة  االأب��ع��اد  )ف��ه��م  با�سم  االوىل  ال��ور���س��ة  وك��ان��ت 
الإدارة املعرفة و االبتكار( لرون يونغ وهو هو املوؤ�س�ض 
للمعرفة   CKO ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ض 
كامربيدج اأ�سوييت�ض املحدودة، وهي �سركة ا�ست�سارات 
اإدارة املعرفة وحلول املعرفة ومقرها يف اململكة املتحدة 
وك��ام��ربي��دج، وه���و م��ع��روف ع��ن��ه ال���ري���ادة يف خرباته 
ن�سح   ، اال�سرتاتيجية  املعلومات  يف  والفكر  الدولية 
عام  يف  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف   )UK DTI  ( و���س��اع��د 
حلكومة  البي�ساء  االأوراق  اإن��ت��اج  يف  وح���دة   1999
التناف�سية للمملكة املتحدة يف  اململكة املتحدة القدرة 

اقت�ساد املعرفة .
رائدة  اأفكار  بتقدمي  يونغ  رون  قام  الور�سة،  هذه  ويف 

لفهم العالقات البينية بني االأبعاد االأربعة احلا�سمة 
الإدارة املعرفة واالبتكار الناجح، وهي البعد ال�سخ�سي 
وب���ع���د ال���ف���ري���ق، وال���ب���ع���د ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي وب���ع���د م���ا بني 

املنظمات. 
كما قدم اي�سا رون بتوفري فهم متعمق و�سرح ومناق�سة 
االأربعة وق��ال رون يف  االأبعاد  ثرية لكل بعد من هذه 
ور�ض  على  باالقبال  �سعيد  ان��ه  للفجر  خا�ض  حديث 
وطرح  �سخ�ض   60 عن  امل�ساركني  زاد  وال��ذي  العمل 
باهمية  ودراي����ة  فهم  ع��ن  تنم  ال��ت��ى  امل��ف��ي��دة  اال�سئلة 
ما  اعجبتة  التى  اال�سئلة  وك��ان من بني  املعرفة  ادارة 
هو امل�ستقبل املتوقع بعد تطبيق ادارة املعرفة يف احد 
امل��وؤ���س�����س��ات وع��ن وق��ت ور���س��ة العمل وه��ل ه��ي كافية 
لطرح االبعاد االربعة قال رون ، اربع �ساعات هي كافية 
لن�سر التوعية ولكن ال�سرح التو�سيحي الدقيق يحتاج 

اىل يومني او اكرث .
ال��دك��ت��ور فن�سنت  اداره����ا  وال��ت��ى  الثانية  ال��ور���س��ة  ام��ا 
ملعهد  ال�سريك  واملوؤ�س�ض  املنتدب  الع�سو  وه��و  ريبري 
 )IKI-SEA( املعرفة واالبتكار يف جنوب �سرق اآ�سيا
التيا�ست�سافتها جامعة بانكوك )تايالند( ح�سل على 
جورج  جامعة  م��ن  املعرفة  اإدارة  يف  ال��دك��ت��وراه  درج��ة 

وا�سنطن، الواليات املتحدة االأمريكية فن�سنت يعلم ، 
اإدارة  ال��ب��ح��وث واال���س��ت�����س��ارات يف جم����االت  وي��ج��ري 

املعرفة واإدارة االبتكار. كم�ست�سار، كان يعمل مع عدد 
من املنظمات الدولية والذي ن�سرت مقاالت اأكرث من 

مقال عن اإدارة املعرفة.  50
الإدارة  التنظيمية  )اال�سرتاتيجية  با�سم  وال��ور���س��ة 
وقدمت   ) الأعلى  واأ�سفل  الأ�سفل  اأعلى  منهج  املعرفة: 
اخلطوات واالأدوات التي متكن من معرفة اأوال حتديد 
وثانيا  خمتلفة،  نظر  وج��ه��ات  م��ن  ال��ه��ام��ة  امل��ج��االت 
مواءمة وجهات النظر هذه من اأجل حتديد اأين تكمن 

احلاجة املا�سة لتطبيق اأن�سطة اإدارة املعرفة.
ويف ور�سة الدكتورة د. بيبي العجمي، ا�ستاذة اأكادميية 
االجتماعية. ح�سلت  العلوم  كلية  الكويت،  يف جامعة 
واالت�سال  امل��ع��رف��ة  اإدارة  يف  ال��دك��ت��وراة  ���س��ه��ادة  ع��ل��ي 
امل��وؤ���س�����س��ي م��ن ج��ام��ع��ة رجت���رز يف والي���ة نيوجري�سي 
الواليات املتحدة االمريكية. لها العديد من البحوث 
وتعزيز  تطوير  يف  ومهتمة  امل��ع��رف��ة  اإدارة  جم��ال  يف 

ثقافة امل�ساركة املعرفية يف املجتمعات العربية.
اإدارة املعرفة  امل��راأة يف بناء  وكانت الور�سة بعنوان دور 
الور�سة  ه��ذه  يف  امل�ساركني  وتعلم  اخلليج  منطقة  يف 
اأنواع خمتلفة  كيفية تعقب وحتديد املعرفة، وحتليل 
م��ن ق��ن��وات ب��ن��اء امل��ع��رف��ة، وع���الوة على ذل��ك اكت�سب 
�سبكات  وب��ن��اء  لت�سميم  عملية  م���ه���ارات  امل�����س��ارك��ني 

التوا�سل املعرفية.

انفجار معلوماتي
ان  العلمية  اللجنة  رئ��ي�����ض  اجل���واب���ري  تي�سري  واك���د 
املوؤمتر يف زيادة دائمة من خالل احل�سور وامل�ساركني 
والرعاه وهذا يو�سح االهمية الدارة املعرفة يف العامل 
انتاج  ع��ل��ى  يعتمد  االق��ت�����س��اد  �سابقا  ف��ك��ان   ، ال��ع��رب��ي 
 ، العاملة  واالي��دي  والزراعة  باالر�ض  تقليدي خا�ض 
ادارة املعرفة من �سمن املنظومة  ولكن حديثا دخلت 
ع�سرنا  ت��واك��ب  التى  والتكنولوجيا  التقنيات  خ��الل 
العامل  ا�ساب  هائل  ملعوماتى  بانفجار  �سبيها  وه��ي 
اج��م��ع ول��ك��ن ال�����س��وؤال ه��ن��ا ك��ي��ف ي��ت��م اال���س��ت��ف��ادة من 
املعرفة  تعريف   ، اجل��واب��رى  وا���س��اف  املعلومات  ه��ذه 
هي عبارة عن مادة ثم معلومات ثم املعرفة بعد ذلك 
وهناك   ، الطويلة  اخل��ربات  بعد  ياتي  وه��ذا  احلكمة 
ملا  املوؤ�س�سات  ل��دي  اخل��ربات  ال�ستقطاب  كبري  تهافت 
برا�ض  ي�سمي  وه���ذا  خ���ربات  م��ن  عقولهم  يف  لديهم 
املال الب�سري ،واالن بدات ال�سركات يف العامل العربي 
بان�ساء ادارات معرفة . وا�سار اجلوبري اىل ان االمارات 
تعترب االربعني على العامل واالوىل يف ال�سرق االو�سط 
يف تطبيق ادارة املعرفة وهذا العام ا�ستثمرت االمارات 
حتى  احلديثة  والتقنيات  االت�ساالت  يف  مليار   23
دليل على  املعرفة وهذا  مل�سروع  التحتية  البنية  توفر 

اهمية هذا القطاع وم�ساعدته للنمو يف امل�ستقبل . 
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يف دورته الرابعة و�سط اإقبال من امل�ساركني

موؤمتر اإدارة املعرفة ي�ستاأنف ور�س عمله لليوم الثاين
الإمارات 23 مليار يف التقنيات احلديثة لت�فر البنية التحتية مل�رشوع املعرفة ا�شتثمرت  اجل�ابري:  •• تي�شري 

لي�س لل�رشح الت��شيحي الدقيق ولكن  الت�عية  لن�رش  كافية  هي  �شاعات  اأربع  ي�نغ:  •• رون 
لت�شميم وبناء �شبكات الت�ا�شل املعرفية عملية  مهارات  امل�شارك�ن  اكت�شب  العجمي:  •• بيبي 

خبري �سياحي: اأبوظبي الأكرث جاذبية 
ل�سياحة الأعمال واملوؤمترات يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

فنادق  ملجموعة  وال��ت�����س��وي��ق  للمبيعات  االإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  ط��ي��ون  ���س��اي��د  ق���ال 
انرتكونتيننتال اأبوظبي ..اإن اإمارة اأبوظبي اأ�سبحت االأكرث جاذبية ل�سياحة 
االأعمال واملوؤمترات يف املنطقة اخلليجية والعربية بف�سل البنية التحتية التي 
الوطني  اأبوظبي  ومركز  الرتفيهية  واملرافق  واملنتجعات  الفنادق  بها  تتمتع 
التي  املجموعة  يف  والت�سويق  للمبيعات  االإقليمي  املدير  وتوقع   . للمعار�ض 
ت�سم اأي�سا كراون بالزا وهولداي ان و�ستيربدج اأن ت�سهد اإمارة اأبوظبي منوا 
 2014 العام احلايل وعام  املعار�ض واملوؤمترات حتى نهاية  كبريا يف �سياحة 
م�ساركة  اأهمية  واأك��د  اأبوظبي.  لها  ت�ستعد  التي  الكبرية  الفعاليات  بف�سل 
املجموعة يف معر�ض اخلليج ل�سياحة احلوافز واالأعمال واملوؤمترات الذي يعقد 
حاليا يف اأبوظبي.. منوها باأن افتتاح يا�ض ووتر وورلد اإىل جانب عامل فرياري 
اأبوظبي يف جزيرة يا�ض.. عمق مفهوم �سياحة االأعمال واملوؤمترات وال�سياحة 
املنتج  ت��رثي  يا�ض  يف  ح�سلت  التي  االإ���س��اف��ات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار  العائلية. 
ال�سياحي يف جزيرة يا�ض ومتهد الطريق نحو تطوير اأعمال املن�ساآت الفندقية 
امل�ساركة  ه��ذه  اإن  وق��ال  الرتفيهية  العطالت  �سوق  يف  االإم��ارات��ي��ة  بالعا�سمة 
االيجابية �سمن جناح ابوظبي يف املعر�ض �ست�سفر عن زيادة عدد نزالئنا من 
الزوار وتعزيز الوعي بجزيرة يا�ض كوجهة �سياحية ترفيهية متكاملة . واأ�سار 
اإىل اأن املرافق ال�سياحية الفاخرة يف جزيرتي ال�سعديات و يا�ض تعد الوجهة 
طبيعية  بيئة  توفر  حيث  واالأوروب��ي��ة  اخلليجية  العائلية  لل�سياحة  املثالية 
االألعاب  اأن حديقة  واأك��د  بي�ساء.  نقية �سافية و�سواطئ رملية  خالبة ومياه 
اأحدث م�سروعات الدار العقارية تلعب  اأبوظبي وهي  املائية يا�ض ووتروورلد 
دورا هاما يف تن�سيط ال�سياحة يف جزيرة يا�ض واأبوظبي عموما.. م�سريا اىل 
 43 اأنها احلديقه الوحيدة من نوعها يف منطقة اخلليج العربي التي توفر 
لعبة ومنزلقة مائية ومرافق ترفيهية مثرية منها خم�ض األعاب مل ت�سهدها 
اأبوظبي تعترب  ف��رياري  اإن عامل  العامل من قبل. وق��ال  اأي حديقة مائية يف 
اأكرب حديقة األعاب مغطاة يف العامل و ت�سم اأ�سرع لعبة مركبات اأفعوانية يف 
العامل وانها ت�سكل ايل جانب يا�ض ووتروورلد اأبوظبي مدينتني ترفيهيتني 
التابع  اأبوظبي  اأن فندق انرتكونتيننتال  اإىل  واأ�سار  المثيل لهما يف املنطقة. 
ا�ست�ساف  اأبوظبي للموؤمترات حني  اأول فندق مت ت�سييده يف  للمجموعة هو 
طرح  اىل  ولفت   .1981 عام  العربية  اخلليج  لول  التعاون  ملجل�ض  قمة  اأول 
برامج ترويجية وعرو�ض خا�سة للعائالت جلذب مزيد من الزوار وال�سيوف 
وخا�سة من دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية. وقال اإننا خالل عام 
التعاون  جمل�ض  ودول  االإم���ارات  يف  الرتويجية  براجمنا  �سنوا�سل   2013
لدول اخلليج العربية واالأ�سواق االأوروبية واالآ�سيوية. كما اأكد اأهمية املعر�ض 
يف دعم خطط حكومة اأبوظبي التي و�سعت تطوير القطاع ال�سياحي على راأ�ض 
لالقت�ساد  ال�سياحة  الأهمية  نظرا   2030 اال�سرتاتيجية  خطتها  اأول��وي��ات 
 ..2013 اأبوظبي خالل عام  ال�سياحي يف  النمو  الوطني. وتوقع مزيدا من 
كبريا..موؤكدا  وتو�سعا  من��وا  ت�سهد  اأبوظبي  يف  ال�سياحة  �سناعة  ب��اأن  منوها 
اأرقي اخلدمات ال�سياحية يف ظل بيئة  التناف�سية وتقدمي  قدرة االإم��ارة على 
والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  وجهود  دور  اإىل  وم�ستقرة..م�سريا  اآمنة 
ال�سياحة  النتائج االيجابية لقطاع  اإن هذه  . وقال  و�سركة االحت��اد للطريان 
اأبوظبي والتي  اأداء فنادق املجموعة يف  اإيجابا على  اأبوظبي تنعك�ض  اإم��ارة  يف 

حافظت على معدالت اإ�سغال مرتفعة طوال العام املا�سي. 

العجمي ريبري•• بيبي  •• فن�سنت 

اجلوابري يونغ•• تي�سري  •• رون 

لتو�سعة مبنى امل�سافرين الثالث يف مطار اأبوظبي الدويل

اأبوظبي للمطارات متنح تايلور وودرو 
العاملية عقدًا بقيمة 84 مليون درهم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �سركة اأبوظبي للمطارات ام�ض عن منح �سركة تايلور وودرو العاملية عقد اأعمال التو�سعة ال�ساملة االإ�سافية 
14.8 مليون جنيه ا�سرتليني اأو ما يعادل اأكرث من  يف مبنى امل�سافرين الثالث يف مطار اأبوظبي الدويل بقيمة 
84 مليون درهم، وذلك كجزء من م�سروع اإعادة تطوير وتو�سعة الطاقة اال�ستيعابية ملطار العا�سمة مبا ي�سهم يف 
العاملية و�سمن  تايلور وودرو  �سركة  و�ستقوم  وال�سياحة.   واالأعمال  رائدة للطريان  اأبوظبي كوجهة  تعزيز مكانة 
�سراكة مع جمموعة فيربيك�ض لالإن�ساءات بتنفيذ عملية التو�سعة يف مبنى امل�سافرين الثالث بدايَة من �سهر مار�ض 
اجلاري، على اأن ي�ستكمل امل�سروع خالل 12 �سهراً وي�سمل اإ�سافة مبنيني اإ�سافيني للم�سافرين وج�سر رابط بني 
املباين لعبور امل�سافرين وم�ستخدمي املبنى. وقال �سعادة علي ماجد املن�سوري رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة اأبوظبي 
و�سركات  امل�سافرين  اأف�سل اخلدمات لعمالئها من  للمطارات مبوا�سلة تقدمي  اأبوظبي  �سركة  تلتزم  للمطارات: 
الطريان بالرغم من التحديات املرافقة مل�سروع التو�سعة الكبري اجلاري حالياً يف مباين املطار. فخالل العام املا�سي 
2011، ونظراً  بعام  %18.9 مقارنًة  بن�سبة  امل�سافرين  زي��ادة ممّيزة يف حركة  العا�سمة يف حتقيق  جنح مطار 
 2013 اأن ي�سهد عام  فاإننا نتوقع  العام اجل��اري  امل�سافرين منذ بداية  املطار من بداية قوية يف حركة  ملا حققه 
حتقيق جناح اآخر للمطار يف معدالت النمو بعد الزيادة املميزة العام املا�سي . واأ�ساف املن�سوري: �ست�سهم اأعمال 
م�سروع تو�سعة مبنى امل�سافرين الثالث يف تعزيز الطاقة اال�ستيعابية لعمليات املناولة يف مرافق املبنى مبا يتما�سى 
امل�سافرين  ملبنى  امل�ستخدمة  العاملية  الطريان  و�سركات  للطريان  االحت��اد  �سركة  عمليات  يف  امل�ستمرة  الزيادة  مع 
لتقدمي  املطار  مرافق  وتطوير  تو�سعة  اإع��ادة  م�سروع  �سمن  العمل  للمطارات  اأبوظبي  �سركة  و�ستوا�سل  الثالث. 
اأف�سل احللول التي تلبي الزيادة امل�ستمرة يف اأعداد م�ستخدمي املطار، وت�سمن كفاءة جميع العمليات الت�سغيلية 
حتى ا�ستكمال عمليات بناء املبنى الرئي�سي اجلديد بحلول عام 2017 .  من جانبه قال �ساميون جيويل، املدير 
الت�سغيلي يف دولة االإم��ارات ل�سركة تايلور وودرو العاملية: نحن فخورون بالعمل مع �سركة اأبوظبي للمطارات يف 
هذا امل�سروع الرائد، واأن نكون جزًء من خطط التطوير والتو�سيع امل�ستمرة ملرافق مطار اأبوظبي الدويل. و�سنعمل 
على توظيف �سجلنا العاملي املتمّيز وخربتنا الوا�سعة يف تنفيذ م�ساريع املطارات الإجناز م�سروع تو�سعة املبنى الثالث 
يف مطار اأبوظبي الدويل وفق اأرقى املعايري واملوا�سفات العاملية . ويت�سمن امل�سروع تنفيذ مبنى موقف احلافالت 
مبنى  بني  و�سل  كحلقة  تعمل  م�سافر  األفي  حل��وايل  تت�سع  انتظار  �سالة  يت�سمن  مربع  مرت   6،015 مب�ساحة 
امل�سافرين الثالث ومن�سات توقف الطائرات. و�سيتم تنفيذ �سالة انتظار مب�ساحة 3،200 مرت مربع للم�سافرين 
عرب درجة رجال االأعمال لالحتاد للطريان يف الطابق االأول من املبنى، كما ي�سمل امل�سروع تنفيذ ج�سر بهيكل من 
احلديد ال�سلب لعبور امل�سافرين بني مبنى موقف حافالت امل�سافرين وطابق �ساالت املغادرة يف مبنى امل�سافرين 
الثالث. و�ستقوم ال�سركة املنفذة للم�سروع ببناء مبنى اإ�سايف بهيكل من احلديد ال�سلب على امتداد مبنى امل�سافرين 
مرافق  اجلديد  االمتداد  �سيحت�سن  حيث  مربع،  مرت   2700 ومب�ساحة  م�سابه  معماري  ت�سميم  �سمن  الثالث 
امل�سح ال�سوئي للم�سافرين. ووفق اجلدول الزمني للم�سروع فمن املتوقع ا�ستكمال وت�سليم جميع مرافق م�سروع 

التو�سعة االإ�سافية ملبنى امل�سافرين الثالث بحلول �سهر فرباير من عام 2014.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�سل ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ع��ل��ى امل��واف��ق��ات ال���الزم���ة من 
الدعم  م��ن  املتبقي  املبلغ  ل�سداد  املخت�سة  الرقابية  اجل��ه��ات 

احلكومي والذي يبلغ 3 مليارات درهم لوزارة املالية.
5.6 مليار درهم  الوطني قد ح�سل على  اأبوظبي  وك��ان بنك 
ك��ج��زء م��ن ال��دع��م احل��ك��وم��ي للقطاع امل�����س��ريف خ��الل االأزمة 

املالية العاملية.
ومتا�سياً مع خطة البنك ل�سداد املبلغ ب�سكل ف�سلي بدايًة من 
 2.6 ب�سداد  البنك  ق��ام  فقد  املا�سي،  العام  من  الثالث  الربع 
بقية  �سداد  با�ستكمال  البنك  و�سيقوم   ،2012 ع��ام  يف  مليار 
مت�ساويتني)1.5  دفعتني  عرب  مليارات   3 البالغة  التزاماته 
م��ل��ي��ار دره����م ل��ل��دف��ع��ة( خ���الل ال��رب��ع��ني االأول وال���ث���اين من 
الرئي�ض  تومالني،  مايكل  ب  واأع���رَّ  .)2013( اجل���اري  ال��ع��ام 
اأبوظبي الوطني عن تقدير وامتنان  التنفيذي ملجموعة بنك 
االأمر  امل�سريف،  للقطاع  االإم���ارات  دول��ة  حكومة  لدعم  البنك 
تداعيات  وتفادي  القطاع  متانة  على  احلفاظ  يف  اأ�سهم  ال��ذي 

االأزمة العاملية .
وياأتي ا�ستكمال �سداد التزامات البنك قبل املوعد املحدد بحوايل 
ومكانته.  للبنك  امل��ايل  الو�سع  ق��وة  على  تاأكيداً  �سنوات  اأرب��ع 
كفاية  معدل  اأن  حيث  قوية  راأ�سمالية  مب��وارد  البنك  ويتميز 

راأ�ض املال )بازل 2( ما زال اأعلى من املعدالت املطلوبة من قبل 
امل�سرف املركزي لدولة االإمارات العربية املتحدة اإذ تبلغ ن�سبة 
كفاية  ون�سبة   21% الوطني  اأب��وظ��ب��ي  بنك  راأ���س��م��ال  كفاية 

ال�سق االأول من راأ�ض املال %17 بنهاية دي�سمرب 2012. ويف 
عام 2012، بلغ �سايف اأرباح بنك اأبوظبي الوطني 4.3 مليار 

درهم بارتفاع نحو %17 عن �سايف اأرباحه يف عام 2011.

بنك اأبوظبي الوطني ي�ستكمل �سداد 5.6 مليار درهم لوزارة املالية 

البيئة واملياه ووزارة املالية تبحثان ممار�سات تر�سيد ا�ستهالك الطاقة يف املباين احلكومية
•• دبي-وام: 

بحث �سعادة عبدالرحيم احلمادي وكيل وزارة البيئة واملياه امل�ساعد للخدمات امل�ساندة ام�ض ووفد وزارة املالية..اأف�سل املمار�سات واخلطوات املتبعة لرت�سيد الطاقة يف املباين احلكومية. ومت خالل 
اللقاء الذي جرى يف مقر ديوان الوزارة يف دبي..عر�ض جهود الوزارة يف تر�سيد ا�ستهالك الطاقة مببانيها يف خمتلف مناطق الدولة بجانب قرار املجل�ض الوزاري للخدمات يف جل�سته التي عقدت 
خالل �سهر يناير عام 2012 ب�ساأن التطبيقات اخل�سراء لرت�سيد ا�ستهالك املياه والطاقة يف املباين احلكومية. واأكد �سعادة عبدالرحيم احلمادي اأن الوزارة تعمل على حتقيق املعايري العاملية 
يف تر�سيد ا�ستهالك املياه والكهرباء واالإ�ستخدام الفاعل للتكنولوجيا مع الرتكيز على توفري الطاقة وتقليل ن�سبة انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون مما ي�سهم يف خف�ض الب�سمة الكربونية بالدولة 
حيث عملت وزارة البيئة واملياه على خماطبة خمتلف اجلهات احلكومية يف الدولة لتطبيق النظام يف املباين التابعة لها. مت خالل اللقاء عر�ض تفا�سيل وخطوات تنفيذ م�سروع توفري الطاقة يف 
مباين الوزارة ون�سبة التوفري يف االإ�ستهالك حيث اأو�سح الوكيل امل�ساعد للخدمات امل�ساندة اأنه ركبت اأجهزة منظمات التدفق ال�سديقة للبيئة على جميع منافذ املياه فيما ي�ساعد تركيب االأجهزة 

اخلا�سة مبكيفات الهواء على تثبيت طاقة املكيف الهوائي وبالتايل تخفي�ض ا�ستهالك الكهرباء.
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بداأ االأحياء االأموات يتغلبون على م�سا�سي الدماء يف الثقافة ال�سعبية 
 The Walking االأكرث �سيوعاً.  اأخ��رياً  اأ�سبحوا  منذ مدة، لكنهم 
يتحدث عن ق�سة حب وغيالن   AMC قناة  Dead م�سل�سل على 
تاأكل اللحم، وي�سكل اأحد الربامج االأكرث جناحاً على �سا�سة التلفزيون 
 Warm سُيعاد بثه يف 10 فرباير(. كذلك بداأ اأخرياً عر�ض فيلم�(
Bodies عن �ساب ميت حي ي�سعر بالوحدة )نيكوال�ض هولت(، يقع 
يف حب اإن�سانة )ترييزا باملر(. ف�ساًل عن ذلك، ين�سم براد بيت يف �سهر 
اأب��رز االأفالم  اأح��د   ،World War Z اإىل هذه الطفرة مع  يونيو 
بلغ  الهو�ض  اإن هذا  ال�سرب. حتى  بفارغ  ال�سينما  ينتظرها حمبو  التي 
عامل الكتب، فقد فاز كول�سون وايتهيد، كاتب حائز جائزة )ماكاآرثر(، 
 Zone بثناء وا�سع من النقاد عن روايته املميزة عن االأحياء االأموات

عام 2011.  One
الت�سرف  اإىل  املطاف  بنا  ينتهي  وق��د  ع��اب��رة،  ه��ذه جم��رد مرحلة  لعل 
 Ugly الفكاهي  االأنيماي�سن  م�سل�سل  يف  �سكيفنغتون  ران���دال  مثل 
اإعجاب  يثري  كي  ميت  حي  اإىل  راندال  حتول  فقد   .Americans
االأموات،  االأح��ي��اء  تهوى  تعد  مل  اأنها  اكت�سف  ما  �سرعان  اأن��ه  اإال  فتاة، 
النزعة  اأن هذه  يبدو  النزعات،  امل�سعوذين. ولكن على غرار معظم  بل 
ت�ستمد قوتها من اأعمق مكنوناتنا. يف ال�سنوات االأخرية، متلكنا اخلوف 
البيئية،  وال���ك���وارث  االق��ت�����س��ادي  واالن��ه��ي��ار  االإره�����اب واحل����رب  ب�سبب 
اإىل  القليل. واإن كنا نبحث عن مفّر باللجوء  اإن مل نذكر �سوى  وه��ذا 
االأبطال اخلارقني وال�سحرة ال�سغار، فرمبا نحاول مواجهة خوفنا عرب 

اال�ستعانة باملوتى االأحياء.
 The Walking م�سل�سل  منفذة  منتجة  ه���ورد،  اآن  غ��اي��ل  ت��ذك��ر 
مليون   11 بتحقيقه  املا�سي  اخلريف  قيا�سياً  رقماً  )ك�سر   Dead
فيه  ي�سعر  عامل  ب��روح  يرتبط  اجلمهور  فعل  رد  اأن  )اأعتقد  م�ساهد(: 
معظمنا اأننا نرق�ض على حافة الهاوية. يخ�سى النا�ض اأن ُت�سلب منهم 
خالل  نغدو  ماذا  عندئٍذ؟  ن�سبح  فماذا  املريحة.  االأمينة  حياتهم  غداً 

هالك العامل وما بعده؟(.

دمار احل�سارة
ن��زول فيلم  االأق��ل منذ  االأم���وات بدمار احل�سارة على  االأح��ي��اء  ارتبط 
جورج رومريو Night of the Living Dead اإىل دور ال�سينما 
عام 1968. اعُترب هذا الفيلم باالأبي�ض واالأ�سود، الذي �سّور مبيزانية 
رمزاً  البطولة،  دور  جونز  دواي��ن  االأ���س��ود  املمثل  فيه  واأدى  منخف�سة 
اإال  املارك�سية،  الثورة  حتى  فيتنام،  ح��رب  ال��ن��ووي،  الدمار  للعن�سرية، 
االأحياء. فهم  املوتى  اأفالم  اأجيال من  اأمام  الطريق  بالتاأكيد  اأنه مهد 
اللحم،  ياأكلون  ببطء،  يتحركون  العدوى،  ين�سرون  اأحياء  موتى  طبعاً 
وي�سيطرون على العامل. واإذا اأردت ردعهم، فتذّكر كلمات العامل اخلرّي 

يف الفيلم: )اقتل الدماغ لتق�سي على الغول(.
طوال �سنوات، ظّل املوتى االأحياء حكراً على اأفالم الرعب من الدرجة 
 Dawn( اأخ��رج��ه��م��ا روم���ريو ال��ل��ذي��ن  الثانية واجل���زاأي���ن االآخ��ري��ن 
عام 2002،  ولكن   .)Day of the Deadو  of the Dead
النوع  لهذا  الرتويج  Days Later يف   28 بويل  داين  فيلم  �ساهم 
اأموات �سريعني جداً.  اأحياء  من االأفالم باخلروج عن املاألوف وتقدمي 

حقق هذا الفيلم جناحاً كبرياً، فاأدى اإىل ت�سوير جزء ثاٍن بعنوان 28 
Weeks Later، ف�سال عن رواية م�سورة و�سل�سلة ق�س�ض م�سورة. 
مل يتجراأ كرث على اال�ستعانة مبفهوم االأموات االأحياء ال�سريعني، غري 

اأن فيلم بويل مهد الطريق اأمام ع�سر ذهبي لهذا النوع من االأفالم.
ي��وؤك��د دان���ي���ال دري���زن���ر، ب��روف�����س��ور يف ج��ام��ع��ة ت��اف��ت�����ض وم���وؤل���ف كتاب
 Theories of International Politics and
ثمة  اأن  االأحياء(  واملوتى  الدولية  ال�سيا�سات  )نظريات   Zombies
اأفالم  ثلث  نحو  اأن  دريزنر  اأبحاث  اأظهرت  فقد  الظاهرة.  لهذه  �سبباً 
املوتى االأحياء �سورت بعد اعتداءات 11 �سبتمرب. كذلك يك�سف حتليل 
اأحياء( بداأ يزداد  اأن البحث عن عبارة )اأم��وات  النزعات على )غوغل( 
2008. لذلك يقول دريزنر: )تعك�ض  املالية عام  االأزم��ة  بعد  باطراد 
اأفالم الرعب عموماً املخاوف التي متلكت النا�ض يف تلك املراحل. ويف 

حالة االأموات االأحياء، يظهر جلّياً اأنهم يخ�سون الدمار والهالك(.
يتو�سل دريزنر )يتناول يف كتابه طرق تف�سي وباأ االأحياء االأموات وفق 
ما، مفادها  اإىل خال�سة مطمئنة نوعاً  املختلفة(  ال�سيا�سية  النظريات 
ال�سلوك  االأف��الم مبالغ فيها، الأنها تركز على  �سيناريوهات  اأن غالبية 
احليواين للناجني بدل قدرتهم على التكّيف. وي�سيف: )متيل الكتب 
اأفالم  االإن�سانية، لذلك تتحّول  الت�سكيك يف  اإىل  االأم��وات  االأحياء  عن 
االأحياء االأموات اإىل نوع من ال�سرك الفكري: اإن �ساهد النا�ض الكثري 

من هذه االأفالم، ف�سيفكرون يف اأنهم هالكون ال حمالة(.
لكن Warm Bodies، فيلم رومان�سي فكاهي عن االأحياء االأموات 

 Days  28 غ��رار  على  ا�ستثناء.  ي�سّكل  قد  ليفني،  جوناثان  اأخرجه 
Later، يك�سر هذا الفيلم قاعدة اأ�سا�سية الأنه يدور حول ميت حي له 
م�ساعر. يذكر ليفني )36 �سنة(، الذي ت�سمل اأعماله ال�سابقة الفيلم 
الكوميدي عن مرحلة البلوغ The Wackness وفيلم 50/50 
عن معركة رجل مع مر�ض ال�سرطان، اأن Warm Bodies يتناول 

املوا�سيع عينها عن ال�سباب والعزلة واحلب.
ي�سيف ليفني: )اأظن اأن العربة من كون هذا ال�ساب حّياً ميتاً اأنه يلتقي 
بتلك الفتاة اجلميلة ويقع يف حبها، بيد اأنه ال ي�ستطيع التعبري لها عن 
اأنه اخلا�سر االأكرب يف العامل. يرمز هذا االأمر  مكنونات قلبه، في�سعر 

اإىل اخلجل، الكاآبة، و�سعور املرء اأنه اأ�سري ج�سمه(.
االأحياء.  االأم��وات  م�ستقبل  �ساأن  يف  الت�ساوؤالت  يثري  ليفني  فيلم  لكن 
خ�سائ�سهم  م��ن  ك��ث��رياً  ف��ق��دوا  الأن��ه��م  �سعبية  ال��دم��اء  م�سا�سو  ازداد 
كم�سا�سي دماء. ففي اأفالم Twilight، مثال، ال ي�سربون حتى دماً 
ب�سرّيا. فهل ُيعقل اأن يتبّدل االأموات االأحياء بفقدانهم هم اأي�ساً بع�ض 

مميزاتهم؟
 DailyDead.com يذكر جوناثان جيم�ض، موؤ�س�ض جملة الرعب
على �سبكة االإنرتنت: )من ال�سعب ت�سوير فيلم رومان�سي جّدي عن 
االأحياء االأموات، لكني اأعتقد اأن البع�ض �سيحاول، ورمبا يحاول اأي�ساً 
ت�سوير عدد اأكرب من اأفالم االأموات االأحياء املخ�س�سة ملن عمرهم 13 
�سنة وما فوق. نتيجة لذلك، �سنبتعد تدريجاً عما قّدمه جورج رومريو. 

لكننا لن نتمكن من االبتعاد كثرياً(. 

الفريد  باملتحف  ال���دويل  دينيفر  مطار  ي�سف  بع�سهم 
وال�����رائ�����ع، ل��ك��ن ك��ث��ريي��ن ي��ط��ل��ق��ون ع��ل��ي��ه ا����س���م مطار 
التي  الغريبة  والتماثيل  اجل��داري��ات  ب�سبب  ال�سيطان، 
متالأ زواياه و�ساحاته، وب�سبب االأنفاق الكثرية واملتعرجة 

حتت اأر�سه.
يحتوي هذا املطار على جمموعة غريبة من اجلداريات 
واملنحوتات التي تو�سف بالب�ساعة.. اأطفال قتلى.. ن�ساء 
يحملن اجلثث.. مدن وغابات مدمرة.. نباتات وزواحف 
�سامة.. جنود عائدون من �ساحات القتال تغطيهم اجلراح 

اأو يتكئون على زمالئهم ب�سبب عجزهم عن ال�سري.
اأربعة  1995 بكلفة  وحتيط بهذا املطار الذي بني عام 
ك��ث��ري م��ن احلكايات  م��ل��ي��ون دوالر  م��ل��ي��ارات وث��م��امن��ئ��ة 
وال�سائعات، فبع�سهم يوؤكد اأن االأنفاق املقامة حتت اأر�سه 
بطول 19 ميال جزء من قاعدة ع�سكرية �سرية، يف حني 
ا�ستقبال  قاعدة  ليكون  م�سمم  املطار  اإن  اآخ��رون  يقول 
وانطالق خملوقات ف�سائية، وهناك من يقول اإن االأبنية 

الدائرية التي حتيط باملطار مفاعالت نووية �سرية.
ي�سري امل�سككون اإىل اأن املطار جمهز ب�سبكة ات�ساالت تثري 
الريبة، فطول كوابل االألياف الب�سرية فيه يبلغ 5300 
ميل، وهي امل�سافة الفا�سلة بني نيويورك وبوين�ض اآير�ض 
يف االأرجنتني، باالإ�سافة اإىل اأحد ع�سر األفاً و 365 مياًل 
من كوابل النحا�ض.. ويت�ساءل هوؤالء عمن �سيكون على 

الطرف الثاين من هذه االت�ساالت العابرة للقارات.

من هنا وهناك
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الأموات الأحياء اآتون! الأموات الأحياء اآتون! ل بد من التو�سيح اأننا نتحدث عن اأموات اأحياء )zombies( خرافيني يف الأفالم 
وامل�سل�سالت التلفزيونية والكتب. باتت هذه املخلوقات املرتنحة املميتة وا�سعة النت�سار، حتى اإن مراكز �سبط الأمرا�س والوقاية 
اأننا نتحدث من باب الدعابة، مع اأننا  اإر�سادات لتفادي وباء الأموات الأحياء. ل �سك يف  منها يف الوليات املتحدة متلك جمموعة 

عندما �ساهدنا ذلك ال�ساب يف ميامي ياأكل وجه رجل اآخر ال�سنة املا�سية، �سعرنا باأل �سرر يف ال�ستعداد لكارثة مماثلة..

مطار ال�سيطان
 اأم متحف فريد؟

الأموات الأحياء م�ستمرون 

الرقم ال�سيطاين دفعه لال�ستقالة
 

مقاوالت  �سركة  يف  عمله  من  ا�ستقالته  ع��ام��اً(   52( �سلونوبا  وال��رت  ق��دم 
كبرية يقع مقرها الرئي�سي يف والية تني�سي احتجاجاً على طباعة الرقم 
ال�سرائب لهذا العام، اإمياناً منه باأنه رقم �سيطاين يف  اأوراق  على   666
التي  للوثائق  ت�سل�سلي  ترتيب  جم��رد  ال��رق��م  اأن  ت��وؤك��د  ال�سركة  اأن  ح��ني 
والتي  ال�سرائب  اإىل م�سلحة  تقدميها  اأجل  فيها من  للعاملني  ت�سدرها 

تبني جمموع املبالغ والرواتب التي ت�سلموها طوال العام.
ال�سرائب  ي�سدد  ل��ن  اأن��ه  وي��وؤك��د  االأوراق  ت�سلم  رف�ض  على  ال��رج��ل  ي�سر 
امل�����س��ت��ح��ق��ة م���ا مل ي��ت��م ت��غ��ي��ري ال���رق���م ح��ت��ى ول����و ف��ر���س��ت ع��ل��ي��ه عقوبات 

وغرامات.
الرجل،  ه��ذا   666 ال��رق��م  يالحق  التي  االأوىل  امل��رة  لي�ست  اأن��ه��ا  الغريب 
فرف�سها  نف�سه  الرقم  حتمل  ال�سركة  من  هوية  ت�سلم  عمله  ب��داأ  فعندما 
وغادر اإىل منزله، وعندما علمت االإدارة باالأمر اأ�سدرت له بطاقة جديدة 

برقم خمتلف.
من  وك��ان��ت  ال���دوام  ل�سبط  بطاقات  ال�سركة  اأ���س��درت  ا�سهر  اأرب��ع��ة  وب��ع��د 
بطاقة  اإع��ط��اوؤه  ومت  666 فرف�سها جم��دداً  الرقم  ن�سيبه بطاقة حتمل 

جديدة برقم خمتلف.
اأن���ه باع  666 يف ح��ي��ات��ه يعني  ل��ل��رق��م  ب���اأي دور  اإن ق��ب��ول��ه  ال��رج��ل  ي��ق��ول 
ال�سركة  نهائياً برتك العمل يف هذه  ق��راراً  نف�سه لل�سيطان، ولذلك اتخذ 

ال�سيطانية كما قال.
على  فيها  ال�سيطان  �سيطر  رهيبة  حادثة  عن  الدينية  االأ�سطورة  تتحدث 

االأر�ض وحتكم يف رقاب الب�سر واأعطى كاًل منهم الرقم 666.
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الفنان عادل  كان  املا�سي،  رم�سان  الذي قدمه  ناجي عطا اهلل(  م�سل�سله الخري )فرقة  الذي حققه من خالل  الكبري  النجاح  بعد 
امام قرر عدم خو�س التجربة هذا العام، واحل�سول على راحة من التلفزيون، لكنه فاجاأ اجلميع بقبول تقدمي م�سل�سل )العراف( 
لهذا العام.. عادل يتحدث معنا عن ال�سبب الذي جعله يرتاجع عن قراره ويقدم م�سل�سال جديدا لرم�سان املقبل، وا�سباب حما�سه 
امل�سري حممد  بالرئي�س  م�سل�سله اجلديد  ناجي عطا اهلل(، وعالقة  ل�)العراف( وحقيقة تفكريه يف تقدمي جزء ثان من )فرقة 

مر�سي، وامل�سرحية التي ل يعرف عنها �سيئا، وراأيه يف ما يحدث مب�سر، وغريها من العرتافات يف هذا احلوار:

اأحب ا�سحاب املواهب احلقيقية واعرفهم منذ اللحظة الأوىل 

عادل اإمام: اأنا حمبط لكنني لن اأهاجر

بعد اأن نال اجلزء االأول منه اجلائزة الذهبية عن فئة اأف�سل 
لالإذاعة  االأول  القاهرة  مونديال  يف  بيئي  اجتماعي  م�سل�سل 
اإبراهيم  اأحمد  املخرج  يقوم  املا�سي،  العام  نهاية  والتلفزيون 
اأحمد اليوم بت�سوير اأحداث اجلزء الثاين من م�سل�سل البيئة 
التغيريات  الكثري من  ال��ذي طاله  الربغوت(  ال�سامية )زم��ن 
على �سعيد املمثلني يف جزئه اجلديد، وهو من تاأليف حممد 
الزيد، وبطولة عدد كبري من الفنانني، منهم: �سليم �سربي، 
فائق  ق��زق،  فايز  خ�سور،  مهيار  �سعد،  جهاد  الدب�ض،  �سحى 
اأمانة  ك��رم، قمر خلف،  لينا  ن��ور،  عرق�سو�سي، مرح جرب، هبة 
وايل، رامز االأ�سود، عبدالفتاح املزين، �سعد ميه، ح�سام حت�سني 
ب����ك..  ي��ت��ن��اول اجل���زء ال��ث��اين م��ن )زم���ن ال���ربغ���وت( الفرتة 
املمتدة من عام 1918 حتى عام 1926، التي تت�سمن خروج 
العثمانيني من البالد ودخول امللك في�سل لدم�سق، واالحتالل 
ومعركة  الفرن�سي،  للم�ستعمر  االأه����ايل  وت�����س��دي  الفرن�سي 
مي�سلون وال���ث���ورة ال�����س��وري��ة ال��ك��ربى، ح��ي��ث ت���دور االأح����داث 
يف ح���ارة ع��ي��ا���ض، وه��ي اإح���دى ح���ارات ح��ي امل��ي��دان الدم�سقي 
تلك  واالقت�سادية يف  ويتم ر�سد احلياة االجتماعية  ال�سهري، 
املرحلة من خالل جمموعة من احلكايات امل�سوقة على خلفية 

االأحداث التاريخية.
الإلقاء املزيد من االأ�سواء حول امل�سل�سل كانت لنا هذه الوقفة 

مع خمرجه وعدد من اأبطاله: 

تغيري املمثلني
حتدث  ال��ذي  اأحمد،  ابراهيم  اأحمد  املخرج  مع  كانت  البداية 

عن اأحداث امل�سل�سل، واجلديد الذي �سيتم تناوله فيه وطبيعة 
حماوره، وال�سبب الكامن وراء تغيري عدد من املمثلني: 

• ما �سبب ا�ستبدال وتغيري العديد من املمثلني بني اجلزاأين 
عبدالهادي  ب��و���س��و���س��ة،  اأم����ل  زي�����دان،  )اأمي����ن  وال���ث���اين  االأول 
عقيلي،  ر�سوان  جنيب،  ال�سيخ  قي�ض  االأطر�ض،  ليليا  ال�سباغ، 

�سادي زيدان، حممد حداقي...(؟ 
باإرادتنا ومنها ما  التغريات، منها ما هو  العديد من  - حدث 
كان خارج عن اإرادتنا، فقد مت تغيري بع�ض املمثلني املرتبطني 
ب��اأع��م��ال اأخ���رى خ��ارج ���س��وري��ا، الأن��ه ك��ان م��ن ال�سعوبة مبكان 
تن�سيق اأوقات الت�سوير لهم، فعلى �سبيل املثال حممد حداقي 
ي�سّور يف لبنان، وقي�ض ال�سيخ جنيب يف االأردن.. وكنا حمكومني 
مبوعد انطالق الت�سوير، فا�سطررنا لتبديلهم. وهناك بع�ض 
املمثلني الذين مت ا�ستبدالهم بداعي �سفرهم خارج البلد ب�سبب 
عن  اع��ت��ذروا  ممثلون  وهناك  �سوريا،  بها  متر  التي  االأح���داث 

الت�سوير يف هذا التوقيت. 
النجمني اأمين زيدان و�سلوم حداد؟ عن  • ماذا 

- اأمين زيدان ا�سطر لل�سفر خارج �سوريا، اأما �سلوم حداد فقد 
�سور دوره كاماًل تقريباً اأثناء ت�سوير اجلزء االأول و�سخ�سيته 
يف العمل )اأبو جنيب( متوت يف احللقة الرابعة ع�سرة، علماً اأنه 

موجود خارج �سوريا ويح�سر الإخراج م�سل�سل يف دبي.
)زمن الربغوت  يف  التفا�سيل  على  ا�ستغلت  مدى  اأي  • اإىل 

2(؟
�سر جناح  اأن  واأرى  التفا�سيل،  ال�سامية هو  البيئة  ما مييز   -
املخرج ب�سام املال تركيزه على التفا�سيل التي مل يكن يعرفها 

عليها، ومم���ا ال  وال��ت��ع��رف  ل��روؤي��ت��ه��ا  وك���ان مت�سوقاً  امل�����س��اه��د، 
امل�ساهد  ت�سويق  زاد  التفا�سيل  على  ركزنا  كلما  اأن��ه  فيه  �سك 
اأو  للم�سل�سل، الأنها مهمة يف العمل ال�سامي، وتعترب البهارات 

الروح للم�سل�سل الدرامي.
• هل �ستقدم يف اجلزء الثاين روؤية اإخراجية خمتلفة اإىل حد 

ما عن اجلزء االأول؟
- عندما اأخذت الن�ض مل اأقم بتح�سري جزء واحد لت�سويره، 
بل هناك م�ساهد من اجلزء  واإمن��ا ح�سرت اجل��زاأي��ن معاً، ال 
اأنا  وبالتايل  االأول،  اجلزء  اأ�سور  كنت  عندما  �سورتها  الثاين 
حمكوم بال�سكل الفني الذي قدمته يف اجلزء االأول، وينبغي اأن 

اأحافظ عليه يف اجلزء الثاين. 
• يف نهاية اجلزء االأول ازدحمت االأحداث، وُطر.حت بتكثيف، 

مما اأربك امل�ساهد.. فهل هي كذلك يف اجلزء الثاين؟
وبلغ عدد حلقات اجلزء  كجزاأين،  اأ�سا�ساً  العمل  كتابة  - متت 
االأول املكتوب �ست وثالثني حلقة، وقد وقعت ال�سركة املنتجة 
عقدها مع املحطات على اأ�سا�ض �ست وثالثني حلقة، مما جعلنا 
ن�سطر لتكثيف االأحداث يف احللقات االأخرية لننهي الت�سوير 
بعدد احللقات املطلوب من دون زيادة، فجاءت احللقات االأخرية 
ك��ان علينا  البداية، يف حني  اأك��رث من حلقات  ب��اأح��داث مكثفة 
االأوىل حتى احللقة  نف�سه من احللقة  االإيقاع  على  املحافظة 
االأخرية، فقد هبط االإيقاع قلياًل يف حلقات املنت�سف، ومن ثم 
عاد العمل للت�سارع، ولكن عادة يف االأعمال الطويلة من املتوقع 

حدوث هذا االأمر.
البيئة  اإط��ار  تندرج �سمن  ع��دة  اأع��م��ال  ت�سوير  حالياً  يتم   •

ال�سامية لتعر�ض يف رم�سان املقبل، اأال يعطي ذلك موؤ�سراً باأننا 
نناف�ض بع�سنا ونحرق بع�سنا البع�ض؟

واالإيجابي، ف�سمن  ال�سلبي  اأم��ر فيه  �سامي  اأك��رث من عمل   -
االأزمة التي مير بها البلد يرى املنتج اأنه من الناحية االإنتاجية 
من االأ�سهل له ت�سوير )عمل �سامي(، الأن املحطات ترغب فيه 
اأن��ه لدى الت�سوير فاأنت حمكوم  اآخ��ر، كما  اأك��رث من اأي عمل 

مبكان ت�سوير ثابت الذي هو احلارة وبيوت عربية، والتي يتم 
ت�سويرها يف اأحياء دم�سق القدمية.

ه��ذا م��ن ج��ه��ة، اأم���ا م��ن جهة اأخ���رى، فالفن ه��و وج��ه��ة نظر، 
وب��ال��ت��ايل مل����اذا ال ُت��ق��دم اأك����رث م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ح���ول البيئة 
ذلك  الأن  ال�سريفة،  املناف�سة  من  نوع  هناك  وليكن  ال�سامية؟ 

يوؤدي اإىل تطوير امل�ستوى الفني لالأعمال البيئة ال�سامية.

)زمن الربغوت 2(.. �سراعات يف البيئة ال�سامية

• ما �سر موافقتك على خو�ض جتربة الدراما التلفزيونية 
للمرة الثانية على التوايل؟

االأفعال  ردود  ب��ع��د  ب���ذل���ك  ط��ال��ب��ن��ي  م���ن  ه���و  اجل��م��ه��ور   -
عطا  ناجي  )ف��رق��ة  م�سل�سل  ع��ن  و�سلتني  التي  االيجابية 
اهلل( الذي عر�ض رم�سان املا�سي، فاملقيا�ض االأول واالأخري 
بالن�سبة يل هو اجلمهور، مع العلم انني مل اأكن اأنوي خو�ض 
�سيناريو  ان  كما  ال��ع��ام،  ه��ذا  الرم�سانية  ال��درام��ا  جت��رب��ة 
امل�سل�سل اجلديد الذي كتبه يو�سف معاطي كان مميزاً، ومل 
يكن من املعقول اأن اأرف�سه اأو اعتذر عنه، خا�سة انني عندما 

اأجد عماًل واأجنذب اإليه ال اأتركه.
• لكن تردد انك تنوي تقدمي جزء ثان من م�سل�سل )فرقة 

ناجي عطاهلل(!
- ف��ك��رة اجل���زء ال��ث��اين غ��ري واردة الأن ه��ذا االأم���ر مل يكن 
عامني  منذ  امل�سل�سل  حت�����س��ريات  ب��داأن��ا  اأن  منذ  م��ط��روح��اً 
و�سجة  ك��ب��رياً  جن��اح��اً  حقق  امل�سل�سل  اأن  واع��ت��ق��د  ت��ق��ري��ب��اً، 
ج��م��اه��ريي��ة يف ال���ع���امل ال���ع���رب���ي ك���ل���ه، وب���ال���ت���ايل ك����ان من 
املوؤلف  ما حققه  وهو  فكرة جديدة،  البحث عن  ال�سروري 

يو�سف معاطي من خالل م�سل�سل )العراف(.
يحدث  هل  معاطي..  يو�سف  املوؤلف  مع  تعاونك  تكرار   •
الإميانك  اأم  ال�سخ�سي،  امل�ستوى  على  ل��ك  �سديقا  لكونه 

بقدرته كموؤلف بارع؟
- جتمعني بيو�سف معاطي يف االأ�سل �سداقة قوية، لكنني 
ال ادخل ال�سداقة يف �سغلي، فهو موؤلف بارع ولديه القدرة 
على تاأليف اأعمال �سينمائية وتلفزيونية غري مت�سابهة، ما 
يدفعني دائماً اىل التعاون معه، كما انه يطرح ق�سايا مهمة 

�سواء يف االأعمال الدرامية اأو ال�سينمائية.
م�سل�سلك اجلديد؟ تفا�سيل  عن  • ماذا 

- م�سل�سل )ال���ع���راف( ع��م��ل م��وؤج��ل م��ن��ذ ف���رتة، وك���ان من 
املفرت�ض اأن يتم حتويله اإىل فيلم �سينمائي، لكن مت التوافق 
ناجي  )ف��رق��ة  م�سل�سل  جن��اح  بعد  تلفزيونياً  تقدميه  على 
خالل  قدمتها  التي  االأدوار  اأ�سعب  من  واأع��ت��ربه  عطاهلل(، 

م�سواري الفني.
امل�سل�سل هو فكرته اجلديدة  واأكرث ما حم�سني لقبول هذا 
اأو  ت��ن��اول��ه��ا  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، وال��ت��ي مل ي�سبق  ال���درام���ا  ع��ل��ى 
معاجلتها من قبل يف الدراما، فم�سل�سل )العراف( يدور يف 
ال�سجن ويهرب خالل  اإط��ار كوميدي، لرجل ن�ساب يدخل 
فتح  وي�ستغل  يناير   25 بعد  �سهدتها م�سر  التي  االح��داث 
فيبداأ  عادية  لرئا�سة اجلمهورية مبوا�سفات  الرت�سيح  باب 

برت�سيح نف�سه. 
م�سل�سل  يف  مر�سي  الرئي�ض  �سخ�سية  جت�سد  اأن��ك  ت��ردد   •

)العراف( فما حقيقة ذلك؟
اأو  ق��ري��ب  ل��ه م��ن  ك��وم��ي��دي، وال ع��الق��ة  ال��ع��م��ل �سيا�سي   -
واملواقع  ال�سحف  كتبته  وم��ا  مر�سي،  بالرئي�ض  بعيد  م��ن 
االلكرتونية من اأن امل�سل�سل يتناول ق�سة الرئي�ض كالم غري 
الب�سرية  والطبيعة  النف�ض  يف  يغو�ض  فامل�سل�سل  �سحيح. 
ال  قد  باأ�سخا�ض  يوؤمن  جتعالنه  اللتني  امل�سري  لالن�سان 

ي�ستحقون �سوى اأن ت�سخر منهم.

من االأخبار التي انت�سرت حول ا�ستعانتك  العديد  • هناك 
بالفنان ح�سني فهمي والفنانة �سريين مل�ساركتك البطولة، 

فما احلقيقة؟
- اختيار فريق العمل كله جاء بالت�ساور بيني وبني املخرج 
رامي اإمام وكذلك اجلهة املنتجة، فبالن�سبة للفنانة �سريين 
و�سل�سلة  اأم��ري��ك��ا(  )ه��ال��و  فيلم  يف  قبل  م��ن  تعاونا  اأن  �سبق 
ناجحا.  فنيا  دوي��ت��و  �سكلنا  حيث  وع��دي��ل��ة(،  )بخيت  اأف���الم 

واي�سا الفنان ح�سني فهمي �سبق اأن تعاونا يف فيلم )اللعب 
مع الكبار(، فهو الفيلم الوحيد الذي جمع بيننا، وا�ستطاع 
اأن يحقق جناحاً كبرياً واالثنان من النجوم الكبار، والدور 

دائما هو من ينادي �ساحبه.
مواهب  تقدمي  على  حري�ض  انك  دائماً  عنك  املعروف   •

جديدة يف اعمالك، هل تفعل هذا يف العراف اي�سا؟
اللحظة  منذ  واعرفهم  احلقيقية  املواهب  ا�سحاب  اأح��ب   -

االأوىل، واأرى انه ال بد ان نعطي املواهب ال�سابة من خرباتنا 
القيام به يف كل عمل فني جديد، فاحاول  وه��ذا ما اح��اول 
تقدميهم ب�سكل جديد وب��ادوار خمتلفة عما قدم من قبل. 
هوؤالء  اأن  اأج���د  عندما  �سعادتي  م��دى  ا���س��ف  اأن  ميكن  وال 
ال�����س��ب��اب اأ���س��ب��ح��وا ف��ن��ان��ني ك��ب��ارا، وا���س��ت��ط��اع��وا ان يقدموا 
وجوها  يقدم  اجلديد  م�سل�سلي  وبالتاأكيد  ناجحة.  اأفالما 

�سابة ي�ستحقون الفر�سة.
م�سرحية  لبطولة  ا�ستعدادك  ع��ن  ت��ردد  م��ا  حقيقة  م��ا   •

بعنوان )املر�سح املنتظر(؟
�سيناريو  اأي  اأتلق  فلم  امل�سرحية  تلك  عن  �سيئاً  اأع��رف  ال   -
امل�سرح  خ�سبة  على  الوقوف  اىل  م�ستاقا  كنت  واإن  ب�ساأنها، 
بعد غيابي عنها الأكرث من 4 �سنوات منذ م�سرحية )بودي 
لوجه  وجها  اجلمهور  لقاء  اىل  ا�ستقت  وب�سراحة  غ���ارد(. 
وال��ت��ح��دث معهم و�سماع  ام��ام��ه��م  ال��وق��وف  اأرغ���ب يف  حيث 
يعطيه  املمثل  اأم���ام  اجل��م��ه��ور  ف�سحك  �سحكاتهم،  ���س��وت 

�سحنة ال يتخيلها اأحد.
بالعراق؟ كرد�ستان  اربيل  يف  تكرميك  بعد  �سعورك  • ما 

- �سعدت جداً بتكرميي باقليم كرد�ستان، وكنت يف قمة فرحي 
الأن ال�سعب الكردي يحمل يل حباً كبرياً جداً، و�سعرت بهذا 
احل��ب وباأنني اأح�سد م��ا زرع��ت��ه ط��وال ع��م��ري. وم��ن كرثة 
بها  الأ�سارك  ع�سا  امل�سوؤولني  من  طلبت  بالتكرمي  �سعادتي 
لكنني  االحتفال،  فرتة  اأثناء  رق�سوا  الذين  ال�سباب  بع�ض 
ما يحدث  الأن  ذل��ك  فعل  ا�ستطع  االخ��رية مل  اللحظات  يف 
يف م�سر من احداث ماأ�ساوية يحزنني ب�سدة واأدع��و اهلل اأن 

ينقذ م�سر.
عادت  اال�ساعات  ف��اإن  الهجرة،  يف  لتفكريك  نفيك  رغ��م   •

بقوة مرة اخرى.. فما ردك على هذه االتهامات؟
اأح��ب بلدي  فاأنا  اأ�سا�ض من ال�سحة،  - هذا الكالم لي�ض له 
ول���ن اأت��رك��ه��ا، ف��ال مي��ك��ن اأن اأت����رك ب��ل��دي ال��ت��ي ت��رب��ي��ت يف 
بال�سيدة  )اخلليفة(  حي  اب��ن  اأن��ا  ترابها.  واأع�سق  �سوارعها 
زينب، فمن امل�ستحيل اأن اأتنف�ض بعيدا عن م�سر واأمتنى اأن 
تنتهي تلك اال�ساعات الأنني لن اأترك م�سر، خ�سو�ساً عندما 

تكون يف ماأزق.
م�سر  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  االأو����س���اع  ت���رى  ك��ي��ف   •

حالياً؟
- اأ�سعر باالإحباط ال�سديد اإزاء االأو�ساع التي متر بها م�سر 
حالياً، ورغم انني من ال�سخ�سيات التي تدعو اىل التفاوؤل 
من  مينعني  ال�سيا�سية  االأح����داث  ا�ستعال  ف���اإن  با�ستمرار، 
م�سر  اال�ستقرار  ي�سود  اأن  قلبي  كل  من  واأمت��ن��ى  ال��ت��ف��اوؤل. 

خالل املرحلة املقبلة.
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م�سروبات الطاقة تهدد القلب 
وت�سبب ارتفاع ال�سغط

ك�سفت درا�سة علمية حديثة اأ�سرف عليها فريق من الباحثني االأمريكيني 
عن ا�سرار م�سروبات الطاقة التى حتدثها على �سحة االإن�سان، وتاأثريها 
على �سحة القلب. واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن االأ�سخا�ض الذين قاموا بتناول 
ما بني عبوة واحدة اأو ثالث عبوات من م�سروبات الطاقة حدث لهم خلل 
فى اإيقاع �سربات القلب، حيث ت�سبب م�سروبات الطاقة فى اإطالة الفا�سل 
القلب  بتخطيط  اخل��ا���س��ة   QT interval كيوتى  مل��وج��ات  ال��زم��ن��ى 
مقارنة  ثانية  ميللى   10 ح��واىل  اأط��ول  لي�سبح  القلب  ر�سم  اأو  الكهربى 
ي�سبب  ما  وهو  الطاقة،  م�سروبات  بتناول  يقوموا  مل  الذين  باالأ�سخا�ض 

حدوث �سربات القلب غري املنتظمة، ويرفع وفاة القلب املفاجئة.
فى رفع  اأي�ساً  الطاقة  دور م�سروبات  اأثبتت  النتائج  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت 
موؤ�سر ال�سغط الدموى مبقدار 3 درجات ون�سف من الزئبق على مقيا�ض 
جهاز القيا�ض، وذلك ب�سبب احتوائها على ن�سب عالية من الكافيني، ويظهر 
هذا التاأثري باالأخ�ض على االأ�سخا�ض غري املعتادين على تناول كميات كبرية 
اأن يتوخى مر�سى ال�سغط  من امل�سروبات الغنية الكافيني، ولذلك يجب 
احلذر ويعيدوا التفكري قبل القدوم على تناول م�سروبات الطاقة. واأذيعت 
هذه النتائج خالل املوؤمتر العلمى الذى عقدته اجلمعية االأمريكية للقلب 
البدنية،  واالأن�سطة  والتغذية  االأوب��ئ��ة  م�ستجدات  اأح��دث  مناق�سة  ب�ساأن 

وذلك فى احلادى والع�سرين من �سهر مار�ض اجلارى.

فوائد الثوم

- غّني بالفيتامينات واالأمالح املعدنّية ، مثل الف�سفور والكال�سيوم 
-  يعمل كم�ساد حيوي يف مواجهة املر�ض 

- يكافح اأمرا�ض القلب ويخّف�ض ال�سغط املرتفع 
- يعّزز جهاز املناعة يف اجل�سم 

- يعمل على تقليل ن�سبة الكول�سرتول يف الّدم 
- ي�ساعد يف عالج اأمرا�ض الروماتيزم 

- ي�ساعد يف عالج اآفات الب�سرة مثل الدمامل واجلروح 
- يقاوم ال�ُسعال ويعمل على عالج اأمرا�ض اجلهاز التنف�ّسي 

- فاحت لل�ّسهية ويكافح الُتخمة 
- طارد للديدان التي ت�ستوطن يف اأمعاء االإن�سان 

األربعاء -    27   مارس    2013 م    -    العـدد   10751
Wednesday   27    March    2013  -  Issue No   10751

دورة  مبناسبة  تغني خالل حفل  وهي  أرشيفية  يوان في صورة  لي  بنغ  الصني  في  اجلديدة  األولى  السيدة 
األلعاب األوملبية بكني 2008 بساحة تيان إن مني في بكني. )رويترز(

عام 1870م  مات  الذي  الجنليزي  العاملي  الديب  هو  • من 
على خ�سبة امل�سرح ؟

ت�سارلز ديكنز
اجلولن يف �سوريا ما معنى اجلولن ؟ ه�سبة  • تقع 

الرتاب واحل�سى
جمل�س  رئا�سة  تتوىل  الأمريكي  التاريخ  يف  ام��راأة  اأول  من   •

النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�سي بيلو�سي.

اأعطاين اأبي كرمًا ومل اأقدم له عنقودًا  املثل  هذا  ا�سل  •  ما 
واحدًا ؟

ارميني
•  مباذا ت�ستهر توروكو الفنلندية؟

�سناعة ال�سفن

اأن  اأن الكحول هو خمدر، يدخل خاليا االأع�ساب ب�سرعة ومييل الإ�سابتها بال�سلل ولكن قبل  تعلم  هل   •
يقوم املخدر بال�سلل فاإنه ينبه خاليا االأع�ساب وي�سعها يف حالة من االإثارة والتهيج. كيف يوؤثر الكحول على 
الدماغ؟ التاأثري االأول هو ال�سعور بالتنبه فيت�سارع العمل والكالم وتزداد الب�سرة احمراراً ويرتفع �سغط الدم 

وتت�سارع دقات القلب والتنف�ض. ثم ت�ساب الوظائف العليا للدماغ بال�سلل فقوة التحكم باالأمزجة ت�سيع. 
• هل تعلم اأن عدد �سمامات القلب يف ج�سم االإن�سان اأربعة. 

• هل تعلم اأن اال�سعاف االأويل للمغمى عليه يكون باإ�سجاعه على ظهره ثم ترفع رجاله لالأعلى حتى ينزل 
الدم اإىل الراأ�ض وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�سق حملول الن�ساء اإن وجد اأو اأي عطور اأخرى. 
ويحدد �سبب االإغماء بوا�سطة النظرة املتفح�سة للم�ساب وما حوله ومن لون وجه امل�ساب. وبعد اأن ميدد 
امل�ساب يفح�ض بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �سوائل �ساخنة اإذا اأفاق واإذا بدا على وجه املغمى عليه االإرهاق 

فهذا يعني اأنه م�ساب باالختناق فيقت�سي ذلك نقله اإىل مركز �سحي. 

يف احدى املدن ال�سينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
ان يقف  ي�ستطع  وا�ستعبدهم، والنهم �سعفاء وفقراء مل  قا�سية عليهم  احكاما  فاأعلن  واالم��وال  واجلواهر 

امامه احد .
وجاء يوم �سمع اجلميع عن فار�ض خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا النهار 
كان هناك من يدق االبواب ليال ليعطي الفقراء نقودا لي�سرتوا بها ماي�سد جوعهم ومينحهم دواء ي�سفي 
امرا�سهم، وا�ستمر احلال هكذا.. هناك من ي�سرق احلاكم ويعطي الفقراء امل�ساكني لكنهم مل ينطقوا باية 
اليهم  اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�سبح ذلك الغريب يدفع  ياأتي  انه  ال�سر ظنا  كلمة فقد اخفى كل منهم 
ا�سفل  اإىل  فلياأتي  والظامل  الظلم  للق�ساء على  وي�سانده  ان يقف معه  ا�ستطاعته  ب��اوراق كتب فيها من يف 

اجلبل وينتظر هناك فجرا .
قبيل الفجر كان الفار�ض يختباأ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�ض قلوب اهل املدينة ولذلك فهو 
اي�سا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �سيكون احلاكم نف�سه، وبالفعل هناك خائن اخرب امللك عن 
كل �سيء فخرج امللك املغرور القا�سي لي�ستمتع -كما قال- بذبح ذلك الفار�ض ال�سجاع، بل اق�سم انه �سيقطعه 
ا�سالء و�سمنح اهل املدينة كال منهم قطعة من ج�سد الفار�ض، وجاء احلاكم مبجموعة من رجاله اخلونة 
فوقف يلتفت ميينا وي�سارا بحثا عن الفار�ض لكن احد رجاله قال: الوقت مبكر ياموالي لنختباأ ونفاجاأهم 
يعرف عمله جيدا،  ال��ذي  الفار�ض  يريده  ماكان  وه��ذا  كل منهم يف مكان  ليختباأ  وتفرق اجلميع  جميعهم، 
وعندما مر الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�سها البع�ض، 
لكنه كان قد قيد احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�سانه حتى و�سط املدينة واعلن لهم موت امللك، وقال: 
اما هذا فانتم احرار فيه انه اخلائن الذي ينقل ا�سراركم اإىل احلاكم فاأنهالت االيدي ت�سرب وته�سم عظام 
ذلك اخلائن وعدت ارجل كثرية اإىل ا�سفل اجلبل لينظروا احلاكم م�سرجا يف دمائه فهللوا وتكاثفوا وخرجوا 
جميعهم اإىل ق�سره لينظفوه من باقي اخلونة واق�سموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن يحكمهم ظامل 

منذ ذلك الوقت .

فار�س الليل 

احالم الرجال املزعجة
 موؤ�سر مبكر لإ�سابتهم بالزهامير

جراحات احلو�س
 تعود بفوائد على �سحة املري�س

 
تعود  احلو�ض  مف�سل  ا�ستبدال  جراحات  ان  حديثة  علمية  درا�سة  ك�سفت 
بفوائد �سحية كبرية على �سحة املري�ض وقدرتها على اإزالة االآالم وحت�سني 

منط حياتهم .
بني   52% بن�سبة  الوفيات  معدل  من  احل��د  على  اأي�ساً  ق��ادرة  اأنها  غري 
املفا�سل وكما �ساهمت فى تقليل  امل�سابني بخ�سونة والتهابات  االأ�سخا�ض 

معدالت االإ�سابة بق�سور وف�سل ع�سلة القلب واالكتئاب ومر�ض ال�سكر 
وكانت تلك العمليات اأقل تكلفة من الناحية املادية اأي�ساً مقارنة مبا ُينفقه 
وهو  امل�ساب،  ملف�سل احلو�ض  امل�ساحبة  وااللتهابات  االآالم  لعالج  املري�ض 
ما يعد اأمرا ً مثريا ً للغاية. واأذيعت هذه النتائج من خالل املوؤمتر العلمى 
�سيكاجو  مبدينة  العظام  جلراحني  االأمريكية  االأك��ادمي��ي��ة  عقدته  ال��ذى 

االأمريكية وذلك فى الثانى والع�سرين من �سهر مار�ض اجلارى.

حمم�د عمر حيدر 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عبداهلل حامد
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.

حممد �شالح حامد
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.

باحثون  اأج��راه��ا  اأم��ري��ك��ي��ة حديثة  درا���س��ة طبية  اأظ��ه��رت 
اأن  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف  كلينيك  مايو  مبعهد 
االأحالم املزعجة والروؤى امل�سطربة عند الرجال قد تكون 

موؤ�سرا مبكرا على اال�سابة باخلرف الذهني .
ببع�ض  يقومون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���ض  اأن  الباحثون  ووج���د 
االأفعال مثل امل�سى والتحدث و�سرب االأ�سياء خالل النوم 

زادت لديهم خماطر اال�سابة بالزهامير.
وقالت ميلي�سا موراى موؤلفة الدرا�سة واملتخ�س�سة يف علم 

من  الكثري  عند  ال��ن��وم  ا�سطرابات  اإن   باملعهد  االأع�����س��اب 
الذهنى  باخلرف  اال�سابة  بال�سرورة  التعنى  اال�سخا�ض 
مو�سحة اأن تقاريراملعهد اأ�سارت اإىل اأن ماي�سل نحو 75 
وحتى 80 % من الرجال الذين يعانون من مر�ض اأج�سام 

لوى مروا بتجربة ا�سطراب �سلوك النوم .
الثانى من مر�ض اخلرف الذهني الرجال  النوع  وي�سيب 
والن�ساء على حد �سواء ويعد اأكرث انت�سارا عند اال�سخا�ض 

الذين جتاوزا �سن ال� 65.

حمم�د م�ؤيد
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.


