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النمل املجنون يهدد البيئة
للتحذير  �أم��ري��ك��ا  يف  �لعلماء  ع��اد  �ل��ع��م��اق��ة،  �حل��ل��زون��ات  غ��زو  بعد 
�لبيئة جنوب �شرقي  ت��وز�ن  �لذي يهدد باختال  �ملجنون  �لنمل  من 

�لواليات �ملتحدة.
لطر�ئده  ��شتهاكه  يف  للحوم  �الآك��ل  �ملجنون  �لنمل  خطورة  وتكمن 
و�لق�شاء على �الأنو�ع �الأخرى �لتي ال ياأكلها بتجويعها بحرمانها من 
ما تقتات عليه، وفق �أد لوبرين، �لباحث �ملخت�ص يف ف�شائل �حل�شر�ت 

مبخترب�ت فيلد بر�كيرنيدج.
و�أ�شاف �لعامل: �لق�شية �الأكرب هو ت�شتيته مل�شتعمر�ت �لنمل �لناري، 
ما  على  ق�شت  لقد  �حل�����ش��ر�ت،  تلك  ح��ول  مت��ح��ور  باأكمله  فالنظام 
�لتعامل  علينا  و�الآن  �أخ��رى..  و�زده��رت  �لتعاي�ص معها  ي�شتطيع  مل 
�شيحدث  ما  وه��ذ�  �لبيولوجية..  �لناحية  من  كلياً  جديد  �شيء  مع 

تغيري�ت كبرية.
�ملجنون على م�شتعمر�ت  �لنمل  بجانب ق�شاء  �إن��ه  �ملخت�شون  وي��رى 
�لنمل �لناري، �لذي يتميز ب�شاآلة حجمه مقارنة باالأول، وتاأثري ذلك 
�إزع��اج لل�شكان حيث يعي�ص يف  �لبيئي على تلك �ملناطق، فاأنه م�شدر 
جتمعات كبرية، وو�أو�شح لوبرين: �لنمل �ملجنون جمنون لدرجة �أن 

�لبع�ص يتمنى عودة �لنمل �لناري، �لذي ُعرف بلدغاته �ملوؤملة.
�لرب�زيل  وموطنه  �مل��ج��ن��ون،  �لنمل  �نت�شار  كيفية  �لعلماء  ويجهل 
م��رة يف مدينة  �ملتحدة منذ ظهوره الأول  �ل��والي��ات  و�الأرج��ن��ت��ن، يف 

هيو�شنت عام 2006.

ع  الإجهاد النف�ضي يهدد حياة الر�ضّ
وج���دت در����ش��ة ج��دي��دة �أن �الأط���ف���ال �مل��ول��ودي��ن الأم��ه��ات ع��ان��ن من 
�الإجهاد �لنف�شي خال �الأ�شهر �ل�شابقة للحمل قد يو�جهون �حتمااًل 

�أقل الأن يبقو� على قيد �حلياة خال عامهم �الأول.
وذكر موقع هلث د�ي نيوز �الأمريكي �أن �لباحثن من جامعة �إنديانا 
وجدو� �أن �الأطفال �لذين و�جهت �أمهاتهم قبل فرتة �حلمل �إجهاد�ً 
نف�شياً هم �أكرث عر�شة بن�شبة %53 للوفاة قبل �إمتام عامهم �الأول 

مقارنة مبن مل تو�جه �أمهاتهم قبل �حلمل هكذ� �إجهاد.
بحيث  ح�شا�شة  تكون  قد  للحمل  �ل�شابقة  �لفرتة  �إن  �لعلماء  وق��ال 

ميكنها �أن توؤثر على خطر تعر�ص �ملولود للوفاة.
ونظر �لباحثون يف بيانات تعود ملا يزيد عن 3 ماين مولود بن �لعام 

1973 و2008. و�شّجلت 8398 حالة وفاة بن هوؤالء �ملو�ليد.
وقد ولد قر�بة 21 �ألف طفل الأمهات و�جهن �أحد�ثاً جمهدة نف�شياً 
يف �الأ�شهر �ل�شتة �ل�شابقة للحمل، وتويف من هوؤالء �ملو�ليد 93 وهم 

ع. ر�شّ
�لنف�شي لاأم خال �حلمل  �لباحثون عاقة بن �الإجهاد  ومل يجد 

ووفاة �ملو�ليد يف فرتة �لر�شاعة.
ع،  وظهر �لر�بط بن �الإجهاد �لنف�شي قبل فرتة �حلمل ووفاة �لر�شّ
بعد �أن �أخذ �لباحثون بعن �العتبار عو�مل �أخرى قد تزيد خطر وفاة 
ع، مثل تدخن �الأم خال �حلمل، �أو والدة �ملولود قبل �أو�نه، �أو  �لر�شّ

�شغر حجمه.

زواج املمثل اآرون بول 
�أعلن �ملتحدث با�شم �ملمثل �الأمريكي �آرون بول عن زو�جه بخطيبته 

لورين بار�شيكيان.
و�أكد �ملتحدث ملوقع بيبول �الأمريكي �ن بول )33 �شنة( �أ�شبح رجًا 
�الأول يف  �أم�ص  يوم  بار�شيكيان  على  زفافه  �إقامة حفل  بعد  متزوجاً، 

ماليبو.
ب��دور جي�شي يف  ��شتهر  وق��د  �إي��د�ه��و  م��ن مو�ليد  ب��ول  �ن  �إىل  ي�شار 
م�شل�شل �ختال �شال �لذي كان �شبب فوزه بجائزتي �إميي عن فئة 

“�أف�شل ممثل م�شاعد.
ويذكر �ن بول �ن كان على عاقة باملمثلة �لكندية جي�شيكا الوندز.

وفاة خالة اأجنلينا 
ب�ضرطان الثدي 

يف  م�شت�شفى  با�شم  متحدث  ق��ال 
كاليفورنيا �ن خالة جنمة �ل�شينما 
توفيت  ج��ويل  �جنلينا  �المريكية 
نحو  بعد  �ل��ث��دي  �شرطان  مبر�ص 
����ش��ب��وع��ن م���ن ك��ت��اب��ة ج����ويل عن 
بعد  ثدييها  ��شتئ�شال  �ختيارها 
ع��ل��م��ه��ا �ن��ه��ا ورث����ت خ��ط��ر� كبري� 
با�شابتها ب�شرطان �لثدي..وتوفيت 
�ل�شغرى  �ل�شقيقة  م��ارت��ن  دي��ب��ي 
الم ج���ويل وع��م��ره��ا 61 ع��ام��ا يف 
ق��رب �شان  ب��ال��وم��ار �لطبي  م��رك��ز 
مارتن  رون  زوجها  ..و�بلغ  دييجو 
�ن  �لربيطانية  نيوز  �شكاي  �شبكة 
�جلن  نف�ص  حتمل  كانت  زوجتها 
�ل���ذي  بي.�ر.�شي.�يه1  �مل��خ��ت��ل 
حتمله جويل..وكانت �م جويل قد 
توفيت ب�شرطان �لثدي يف 2007 

وعمرها 56 عاما.
وك�شفت جويل يف مقال يف �شحيفة 
�يار  مايو   14 يف  تاميز  نيويورك 
ال�شتئ�شال  ج���ر�ح���ة  �ج����رت  �ن��ه��ا 
تلهم  �ن  ت��اأم��ل  �نها  قائلة  ثدييها 
�لائي  �الخ��ري��ات  �لن�شاء  ق�شتها 
ي�شكل  �ل��ذي  �ملر�ص  ه��ذ�  يكافحن 
جويل  �حلياة..وتعيل  على  خطر� 
بر�د  �ملمثل  م��ع زوج��ه��ا  ع��ام��ا   37

�شتة �أطفال.
وكتبت جويل �ن وفاة �أمها �ملبكرة 
�الطباء  و�ك���ت�������ش���اف  ب��ال�����ش��رط��ان 
ب��ي.�ر. �ملتحور  �جل��ن  �نها حتمل 
�شي.�يه1 �لذي يك�شف عن خماطر 
بال�شرطان هو ما  عالية لا�شابة 
�ل�شعب  �لقر�ر  هذ�  دفعها التخاذ 
خوفا من �ن يفقد �أطفالها �ل�شتة 

�أمهم.

بن اأفليك يت�ضلم 
دكتوراه فخرية 

�أفليك،  ب���ن  �الأم����ريك����ي،  �مل��م��ث��ل  ت�����ش��ّل��م 
���ش��ه��ادة دك����ت����ور�ه ف��خ��ري��ة م���ن جامعة 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  �ل��ع��ري��ق��ة يف  ب����ر�ون 
تكرمياً له على �إجناز�ته خال م�شريته 

�ملهنية.
�أفليك  �أن  �أون الي��ن(،  وذك��ر موقع )�إي 
�ل�������ذي مل����ع يف �ل���ت���م���ث���ي���ل، و�الإخ����������ر�ج، 
و�الإجتماعي،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  و�ل���ن�������ش���اط 
ت�شلم �شهادة دكتور�ه فخرية يف �لفنون 
�جلميلة �إىل جانب 5 �شخ�شيات ر�ئدة.
و�أعرب �أفليك يف خطاب �أمام �ملتخرجن 
�إن  قائًا  بال�شهادة،  �لكبري  فخره  عن 

و�لدته �شعيدة جد�ً.
يذكر �أن �أفليك مّثل و�أخرج �أخري�ً فيلم 
دبلوما�شين  �حتجاز  �أزم��ة  ح��ول  �أرغ��و 
باأو�شكار  فاز  �ل��ذي  �إير�نين يف طهر�ن 

�أف�شل فيلم عام 2013.

- �أجلي مناق�شة �أمر �لطفل �جلديد �إىل حن ظهور عامات �حلمل وفور 
ظهورها ��شتخدمي رزنامة لتحديد �الأيام �أو حدثيه عن �لطفل �جلديد 

وكيف �شيخرج �إىل �حلياة يف ف�شٍل معن )حن ي�شبح �لطق�ص حار�ً( �أو يف 
مرحلٍة معينة )حن تفتح �ملد�ر�ص �أبو�بها بعد �لعطلة �ل�شيفية(.

- �أف�شحي �ملجال له لي�شاأل قدر ما ي�شاء عن �الأمور �لتي تهّمه.
- ف�شري له عن �الأمور �لتي �شترتتب على �لوالدة: )ماما �شتكون متعبة جد�ً(، 

)�شيبكي �لطفل �جلديد ومُي�شي وقته نائماً(.
- �دعي �أقاربك و�طلبي منهم �أن ي�شاركوك �شور والدة �أطفالهم وق�ش�شهم وما 
لديهم من �أ�شرطة م�شورة تخّلد هذه �لذكرى، فاالأطفال يحبون �ال�شتماع �إىل 

ق�ش�ص تروي تفا�شيلهم حن كانو� �أطفااًل.
�شرير  �إىل  نقله  �أو  رعايته  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  كتغيري  �لكبرية  �ل��ت��ح��والت  جتنبي   -
منف�شل �أو تدريبه على ق�شاء حاجته �أو �لتخل�ص من لعبته �ملف�شلة �أو �إر�شاله 
�إىل �حل�شانة.. يف حال �أردت �أن يعي�ص طفلك تغري�ت مماثلة لت�شهلي على نف�شك 

�ملهمة عند �إجناب طفٍل �آخر، حاويل �أن تقومي بها يف وقٍت مبكر )ب�شعة �أ�شابيع 
�لطفل  وو���ش��ول  �لتغيري�ت  ه��ذه  ب��ن  �شلبية  �شلة  تن�شاأ  �أن  خمافة  �الأق���ل(  على 

�جلديد.
�أيام عندما يحن موعد �لوالدة )مدة غيابك،  - ح�شري طفلك لغيابك لب�شعة 
من �شيتوىل رعايته و�أي��ن(. يفهم طفلك م�شاعرك من ت�شرفاتك. �إن بد� عليك 

�حلزن �أو �لقلق، �شي�شعر بالتعا�شة و�لقلق.
- ��شتعملي �الألعاب ملناق�شة �مل�شاعر و�لتغيري�ت �لتي تطر�أ على �حلياة مع و�شول 

�ملولود �جلديد، ال �شيما �إذ� كان طفلك قد بد�أ بامل�شي.

بعد �لوالدة
��شمحي لطفلك بزيارتك يف �مل�شت�شفى ولقاء �ملولود �جلديد بعد فرتة وجيزة من 
والدته لي�شعر باأهمية �حلدث �لعائلي. �أما �إذ� كان يخاف من �مل�شت�شفيات )روؤيتك 
ممددة على �ل�شرير بثوب �مل�شت�شفيات �أو �الأ�شرطة حتيط بك(، �نتظري �إىل حن 
�لن�شائح  من  �أي�شاً  ��شتفيدي  �جل��دي��د.  �مل��ول��ود  �إىل  ليتعرف  �ملنزل  �إىل  عودتك 

�لتالية:
�أنه  �عتبار  على  �جلديد  �مل��ول��ود  يلتقي  حن  لطفلك  وقدميها  هدية  ح�شري   -

�أح�شرها معه.
- ال تقارين بينه وبن �ملولود �جلديد )�شقيقك �أهد�أ مما كنت �أو كنت تبكي �أكرث 

منه(.
- ال جتزعي �إن مل يعر طفلك �هتماماً للمولود �جلديد، فعاقات م�شابهة حتتاج 

�إىل بع�ص �لوقت كي تن�شاأ وتتبلور.
- تقبلي �حتمال ورود بع�ص �مل�شاكل فهي �أمٌر طبيعي، دللي طفلك لبع�ص �لوقت 

�إن كان هذ� ما يحتاج �إليه. 
- ذكري �لزو�ر ب�شرورة �الهتمام بطفلك ومنحه �الهتمام �ل�شروري، فقد ي�شتاء 

حن ياحظ �هتمام �الآخرين باملولود �جلديد، ال �شيما حن ال يتلقى منهم �أي 
هدية.

- حاويل �أال تلومي �ملولود على �حلدود �جلديدة �لتي ُفِر�شت على حياتك )ماما ال 
ت�شتطيع �أن تلعب معك الأنها �شرت�شع �ل�شغري( �أو )ماما �شتنظف لل�شغري وتغرّي 
حفا�شته فما ر�أيك �أن تقر�أ ق�شتك لوحدك( خمافة �أن ي�شتاء �لطفل منه ويبتعد 

عنه. حاويل بداًل من ذلك، �أن متنحيه فر�شة �مل�شاركة يف �الهتمام بالطفل.
�حلفا�شة  �مل�شاركة يف حت�شري  الأك��رث من طفٍل،  �أم��اً  كنت  �إن  �أطفالك،  �منحي   -

وقر�ءة ق�ش�ص �الأطفال وحمل �لطفل ولي�ص للمناف�شة.
�ل�شّن )تناول  �ملولود �جلديد يف  الأن��ه يكرب  به  �لقيام  ذك��ري طفلك مبا ميكنه   -

�لطعام، �للعب باالألعاب، �خلروج �إىل �حلديقة(.
و�أن تعززي فكرة ما يتمتعون به من  �أن مت�شي مع طفلك وقتاً خا�شاً  - تذكري 
�ملنزل،  يف  �ل�شغرية  �ملهمات  )بع�ص  ب��ه  �لقيام  على  مل�شاعدتك  وق���در�ت  م��ه��ار�ت 

�مل�شاعدة يف حت�شري �لطعام(.

حلول
�أثبتت �لبحوث �أن مرحلة منو �لطفل توؤثر على قدرتهم على تقبل مولود جديد 
�أك��رب الأنهم  �أع��م��اره��م ع��ن �شنتن م�شاكل  �مل��ن��زل ي��و�ج��ه �الأط��ف��ال �ل��ذي��ن تقّل  يف 
�أن تربية  �إىل  �الإ���ش��ارة  ب��ّد م��ن  و�ل��رع��اي��ة و�حل��ن��ان. وال  �إىل �اله��ت��م��ام  يحتاجون 
�الأطفال وم�شاعدتهم على �لتاأقلم مع �لظروف �جلديدة تبدو �أ�شعب حن ي�شيطر 
�ل�شغط على �أجو�ء �ملنزل و�لعائلة. تذكري �أن طفلك قد ياعب �أو يعانق �ملولود 
�جلديد بخ�شونة يف �لبد�ية فعلميه كيف ياعبه ويقرتب منه بلطف. ركزي على 
�ل�شلوك �الإيجابي �لذي يظهره �لطفل �إز�ء �ملولود �جلديد )�أحب �أن �أر�ك تد�عب 
�أن  �أخيك( �الأه��م من ذلك، ال ترتكي جمااًل للياأ�ص ي�شيطر عليك، ال �شيما  �شاق 

�جلميع �شيجد �شعوبة يف �لتكّيف خال �ملرحلة �الأوىل.

ال يختلف �ثنان على فو�ئد زيت �لزيتون، �شو�ء �ل�شحية �أو �لتجميلة، وطاملا �أنك تو��شلن �لبحث و�ل�شعي 
للح�شول على ب�شرة ن�شرة وجميلة، فعليك د�ئما �للجوء لزيت �لزيتون ب�شكل مبا�شر، وال غر�بة يف هذ�، 

خ�شو�شا �إذ� علمت �أن كبار �شركات م�شتح�شر�ت �لتجميل �ل�شناعية تلجاأ لزيت �لزيتون يف تركيباتها 
فجربي هذ� �لقناع.

ن�شف كوب �شغري من زيت �لزيتون �لبكر
ن�شف كوب �شغري من �خلل

ربع كوب �شغري من �ملاء
بها  و�دهني  �لو�شفة  من  ملعقة  خذي  للنوم  �لتوجه  وقبل  جيد�،  �ملكونات  كل  خلط  يتم 

ب�شرة وجهك، و�شت�شبح ب�شرتك �شافية وم�شرقة بعد �نق�شاء �الأ�شبوع �الأول وميكن 
��شتعمال �لو�شفة قبل ن�شف �شاعة من �لتوجه �إىل �ل�شرير لكي تتمكن �لب�شرة من 

�مت�شا�شها، �شيعمل �خلل
على تخفيف لون �لنم�ص �إن كان متو�جد� بب�شرتك، كما �شيزيل �لبكترييا �لتي 

علقت بالب�شرة خال �لنهار، و�شيعمل
على �لتخل�ص من �جللد �مليت �ملتو�جد بب�شرتك، فيما يوؤدي زيت �لزيتون عمله 

يف منحك �ل�شفاء و�لن�شارة.

ح�ضري طفلك ل�ضتقبال املولود اجلديد 

زيت الزيتون لب�ضرة �ضافية 
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طريقة جديدة لزراعة مف�ضل �ضناعي 
على عك�ص �لطريقة �لتقليدية يف زر�عة مف�شل �شناعي و�لتي تقوم على 
قطع �أجز�ء كثرية من �لع�شات، جنح �أطباء �أملان يف تطوير طريقة حديثة 
تعتمد على مبد�أ �إز�حة �لع�شات لف�شح �ملجال لزر�عة �ملف�شل، مما ي�شاعد 

�ملري�ص على �لتعايف ب�شرعة.
�إج��ر�ء زر�ع��ة �ملف�شل �إىل ح��دوث �لتهاب فيه نتيجة  وع��ادة ما يعود �شبب 
�الأ�شباب  ت�شمل  كما  �حل��رك��ة.  يف  تقييد  �إىل  بعد  فيما  ي���وؤدي  مم��ا  ت��اآك��ل��ه، 
توؤدي  وقد  �لعظام.  و�أور�م  �لعظم  وك�شور  �لروماتيزمي،  �ملفا�شل  �لتهاب 
�آالم قد  �إىل  �إ�شافة  �ل��درج،  �إىل �شعوبة يف �حلركة و�شعود  ه��ذه �حل��االت 

تكون مربحة.
ويعتمد �الأطباء يف عاج �لتهاب مف�شل �لورك يف �لبد�ية على �لطرق غري 
�ملري�ص  يتح�شن  مل  �إذ�  �أم��ا  �لدو�ئية،  �أو  �لفيزيائية  كاملعاجلة  �جلر�حية 

فيتم �للجوء �إىل �خليار �جلر�حي.
ت�شاعد  �ملف�شل  زر�ع��ة  �بتكار طريقة جديدة الإج��ر�ء عملية  �أملانيا مت  ويف 
تعتمد  �لتي  �لتقليدية  للطريقة  فخافا  ب�شرعة،  �ل�شفاء  على  �ملري�ص 
على قطع �أجز�ء كبرية من ع�شات �لورك مما يجعل �ملري�ص بحاجة �إىل 
وقت طويل ال�شرتجاع عافيته وتو�زنه، تقوم �ملقاربة �جلديدة -كما ي�شرح 
�لع�شات دون  �إز�حة  �لعظام كري�شتوف كنورمان- على  �أخ�شائي جر�حة 

قطعها، بغية فتح �ملجال لزر�عة �ملف�شل �ل�شناعي.
�أثناء �إز�حتها قد ي�شيبها بجروح  وي�شري كنورمان �إىل �أن توتر �لع�شات 
مما يوؤدي �إىل متزقها، م�شري� �إىل �شرورة �أن �إرخاء �لع�شات ب�شكل كاف 
�أ�شر�ر  ح��دوث  ب��دون  �ل��زر�ع��ة  بعملية  �لقيام  وبالتايل  لينة  ت�شبح  حتى 
ي�شتطيع  �ملري�ص  ف��اإن  �شغرية  ندبة  ت��رتك  قد  �لعملية  �أن  وم��ع  جانبية. 

حتريك �ملف�شل �جلديد بدون �آالم وخال فرتة تعاف ق�شرية.

حني  ت�ساعدهم  قد  التي  والأمهات  للآباء  املتوافرة  املعلومات  هي  كثرية 

العمل حني ل يكون الطفل الأول لهما؟  اإجناب طفٍل، ولكن ما  يقررون 

اأنها قد  اإل  والإث��ارة،  الفرحة  اأن ولدة طفٍل جديد جتلب  رغم 

غ�سبًا  داخله  يف  وتولد  ب��الأم��ان  الأك��ر  الأخ  �سعور  تقّو�ض 

اإىل  وبالإ�سافة  لذلك،  نتيجة  اجلديد.  الفرد  من  وا�ستياًء 

الهتمام باإجناب طفٍل جديد، ل بّد من الرتكيز كذلك على 

حت�سري بقية اأفراد الأ�سرة.  من املهم اأن متنحي طفلك فر�سة 

حياته  روتني  على  حتافظي  واأن  كافة  التفا�سيل  يف  امل�ساركة 

قدر امل�ستطاع يف الأ�سابيع التي ت�سبق ولدة املولود اجلديد 

وتليها. جربي الن�سائح التالية:

بريي يتربع ملدر�ضة 
بـ100 األف دولر

فاجاأ �لنجم �الأمريكي تايلر بريي 
تامذة مدر�شة يف �أوهايو بالترّبع 
مببلغ مائة �ألف دوالر لدعم بر�مج 

منح مدر�شية.
�أمريكية  �إع�����ام  و���ش��ائ��ل  وذك�����رت 
�جلمعة  ي�����وم  ح�������ش���ر  ب�����ريي  �أن 
م�شبقاً  معلن  غ��ري  ب�شكل  �ملا�شي 
�أوهايو  يف  متو�شطة  مدر�شة  �إىل 
يقّدمه  م��و���ش��ي��ق��ي  حل�����ش��ور ح��ف��ل 
�ل���ط���اب، ث���ّم ت���ربع مب��ب��ل��غ 100 

�ألف دوالر للمنظمن.
ويعود ريع �ملبلغ لدعم بر�مج منح 

مدر�شية �أن�شاأته معلمة حملية.
�شاهد تقرير�ً عن  �إنه  وقال بريي 
حملة �ملعلمة يف برنامج تلفزيوين 

ورغب يف �مل�شاهمة مب�شروعها.
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الفلكلور والرتاث �ضمن فعاليات �ضاركت فيها اجلامعيات من الطالبات
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

ثاث و�أربعون من طالبات �جلامعة بتخ�ش�شاتهن 
باألو�نه  �ل���رت�ث  �إح��ي��اء  على  �ل��ع��زم  عقدن  �ملختلفة 
�الأجيال  تو��شل  يف  منهن  رغبة  �ملختلفة  و�أ�شكاله 

و�شوال �إىل حياة �الآباء و�الأجد�د.
جمموعات  ت�شكيل  مت  ت��ق��ري��ب��ا  �أ���ش��ه��ر  ث��اث��ة  م��ن��ذ 
�أ�شتاذة �لفلكلور  عمل من هوؤالء �لطالبات باإ�شر�ف 
ليبد�أن  �لعرميي  �شعاد  �لدكتورة  �الإم��ار�ت  بجامعة 
على �ل��ف��ور يف تلم�ص م��ا ه��و ت��ر�ث��ي يعرب ع��ن حياة 
�الإمار�ت قدميا وقمن باالت�شال بعدد من �ملوؤ�ش�شات 
�إع��د�د عدد  �ل��رت�ث رغبة منهن يف  �لتي تهتم بهذ� 
من  متخذة  كامل  ليوم  �متدت  �لتي  �لفعاليات  من 
�أحدث قاعات �حلرم �جلامعي و�أكرثها �ت�شاعا مكانا 
�لقياد�ت  م��ن  ع��دد  �حل�شور  مقدمة  يف  ليكون  لها 
�لتي  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لهيئات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �الأك��ادمي��ي��ة 
�لطالبات  ج��ان��ب  �إىل  �جل��ان��ب  ب��ه��ذ�  �هتمامات  لها 
هذه  �إق��ام��ة  من  �مل�شتهدفة  �لفئة  وه��ن  �جلامعيات 
�لرت�ثية  �ملقتنيات  على  تقت�شر  مل  �لتي  �لفعالية 
فقط بل �متدت لعقد ور�ص عمل و�إلقاء حما�شر�ت 

كلها ت�شب يف خانة تر�ث دولة �الإمار�ت.
�ل��ف��ع��ال��ي��ة ج���اءت مليئة وم��ت��ع��ددة ل��ي��ك��ون م��ن بن 
��شتطاعت  �لتي  �لتاريخية  �لبيئة  �إد�رة  �مل�شاركن  
وم����ن خ����ال ���ش��م�����ش��ة �ل���ظ���اه���ري وع�����زة �ل��ف��ه��د �أن 
�آث��ار ومن��اذج تر�ثية توقف  ت�شتعر�ص ما لديها من 
عندها �لكثريون من زو�ر �ملعر�ص �شو�ء من �أع�شاء 
هيئة �لتدري�ص �أو �لطلبة مبا يف ذلك طلبة �ملد�ر�ص 

�ل��ذي��ن ت���و�ف���دو� ع��ل��ى �ل��ف��ع��ال��ي��ة م��ن��ذ �ل�����ش��ب��اح ومل 
يغادروها �إال مع قرب نهاية �ليوم �ملدر�شي ليخرجو� 
جميعا ويف ذهن كل منهم �لعديد من �لت�شاوؤالت �لتي 
و�لرت�ث  �ل�شعبي  �لفلكلور  خانة  يف  جميعها  ت�شب 
من  يعلم  عندما  خا�شة  قدميا  �حلياة  و�أ�شاليب   ..
�لقائمن على �لفعالية ويف مقدمتهم �لدكتور �شعاد 
�أن �الآب��اء و�الأج��د�د كانو� د�ئمي �لرتحال  �لعرميي 
بحثا عن �لكاأ و�ملاء �إ�شافة �إىل رحات �ل�شيد �لتي 

متتد رمبا لعدة �أ�شهر.

�أر�دت �لطالبات �جلامعيات �أن ينقلن كل من ح�شر 
كان  �لنفط عندما  قبل  ما  �إىل فرتة  �لفعالية  هذه 
�شيد  �أج��ل  من  �ل�شاحل  على  موؤقتا  �لبع�ص  يعي�ص 
�ل�شمك ليعود �إىل �لو�حات يف ف�شل �ل�شيف جلمع 
حم�شول �لتمر و�البتعاد عن رطوبة �ل�شاحل يف هذ� 

�لوقت من كل عام
من  ن��وع  �أي  لتاأ�شي�ص  فر�شة  �أي  ه��ن��اك  تكن  ومل   
�لو�شيلة  ه���ي  �مل��ق��اي�����ش��ة  ك���ان���ت  ح��ي��ث  �ل�����ش��ن��اع��ات 

�لتجارية �لوحيدة وهي �ملتد�ولة.

�حلياة  م��ن  م��ه��م��اً  ج��ان��ب��اً  �لفعالية  تغفل  ومل  ه���ذ� 
ق��دمي��ا وه���و �ل��غ��و���ص و���ش��ي��د �ل��ل��وؤل��وؤ ك��م��ا تطرقت 
�لفعالية �إىل مناذج من �لقو�رب �لتي كانت ت�شتخدم 

يف �الإبحار بحثا عن �للوؤلوؤ �أو �شيد �الأ�شماك.
حاولت �جلامعيات ومعهن �أ�شتاذة �لفلكلور �لدكتورة 
وتر�ث  لفلكلور  منوذجا  يقدمن  �أن  �لعرميي  �شعاد 
�الإمار�ت رغبة منهن يف �أن يظل هذ� �لفلكلور وهذ� 
ما  م��ع  ج��ن��ب  �إىل  جنبا  الأب��ن��ائ��ه  م�شاحبا  �ل����رت�ث 

ي�شهده �لعامل من تطور معريف وتقنيات حديثة . 

احلرف وال�ضناعات 
اليدوية

•• العني-الفجر:

�حلرف و�ل�شناعات �ليدوية كانت حا�شرة يف فعالية كان �لفلكلور و�لرت�ث 
عنو�نا لها حيث قدمت مناذج من حياكة �شعف �لنخيل و�لتي تعتمد ب�شكل 
�أ�شا�شي على تو�فر �أ�شجار �لنخيل يف �لو�حات خا�شة يف مدينة �لعن حيث 
يتم ت�شكيل �لعيد من �لنماذج ومنها �ملنجرة و�ملكبة .. كما قدمت مناذج من 
�لتلي وهو نوع من �لتطريز ت�شتخدم فيه �خليوط �مللونة .. كما خ�ش�شت 
م�شاحة للمقتنيات �لفخارية رغبة  من �لقائمن على �لفعالية يف �لتعريف 

بها ليكون من بينها �خلرو�ص �إىل جانب �ملباخر و�ملزهريات. 

ثالثة جامعيني جمعتهم هواية ال�ضيد بال�ضقور
•• العني –الفجر:

ثاثة من طاب �جلامعة جمعتهم هو�ية �ل�شقور لي�شكلو� فريق عمل 
�شارك يف فعاليات �لفلكلور و�لرت�ث �لتي �أقيمت موؤخر� بجامعة �الإمار�ت 
و�أ�شرفت عليها �لدكتورة �شعاد �لعرميي .. حيث ��شتطاع كل من مبارك 
�لعتيبي �ملتخ�ش�ص يف �لتليفزيون باالت�شال �جلماهريي و�شعيد �لهاملي 
�أن  �ملعلومات  بتقنية  �ل��د�ر���ص  �مل��رزوق��ي  ويو�شف  �لقانون  يف  �ملتخ�ش�ص 

ي�شكلو� فريق عمل لعقد ور�ص عمل ميكن من خالها تعريف �جلامعين 
�شرحا حول  بال�شقور وقدمو�  �ل�شيد  بفنون  �ملد�ر�ص  وطاب وطالبات 
�أ�شهر �أنو�ع �ل�شقور ليكون من بينها �ل�شقر �حلر ويتميز بتحمله �جلوع 
�لطري  مهاجمة  على  �إق��د�م��ا  �أ�شد  �أن��ه  �إىل  �إ�شافة  وجلده  حتمله  وق��وة 
�ل�شو�طئ  تعي�ص على  �لتي  �لطيور  �ل�شاهن وهو من  �إىل �شقر  �إ�شافة 
وهو �شريع �لغ�شب. كما قدم �لطاب �لثاثة من هو�ة �ل�شيد بال�شقور 

نبذة عن مو�شم �ل�شيد �ل�شنوي �لذي يبد�أ يف منت�شف �لو�شم. 

حماكاة لزفاف العرو�س 
�ضمن الفعاليات

•• العني –الفجر:

���ش��ارك��ت جم��م��وع��ة م��ن ط��ال��ب��ات �مل���د�ر����ص يف حم��اك��اة �ل���ع���اد�ت و�لتقاليد 
جميعا  حتلقن  حيث  �لعرو�ص  لزفاف  من��وذج  تقدمي  خ��ال  من  �لقدمية 
هذه  يف  تقدم  كانت  �لتي  �لقدمية  �الأغ��اين  مرددين  �لعرو�ص  تتو�شطهن 
�ملنا�شبة وقد ��شتطاعت �لطالبات �أن ي�شتحوذن على �هتمام كل من ح�شر 

هذه �لفعالية �لتي �تخذت من �لفلكلور و�لرت�ث عنو�نا لها. 
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عالقة ال�ضحة 
العقلية واجل�ضمانية

 يتمتع �لنا�ص �لذين لديهم �شخ�شية �يجابية باحلياة �كرث من غريهم 
هي  �لغالب  يف  و�الجابة  �وف��ر؟  ب�شحة  يتمتعون  هل  هو:  �ل�شوؤ�ل  لكن 
على  �ملتفائلون  يتغلب  ما  فد�ئماً  �شفاء  م�شدر  هو  عامًة  �لتفائل  نعم. 

�المل و�ملعانة مما يح�شن نتائج عاجهم.
�ملتفائلون �لذين يخ�شعون لعملية   وقد ثبت بالتجربة �ن �ال�شخا�ص 
�ل�شمام �لتاجي بالقلب يتعافون ��شرع وال تظهر عليهم �ية م�شاعفات 

بعد �جلر�حة من �ملر�شي �القل تفائًا.
وب�شكل عام فاإن �جل�شم ي�شتجيب لافكار و�الحا�شي�ص و�الفعال ولذلك 
فيمكنك باال�شافة �ىل �ملحافظة على لياقتك وتغيتك �ل�شليمة و�لتعامل 

مع �ل�شغط �لنف�شي �ن تقوم باالتي للمحافظة على �شحتك:

دائمًا ب�سكل ايجابي جتاه ال�سحة وال�سفاء. فكر   .1
وكما ذكرنا فاإن �لتوقعات �لعقلية للمري�ص يكون لها تاأثري على �لنتائج 
�لعاجية وقد يعتمد مدى فاعلية �لعاج على ذلك. و�كرب دليل على 
ذلك هو ما يعرف بالعاج �ملموه وهو نوع من �لعاج لي�ص له �ي تاأثري 
من  �لنوع  هذ�  حقق  وقد  �شي�شفيه.  باأنه  �ملري�ص  �عتقاد  بخاف  طبي 

�لعاج نتائج �يجابية مع �لعديد من �ملر�شى �لذين تلقوه.
وتغيري توقعاتك من �ل�شلب �ىل �اليجاب هي خطوة مهمة نحو حت�شن 

�ل�شحة وفيما يلى طرق للتغيري:
- �وقف كل �ال�شياء �ل�شلبية �لتي تقولها لنف�شك.

م�شتمرة.  ب�شورة  ذلك  و�فعل  �لتاأكيد�ت  من  �لعديد  لنف�شك  �عطي   -
�نا  لنف�شك مثل  تقولها  �يجابية  �لتاأكيد�ت يف �شورة جمل  وتاأتي هذه 

�ن�شان متمكن �و مفا�شلى قوية ومرنة .
- تخيل نف�شك �شحيح ومعافى مما ي�شاند تاأكيد�تك.

- ال ت�شعر بالذنب فا قيمة لذلك. وعلى �لرغم من �ن هناك �لكثري 
مما ميكن فعله لتقليل �مل�شاكل �ل�شحية �ال �ن هناك �مر��ص من �ملمكن 

�ن تظهر وت�شتمر مهما فعلت. لذ� فابذل ق�شارى جهدك.

واحلب. وال�سداقة  الدعابة  لروح  �سدرك  افتح   .2
والن �مل�شاعر �اليجابية حت�شن �ل�شحة فلح�شن �حلظ �ن �ي �شئ يجعلك 

ت�شعر بال�شعادة ي�شاعدك يف �ملحافظة على �شحتك.
- ��شحك: �لقليل من روح �لدعابة يجعل �حلياة ��شح و�ف�شل. �ل�شحك 
ب�شنطة  �حتفظ  بال�شفاء.  وي�����ش��رع  �المل  ويقلل  �الب����د�ع  على  ي�شاعد 
�شحك للطو�رئ حتتوي على فيديوهات طريفة ونكت و�فام كارتون 
و�شور م�شحكة و�شعها بجانب �شنطة �ال�شعافات �الولية وحافظ عليها 

جيد�ً.
و�لعاقات  �جل��ي��دة  لل�شحة  ���ش��روري��ة  ف��ال�����ش��د�ق��ة  ���ش��د�ق��ات:  ك���ون   -
�المر��ص  م��ن  �ل�شفاء  على  ت�شاعدك  م��ا  د�ئ��م��اً  �حلميمة  �الجتماعية 

وتقلل �حتماالت �مر��ص كثرية كالتهاب �ملفا�شل و�الكتئاب.
فاال�شخا�ص  �نف�شنا  ن�شاعد  �الخرين  فبم�شاعدة  تطوعي:  بعمل  قم   -
من  و�ط���ول  �ف�شل  ح��ي��اة  يعي�شون  تطوعية  ب��اأع��م��ال  ي��ق��وم��ون  �ل��ذي��ن 

غريهم.
تربت  فعندما  �شافية  ��شياء  فهذه  �ليف  ح��ي��و�ن  ورب��ي  ب��ال��زر�ع��ة  ق��م   -
على حيو�ن ينخف�ص �شغط دمك ويقل م�شتوى �شغط دمك. �لنباتات 

و�حليو�نات جتعلك ت�شعر باأنك مطلوب.

اللهية. القوى  اىل  اجلاأ   .3
من  و�لروحانية  و�ل�شاة  �المي��ان  و�ل�شحة.  �ل�شفاء  �ج��ل  من  �بتهل 

�ملمكن �ن تلعب دور مهم يف �ل�شفاء.
�ل�شخ�شية  �مل�شاكل  على  �لتغلب  يف  �ل��روح��ان��ي��ة  يف  �الع��ت��ق��اد  وي�شاعد 
و�ال�شياء �لتي ال ميكن تغريها. ولذلك فمن �ملمكن �ن ت�شتخدم �ل�شور 

�لروحانية يف تخياتك وتاأكيد�تك وتوقعاتك حلياة و�شحة �ف�شل.
�قر�أ �ي�شاً

حرقة يف املعدة
�ملريء  �إىل  �ملعدة  حم�ص  حمتوى  يرتد  �له�شم،  عند  �الأع��ر����ص:   •
يعاين  �ملعدة.  �أحياناً  تغادر  ال  قد  مزعجة  بحرقة  �شعور  �إىل  وي��وؤدي 
 10% ب�شكٍل موقت يف وقت حم��دد، ولكن يف  �لظاهرة  �لبع�ص هذه 

من �حلاالت ي�شتمر �الرتد�د ويدوم.
�ل�شوت  �الأ���ش��ن��ان،  ت��اآك��ل  ومنها  �لبع�ص  ل��دى  �أخ���رى  �أع��ر����ص  تظهر 
�أمل  �شعال،  مبحوح،  �شوت  وتكر�ر�ً،  م��ر�ر�ً  �حلنجرة  �لتهاب  �ل�شاحج، 

يف �ل�شدر...
�لطبيعية  �مل��ريء خ�شر قدرته  �ملخاطي يف  �لغ�شاء  وك��اأن  �الأم��ر  يبدو 
على �ملقاومة وحتت تاأثري �لتوتر �الأوك�شيدي بفعل �لتهاب و�شوء عمل 

�ل�شمام �ملوجود بن �ملريء و�ملعدة.
الرتداد؟ يزيد  الذي  • ما 

- ت�شعر باحلرقة يف �لعادة بعد �شاعتن من وجبة ثقيلة، وتزد�د ب�شكٍل 
�إذ� كنت م�شتلقياً لذلك يزيد �شعورك باالأمل ليًا بعد �لع�شاء.  كبري 
�أخري�ً، ي�شبب �ل�شغط �أي�شاً �حلرقة، وقد لوحظ �أن �الأ�شخا�ص �لذي 
�أو  �أ�شبوع  نهاية  عطلة  بعد  �أحو�لهم  تتح�شن  �لظاهرة  ه��ذه  يعانون 

عطلة طويلة ممتعة.
الطبيب؟ تراجع  اأن  عليك  يتعني  • متى 

- ال ترتدد يف ��شت�شارة �لطبيب يف حال �شعرت باأمٍل مزمن و��شطررت 
�إىل �أخذ دو�ٍء يومي، �أو �نتابك �شعال �أو �أمل �شدري. قد ت�شبب �شعوبة 
�لتنظري  �أو �شرطان...(. يك�شف  �أخطر )قرحة  �لطعام مر�شاً  �بتاع 

حقيقة �الأمر ويطمئنك عموماً عن حالتك �ل�شحية.

التغذية
�أن �لنتائج �شتكون  ين�شح �الأطباء مبر�قبة �لنظام �لغذ�ئي ويوؤكدون 
�لتي  تلك  �أ�شابيع من  و�أربعة  �أ�شبوع  ت��رت�وح بن  ف��رتٍة  �أف�شل خال 
تعطيها �الأدوية. ي�شري �الأطباء �إىل �أن مر�قبة �لنظام �لغذ�ئي ال تعني 
�المتناع عن �شيء ما بل يعني حت�شن �لغ�شاء �ملخاطي من خال جتّنب 
�أطعمة غنية مب�شاد�ت  بتناول  وين�شحون  �ملعدة  على  �ل�شغط  زي��ادة 
�الأك�شدة )خ�شار، �لفاكهة و�حلبوب...( ومب�شغ علكة لبع�ص �لوقت 
وبعيد  �لبخار  على  �أطباق مطبوخة  يتاألف من  ع�شاء خفيف  وتناول 
عن �ملقايل و�مل�شاوي و�شرب كميات قليلة من �ل�شو�ئل وجتّنب تناول 

�أكرث من منتجي حليب يومياً.
ميكنك �أن تتناول ح�شب �لرغبة:

- خ�شار نيئة �أو مطبوخة مع كّل وجبة.
- فاكهة بن �لوجبات.

- �أ�شماك م�شلوقة �أو مطبوخة على �لبخار.

الأدوية
تخفف �شماد�ت �ملعدة ومثبطات م�شخة �لربوتون �الأعر��ص �إال �أنها 

ال ت�شاعدك على �ل�شفاء لذلك يف�شل ��شتعمالها ب�شكٍل موقت.
نن�شحك با�شتعمال مثبطات م�شخة �لربوتون و�أدوية م�شادة لارتد�د 
�ل�شائع ��شتعمالها حالياً وذلك للحّد من �أثر �حلمو�شة �شرط �أال تزيد 

مدة �لعاج عن 15 يوماً من دون �أن تاأخذ ر�أي �لطبيب.

ن�سائح لتفادي حرقة املعدة:
على  ت�شتلقي  �أن  ح��اول  لفرتة طويلة،  تتمدد  �أال  �شرط  �لقيلولة:   •

�أكرث من و�شادة.
• �ال�شرتخاء: مار�ص �لريا�شة �لتي توؤثر على �ل�شغط من خال منح 
ن�شاطات  �خرت  �ملرهقة.  �ملناف�شة  تتجنب  �أن  �شرط  بالر�حة  �ل�شعور 
�لهو�ئية  )�لدر�جة  �لتحّمل  على  قدرتك  زي��ادة  على  ت�شاعدك  بدنية 

و�ل�شباحة( و�ال�شرتخاء )�ليوغا(.
وزيت  �لزيتون  وزي��ت  �خل��ّل  �أو  �لليمون  �خ��رت  و�لنكهات:  �لتو�بل   •

�لكولز� وزيت بذور �لكاميلينا �لغنية باأوميغا 3.
• �لطماطم: يكفي �أن تزيل �لق�شرة و�لبذور �إذ� كانت ت�شبب لك بع�ص 

�ل�شيق.
و�مل�شروبات  �حلم�شيات  عن  �مل�شتطاع  قدر  �بتعد  �ملرطبات:   •

�لغازية.

تهّيج القولون
• �الأع��ر����ص: يف ح��ال عانيت بع�ص �الأع��ر����ص كاأمل 
�ملعوي،  �لعبور  يف  م�شاكل  �نتفاخ،  �شيق،  �لبطن،  يف 
الأكرث  معاً...  �حلالتن  و�أحياناً  �إم�شاك،  �أو  �إ�شهال 
خالها  �ل�شديد  بالوهن  �شعرت  �أ�شهر  �شتة  م��ن 
تعاين  فاأنت  �شهر،  ك��ّل  �أي��ام  تزيد عن ثاثة  مل��دة 

متازمة تهيج �لقولون 

وهي متازمة ي�شكو منها %5 من �لنا�ص، ال �شيما �لن�شاء. ال تز�ل 
�أ�شباب �ملتازمة حتى �ليوم جمهولة، ومل يتو�شل �الأطباء �إال �إىل 

�أنها تظهر لدى 15 �إىل %20 من �حلاالت بعد 
�لتهاب معوي �شديد ملدة تزيد عن خم�شة �أيام، 

ال �شيما لدى �الأ�شخا�ص �لقلقن د�ئماً. يف 
�أخرى  �حتماالت  �الأطباء  طرح  �ملقابل، 

فتحدثو� عن فرط ح�شا�شية معوية 
�لنباتات  ط��ب��ي��ع��ة  يف  وت����غ����رّي�ت 

ي�شعب  �آالم  وع���ن  �له�شمية 
�لتحكم بها...

يحفز  ال�����ذي  م���ا   •
م����ت����لزم����ة ت��ه��ّي��ج 

القولون؟
�ل�شغط  ي�����زي�����د 

م������ن �أع������ر��������ص 
�ملتازمة وقد 

�أُج���������ري���������ت 
در�������ش�����ات 

ج�����دي�����ة 
�أث���ب���ت���ت 

�أه��������م��������ي��������ة �ل������ت������ن������ومي 
�مل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي ل���دى �مل�����ش��اب��ن بها، 

ثاث  �أو  جل�شتن  بعد  حالتهم  تتح�شن  �إذ 
ج��ل�����ش��ات وت��خ��ت��ف��ي �حل�����ش��ا���ش��ي��ة �ل��ب��اط��ن��ي��ة لفرتة 

طويلة.

التغذية
)خيار،  �لنيئة  كاخل�شار  �الأطعمة  �أن��و�ع  بع�ص  عموماً  �ملر�شى  يتهم 
طماطم( و�مللفوف و�لكر�ف�ص... �إال �أن �الأطباء مل يتمكنو� حتى �الآن 
بعدم  �ملر�شى  ين�شحون  لذلك  �ملتازمة  ه��ذه  يف  تورطها  �إث��ب��ات  من 
�المتناع عن �أي طعام وبتناول ما يحلو لهم من �الأطعمة �لتي ال تثري 
تزيد  باالألياف  �لغنية  �الأطعمة  �أن  �ملعروف  ومن  وقلقهم.  خماوفهم 

من �النتفاخ و�الآالم لدى �الأ�شخا�ص �لذين يعانون �ملتازمة.
• �لغلوتن و�لاكتوز: تزيد من �أعر��ص �ملر�ص لدى بع�ص �ملر�شى. 
تتيح �لفحو�شات حتديد �أ�شباب �حل�شا�شية جتاه �لغلوتن �أو �لاكتوز 

�أو متازمة تهّيج �لقولون.
و�ملحليات  �ل��ف��روك��ت��وز  �ل�شناعي:  �ل�شكر   •

لذلك  و�ل��غ��از�ت  �النتفاخ  تزيد من  �لتي 
ُي�شتح�شن جتنّبها.

الأدوية
�إىل  ب��ع��د  �ل���ط���ّب  ي��ت��و���ش��ل  مل 
ت�����ق�����دمي ع������اج������ات ف���اع���ل���ة. 
�لت�شنجات  م�����ش��اد�ت  ت�شاعد 
ب�������االأمل عند  ع���ل���ى �ل��ت��ح��ك��م 
�الأطباء  وين�شح  �ل�����ش��رورة. 
خفيفة  م�����ش��ه��ات  ب���ت���ن���اول 

و�أدوية  �الإم�����ش��اك  ملعاجلة 
�لعبور  م��ن  تخفف 

�ملعوي يف حاالت 
�الإ�شهال وقد 

ن  مييلو

�إىل و���ش��ف م�����ش��اد�ت �الك��ت��ئ��اب لعاج  �أح��ي��ان��اً 
بع�ص �حلاالت.

ماذا عن الروبيوتيك؟
بعد  و�ل�شحة  �جل�شم  تفيد  خمرية  �أو  )بكترييا  �لربوبيوتيك  تبدو 
�أنو�ع  بع�ص  فاعلية  �ل��در����ش��ات  بع�ص  �أث��ب��ت  و�ع���دة.  �له�شم(  عملية 
�أنها  يعني  ال  ذل��ك  �أن  �إال  �الأع��ر����ص،  من  �لتخفيف  يف  �لربوبيوتيك 

�أف�شل من �لعاجات �ملتو�فرة.

ال�سفر والإم�ساك العابر
ي�شري �الأطباء �إىل �أن �ل�شفر ال يخلو من حاالت �الإم�شاك، 
ما  وغ��ال��ب��اً  �ل��وق��ت  تغيري  �إز�ء  ج���د�ً  ف��االأم��ع��اء ح�شا�شة 
يرت�فق �الإم�شاك مع عو�مل نف�شية. بعد رحلة متعبة 
وت��ف��اوت زم��ن��ي كبري و���ش��ط ظ���روف �شحية غري 
ويعجزون  �الأ�شخا�ص  بع�ص  يعاين  �أكيدة، 
عن �لعثور على منطهم �لطبيعي 
مما يوؤدي �إىل زيادة �الإم�شاك 
�مل�شكلة،  مل��ع��اجل��ة  �ل��ع��اب��ر. 
غذ�ئياً  ن��ظ��ام��اً  �ع��ت��م��دو� 
و�خل�شار  بالفاكهة  غنياً 
نظر�ً �إىل غناها باالألياف: 
�ل�شلطة  �لنيئة،  �خل�شار 
�لكامل،  �خلبز  �خل�����ش��ر�ء، 
��شربو�  �مل�����ش��م�����ص...  �ل��ك��رز، 
1.5 ل��ي��رت من  ع��ل��ى �الأق����ل 
�ملياه يومياً )وليرتين �إذ� كان 
حجم  ل��زي��ادة  ح����ار�ً(  �لطق�ص 
من  خ��روج��ه  )وت�شهيل  �ل���رب�ز 
�ملعدنية  �مل��ي��اه  ت�شّهل  �جل�����ش��م(. 
�ل���ت���ي حت���ت���وي ع���ل���ى �أك������رث من 
�ملعوي،  �لعبور  ليرت  50 ملغ/ 
مي��ك��ن��ك �ل���ع���ث���ور ع���ل���ى �أن������و�ع 
 30% ت�����وؤم�����ن  �مل�����ي�����اه  م�����ن 
م���ن �حل���اج���ة �ل��ي��وم��ي��ة �إىل 

�ملاغنزيوم.

الفاكهة واخل�سار مفيدة لغناها بالألياف

كيف تتخل�س من 
امل�ضاكل اله�ضمية

قد ينتابك بع�ض الأعرا�ض 
انتفاخ،  امل��ع��دة،  يف  ك���اأمل 
�سعوبة يف اله�سم... ب�سبب 
الغذائي.  ال��ن��م��ط  تغيري 
ت��ف��ادي��ًا ل��ه��ذه الأع��را���ض 

اإليك بالن�سائح التالية.
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�ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
عن  �الع��ان  حفل  �الول  �أم�ص  م�شاء  �لفجرية  عهد  ويل 
 2013 �ل�شوئي  للت�شوير  �لفجرية  بجائزة  �لفائزين 
�لفجرية.  كونكورد  بفندق  له  �مل�شاحب  �ملعر�ص  و�فتتاح 
�ل�����ش��وئ��ي يف دورتها  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  �ل��ف��ج��رية  وت��ع��د ج���ائ���زة 
�ل�شابعة �إحدى �برز �لفعاليات �لثقافية يف �مارة �لفجرية 
بن حممد  بن حمد  ر��شد  �ل�شيخ  باطاقها  وج��ه  �ن  بعد 
بهدف  و�الع���ام  للثقافة  �لفجرية  هيئة  رئي�ص  �ل�شرقي 
و�بر�ز  و�ل��ث��ق��ايف  و�جل��م��ايل  �لفكري  بامل�شتوى  �لنهو�ص 
يف  �لب�شرية  �لفنون  و�حياء  و�حل�شارية  �ملوروثة  �ملعامل 
�مارة �لفجرية خا�شة و دولة �المار�ت ككل وعموميتها يف 

�لوطن �لعربي.
وقال حممد �شعيد �لظنحاين نائب رئي�ص هيئة �لفجرية 
�ل��ه��ي��ئ��ة تو��شل  �ن  �ل��ق��اه��ا  ك��ل��م��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة و�الع�����ام يف 
م�شريتها  ورع��ى  بنيانها  �أ�ش�ص  �لتي  �لثقافية  م�شريتها 
ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
بدعم  ح�شورها  ويرت�شخ  �لفجرية  حاكم  �الأعلى  �ملجل�ص 
��شتطاعت  بحيث  �ل��ف��ج��رية  عهد  ويل  �شمو  م��ن  مبا�شر 
�لثقايف  تكثف ح�شورها  �ن  �ل��زم��ان  �ق��ل من عقد من  يف 

و�العامي على �مل�شتويات �ملحلية و�لعربية و�لدولية. 
و�أ�شاف �لظنحاين �ن جائزة �لت�شوير �ل�شوئي ركزت منذ 
�نطاقها يف عام 2007 على �مل�شاركات �ملحلية من د�خل 
�لدولة ..معرب� عن �شعادته بانطاق �لن�شخة �لعربية من 
�لعربي  �مل���وروث  غنى  تر�شد  كبرية  مب�شاركات  �جل��ائ��زة 
و�لعاد�ت و�لتقاليد ..متمنيا �أن تتعمق جتربة هذه �جلائزة 

على �مل�شتووين �لعربي و�لدويل يف �لدور�ت �ملقبلة.
وقالت نادرة �لبدري يف كلمة �ألقتها نيابة عن نا�شر حاجي 
�ل��ع��ام من  ه��ذ�  ن�شخة  �إن  �ل��ع��رب  �مل�شورين  �حت��اد  رئي�ص 
جائزة �لفجرية للت�شوير �ل�شوئي قد متيزت مب�شاركات 
�ل���دول �لعربية  �ل��ع��رب م��ن خ��ال  و�ع���دة م��ن �مل�شورين 
�ل�شقيقة بعد �أن ترجم �حتاد �مل�شورين �لعرب دعوة هيئة 
�لفعالية  ه���ذه  يف  �مل�����ش��ارك��ة  و�الع����ام  للثقافة  �ل��ف��ج��رية 
يليق بها حيث الق��ت هذه  �ل��ذي  �ل���ازم  ب��ذل �جلهد  �إىل 
�لدعوة تفاعا �شريعا من جميع فروع �الحتاد يف �لوطن 
�لعربي والن �لدول �لعربية متتلك �إرثا و خمزونا خالد� 
من �لرت�ث و�مل��وروث �لعربي �ال�شيل فقد �شميت �لثيمة 
�لعربية حتت عنو�ن �ملوروث و�لتقاليد و�حلرف �ل�شعبية 

.
و�أ�شافت نادر �لبدري �إن جلنة �لتحكيم �طلعت على 674 
عما بتجارب خمتلفة وبعد مرور �العمال مبر�حل �لفرز 
�ل�شري �الوىل و�حت�شاب عدد �لنقاط �ملمنوحة لكل عمل 
خال  م��ن  �لثانية  �ل��درج��ات  ملرحلة  عما   237 ت��اأه��ل 

�ملحكمن �ل�شتة با�شتقالية تامة.
خال  �لتحكيم  جلنة  رئي�ص  �لعو�شي  ربيع  جا�شم  وق��ال 
�الجتماعات  من  �لعديد  عقدت  �لتحكيم  جلنة  �ن  كلمته 
�لفرز  بعمليات  وقامت  �مل�شاركة  �ل�شور  كل  على  و�طلعت 
و�لتاأكد من عن�شري �البد�ع و �الحرت�ف معا �إ�شافة �ىل 
�لتقيد مبو�شوع �لدورة �حلالية حيث مت �عتماد حمورين 
�إبر�ز  �إىل  يهدف  و�ل��ذي  ثروتنا  تر�ثنا  �لعام  �ملحور  هما 
�ملوروث �ل�شعبي المارة �لفجرية و تر�ث �الآباء و �الأجد�د 
ويعنى �ملحور �لثاين من �جلائزة باظهار �ملعامل �جلمالية 
جلبال �لفجرية يف لوحة فنية جتمع بن خمتلف �ملعامل 

�لطبيعية. 

•• بقلم : حممود علياء

ياأتي تكرمي �الديب و�ل�شاعر �لدكتور �شهاب غامن هذ� 
�لعام بجائزة �شلطان �لعوي�ص �شخ�شية �لعام �لثقافية 
و�لعلوم  �لثقافة  ن��دوة  تنظمها  و�ل��ت��ي   ، �الم���ار�ت  يف 
 ، �مل��ع��ريف  و�الب�����د�ع  �لعلمي  ل��اب��ت��ك��ار   ، �شنويا  ب��دب��ي 
�لثقافة  ن��دوة  لر�شالة  ومتجدد�  متو��شا  تكري�شا 
و�لعلوم بدبي �لتي ترعى �لثقافة وتعمل جاهدة على 
غر�شها وتنميتها ورعيتها يف تن�شئة �الجيال �ملتو�لية 
، لت�شتنري هذه �الجيال باملزيد من �ملعارف ، وتو��شل 
�لنجاح  م��ن  و�ك��رث  �ك��رث  ه��و  م��ا  طموحاتها لتحقيق 
و�جناز�ت   ، متو�لية  �شنو�ت  ع��رب  و�الب����د�ع  و�لتميز 
�المار�ت  لدولة  �ل�شاملة  �لنه�شة  م�شرية  يف  الفته، 

�لعربية �ملتحدة يف كل �حلقول وخمتلف �مليادين .
���ش��ه��اب غ���امن ع���امل و�دي����ب يت�شف ب�شعة  و�ل��دك��ت��ور 
�لفكري  للنتاج   ، �ملتو�لية  �ليومية  ، و�ملتابعة  �لثقافة 
�ملحلي و�لعربي و�لعاملي ، قارئا ود�ر�شا وباحثا و�ديبا 
و�شاعر� . فالثقافة لديه لي�ص لها حدود ، و�البد�ع يف 
خاطره م�شباح متجول ، ي�شطع ب�شوئه على �لظو�هر 
، ويتناولها بالتحليل و�لتعليل ، فت�شتوقفه �الحد�ث 
قلبه  وب��ن��ب�����ص  وب��ق��ل��م��ه،  ب��ان��ط��ب��اع��ت��ه  ي�شجلها  �ل��ت��ي 
من  في�شتقي   . ووجد�نه  نف�شه  وخلجات  وبانفعاالته 
ويح�شي   ، �لافته  �ملو�قف  وير�قب   ، �لعامة  �ملعاناة 
�مل�شتنرية  �لعقول  ب��ن  ويجمع   ، �خل��اق��ة  �مل��ب��ادر�ت 

و�ل�شو�عد �لبناءة بالكلمة �لطيبة ، و�لر�أي �حل�شيف 
فيتالق   ، �مل�شدية  و�لن�شيحة  �ل�شديد  و�ل��ت��وج��ي��ه   ،
باليوميات  �ملهموم  �مل�����ش��وؤول،  �الدب  دنيا  يف  ب�شدقه 

و�لعموميات �ملتو�ليات على �ل�شو�ء .
فرت�ه حينا ي�شت�شيئ مبنار�ت �ملا�شي وكنوز �لرت�ث 
ليناآى بنف�شه عن �حباطات �حلا�شر ، وتر�ه حينا �آخر 
بافق  و�لتطلعات  �الب��د�ع��ات  ب��ن  �مل��ق��ارب��ة  �ىل  يعمد 
 ، غربه  �ىل  �لعامل  �شرق  من  يرت�مى  �شامل  �ن�شاين 
، ومن  و�لرب�زيل  �الرجنتن  �ىل  و�لهند  �ل�شن  من 
كند� يف �ل�شمال �ىل �شريلنكا يف �جلنوب ، جامعا بن 
و�لباغة  بالف�شاحة  ر����ش��خ��ة  مينية  عربية  ����ش��ول 
و�ل��ب��ي��ان ���ش��و�ء م��ن م��در���ش��ة و�ل���ده �مل��رح��وم �لدكتور 
�أو من خال   ، �أو من مدر�شته ومعلميه  عبدو غامن 
�ملتحدة  باململكة  �أك�شرت  جامعة  يف  �جلامعية  در��شته 
وحت�شيله �لعلمي يف جمال �لهند�شة �لكهربائية ، ثم 
حدود�  تعرف  ال  �لتي  ومتابعاته  ولقاء�ته  ��شفاره  يف 
�حل�شاري  �الن�����ش��اين  �الف����ق  يف  ح���و�ج���ز  ت���رى  وال   ،

و�البد�عي �ل�شامل.
�لكترية  ،وترجماته  �لغزيرة  هذ� �ىل جانب موؤلفاته 
من لغات عديدة منها و�ليها، وحما�شر�ته �ملتو�لية ، 
و�م�شياته �ملتو��شلة، ومو�كبته �ليومية للهم �لثقايف 
�الدب  ر�شالة  حاما  و�ه��د�ف��ه  وميادينه  قنو�ته  بكل 
بامتياز ، ومتفاعا مع كل �لتفا�شيل ، وباحثا دوؤوبا 
�روقة  يف  �شو�ء  �لعربي  �لعامل  يف  �البد�عي  �لنتاج  يف 

 ، ت��اغ��ور  فل�شفة  �و   ، �شك�شبري  م�شرح  يف  �و   ، �ملتنبي 
وحكمة كونفو�شيو�ص ، �و ملحمة �ملهابهارتا و�اللياذة 
، و�الوذ�شية ، و�لكوميديا �اللهية ، وقلقامي�ص وكذلك 
يف �ر�����ص �ل��ي��ب��اب الأل���ي���وت و�مل���و�ك���ب جل����رب�ن خليل 
جرب�ن ، و�لنور و�لزهور لدى هرمان ه�شه ، ناهيك 
عن �بحاره �لد�ئم يف �بد�عات جورج �ورويل ، ومركيز 
وفولتري   ، م��وري��اك  وفرن�شو�   ، بيكيت  و�شموئيل   ،
، ولوركى� وغريهم  �م��ادو  ، وج��ورج  ، وغونرتغر��ص 
وغريهم مقاربا �بد�عاتهم بخاطره �الن�شاين �لو��شع 
مع �بد�عات عبد�هلل �ل��ربدوين ، ون��ز�ر قباين ، و�مل 
، وبريم  �ل�شابي  �لقا�شم  و�ب��ي  ، وزكريا تومرت  دنقل 
�لتون�شي ، وعال �لفا�شي ، وحممود دروي�ص و�حمد 
زكي �بو �شادي ، و�حمد عبد �ملعطي حجازي ، وعمر 
�بو ري�شة وبدر �شاكر �ل�شياب ، و�شامل بن علي �لعوي�ص 
وبدوي �جلبل ، و�شلطان �لعوي�ص، و�ل�شيخ �شلطان بن 
�لقا�شمي  �شلطان  بن  �شقر  و�ل�شيخ  �لقا�شمي،  �شامل 
، وعبد�هلل  �لعقيلي  ، ومبارك  �لعتيبه  �شعيد  ، ومانع 
 ، �لبحريي  �لتل وح�شن  ، وم�شطفى وهبي  �لفي�شل 
وب�شاره �خلوري ، وحممد �حمد حمجوب ، وغريهم 
وغريهم من قو�فل �الب��د�ع �لتي ال يخبو نورها وال 

يهدئ رنينها من جيل �ىل جيل. 
وال بد من �ال�شارة هنا �ىل دور �ل�شاعر �لدكتور �شهاب 
بق�شائده  �لعربية  و�مل��ج��ات  �ل�شحف  رف��د  غ��امن يف 
وال   ، �لكثرية  �ل�شعرية  دو�وي��ن��ه  جانب  �ىل  �ملتو�لية 

)�ملنتدى  جم��ل��ة  حت��ري��ر  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  ب����دوره  �شيما 
�الدبي( �لدوريه �ل�شهرية �لتي كانت ت�شدرها حكومة 
دبي يف �لثمانينات و�لت�شعينات حيث كان مكتب مدير 
�ب��ر�ه��ي��م �شعفان  �ال���ش��ت��اذ  �مل��رح��وم �الدي���ب  حتريرها 
ملتقى الأه���ل �ل��ق��ل��م و�ل��ث��ق��اف��ة م��ن ك��ل ح���دب �شوب 
�لتثاقف  و�مل��وؤ�ن�����ش��ة يف  �حل����و�ر�ت  �الم��ت��اع يف  ، حيث 
، ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��اع��ر �ل��ك��ب��ري ع���ارف �خل��اج��ه ، رئي�ص 
 ، يو�شف  ع��و�د  �ملنعم  عبد  �لكبار  و�ل�شعر�ء  �لتحرير 
وو�ئ��ل �جل�شي ، وفتحي �شامه وغريهم ممن كانو� 
�لفكر  �ه��ل  م��ن  �لعتيدة  �ملجلة  مقر  على  ي����رتددون 

و�البد�ع .
وختاما ��شدق �لتهاين للدكتور �شهاب غامن بتكرميه 
�لذي �متنى �ن ي�شاعف من �بد�عاته بقدر ما يحفز 
�هل �لثقافة و�البد�ع �ىل �ملزيد من �لعطاء �ملتو��شل ، 
و�حلو�ر �لبناء ، و�لتثاقف �لهادف ، و�لكلمة �مل�شوؤولة 
�ل���ت���ي مت��ل��ك وح���ده���ا �ل���ق���درة ع��ل��ى �ل��ب��ق��اء ، و�أل����ف 

مربوك. 
�شلطان  �لكبري  �ل�شاعر  �جل��ائ��زة  �شاحب  �هلل  رح��م 
�لدكتور  �لعوي�ص و��شكنه ف�شيح جناته و�مد يف عمر 

�شهاب غامن و�لهمه �ملزيد من �البد�ع .
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كرمه �ساحب ال�سمو حممد بن را�سد اآل مكتوم

حتية لل�ضاعر الدكتور �ضهاب غامن 
- اأديب ينهل من معني ل ين�ضب 

- �ساعر يواكب هموم الأمة وتطلعاتها

)مفهوم ال�ضورة عند اجلاحظ( 
للباحث وال�ضاعر املغربي حممد العناز

ع��ن��و�ن )مفهوم  نقدية حتمل  در����ش��ة  )�ل��ع��ن( يف م�شر  د�ر  ع��ن  ���ش��درت 
�ل�شورة عند �جلاحظ يف كتاب �لبيان و�لتبين(، للباحث و�ل�شاعر �ملغربي 
بن  مد�خله  تنوعت  �شردي  منت  يف  عميقاً  يحفر  و�لكتاب  �لعناز.  حممد 
�لنقد و�للغة و�حلكاية، وحممد �لعناز يلتفت �إىل مادة غري مطروقة �شابقاً 
�الأبو�ب  له  و�أف���ردت  �ل�شعر،  بباغة  ل�شيقاً  ظل  فمفهومها  �ل�شورة،  هي 
و�لدر��شات، ومل ت�شتطع �لدر��شات �لقدمية �أو �حلديثة تعميم �ملفهوم على 
�أخرى كالق�شة و�لرو�ية. وعمل حممد �لعناز يدخل يف هذ�  �أدبية  حقول 
�لباب وهو تاأ�شي�ص مفهوم �ل�شورة من خارج �ل�شياق �ل�شعري �إىل �شياقات 
جمالية مغايرة، و�الرتهان على مفهوم �ل�شورة باعتباره مفهوماً �شمولياً 
�ل�شردية،  �ل�شورة  ين�شف  مو�شع  باغي  م�شروع  على  �الرت��ه��ان  هو  �إمن��ا 

ويعطيها بعد�ً متو�زياً ومفهوم �ل�شورة يف �ل�شعر.

نابليون(  ح�ضان  )تــرقــيــة 
للروائي حممد اأبو �ضاق

للرو�ئي  نابليون(  ح�شان  )ترقية  كتاب  �ل�شعودية  )ط��وى(  د�ر  عن  �شدر 
ور�ئحة  �لب�شطار،  �إىل  �ل�شعار  م��ن  �ل��غ��اف:  على  ج��اء  ���ش��اق.  �أب��و  حممد 
�لدموع من  �نهمرت  ومل��اذ�  ين�شى،  �ل��ذي ال  �لطويل  �ليوم  �ل��ب��ارود، وذل��ك 
مدرب  قالها  جملة  من  ينده�ص  �مل�شن  و�لرجل  �جلنود،  �أح��د  و�ل��د  عيني 
ع�شكري للجنود. وذلك �لع�شكري �لذي قال: هذه طبيعة حياة ال تنا�شبني، 
وطبيعة �لفرق بن �لع�شكري و�مل��دين، وق�شة �ملجندة بعد منت�شف �لليل 
يف بحثها عن �لعد�لة، وكيف يكون �ملو�طن مرتن، وذلك �ل�شبب �لذي من 
�أجله ال �أحد الم بع�ص �لنا�ص! و�أول در�ص يف جمال �لقيادة، ورو�يات �أخرى 
ع�شكرية،  موؤ�ش�شات  �أ���ش��و�ر  د�خ��ل  رحلة  يف  و�أح��ادي��ث،  م�شاهد�ت  متنوعة. 
ير�شدها �لكتاب، عرب �شل�شلة من �أحاديث �جلنود، حمطات متنوعة د�خل 
�حل�شون �لع�شكرية تك�شف عن �أبرز مفاهيم ومعطيات �لرتبية �لع�شكرية 

يف �لكتائب و�لوحد�ت ومعاهد �لتدريب.



الثالثاء   -  28   مايو    2013 م    -    العـدد    10804
Tuesday   28    May     2013  -  Issue No   10804 25

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

بتاريخ :   27 / 12 / 1999م �ملودعة حتت رقم :34301     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: في�شز �نك
وعنو�نه : �شقة 400، 2300 يون�شج �شرتيت، تورنتوم 4 ب 1 ئي 4، �ونتاريو، كند� )كندية(

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �لدعاية والعان و �لرتويج، خدمات �د�رة �العمال 
�ملنتجات  من  ت�شكيلة  عر�ص  و  جتميع  خدمات  �ملكاتب،  فعاليات  و  �ل�شناعية  و  �لتجارة  �الن�شطة  ت�شغيل  و 

)با�شت�شناء �لنقل( و ذلك لتمكن عامة �لزبائن من معا ينتها و �شر�ئها عند �حلاجة ، يف �لفئة 35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة: حرف “�ف” �اليطايل �لقدمي، وجود كلمة في�شي�ص باللغة �الجنليزية
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   20 / 10 / 2010م �ملودعة حتت رقم :148358     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: موؤ�ش�شة ر�شالة �الإ�شام للتجارة   
وعنو�نه : �ص ب 4256 �لريا�ص / �لفي�شلية  12896 – 6326  �ململكة �لعربية �ل�شعودية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لورق  و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري 
و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد �لكتب ، �ل�شور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�شية ، و�للو�زم �ملكتبية 
) عد� �الأثاث ( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�ص ) عد� �الأجهزة ( ، مو�د �لتغليف �لبا�شتيكية ) غري �لو�ردة يف فئات 

�أخرى ( حروف �لطباعة
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�شف �لعامة: عبارة عن ر�شمة لدمية على �شكل مهرج مبت�شم و�قف ومفرود �لذر�عن  ويرتدي ماب�ص 
بال�شكل  �الأ�شود كما  باللون  �الأزرق د�خل مربع مظلل  باللون  �شعر  �الأحمر و�الأبي�ص و�الأ�شفر وله  باالألو�ن 

�ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142321     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: لوجوز هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : 25، ريجين�شي فارم�ص ، �أ�شوال ، نيودلهي � 110074 ، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �إن�شاء �ملباين و�الإ�شاح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع.
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينة LOGOS كتبت باللون �لبني ب�شكل مميز حيث كتبت �حلروف 
�لاتينية  �لكلمة  و�أ�شفلها  و�الأخ��ري   �الأول  �حلرفن  �أكربعن  وبحجم  ومتد�خل  متقارب  ب�شكل   OGO
د�خل �شكل بي�شاوي مظلل باللون �لذهبي  كما بال�شكل  �لد�كن وجميعهم  �لبني  باللون  كتبت   GROUP

�ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142326     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ميرت� هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : دي � 3 ، 5 فلور ، دي�شرتيكت �شنرت ، �شاكت ، نيودلهي � 110017 ، �لهند .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �إن�شاء �ملباين و�الإ�شاح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع.
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية MITHRA  كتبت باللون �ال�شفر و�أ�شفلها �لكلمة �لاتينية 
�لكلمتان مربع بد�خله ر�شمة على �شكل  �شم�ص باللون �الأ�شفر  باللون �الأحمر وبجانب  GROUP كتبت 
يخرج منها �أ�شعة باللون �الأ�شفر و�لربتقايل     وجميعهم د�خل م�شتطيل مظلل باللون �الأ�شود كما بال�شكل 

�ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142316     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �أنك هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : دي � 3 ، 5 فلور ، دي�شرتيكت �شنرت ، �شاكت ، نيودلهي � 110017 ، �لهند .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �إن�شاء �ملباين و�الإ�شاح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع.
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�أ�شفلهما خط  باللون �ال�شود  Ankh Group  كتبتا  �لكلمتان �لاتينيتان  و�شف �لعامة: عبارة عن 
باللون �الأ�شود ويف�شل بينهما د�ئرة  مظللة باللون �الأخ�شر وبد�خلها ر�شمة  لكفن يد �إن�شان ميتد من جهة 

�لي�شار �شهم مقو�ص ومن جهة �ليمن خط مقو�ص بينهما ر�شم ي�شبه نقطة مياة  كما بال�شكل �ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142313     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �أنك هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : دي � 3 ، 5 فلور ، دي�شرتيكت �شنرت ، �شاكت ، نيودلهي � 110017 ، �لهند .

معاجلة  �أجهزة   ، وملحقاتها  �حلا�شوب  وبرجميات  �أجهزة  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�لبيانات ، �أجهزة �لت�شجيل و�الإر�شال .

�لو�ق�عة بالفئة: 9
و�أ�شفلهما خط  باللون �ال�شود  Ankh Group  كتبتا  �لكلمتان �لاتينيتان  و�شف �لعامة: عبارة عن 
باللون �الأ�شود ويف�شل بينهما د�ئرة  مظللة باللون �الأخ�شر وبد�خلها ر�شمة  لكفن يد �إن�شان ميتد من جهة 

�لي�شار �شهم مقو�ص ومن جهة �ليمن خط مقو�ص بينهما ر�شم ي�شبه نقطة مياة  كما بال�شكل �ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   20 / 10 / 2010م �ملودعة حتت رقم :148359     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: موؤ�ش�شة ر�شالة �الإ�شام للتجارة   
وعنو�نه : �ص ب 4256 �لريا�ص / �لفي�شلية  12896 – 6326  �ململكة �لعربية �ل�شعودية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملاب�ص مبا يف ذلك �الأحذية و�أغطية �لر�أ�ص و�حلقائب
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعامة: عبارة عن ر�شمة لدمية على �شكل مهرج مبت�شم و�قف ومفرود �لذر�عن  ويرتدي ماب�ص 
بال�شكل  �الأ�شود كما  باللون  �الأزرق د�خل مربع مظلل  باللون  �شعر  �الأحمر و�الأبي�ص و�الأ�شفر وله  باالألو�ن 

�ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142323     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ميرت� هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : دي � 3 ، 5 فلور ، دي�شرتيكت �شنرت ، �شاكت ، نيودلهي � 110017 ، �لهند .

معاجلة  �أجهزة   ، وملحقاتها  �حلا�شوب  وبرجميات  �أجهزة  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�لبيانات ، �أجهزة �لت�شجيل و�الإر�شال .

�لو�ق�عة بالفئة: 9
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية MITHRA  كتبت باللون �ال�شفر و�أ�شفلها �لكلمة �لاتينية 
�لكلمتان مربع بد�خله ر�شمة على �شكل  �شم�ص باللون �الأ�شفر  وبجانب  �الأحمر  باللون  كتبت   GROUP
بال�شكل  كما  �الأ�شود  باللون  مظلل  م�شتطيل  د�خل  وجميعهم  و�لربتقايل  �الأ�شفر  باللون  �أ�شعة  منها  يخرج 

�ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   27 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142945     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شى كيه  تيليكوم  ليمتد
وعنو�نه : هيون ، هاى – تك ، ديفلومبنت  زون ، هيون �شيتى ، جوندوجن  بروفين�ص – �ل�شن 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �جهزة حا�شوب �شخ�شية �شغرية ، قارنات » معد�ت معاجلة 
، �أجهزة �ر�شال »  ، �أطقم غري يدوية للهو�تف  ، �أجهزة �ملودم  �لبيانات » ، هو�تف حممولة ، هو�تف ال�شلكية 
لات�شاالت عن بعد » ، �جهزة �شحن �لبطاريات ، م�شجات �شغرية �حلجم ، رقاقات » �شر�ئح �شيليكونية » .  

�لو�ق�عة بالفئة: 9
 A باللون �الزرق �لغامق   و �حلرف �لاتينى   ALFATEL و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية

مكتوب باللون �الحمر بطريقة مميزة  كما بال�شكل �ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142318     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: لوجوز هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : 25، ريجين�شي فارم�ص ، �أ�شوال ، نيودلهي � 110074 ، �لهند.

معاجلة  �أجهزة   ، وملحقاتها  �حلا�شوب  وبرجميات  �أجهزة  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�لبيانات ، �أجهزة �لت�شجيل و�الإر�شال .

�لو�ق�عة بالفئة: 09
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينة LOGOS كتبت باللون �لبني ب�شكل مميز حيث كتبت �حلروف 
�لكلمة �لاتينية  و�أ�شفلها  و�الأخ��ري   �الأول  �حلرفن  �أكربعن  وبحجم  ومتد�خل  متقارب  ب�شكل   OGO
بي�شاوي مظلل باللون �لذهبي  كما بال�شكل  �شكل  �لد�كن وجميعهم د�خل  �لبني  باللون  GROUP كتبت 

�ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142314     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �أنك هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : دي � 3 ، 5 فلور ، دي�شرتيكت �شنرت ، �شاكت ، نيودلهي � 110017 ، �لهند .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�الأع��ان و�إد�رة وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�شاط 
�ملكتبي .

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�أ�شفلهما خط  باللون �ال�شود  Ankh Group  كتبتا  �لكلمتان �لاتينيتان  و�شف �لعامة: عبارة عن 
باللون �الأ�شود ويف�شل بينهما د�ئرة  مظللة باللون �الأخ�شر وبد�خلها ر�شمة  لكفن يد �إن�شان ميتد من جهة 

�لي�شار �شهم مقو�ص ومن جهة �ليمن خط مقو�ص بينهما ر�شم ي�شبه نقطة مياة  كما بال�شكل �ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   20 / 10 / 2010م �ملودعة حتت رقم :148360     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: موؤ�ش�شة ر�شالة �الإ�شام للتجارة   
وعنو�نه : �ص ب 4256 �لريا�ص / �لفي�شلية  12896 – 6326  �ململكة �لعربية �ل�شعودية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لعاب �الأطفال و�أدو�ت �للعب
�لو�ق�عة بالفئة: 28

و�شف �لعامة: عبارة عن ر�شمة لدمية على �شكل مهرج مبت�شم و�قف ومفرود �لذر�عن  ويرتدي ماب�ص 
بال�شكل  �الأ�شود كما  باللون  �الأزرق د�خل مربع مظلل  باللون  �شعر  �الأحمر و�الأبي�ص و�الأ�شفر وله  باالألو�ن 

�ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142324     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ميرت� هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : دي � 3 ، 5 فلور ، دي�شرتيكت �شنرت ، �شاكت ، نيودلهي � 110017 ، �لهند .

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�الأع��ان و�إد�رة وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�شاط 
�ملكتبي .

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية MITHRA  كتبت باللون �ال�شفر و�أ�شفلها �لكلمة �لاتينية 
�الأحمر وبجانب �لكلمتان مربع بد�خله ر�شمة على �شكل  �شم�ص باللون �الأ�شفر  باللون  كتبت   GROUP
يخرج منها �أ�شعة باللون �الأ�شفر و�لربتقايل     وجميعهم د�خل م�شتطيل مظلل باللون �الأ�شود كما بال�شكل 

�ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   27 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142946     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شي كيه تيليكوم ) هيون ( ليمتد  
وعنو�نه : نورث �وف كيجي رود ، �ي�شت �وف زجني رود ، هاي – تك ديفيلومبنت زون ، هيون �شيتي ، جوندوجن 

بروفين�ص ، �ل�شن. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أجهزة هاتف ، هو�تف فيديو ، هو�تف حممولة ، خايا غلفانية 

، �أجهزة ملحقة باحلا�شوب ، م�شجات �شغرية �حلجم ، كامري�ت ) للت�شوير �لفوتوغر�يف (
�لو�ق�عة بالفئة: 9

  V كتبت ب�شكل مميز باللون �الأ�شود بحيث كتب �حلرف V4TEL و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينة
ب�شكل مميز وبحجم �أكرب من باقي �لكلمة وكتب �لرقم 4 بن �حلرف V وكلمة TEL كما بال�شكل �ملرفق .

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142319     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: لوجوز هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : 25، ريجين�شي فارم�ص ، �أ�شوال ، نيودلهي � 110074 ، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�الأع��ان و�إد�رة وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�شاط 
�ملكتبي .

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينة LOGOS كتبت باللون �لبني ب�شكل مميز حيث كتبت �حلروف 
�لاتينية  �لكلمة  و�أ�شفلها  و�الأخ���ري   �الأول  �حلرفن  �أكربعن  وبحجم  ومتد�خل  متقارب  ب�شكل   OGO
كما  �لذهبي   باللون  مظلل  بي�شاوي  �شكل  د�خ��ل  وجميعهم  �ل��د�ك��ن  �لبني  باللون  كتبت   GROUP

بال�شكل �ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142315     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �أنك هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : دي � 3 ، 5 فلور ، دي�شرتيكت �شنرت ، �شاكت ، نيودلهي � 110017 ، �لهند .

وذلك لتمييز �لب�شائع /�خلدمات/ �ملنتجات:�لتاأمن ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية ، �ل�شوؤون �لعقارية 
�لو�ق�عة بالفئة: 36

و�أ�شفلهما خط  باللون �ال�شود  Ankh Group  كتبتا  �لكلمتان �لاتينيتان  و�شف �لعامة: عبارة عن 
باللون �الأ�شود ويف�شل بينهما د�ئرة  مظللة باللون �الأخ�شر وبد�خلها ر�شمة  لكفن يد �إن�شان ميتد من جهة 

�لي�شار �شهم مقو�ص ومن جهة �ليمن خط مقو�ص بينهما ر�شم ي�شبه نقطة مياة  كما بال�شكل �ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   20 / 10 / 2010م �ملودعة حتت رقم :148361     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: موؤ�ش�شة ر�شالة �الإ�شام للتجارة   
وعنو�نه : �ص ب 4256 �لريا�ص / �لفي�شلية  12896 – 6326  �ململكة �لعربية �ل�شعودية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لقنو�ت �لتلفزيونية و�لبث �لف�شائي
�لو�ق�عة بالفئة: 38

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة �شم�شم كتبت ب�شكل مميز بتد�خل �للونن �الأ�شفر و�لربتقايل و�أعاها عدة 
جنوم باأحجام خمتلفة باللون �ال�شفر ولها ظل باالألو�ن �الأحمر و�الأزرق و�أ�شفل �لكلمة ر�شمة لر�أ�ص مهرج 
�لف�شائية  �شم�شم  قناة  و�أ�شفله كتب  �الحمر  باللون  �شريط منحنى  و�أ�شفله  �الأزرق  باللون  �شعر  وله  مبت�شم 

باللون �الأحمر وتليها �لكلمات نكرب معها باللون �الأحمر وبخط خمتلف كما بال�شكل �ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142325     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ميرت� هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : دي � 3 ، 5 فلور ، دي�شرتيكت �شنرت ، �شاكت ، نيودلهي � 110017 ، �لهند .

وذلك لتمييز �لب�شائع /�خلدمات /�ملنتجات:�لتاأمن ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية ، �ل�شوؤون �لعقارية 
�لو�ق�عة بالفئة: 36

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية MITHRA  كتبت باللون �ال�شفر و�أ�شفلها �لكلمة �لاتينية 
كتبت باللون �الأحمر وبجانب �لكلمتان مربع بد�خله ر�شمة على �شكل  �شم�ص باللون �الأ�شفر   GROUP
يخرج منها �أ�شعة باللون �الأ�شفر و�لربتقايل     وجميعهم د�خل م�شتطيل مظلل باللون �الأ�شود كما بال�شكل 

�ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   21 / 06 / 2010م �ملودعة حتت رقم :143853     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شركة هبة ل�شناعة �أجهزة �إطفاء �حلريق �ملحدودة . ذ. م .م
وعنو�نه : �ص ب 404 �لدمام 31411 ، �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

�الإطفاء  و�أج���ه���زة  و�مل���ج���رورة  �ل��ي��دوي��ة  �حل��ري��ق  ط��ف��اي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل���ك 
�الأوتوماتيكية 

�لو�ق�عة بالفئة: 9
د�ئ��رة بد�خلها ر�شم لطفاية  �لعربية هبه بجانبها ر�شم على هيئة ن�شف  �لكلمة  و�شف �لعامة: عبارة عن 

حريق وبجو�رها ر�شم على هيئة لهب  �لنار و�جلميع باللون �الأحمر  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   11 / 05 / 2010م �ملودعة حتت رقم :142320     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: لوجوز هولدينج كمباين بريفيت ليمتد
وعنو�نه : 25، ريجين�شي فارم�ص ، �أ�شوال ، نيودلهي � 110074 ، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع /�خلدمات /�ملنتجات:�لتاأمن ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية ، �ل�شوؤون �لعقارية
�لو�ق�عة بالفئة: 36

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينة LOGOS كتبت باللون �لبني ب�شكل مميز حيث كتبت �حلروف 
�لاتينية  �لكلمة  و�أ�شفلها  و�الأخ��ري   �الأول  �حلرفن  �أكربعن  وبحجم  ومتد�خل  متقارب  ب�شكل   OGO
�لبني �لد�كن وجميعهم د�خل �شكل بي�شاوي مظلل باللون �لذهبي  كما بال�شكل  باللون  كتبت   GROUP

�ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804



املال والأعمال

26
م�ضقط ت�ضت�ضيف اأعمال املوؤمتر العربي 

لل�ضناعات البال�ضتيكية متعددة الأوليفينات
•• م�صقط-وام:

بد�أت �م�ص يف �لعا�شمة �لعمانية م�شقط �أعمال �ملوؤمتر �لعربي لل�شناعات 
للمناطق  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  تنظمه  �لذي  �الأوليفينات  �لبا�شتيكية متعددة 
يعقد  �ملوؤمتر  �أن  �لعمانية  �الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت  �ل�شلطنة.  يف  �ل�شناعية 
من  تتخذ  �لتي  �لبا�شتيكية  �ل�شناعات  مهند�شي  جمعية  مع  بالتعاون 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية مقر� لها بح�شور ما يزيد عن 500 �شخ�شية 
من �ملخت�شن يف هذ� �ملجال. ويتطرق �ملوؤمتر على مدى يومن �إىل �آخر 
وتدوير  كاال�شتد�مة  �لبا�شتيكية  �ل�شناعات  تكنولوجيا  يف  �مل�شتجد�ت 
�لبا�شتيك و�الجتاهات و�لتطبيقات �جلديدة و�شناعات �لبا�شتيك متعدد 
و�الأوليفينات  �لبا�شتيك  معاجلة  تقنيات  يف  و�مل�شتجد�ت  �الأوليفينات 
و�أكد   . �ل�شغر  متناهية  �مل�شاريع  يف  �مل�شتخدمة  و�لتكنولوجيات  �ملدعمة 
�لعماين  �ملناخية  و�ل�����ش��وؤون  �لبيئة  وزي��ر  �لتوبي  �شامل  بن  حممد  معايل 
�ل��وز�رة تقوم بدور كبري يف و�شع �ال�شرت�طات �لازمة �لتي حتد من  �ن 
�ملخاطر �لتي تنتج عن �ل�شناعات بال�شلطنة ب�شكل عام و�شناعة �لبا�شتيك 
و�أ���ش��اف يف  �ملقبلة  �لفرتة  خ��ال  تعد مب�شتقبل جيد  و�لتي  ب�شكل خا�ص 
كلمة له يف �فتتاح �ملوؤمتر �ن وز�رة �لبيئة و�ل�شوؤون �ملناخية وبالتن�شيق مع 
وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة تعمل على تطوير �ال�شرت�طات و�للو�ئح �لبيئية 
�لتطور �حلا�شل يف هذه  تتو�فق مع  �لبا�شتيك بحيث  �خلا�شة ب�شناعة 
�ل�شلطنة  يف  �لبا�شيتك  �شناعة  تتو�شع  �أن  �أمله  عن  و�أع���رب   . �ل�شناعة 
على  �شتعمل  و�ل��ت��ي  بها  �ملرتبطة  �ل�شناعات  م��ن  بالكثري  �شتاأتي  و�ل��ت��ي 
�لبيئة و�ل�شوؤون  �أن وز�رة  �إىل  و�أ�شار  توفري فر�ص عمل لل�شباب �لعماين. 
�ملناخية �شتقوم بعمل د�ر�شة بيئية مل�شروع �لبا�شتيك �لذي �شيقام يف ميناء 
�شحار و�شت�شع �ملحدد�ت و�ال�شرت�طات �لبيئية لهذ� �مل�شروع �لذي يعد من 
�مل�شاريع �لتي من �ملتوقع �أن تقوم عليها �لكثري من �ل�شناعات . وكان هال 
بن حمد �حل�شني �لرئي�ص �لتنفيذي للموؤ�ش�شة �لعامة للمناطق �ل�شناعية 
ملا  ياأتي  �ملوؤمتر  تنظيم  �ن  خالها  �أو�شح  �حلفل  بد�ية  يف  كلمة  �ألقى  قد 
لل�شناعات �لبا�شتيكية من �أهمية و�أثر يف �لتنمية �القت�شادية حيث تعد 
مليار�ت  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  فيها  ت�شتثمر  �لتي  �ل�شناعات  �أه��م  �إح���دى 
�لدوالر�ت  كما �أنها ترتبط �رتباطا وثيقا بالكثري من �ل�شناعات �الأ�شا�شية 
�ملنتجات  �أهمية  �أن  و�أو�شح   . �لبرتوكيمائية  و�ل�شناعات  �لنفط  كم�شايف 
�حلياة  جم��االت  معظم  يف  �ملتعددة  ��شتخد�ماتها  يف  تكمن  �لبا�شتيكية 
�حلديثة كاالأثاث و�الأنابيب و�الأجهزة و�ملعد�ت و�شناعات �حلديد و�ل�شلب 
و�ل�شناعات �لكيميائية �ملختلفة ومو�د �لتعبئة و�لتغليف ملختلف �ملنتجات 
�ل�شناعية و�لزر�عية وغريها �إ�شافة �إىل �أن هذه �ل�شناعات تدخل مبا�شرة 
يف خمتلف �ل�شناعات �ملعدنية و�الأخ�شاب وكابات �لكهرباء و�الإلكرتونيات 

و�الأجهزة �ملنزلية .

الهيئة العربية للطريان: ال�ضركات الأوروبية 
متار�س �ضغوطًا على الناقالت اخلليجية

•• لندن-وام: 

�مل��دين يف  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  عام  �ل�شويدي مدير  �شيف حممد  �أك��د 
تو�جه  �خلليجية  �ل��ن��اق��ات  �أن  للطري�ن  �لعربية  �لهيئة  رئي�ص  �ل��دول��ة 
�الأوروبي  �الإحت���اد  يف  �لعاملة  نظري�تها  قبل  من  خا�شة  عديدة  حتديات 
�لناقات  �أن  �إىل  دولها  م�شري�  �أنها مدعومة من  بدعوى  تهاجمها  �لتي 
�الأوروبية تدفع يف �جتاه قيام �الحتاد �الأوروبي باإجر�ء�ت م�شادة و�أو�شح 
يف  �لطري�ن  �شركات  �أن  �الأو���ش��ط   �ل�شرق  ل�شحيفة  ت�شريح  يف  �ل�شويدي 
من  للمناف�شة  فر�شة  لديها  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�ص  دول 
حركة  �إن  وق��ال  بلد�نها.  يف  �الإج����ر�ء�ت  و�شهولة  �ل��ع��امل  تو�شطها  خ��ال 
�لربيع  �أح���د�ث  �إث��ر  �ملائة  10 يف  �نخف�شت  �لعربية  �ملنطقة  �ل��ط��ري�ن يف 
�لعربي �لذي ال تز�ل �آثاره م�شتمرة يف �ملنطقة مما �أدى �إىل توقف تام يف 
ن�شاط �ملاحة �جلوية يف بع�ص �لدول بينما �نخف�شت ن�شبة كبرية يف دول 
�أخرى و�شكلت هذه �حلالة �شيا من �ل�شغوط على قادة �لطري�ن �ملدين 
�الأع�شاء يف �ملنظمة �لعربية للطري�ن  مو�شحا �أن �ملنظمة قامت بدورها 
لو�شع �حلول وجتاوز هذه �ملرحلة �حلرجة �لتي �متد تاأثريها �إىل �لن�شاط 
�أنه  �إىل  و�أ�شار  �لنقل �جلوي.  �القت�شادي �لذي يعتمد بدرجة كبرية على 
على مدى يومن بحث �الجتماع �لثاين ملديري �لطري�ن �ملدين يف منطقة 
�الأكرب  �لتحدي  �ل�شعودية  جدة  مدينة  ��شت�شافته  �لذي  �الأو�شط  �ل�شرق 
�لذي تو�جهه دول �ملنطقة وهو فتح �الأجو�ء وحل �لقيود و�لعر�قيل �لتي 
قل�شت عدد �لرحات من مطار عربي �إىل مطار عربي �آخر. ولفت �شيف 
�ل�شويدي �إىل عدة ملفات خا�شة بالتحديات �لتي تو�جه �ملنطقة �لعربية 
وحرب �لناقات �الأوروبية على �خلليجية ورفع ر�شوم �ملطار�ت يف منطقة 
�خلليج. × وب�شاأن �لنتائج �ملتوقعة الجتماع روؤ�شاء �لطري�ن �ملدين �لثاين 
يف جدة  قال �ل�شويدي �إن هذه �الإجتماعات �إ�شافة �إىل �أنها تناق�ص �الأمور 
�لفنية و ت�شع حلوال ملو�جهة �لتحديات �لتي يو�جهها قطاع �لطري�ن  فهي 
من  كثري  وهناك  �ملنطقة  يف  �لطري�ن  جمال  يف  �لقادة  كبار  للقاء  فر�شة 
�مل�شائل ميكن حلها بالتفاهم �لودي �لذي ي�شود �ملنطقة ولدينا كثري من 
�خلا�شة  �لتو�شيات  و�إ�شد�ر  بحثها  يتم  �ل�شناعة  جمال  يف  �ملهمة  �مللفات 
هذه  من  �أن  مو�شحا  ��شتكمالها   بعد  �مل�شتقبل  يف  العتمادها  متهيد�  بها 
�ل�شامة  �أمن و�شامة �لطري�ن و�ملاحة �جلوية و�لبيئة وتعزيز  �مللفات 
�لدول وتعن  �لدولية وكيفيفة تتو�فق  �ملنظمة  و�أن تتو�فق مع متطلبات 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  وج��ود كثري من  رغ��م  �ل��ط��ري�ن  ب�شناعة  بع�شها لارتقاء 
تطلقها بع�ص �لدول. × وحول �ملخاوف من �الخرت�ق �الأمني للمطار�ت 
وكيفية مو�جهتها �أكد �ل�شويدي �أن منظومة �لطري�ن �ملدين ح�شا�شة جد� 
الأي �خرت�ق �أمني مهما كان ب�شيطا �إال �أن �آثاره كبرية ومدمرة وال ميكن 
الأي دول يف �لعامل �أن توؤمن �لطري�ن مبعزل عن �لدول �لتي تتعاطى مع 
�لطري�ن  م�شري� �إىل �أنه مهما كانت �الأنظمة يف �ملطار�ت جيدة فاإنه عندما 
تاأتي طائرة من دول ال يوجد لديها قدرة على حفظ �أمنها يكون �الخرت�ق 
�ملحتمل و نحن تعمل يف �ملنطقة لتايف �أي خلل و حتقيق �أعلي معدالت يف 
�ل�شامة و�أمن �ملطار�ت و�لركاب �الأمر �لذي ي�شاعد تنامي حركة �لطري�ن 
�إىل  �ملنطقة  �لطري�ن بحيث تتحول  ل�شركات  �لعائد�ت  �ملنطقة ويرفع  يف 
�شوق جتلب �مل�شتثمرين من قطاع �لطري�ن و�أ�شاف نحن يف �ملنطقة منر 
يف �ل��وق��ت �حل���ايل مب��ع��دل من��و جيد وه��ن��اك ����ش��ت��ث��م��ار�ت �شخمة يف بناء 
وت�شيد �ملطار�ت �جلديدة �لتي تتاءم وحاجة �ملنطقة �إىل زيادة �ملطار�ت 
�شعة �ملقاعد وهناك تعاون بن منطقة �خلليج يف فتح مطار�تها ال�شتقبال 

�لرحات و�ل�شوق م�شجعة جد� و نتوقع مزيد� من �الزدهار و�لنمو.

 •• اأبوظبي-وام:

قال معايل �شهيل بن حممد �ملزروعي وزير �لطاقة �إن ��شعار �لنفط �حلالية 
منا�شبة وعادلة و�أو�شح �أن �ل�شعر �مل�شتقر هو �لذي يتذبذب يف نطاق �شيق 
وي�شمن �لعائد �ملنا�شب لتوفري �ال�شتثمار�ت �لكبرية �لازمة الإنتاج �لنفط 
�لطاقة  وزي��ر  معايل  و�أ�شاف  �لعاملي.  �القت�شاد  منو  بال�شررعلى  واليوؤثر 
يف �أول حديث �شحفي منذ ت�شلمه مهام من�شبه وزير� للطاقة يف �لدولة : 
�إننا نعتقد كمنتجن للنفط باأن م�شتوى �ل�شعر �حلايل اليز�ل ي�شكل حافز� 
لاإ�شتثمار�ت �جلارية و�ل�شرورية لزيادة طاقة �نتاج �لنفط موؤكد� �أن هذ� 
يف  �لنمو  و�آف���اق  �لعاملي  �القت�شادي  �النتعا�ص  على  �شلبا  يوؤثر  ال  �مل�شتوى 

�مل�شتقبل و لذلك فاإننا نر�ه منا�شبا .
وجاء حديث معايل وزير �لطاقة مع وكالة �أنباء �المار�ت مبنا�شبة م�شاركة 
�للذين  �أوب��ك  ملنظمة  �ل���وز�ري  و�مل��وؤمت��ر  �لعاملي  �لطاقة  منتدى  يف  معاليه 

�شيعقد�ن يف فيينا يومي 28 و31 مايو �جلاري على �لتو�يل.
�لعا�شمة  �ىل  �م�����ص  �مل��زروع��ي �شباح  ب��ن حممد  �شهيل  م��ع��ايل  ت��وج��ه  وق��د 
�لنم�شاوية على ر�أ�ص وفد �لدولة �مل�شارك يف �حلدثن �ملذكورين وي�شم يف 
ع�شويته �لدكتور علي �ليبهوين �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركة �أدناتكو-�جن�شكو 

حمافظ دولة �المار�ت يف �أوبك .
وو�شف معاليه : �النخفا�ص �الأخري يف �الأ�شعار باأنه ظاهرة ق�شرية �الأجل 
�لتاأكد من  �أ�شا�شيات �ل�شوق  وقال : مايهمنا يف �الم��ار�ت هو  ولي�ص ب�شبب 

�أن يكون �لعر�ص و�لطلب يف حالة تو�ز . و�أكد معاليه �أن �إنتاج �أوبك حاليا 
�النتاج  بقليل عن  �أعلى  30.4 مليون برميل يوميا وهو  �إىل حو�يل  ي�شل 
�إن �النتاج بهذ� �مل�شتوى يعك�ص �لطلب  �مل�شتهدف من قبل �ملنظمة  وقال : 

�مل�شتمر على خام �أوبك .
تلبية طلبات  تعتمد على  �أوب��ك  �شيا�شة  �أن  �لطاقة على  وزي��ر  و�شدد معايل 
�ل�شوق يف جميع �الأوقات و هذ� ما يحدث فعا  وقال : �إن �لوزر�ء �شناق�شون 
�لعامة الأوبك  �ملقبل تقارير مف�شلة من �الأمانة  يف موؤمترهم يوم �جلمعة 
حول و�شع �ل�شوق �لنفطية وعموما نحن د�ئما نحافظ على م�شتويات �إنتاج 

تتائم مع �لطلب .
ولفت �ىل �أن �القت�شاد �لعاملي ي�شهد حت�شنا تدريجيا ويتوقع �أن يحقق منو� 
3.2 يف �ملائة  وقال : يرجح �أن يظل منو �لطلب �لعاملي على �لنفط  بنحو 
800 �لف برميل يوميا  2013 ومبا يقرب من  �شعيفا ن�شبيا خال عام 
زيادة على م�شتويات �لطلب 2012  مع توقعات يف منو �لطلب على �لنفط 

يف عام 2014 �ذ� ��شتمر �القت�شاد �لعاملي بالتح�شن.
وقال معايل وزير �لطاقة �إن �حلو�ر بن �ملنتجن جيد ويتم على عدة �أ�شعدة 
ويف حمافل متعددة  الفتا �ىل �أن �حلو�ر ي�شمل �أي�شا �ملوؤ�ش�شات �لعاملية �لتي 
�لدويل  �لطاقة  ومنتدى  �ملتحدة  �الأمم  مثل  �لطاقة  م��و�رد  بتاأمن  تعنى 
ووكالة �لطاقة �لدولية �إ�شافة �ىل �لعديد من �الجتماعات �الإقليمية للطاقة 
بن �أوبك و�الحتاد �الأوروبي و�لدول �الآ�شيوية موؤكد� �أن هذه �ملنتديات توفر 
�لنفط  �شوق  ح��ول  و�مل�شتهلكن  �ملنتجن  بن  للمناق�شات  منتظمة  فر�شة 

   برنامج ال�ضارقة للقادة يعك�س اأهمية ال�ضتدامة واحلفاظ على البيئة 

وزير الطاقة: اأ�ضعار النفط منا�ضبة وعادلة واأوبك تعمل لتعزيز ال�ضتقرار يف �ضوق النفطية العاملية

هذه  م��ع  للتعامل  �الم���ار�ت  تنظر  كيف 
�مل�شاألة ؟. 

ج - لقد مت مت��دي��د ف��رتة �الأم���ن �لعام 
ولكن   2013 ع��ام  نهاية  �ل��ب��دري حتى 
عندما يحن �لوقت ناأمل �أن يتم �الإختيار 
�لبلد�ن  جميع  بن  �لتو�فق  طريق  عن 
�الأع�������ش���اء ع��ل��ى �الأم�����ن �ل���ع���ام �جلديد 
ن��ظ��ر دول���ة �الإم������ار�ت �لعربية  و وج��ه��ة 
مبني  للمر�شح  �الختيار  يتم  �أن  �ملتحدة 
�لعملية  و�خل���ربة  �ل��ك��ف��اءة  �أ���ش��ا���ص  على 
ب�����ش��اأن تعين  �مل��ن��اق�����ش��ة  ت��ت��م  �أن  ون���اأم���ل 
م��ر���ش��ح �الم����ن �ل��ع��ام مب��و���ش��وع��ي��ة ويف 
مقبوال  �ملر�شح  يكون  �أن  يجب  �لنهاية 

جلميع �الأع�شاء. 
لامار�ت  �شيكون  ه��ل  ع���ام  ب�شكل  ����ص- 
فيها  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر  م��ه��ام  ت�شلمكم  بعد 
�ي�����ة ت���وج���ه���ات ج����دي����دة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
�مل��ن��ظ��م��ة ب�����ش��ك��ل خ���ا����ص و�مل�������ش���ارك���ة يف 
�ملوؤمتر�ت و�ملنتديات �القليمية و�لعاملية 

�ملتخ�ش�شة يف ق�شايا �لطاقة ؟. 
�الإم����ار�ت  دول���ة  تلعب  تعلمون  كما   - ج 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة د�ئ��م��ا ب����دور ف��ع��ال يف 
جمموعة و��شعة من �الأحد�ث �لدولية. 
وبكوين وزير� للطاقة فاإنني �شاأو��شل يف 
تعزيز دور دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
د�خ���ل وخ���ارج �ل��ب��اد و���ش��وف ن�شتمر يف 
�شناعة  يف  �الأط���ر�ف  جميع  مع  تعاملنا 
من  وزر�ء  ك��ان��و�  ���ش��و�ء  �لعاملية  �لطاقة 
دول �أخرى �أو منظمات دولية �أو �شركات 
كما �أننا ناأمل �أن ن�شاهم يف تطبيق �أف�شل 
�ال�شرت�تيجات  م�شتوى  على  �ملمار�شات 
على  �ملنظمة  ل��دور  �لتكاملية  و�خلطط 

�ل�شعيد �لعاملي. 

وبد�ية �لعام �جلاري  �ىل ماذ� تردون ها 
�النخفا�ص يف �الأ�شعار ؟. 

�الأخ������ري يف  �الن��خ��ف��ا���ص  �أن  ي���ب���دو   - ج 
�الأ�شعار هو ظاهرة ق�شرية �الأجل ولي�ص 
�حلال  بطبيعة  �ل�شوق.  �أ�شا�شيات  ب�شبب 
يتم حتديد �الأ�شعار يف �الأ�شو�ق �لدولية 
و�لرتكيز �الأ�شا�شي يف دولة �الإمار�ت هو 
�لتاأكد من �أن يكون �لعر�ص و�لطلب يف 

حالة تو�زن. 
منا�شبا  ت��رون��ه  �ل��ذي  �ل�شعر  ماهو  ���ص- 

�شعر� عادال يف هذه �ملرحلة ؟. 
يتذبذب  �ل���ذي  �مل�شتقر  �ل�����ش��ع��ر  ه��و  ج- 
ي�شمن  �ل�����ش��ع��ر�ل��ذي  و  �شيق  ن��ط��اق  يف 
�ال�شتثمار�ت  ع���ل���ى  �مل���ن���ا����ش���ب  �ل���ع���ائ���د 
و�لذي  �لنفط  الإن��ت��اج  �ل��ازم��ة  �لكبرية 
ال ي�شيب بال�شرر يف نف�ص �لوقت للنمو 
�ال�شعار  �أن  ونعتقد  �لعاملي.  �القت�شادي 

�حلالية منا�شبة وعادلة. 
�أوب�������ك يف  ������ص- ه����ل ت���ت���وق���ع �أن ت��ت��خ��ذ 
�ج��ت��م��اع��ه��ا �أي����ة ق�����ر�ر�ت ب�����ش��اأن حتديد 

م�شتويات جديدة لانتاج ؟. 
 31 �ل���وز�ري �ملقبل يف  ج - يف �الجتماع 
تقارير  �إىل  �ل�������وزر�ء  ���ش��ي�����ش��ت��م��ع  م���اي���و 
م��ف�����ش��ل��ة م���ن �الأم����ان����ة �ل��ع��ام��ة الأوب����ك 
و�شيقومون مبناق�شة هذه �لتقارير قبل 
�لتو�شل �إىل قر�ر بتو�فق �الآر�ء ب�شاأن ما 
�إتخاذ  �إذ� كان ال بد من  يجب �لقيام به 

�إي قر�ر�ت.
 وع���م���وم���ا ن���ح���ن د�ئ����م����ا ن���ح���اف���ظ على 

م�شتويات �إنتاج تتائم مع �لطلب.
�القت�شاد  و�شع  �ىل  تنظرون  كيف  ���ص- 
�لنفط  ����ش���وق  يف  وت��اأث��ري�ت�����������ه  �ل���ع���امل���ي 

�لعاملية ؟. 

ج - يبدو �أن �القت�شاد �لعاملي يف حت�شن 
يف   3.2 بنحو  ي��ق��در  من��و  م��ع  تدريجيا 
�شنكون يف  �ل��ع��ام  نهاية  وب��ح��ل��ول   . �مل��ئ��ة 
و�شع �أف�شل لروؤية �لطريقة �لتي ت�شري 
�إليها �المور �أما منو �لطلب �لعاملي على 
�أن يظل �شعيفا  �لنفط فاإنه من �ملرجح 
يقرب  2013 مب���ا  ع���ام  خ���ال  ن�����ش��ب��ي��ا 
800 �لف برميل يوميا زيادة على  من 
�إذ�  ول��ك��ن   2012 �ل��ط��ل��ب  م�����ش��ت��وي��ات 
يف  �لتح�شن  يف  �لعاملي  �القت�شاد  ��شتمر 
نرى  �أن  نتوقع  �أن  ميكننا   2014 ع��ام 
حت�شنا يف منو �لطلب على �لنفط �أي�شا. 
�ص - كيف تنظرون �ىل م�شاألة �حلو�ر بن 
�ملنتجن  وهل ترون �أهمية لعقد جولة 
�ملعطي��ات  ب��ن �جلانبن يف  �حل���و�ر  م��ن 

�لر�هنة يف �شوق �لنفط �لعاملية ؟. 
جيد  �مل����ن����ت����ج����ن  ب������ن  �حل������������و�ر   - ج 
وم���ث���م���روي���ت���م ع���ل���ى ع�����دة �أ����ش���ع���دة ويف 
كذلك  نتحاور  �أننا  كما  متعددة  حمافل 
�لتي  �لعاملية  و�ملوؤ�ش�شات  مع  كمنتجن 
�الأمم  �لطاقة مثل  م��و�رد  بتاأمن  تعنى 
�ملتحدة ومنتدى �لطاقة �لدويل ووكالة 
وهناك  �أوب��ك  ومنظمة  �لدولية  �لطاقة 
�أي�شا �لعديد من �الجتماعات �الإقليمية 
�أوب���ك و�الحت����اد �الأوروب����ي  ب��ن  للطاقة 
توفر  �ملنتديات  ه��ذه  �الآ�شيوية  و�ل���دول 
فر�شة منتظمة للمناق�شات بن �ملنتجن 
�لعاملية.  �لنفط  �شوق  حول  و�مل�شتهلكن 
�الآن  نفهم  �إننا  نقول  �أن  �الإن�شاف  ومن 

وجهات نظر كل منا. 
�ص- تو�جه �أوبك يف هذه �لفرتة م�شاألة 
خلفا  للمنظمة  جديد  ع��ام  �أم��ن  تعين 
�لبدري   �هلل  عبد  �حل��ايل  �لعام  لاأمن 

ج - �الإنتاج �حلايل يبلغ نحو 2.8 مليون 
�الإم����ار�ت  دول���ة  وت�شتمر  يوميا  برميل 
�لعديد  يف  لا�شتثمار  �ملتحدة  �لعربية 
يف  �لقطاعات  جميع  على  �مل�شاريع  م��ن 
���ش��ن��اع��ة �ل��ه��ي��دروك��رب��ون��ات ح��ت��ى ت�شل 
مليون   3.5 �إىل  �الإن���ت���اج���ي���ة  �ل����ق����درة 

برميل يوميا بحلول عام 2017. 
�ص- كم تنتج �أوبك حاليا وهل ترون �أن 
معدل �النتاج �حلايل لدول �أوبك يتو�فق 
مع �النتاج �مل�شتهدف للدول �الأع�شاء يف 

�ملنظمة .
 وهل يلبي �حتياجات �ل�شوق ؟. 

�ل���ت���ق���دي���ر�ت �حل���ال���ي���ة من  ت�����ش��ري   - ج 
م�����ش��ادر ث��ان��وي��ة �أن �إن��ت��اج �أوب���ك �حلايل 
برميل  30.4 مليون  �إىل ح��و�يل  ي�شل 
�أعلى بقليل عن �النتاج  يوميا وه��ذ� هو 
على  �مل�شتمر  �لطلب  ويعك�ص  �مل�شتهدف 
خام �أوبك من عمائها. وتعتمد �شيا�شة 
�أوبك على تلبية طلبات �ل�شوق يف جميع 

�الأوقات وهذ� ما يحدث فعا . 
�ص- كيف ترون �الأ�شعار �حلالية للنفط 

�خلام ؟. 
�مل���ن���ت���ج���ن ال  ن����ظ����ر  وج�����ه�����ة  م�����ن   - ج 
ي����ز�ل م�����ش��ت��وى �ل�����ش��ع��ر �حل����ايل حافز� 
ل���اإ����ش���ت���ث���م���ار�ت �جل�����اري�����ة و�ل����ت����ي هي 
���ش��روري��ة ل���زي���ادة ط��اق��ة �ن��ت��اج �لنفط. 
�مل�شتوى  هذ�  فاإن  للم�شتهلكن  بالن�شبة 
ال يوؤثر �شلبا على �النتعا�ص �القت�شادي 
�مل�شتقبل. لذلك  �لنمو يف  و�آف��اق  �لعاملي 

فاإننا نر�ه منا�شبا.
�لفرتة  يف  �ل��ن��ف��ط  �أ���ش��ع��ار  �شجلت  ����ص- 
�الأخ��رية تر�جعا ن�شبيا قيا�شا مع ��شعار 
�ملا�شي  �لعام  نهاية  بلغتها  �لتي  �ل��ذروة 

�إننا  نقول  �أن  �الإن�����ش��اف  م��ن  و  �لعاملية. 
نفهم �الآن وجهات نظر كل منا .

�لدولة  �ن��ت��اج  �أن  �مل��زروع��ي  و�أك���د معايل 
�حلايل من �لنفط �خلام يبلغ نحو 2.8 
�لدولة  وت�شتمر  يوميا  برميل  مليون 
باال�شتثمار يف �لعديد من �مل�شاريع لرفع 
�لقدرة �الإنتاجية �إىل 3.5 مليون برميل 

يوميا بحلول عام 2017.
و�أع�����رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن �أم���ل���ه ب����اأن ت��ت��م يف 
م���وؤمت���ر �وب����ك م��ن��اق�����ش��ة ت��ع��ي��ن مر�شح 
�م����ن ع����ام ج��دي��د مل��ن��ظ��م��ة �أوب�����ك خلفا 
لليبي �لدكتور عبد�هلل �لبدري �لذي مت 
متديد واليته �أمينا عاما للمنظمة حتى 
وقال  مبو�شوعية   �حل��ايل  �ل��ع��ام  نهاية 
�ملر�شح مقبوال جلميع  يكون  �أن  : يجب 
�أ�شا�ص  على  �ختياره  يتم  و�أن  �الأع�����ش��اء 

�لكفاءة و�خلربة �لعملية .
وتطرق معايل �شهيل بن حممد �ملزروعي 
�ىل �ملهام �لتي �شيت�شدى لها بعد ت�شلمه 
مهام من�شبه وزير للطاقة يف �لت�شيلكة 
�حلكومية �الأخرية  موؤكد� �أنه �شيو��شل 
تعزيز دور �لدولة يف �لتعامل مع جميع 
�لعاملية  �ل��ط��اق��ة  ���ش��ن��اع��ة  يف  �الأط������ر�ف 
�ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق  يف  و�مل�شاهمة 
و�خلطط  �ال�شرت�تيجات  م�شتوى  على 
�ل��ت��ك��ام��ل��ي��ة ل�����دور م��ن��ظ��م��ة �أوب������ك على 

�ل�شعيد �لعاملي.
وفيما يلي ن�ص �ملقابلة مع معايل وزير 

�لطاقة: 
�النتاجية لدولة  �لقدرة  �أن  �أعلنتم  �ص- 
مليون  �إىل3.5  ترتفع  �شوف  �الإم���ار�ت 
�لدولة  �نتاج  برميل يوميا  ماهو حجم 

حاليا ؟. 

وتدويرها وحد�ت ملعاجلة خملفات �لهدم 
و�ل��ب��ن��اء وم��رف��ق �إع����ادة ت��دوي��ر �الإط����ار�ت 
ومرفق لل�شماد �لع�شوي ومرفق ملعاجلة 
�ل�شائلة  للنفايات  و�آخر  �لطبية  �لنفايات 
هياكل  ت��دوي��ر  و�إع����ادة  لتقطيع  وم��ر�ف��ق 

�ل�شيار�ت و�لنفايات �الإلكرتونية .

�ل�شركة تعمل على تكرير  �أن  للم�شاركن 
و�الإ���ش��ت��ف��ادة من  �لنفايات  ك��اف��ة  وت��دوي��ر 
20 مادة  �أك��رث من  �لناجت و�ل��ذي ي�شمل 
يتم �إعادة ت�شنيعها . كما تعمل بيئة على 
�لتوعية �ملجتمعية و�لتي تت�شمن ت�شنيف 
�لتقليل  و�أهمية  �ملنازل  �لنفايات يف  وفرز 

�حلرميل  و�أ�شاف  و�لهدر.  �لنفايات  من 
�جلامعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أن�����ش��اأت  بيئة  �ن 
�أبحاث  مركز  �أول  �ل�شارقة  يف  �الأمريكية 
متخ�ش�ص يف �لق�شايا �لبيئية يف منطقة 
�شركة  وت�شمل خدمات   . �الأو�شط  �ل�شرق 
وتوزيعها  �لنفايات  جمع  جانب  �إىل  بيئة 

�شركة بيئة وما تتواله من �أدو�ر حيوية يف 
�لنفايات  و�إد�رة  �لبيئية  �حل��ل��ول  تقدمي 
و�حلائزة  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  م�شتوى  على 
على جو�ئز يف جمايل �لعمل �لبيئي و�إد�رة 
ت��ع��رف��و� خ���ال زيارتهم  �ل��ن��ف��اي��ات . ك��م��ا 
�ل�شركة  م��ات��وف��ره  على  �الأق�����ش��ام  ملختلف 
توفري �حللول  م�شتد�مة عرب  من حلول 
�الأم����ث����ل مل��ع��اجل��ة �ل���ن���ف���اي���ات ع���ن طريق 
�لتحتية  و�لبنية  �الآل��ي��ات  يف  �الإ���ش��ت��ث��م��ار 
و�الإنطاق �إىل �آفاق �أو�شع مع بيئة �آمنة . 
وتعرفو� على �آليات عمل �ل�شركة يف جمال 
��شتعادة �ملو�د �لقابلة الإعادة �لتدوير ليتم 
�إليه يف هذ�  �إعادة ��شتخد�مها وما ت�شعى 
و�الإقت�شاد  �الأف���ر�د  م�شاعدة  من  �ل�شدد 
ل�����اإزده�����ار م����ع �أق������ل �����ش���ت���ه���اك ممكن 
�ل�شارقة  �إم���ارة  ومتكن  �لبيئية  للمو�رد 
م���ن �ال����ش���ت���ف���ادة م���ن �ل���ن���ف���اي���ات و�إع������ادة 
�القت�شادية  �ل�����دورة  �إىل  �مل�����و�رد  �إدخ�����ال 
وف�����ق م��ن��ظ��وم��ة ت��ع��م��ل مب��وج��ب��ه��ا على 
حتقيق هدف حتويل �لنفايات من �ملكبات 
بن�شبة 100 باملائة بحلول �لعام 2015 
�شركة  و�أو�شح خالد �حلرميل مدير عام 
�ملقدم  �لتو�شيحي  �ل��ع��ر���ص  خ��ال  بيئة 

•• ال�صارقة-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ص 
�الأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ي��ن��ظ��م منتدى 
�شركة  م��ع  بال�شر�كة  للتطوير  �ل�شارقة 
برنامج  �الأم����ريك����ي����ة  و�جل���ام���ع���ة  ب��ي��ئ��ة 
24 متدربا مت  للقادة مب�شاركة  �ل�شارقة 
ود�شن  بالربنامج.  لالتحاق  �ختيارهم 
زيار�ته  �أوىل  ل��ل��ق��ادة  �ل�����ش��ارق��ة  ب��رن��ام��ج 
يف  بيئة  �شركة  �إىل  �لتدريبية  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
يتم  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �شل�شلة  �إط����ار 
وقدر�ت  مهار�ت  تطوير  بهدف  تنفيذها 
�مل�شاركن وتطبيق مبادئ �لقيادة و�الإد�رة 
حتفيزهم  ج���ان���ب  �إىل  ع��امل��ي��ا  �مل��ت��ق��دم��ة 
��شرت�تيجية  على  و�لتعرف  �لنجاح  على 
و�لقطاعات  �لتنموية  وخططها  �ل�شارقة 
�لبيئة  بقطاع  ب���دء�  �الإم����ارة  �حل��ي��وي��ة يف 
ت�شكل  و�لتي  �لهامة  �لقطاعات  ك��اإح��دى 
عك�ص  على  �ملنظمن  حر�ص  جمملها  يف 
روؤي����ة �إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة م��ن خ���ال �شمان 
م�شتقبل م�شتد�م يف كافة �ملجاالت . �طلع 
�مل�شاركون يف �لربنامج على مهام و�أعمال 

اجلاري العام  القت�ضاية  التنمية  مراجعي  �ضكاوى  % ترتاجع   16
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

تر�جع جمموع �شكاوى مر�جعي د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف ر�أ�ص �خليمة �لعام �جلاري بن�شبة %16 مقارنة بعدد �ل�شكاوى لعام 2012 نتيجة لعملية 
�شبط �ل�شكاوى و�شرعة �ال�شتجابة حللها و تكثيف حمات �لتفتي�ص �لتي ت�شنها �لد�ئرة على �ملحال �لتجارية ب�شكل دوري . ويف هذ� �ل�شدد �شرح �أحمد 
�لبلو�شي مدير �إد�رة �لرقابة وحماية �مل�شتهلك �أن �لد�ئرة �شجلت �لعام �ملا�شي 69 �شكوى مقارنًة ب 58 �شكاوى يف �لربع �الأول من هذ� �لعام وتر�وحت 
بن عدم مطابقة �شعر �ملنتج �لو�قع على �لرف مع �شعر �ل�شندوق ، عاوة على �شكاوى �الأمانة و �مل�شد�قية حيث يقوم �ملزود بتقدمي �ل�شلع �ملقلدة يف 
�شورة �الأ�شلية ، و�شكاوى �شمانات �الإ�شاح و �ل�شيانة و �خلدمة بعد �لبيع و �شكاوى �لعقود حيث يقوم مزود �خلدمة باالإخال يف �جناز �لعمل يف �لوقت 
�ملتفق عليه �أو بال�شكل �ملطلوب كما ورد يف �لعقد . وقال �لبلو�شي يف �شوء تلك �ل�شكاوى �أ�شدرت �لد�ئرة كتيب توعوي بعنو�ن �أنو�ع �ل�شكاوى �لتجارية 
و �جلهات �لر�شمية �ملخت�شة بها تو�شح فيه �أنو�ع �ل�شكاوى �لتي ت�شتقبلها �لد�ئرة من �شمن �شاحياتها كما ذكرت �أنو�ع �ل�شكاوى و جهات �الخت�شا�ص 
�الأخرى . ومن جهتها نوهت مرمي �لزعابي مدير مكتب �الت�شال �ملوؤ�ش�شي على �شرورة مر�جعة �لد�ئرة يف حال تعُر�ص �لعميل �إىل �لغ�ص �لتجاري 
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املال والأعمال

الرئي�سة الفخرية لوكالة الطاقة الذرية الريطانية تعتر ابنة الإمارات منوذجا لتقدم املراأة
منتـدى اأ�ضــتانا القت�ضادي ال�ضـاد�س ي�ضـتعر�س ق�ضايـا

 القت�ضاد الأخ�ضر وطاقة امل�ضتقبل ودور املراأة يف التنمية
منتدى  رئ��ي�����ص  ���ش��اك�����ش��ي��ن��ا  ����ش���دخ���ارت 
�لو�شطى  �آ����ش���ي���ا  ل�������ش���وؤون  ك���ام���ربي���دج 
كاز�خ�شتان  ك��ام��ربي��دج  م��رك��ز  وم��دي��ر 
و�الأمن �لفخري للجنة حول دول �آ�شيا 
�لعامل  ب��ول  جيفري  و�ل�شيد  �لو�شطى 
مبركز بحوث �شيا�شة �لطاقة يف جامعة 
�لعام  �ملدير  ماغاوف  و�أ�شيت  �شتينفورد 
�لكاز�خ�شتانية  �مل���ن���ظ���م���ات  جل��م��ع��ي��ة 
مل���ج���م���ع �ل����ن����ف����ط و�ل������غ������از و�ل����ط����اق����ة.
ن���ورالن  و�ل�����ش��ي��د   KAZENERGY

كباروف وزير �لبيئة �لكاز�خ�شتاين.
حول  مكثفة  مناق�شات  �مل��وؤمت��ر  �أج���رى 
�لتنمية  يف  ودوره�������ا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ط���اق���ة 
و��شتخد�م  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �الق���ت�������ش���ادي���ة 
�ل��ط��اق��ة �ل��ب��دي��ل��ة وت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى حياة 

�ل�شعوب وم�شتوى معي�شتهم.
و�أكد �ملتحدثون على �أن �لعامل يف �لوقت 
�لطاقة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  م������از�ل  �ل����ر�ه����ن 
تعتمد  دول  ه��ن��اك  ولي�شت  �لتقليدية 

على �لطاقة �لبديلة فقط. 
كاز�خ�شتان  ج���م���ه���وري���ة  �أك�������دت  وق�����د 
�لطاقة  ب��ت��ط��وي��ر  �ل��ك��ب��ري  �ه��ت��م��ام��ه��ا 
�ملتجددة ومن هذ� �ملنطلق فقد و�شعت 
�رتفاع  على  ترتكز  �مل��دى  طويلة  خطة 
�مل��ت��ج��ددة �ىل  �ل��ط��اق��ة  ����ش��ت��خ��د�م  ن�شبة 
% حتى عام 2050.. وتويل �لدولة   50
�ملعر�ص  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ك���ب���ري�  �ه��ت��م��ام��ا 
�شعار  حت���ت   -2017 �ك�����ش��ب��و  �ل������دويل 

)طاقة �مل�شتقبل(.
وجرت خال فرتة �نعقاد منتدى �أ�شتانا 
�ل�����ش��اد���ص م��ر����ش��م توقيع  �الق��ت�����ش��ادي 
�لدو�ئر  �خل���ت���ام���ي���ة..و�إب���ر�م  �ل��وث��ائ��ق 
و�ل�شناديق  و�ل�������ش���رك���ات  �حل���ك���وم���ي���ة 
للتفاهم  م����ذك����ر�ت  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��ان��ي��ة 
و�التفاقيات ب�شاأن �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات 
�لعاملية من بوالند�  و�ل�شركات  �لدولية 
�مل��ت��ح��دة وغريها  و�ل�����ش��ن و�ل���والي���ات 
قيمة  ت��ق��در  �الأول��ي��ة  للمعطيات  ووف��ق��اً 
مليون   400 ب��ح��و�يل  �الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 

دوالر �أمريكي. 

موؤمتر املراأة العاملي    
�القت�شادي  �أ���ش��ت��ان��ا  م��ن��ت��دى  �إط����ار  ويف 
�لعاملي  �مل������ر�أة  م���وؤمت���ر  ع��ق��د  �ل�����ش��اد���ص 
و���ش��ارك��ت ف��ي��ه ع���دد ك��ب��ري م���ن �لن�شاء 
�أوتونبايفا  �ل�شيدة روز�  �لنا�شطات مثل 
�لفرتة  يف  قريغيزيا  جمهورية  رئي�شة 
توما�ص  ب���ارب���ار�  و�ل�����ش��ي��دة  �الن��ت��ق��ال��ي��ة 
جادج �لرئي�شة �لفخرية لوكالة �لطاقة 
�مل���ت���ح���دة وممثات  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  �ل����ذري����ة 
ومت  �لعامل..  دول  خمتلف  من  �أخريات 
خال �ملوؤمتر مناق�شة �لق�شايا �خلا�شة 

باملر�أة ودورها يف تنمية �ملجتمع.
�أ�شبح  �مل��وؤمت��ر  �أن  �ىل  �جل��م��ي��ع  و�أ����ش���ار 
�ملعلومات  لتبادل  رئي�شة  قاعدة  مبثابة 
و�الأف�����ك�����ار و�مل���ع���رف���ة و�خل�������رب�ت حول 
�الأن�شطة �لن�شائية يف �ملجاالت �لتجارية 
ونوق�شت  و�الج��ت��م��اع��ي��ة..  و�ل�شيا�شية 
�ملتعلقة  �مل���ه���م���ة  �مل���و�����ش���ي���ع  م����ن  ع�����دد 
و�شبل  �جلن�شن  ب��ن  �مل�����ش��او�ة  ب�شيا�شة 
تفعيلها وتطبيقها و�مل�شاكل �مللحة �لتي 
تو�جهها �ملر�أة �ملعا�شرة و�ل�شبل �ملائمة 
بن  �لدولية  �لعاقات  وتطوير  لدعم 

�شيد�ت �الأعمال.
�مل�شاو�ة  ق�شايا  �مل��ن��دوب��ات  بحثت  ك��م��ا 
�إد�رة  �ل���رج���ال و�ل��ن�����ش��اء يف جم���ال  ب��ن 
�لقر�ر�ت  و�ت��خ��اذ  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�حل���ا����ش���م���ة و�مل�������ش���ائ���ل �خل���ا����ش���ة ب����دور 
و�مل�شوؤولية  �ملعا�شر  �القت�شاد  يف  �مل��ر�أة 
و�لعنف  و�لبطالة  للمر�أة  �الجتماعية 

�ملنزيل �شد �ملر�أة. 
�لعاملي  �مل����ر�أة  م��وؤمت��ر  �أم���ام  كلمتها  ويف 
�أ����ش���ارت �ل�����ش��ي��دة ب���ارب���ار� ت��وم��ا���ص جادج 
�لطاقة  ل���وك���ال���ة  �ل��ف��خ��ري��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
زيارتها  �ىل  �مل��ت��ح��دة  للمملكة  �ل��ذري��ة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت  دول����ة  �ىل 
و�إعجابها باملكانة �خلا�شة �لتي تنعم بها 
وحر�ص  حقوقها  بكامل  ومتتعها  �مل��ر�أة 
�ل�شيا�شي  �لتمكن  حتقيق  على  �لقيادة 

و�القت�شادي و�الجتماعي لها.   

�لطويل ي�شتمل على عمليات عدة منها 
�أ�شعار  وت�شوية  �ل�شريبية  �الإ�شاحات 
�لطاقة �لبديلة و�ملتجددة و�أ�شعار �ملو�رد 
�لطبيعية �لتقليدية مع �شرورة خف�ص 

�الأ�شعار �خلا�شة بالطاقة �ملتجددة.
 وقدم �ل�شيد ميخائيل فيدوروف رئي�ص 
�القت�شادية  �أور�ل�����ش��ك  مدينة  جامعة 
�لقو�عد  م�����ش��روع  كلمته  يف  �حلكومية 
�الأخ�شر  لاقت�شاد  �ملهمة  �ل�شلوكية 
و�لتي تتكون من 10 نقاط رئي�شة هي:

�الأر�شية. بالكرة  �العتناء   -  1
�لهو�ء. تلويث  عدم   -  2

�ملياه. توفري   -  3
�لطاقة. على  �حلفاظ   -  4
�لغابات. على  �حلفاظ   -  5

�حليو�نات. رعاية   -  6
�لقمامة. �إلقاء  عدم   -  7

�الأ�شجار. زرع   -  8
�لنفايات. تدوير   -  9

�لبيئة. على  �حلفاظ   -  10
�أل��ق��ى خ��ال �جلل�شة ممثلون من  وق��د 
من  وغريهم  �ملتحدة  و�ململكة  منغوليا 
�لباحثن �لبارزين يف �ملجال �القت�شادي 

و�الأفكار  �مل�����ش��ائ��ل  �أه����م  ���ش��م��ل��ت  ك��ل��م��ات 
�القت�شاد  وت��ف��ع��ي��ل  ل��ت��ع��زي��ز  �مل���ف���ي���دة 
�الأخ�������ش���ر.. ك��م��ا مت ت���ق���دمي ع����دد من 
�لعامل  دول  ت�شجيع  ح��ول  �الق��رت�ح��ات 

لانتقال �إىل �حل�شارة �خل�شر�ء. 
�مل�شاركون  و���ش��ع  �جل��ل�����ش��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
باالنتقال  �ملتعلقة  �لتو�شيات  م�شروع 

�إىل �القت�شاد �الأخ�شر وهي:
�الأوروبية  �ل���دول  ح��ك��وم��ات  منا�شدة   -
تنمية  ع���م���ل���ي���ة  ل����دع����م  و�الآ������ش�����ي�����وي�����ة 

�ال�شرت�تيجيات �خل�شر�ء.
- �إن�شاء �شبكة مر�كز think-tank  يف 

منطقة �آ�شيا �لو�شطى.
- دعوة �الأمم �ملتحدة و�ملوؤ�ش�شات �ملالية 
�الأ�شا�شية  �ل���ب���ح���وث  ل���دع���م  �ل���دول���ي���ة 
و�لتطبيقية �ملو�شعة يف جمال �القت�شاد 

�الأخ�شر.

طاقة امل�ستقبل
�أ�شتانا  م���ن���ت���دى  �إط�������ار  يف  ع���ق���د  ك���م���ا 
�الق��ت�����ش��ادي �ل�����ش��اد���ص م��وؤمت��ر �شحفي 
�مل�شتقل  ط���اق���ة  ت���غ���ري  )ه�����ل  ب���ع���ن���و�ن 
�ل�شيد  �مل���وؤمت���ر  ���ش��ارك يف  ح��ي��ات��ن��ا؟(.. 

م�شاريعها  تفعيل  �أجل  لكاز�خ�شتان من 
يف جمال �القت�شاد �الأخ�شر. 

تعترب  �ملجتمعات  توعية  �إن  ريني  وق��ال 
�النتقال  لتحقيق  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  �أه����م  م��ن 
�ملنتظم �إىل �القت�شاد �الأخ�شر.. كما �أن 
�حلكومية  غري  و�ملوؤ�ش�شات  للمنظمات 
دور� مهماً يف تفعيل �لتنمية �مل�شتد�مة.

ت�شونغ  ك��ف��ون  ر�ي  �ل�����ش��ي��د  �أل���ق���ى  ث���م   
�للجنة  يف  و�لتنمية  �لبيئة  �إد�رة  مدير 
الآ�شيا  و�الج���ت���م���اع���ي���ة  �الق���ت�������ش���ادي���ة 
و�مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادئ، �حل��ائ��ز ع��ل��ى جائزة 
كلمة   2007 ع�����ام  يف  ل��ل�����ش��ام  ن���وب���ل 
�إىل  �النتقال  مم��ي��ز�ت  �إىل  فيها  تطرق 
�الق��ت�����ش��اد �الأخ�������ش���ر وب��ع�����ص �الأف���ك���ار 
وركز  �مل��ج��ال..  ه��ذ�  لتعزيز  �مل��ط��روح��ة 
و��شتخد�م  تطوير  �شرورة  على  ت�شونغ 
�الق���ت�������ش���اد �الأخ�������ش���ر و�ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
ر�أ������ص �مل����ال �ل��ب�����ش��ري و�مل��ح��اف��ظ��ة على 
بالتنمية  و�اله��ت��م��ام  �لطبيعية  �مل����و�رد 
 .. �حلديثة  و�لتكنولوجيا  �الجتماعية 
�القت�شاد  �إىل  �النتقال  �أن  �ىل  م�شري� 
ويعد  ط��وي��ا  وق��ت��ا  ي�شتغرق  �الأخ�����ش��ر 
هدفاً طويل �ملدى.. وهذ� �لطريق �ل�شاق 

•• اأ�صتانا د. �رشيف البا�صل:

�أع����م����ال منتدى  ه��ام�����ص  ع��ل��ى  ع���ق���دت 
�أ���ش��ت��ان��ا �الق��ت�����ش��ادي �ل�����ش��اد���ص ع��دد من 
جل�شات �حلو�ر وحلقات �لنقا�ص و�ملو�ئد 
�مل�شتديرة �شملت جمموعة من �ملو��شيع 
باالقت�شاد  يتعلق  فيما  خ��ا���ش��ة  �مل��ه��م��ة 
و�لقطاع  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  وط���اق���ة  �الأخ�����ش��ر 
�ل�شياحي وتطوير �لبنية �لتحتية ودور 
و�لتنمية  �الق��ت�����ش��ادي  �مل��ج��ال  �مل����ر�أة يف 

�مل�شتد�مة.
و�شعت هذه �لنقا�شات �ىل تقدمي �حللول 
�ملبادر�ت  وط��رح  �ملبتكرة  �الأفكار  و�إب��د�ء 
�لتنمية �القت�شادية  �لهادفة �ىل تعزيز 
�حل�شارة  نحو  �ل��ع��امل��ي  و�ق��ع��ن��ا  وتغيري 
�لقول  مرحلة  من  لانتقال  �خل�شر�ء 
ودعوة  �لفعلي..  و�لتطبيق  �لعمل  �ىل 
�شرورة  �ىل  �ل��ع��امل��ي  �ل��ب�����ش��ري  �ملجتمع 
هذ�  �الأخ�����ش��ر،  �القت�شاد  نحو  �لتوجه 
نوعية  حت�شن  �شاأنه  من  �ل��ذي  �ملفهوم 
�ملخاطر  وتقليل  عالية،  ب��ج��ودة  �حل��ي��اة 
�لبيئية، مما ي�شتدعي بال�شرورة تكاتف 
و�لدولية  و�ل��وط��ن��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة  �جل��ه��ود 
�أجل  من  و�خلا�ص،  �لعام  �لقطاعن  يف 
خ��ل��ق ب��ن��ي��ة �ق��ت�����ش��ادي��ة خ�����ش��ر�ء حتقق 
�الأجيال  حق  وحتفظ  حلا�شرنا  �لرفاه 
�ل���ق���ادم���ة يف �الإف�������ادة م���ن ه����ذه �مل�����و�رد 

و�لبناء عليها. 

النتقال اإىل القت�ساد الأخ�سر
�فتتحت �جلل�شة �خلا�شة باالنتقال �إىل 
�لرتحيبية  بالكلمة  �الأخ�شر  �القت�شاد 
لرئي�شة �جلل�شة �ل�شيدة بخيت �إ�شيكينا 
بروفي�شورة ورئي�شة  NEDSA م�شروع 
�الأك����ادمي����ي����ة �خل�������ش���ر�ء ح���ي���ث رحبت 
و�مل�شاركن..  ب��امل��ن��دوب��ن  م�شتهلها  يف 
و�أ�شارت �إىل �أن �جلل�شة نظمت بدعم من 
معهد �لبحث �القت�شادي �لكاز�خ�شتاين 
�القت�شادية  و�للجنة  منغوليا  وحكومة 
�الجتماعية لدول �آ�شيا و�ملحيط �لهاديء 
وغريها من �ملنظمات �لدولية.. وقالت 
�إن �ملتحدثن يف �جلل�شة يحر�شون على 
�القت�شاد  �إىل  �النتقال  م�شائل  مناق�شة 
�الأخ�شر وباالأخ�ص دور �لتوعية و�ملعرفة 
يف تعزيز مبادئ �الإد�رة �خل�شر�ء ومناذج 
�لبلد�ن يف جمال �النتقال �إىل �حل�شارة 
�خل�����ش��ر�ء م��ن �أج���ل ت��ق��دمي �ملقرتحات 

�ملنا�شبة يف هذ� �ملجال.
ثم حتدث نائب وزير �لبيئة يف جمهورية 
ك��از�خ�����ش��ت��ان �ل�����ش��ي��د ب��ي��ك��ت��ا���ص حممد 
�أ�شتانا  م��ن��ت��دى  �أن  �أك����د  ح��ي��ث  ج��ان��وف 
�لدويل قد �أ�شبح من�شة حقيقية للحو�ر 
من  وممار�شن  �قت�شادين  علماء  بن 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل م��ن �أج���ل تعزيز  خمتلف 
وو�شع  �ل��دول  بن  �القت�شادي  �لتعاون 
�القت�شادية  للتنمية  مهمة  ت��و���ش��ي��ات 
��شرت�تيجية  �أن  م���وؤك���د�  �مل�����ش��ت��د�م��ة.. 
2050 حت��ت��وي على  ل��ع��ام  ك��از�خ�����ش��ت��ان 
�جتاهات رئي�شة للتنمية �مل�شتد�مة و�أنه 
حاليا يتم و�شع �ملنهج �خلا�ص النتقال 
كاز�خ�شتان �إىل �القت�شاد �الأخ�شر.. كما 
تتطلع كاز�خ�شتان �إىل �لدخول يف عد�د 

�ل� 30 دولة �الأكرث تقدما يف �لعامل.
من جانبه �أكد �ل�شيد ريني مايل رئي�ص 
ق�����ش��م �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل���احت���اد �الأوروب�������ي 
جمهورية  ل������دى  �ل���ت���ق���ن���ي  ل���ل���ت���ع���اون 
�إىل  �ل�������دول  �ن���ت���ق���ال  �أن  ك���از�خ�������ش���ت���ان 
قوية  دفعة  �شيعطي  �الأخ�شر  �القت�شاد 
للتنمية �مل�شتد�مة مما يوؤدي �إىل �رتفاع 
م�شتوى �ملعي�شة و�لتقدم و�لرفاهية على 
ريني  �ل�شيد  ن��وه  كما  �لعاملي..  �لنطاق 
مايل برغبة كاز�خ�شتان يف �لدخول �إىل 
تقدما  �الأك���رث  �لثاثن  �ل���دول  قائمة 
وق��ال �إن �الحت��اد �الأوروب���ي يدعم د�ئما 
فالعاقات بن �الحتاد   .. هذ� �الجت��اه 
ونحن  متينة  وك��از�خ�����ش��ت��ان  �الأوروب������ي 
حري�شون على تعزيز �لتعاون �لقائم من 
�لتفاهم  ومذكر�ت  �لعقود  �إب��ر�م  خال 
يف �شتى �ملجاالت.. وقد خ�ش�ص �الحتاد 
�الأوروب��ي حو�يل 8 ماين يورو كدعم 

تنظيم الت�ضالت تدعو املوؤ�ض�ضات الإماراتية للم�ضاركة 
يف جائزة القمة العاملية للمحتوى الإلكرتوين 2013

•• اأبوظبي- وام:

وجهت هيئة تنظيم �الت�شاالت �لدعوة جلميع �ملوؤ�ش�شات يف دولة �الإمار�ت 
�لتي   2013 ل��ع��ام  �لعاملية  �لقمة  ج��ائ��زة  مب�شابقة  م�شاركاتها  لتقدمي 
حتتفي باملحتوى �الإلكرتوين �لذي ي�شهم يف تطوير جمتمع معريف حقيقي 
. و�شتقوم �لهيئة بالرتويج لذلك يف �جتماع �ملوؤمتر �لعاملي �لذي يقام يف 
�لفر�شة  �جلائزة  ه��ذه  ومتنح  �ملقبل.  �أكتوبر  و25   24 يومي  �شريانكا 
�إبد�عات  �أف�شل و�أح��دث  للم�شاركن لتمثيل دولة �الإم��ار�ت و�لتعرف على 
�ملحتوى �الإلكرتوين يف �لعامل و�لتفاعل مع �ملتحدثن و�خلرب�ء �ملعروفن 

على �مل�شتوى �لعاملي.
�ملوؤ�ش�شات  جميع  �إىل  ر�شمية  دع��وة  �الت�����ش��االت  تنظيم  هيئة  وجهت  وق��د 

�الإمار�تية لتقدمي م�شاركاتها قبل يوم 23 يونيو 2013.
�ن  �الت�شاالت  تنظيم  هيئة  ع��ام  مدير  �لغامن  نا�شر  حممد  �شعادة  وق��ال 
تقدمي �ملنتجات و�خلدمات مع �ملحتوى �الإلكرتوين عايل �جلودة يعد �أمر� 
يف غاية �الأهمية خ�شو�شا يف عامل �ليوم �لذي ي�شهد م�شتويات ال ت�شاهى 
من تطور �الت�شاالت �أكرث عن �أي وقت م�شى م�شري� �إىل �أن هذه �مل�شابقة 
تتيح للمبدعن يف �لدولة �لفر�شة لعر�ص �آخر �بتكار�ت �ملحتوى �لرقمي 

�لذي مت تطويره حمليا على نطاق عاملي.
و�لفعاليات  باالأن�شطة  �الت�شاالت  ��شم هيئة تنظيم  �رتبط  و�أ�شاف لطاملا 
جميع  ندعو  بدورنا  ونحن  �ملعلومات  ملجتمع  �لعاملية  �لقمة  تقدمها  �لتي 
�جلهات �لعاملة يف هذ� �ملجال لتقدمي م�شاركاتها �إىل �لهيئة لنثبت جمدد� 

تفوقنا يف جمال �الت�شاالت وتقنية �ملعلومات على �ل�شعيد �لعاملي .
يذكر �أنه بعد �نتهاء مدة �الختيار �الأويل يف كل دولة م�شاركة جتتمع جلنة 
من �خلرب�ء �لبارزين يف تالن با�شتونيا لتقييم �لعرو�ص و�ختيار �أف�شل 40 
م�شاركة من بن مئات �ملر�شحن حيث يح�شل �لفائزون على فر�شة لتقدمي 
م�شاركاتهم يف �ملوؤمتر �لعاملي جلائزة �لقمة �لعاملية يف �شريانكا . ويوفر 
�لقطاع وممثلي �حلكومات  الأب��رز خ��رب�ء ورو�د  �لهام من�شة  هذ� �حل��دث 
ملناق�شة �أهم و�أحدث �البتكار�ت يف جمال حمتوى �لهاتف �ملتحرك . و�شوف 
تقوم جلنة �لتحكيم �ملوجودة يف هذ� �حلدث باالإعان عن ثمانية فائزين 
ليكونو� �أبطال م�شابقة جائزة �لقمة �لعاملية لعام 2013. وتتاألف �مل�شابقة 
من ثماين فئات �أ�شا�شية وميكن تقدمي �مل�شاريع يف �أي من �ملجاالت �ل�شتة 
�حلكومة �الإلكرتونية و�لبيانات �ملفتوحة و �ل�شحة �الإلكرتونية و�لبيئة و 
�لتعليم و�لتدريب �الإلكرتوين و �لرتفيه �الإلكرتوين و�الألعاب و �لثقافة 
�الإلكرتونية و�ل�شياحة و �الإعام �الإلكرتوين و�الأخبار و �الأعمال و�لتجارة 

�الإلكرتونية و �مل�شاركة �الإلكرتونية .

البيئة واملياه توقف اإ�ضدار 
تراخي�س قوارب ال�ضيد موؤقتًا 

•• دبي-وام:
�أ�شدر معايل �لدكتور ر��شد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه �م�ص قر�ر� 
وز�ريا ب�شاأن �إيقاف �إ�شد�ر تر�خي�ص قو�رب �شيد جديدة موؤقتا وذلك يف 
�إطار حر�ص �لوز�رة على حتقيق �أهد�فها �ال�شرت�تيجية فيما يتعلق بحماية 
وتنمية �لرثو�ت �ملائية �حلية من خال تنظيم ��شتغال �ملخزون �ل�شمكي 
�ل�شيد  ق��و�رب  و�لتنازل عن  �لبيع  �لقر�ر  و��شتثنى  �ل�شيد  وحتديد جهد 
�ملقيدة يف �ل�شجل �لعام للوز�رة وي�شرتط فيمن يقيد ��شمه يف �ل�شجل �أن 
يكون من مو�طني دولة �الإمار�ت ومرخ�شا له مبز�ولة حرفة �ل�شيد من 
�ل�شلطة �ملخت�شة. كما ��شرتط �لقر�ر �أن ال يقل عمر من بيع �أو تنازل له 
�لقارب عن 18 �شنة و�أن يكون ح�شن �ل�شرية و�ل�شلوك باالإ�شافة �إىل �أن ال 
يكون مقيد� يف �شجل مز�ويل حرفة �ل�شيد بالوز�رة و�أن تكون لديه خربة 
يف مهنة �ل�شيد و�رتياد �لبحر. كما ��شتثنى �لقر�ر �لقو�رب �لبديلة يف حالة 
�أو ��شتبد�له و�نتقال رخ�شة قو�رب �ل�شيد �ملقيدة يف �ل�شجل  تلف �لقارب 
بالوز�رة يف حال وفاة مالكها �إىل ورثته �لذين يعتمدون على مهنة �ل�شيد 

كم�شدر رزق �أ�شا�شي لهم.

بحث ال�ضتعدادات للتد�ضني الر�ضمي لإك�ضبو 
خورفكان وخارطة املعار�س لأربع �ضنوات مقبلة

••ال�صارقة-وام:
�ملن�شاآت  على  �ل�شارقة  �ك�شبو  مركز  ع��ام  مدير  �ملدفع  حممد  �شيف  �طلع 
�ك�����ش��ب��و خ��ورف��ك��ان و�ل��ت��ي مت �النتهاء  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت �جل���دي���دة يف م��رك��ز 
م��ن��ه��ا ���ش��م��ن خ��ط��ة �ل��ت��و���ش��ع��ات �جل���دي���دة �ل��ت��ي �أم����ر ب��ه��ا ���ش��اح��ب �ل�شمو 
حاكم  �الأعلى  �ملجل�ص  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
يف  و�لتجاري  �القت�شادي  و�لقطاع  �ملعار�ص  ب�شناعة  لارتقاء  �ل�شارقة  
�ك�شبو  يف  �مل�شوؤولن  مع  �جتماعه  خ��ال  �ملدفع  وبحث  �ل�شرقية  �ملنطقة 
نائب  �ل��ز�م��ك  وحممد  �مل��رك��ز  مدير  �ملن�شوري  خليل  بح�شور  خورفكان 
�ملدير و مرو�ن �مل�شغوين مدير �لعاقات �لعامة يف مركز �ك�شبو �ل�شارقة  
�ل�شنو�ت  خ��ال  ي�شت�شيفها  �لتي  �ملعار�ص  وخارطة  �لتطويرية  �خلطط 
�الأربع �ملقبلة �لتي تت�شم بالتنوع و�ل�شمول وتتو�فق مع متطلبات �ملنطقة 
�لفرتة  �أن  �إىل  �ملدفع  و�أ�شار  و�ملقيمن فيها.  �ملو�طنن  �ل�شرقية وحاجات 
�ملقبلة �شت�شهد �الفتتاح �لر�شمي ملركز �ك�شبو خورفكان و�لذي ميثل نقلة 
�ملنطقة وفقا لروؤى �شاحب  �لتي ت�شهدها هذه  �لتنمية  نوعية يف م�شرية 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة ومتابعة �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
�لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي. و�أ�شاف 
�أن �إد�رة مركز �ك�شبو وبدعم من غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة تعمل على 
�إنعا�ص �لقطاع �القت�شادي و�لتجاري وتوفري �لفر�ص الأ�شحاب �مل�شروعات 
�ل�شغرية و�ملتو�شطة ورجال �الأعمال لت�شويق وترويج منتجاتهم و�لتعرف 
و��شت�شافة  �إقامة  يف  �لتو�شع  خ��ال  من  و�ملنتجات  �لتقنيات  �أح��دث  على 
فعال  دور  ل��ه  �شيكون  �ل��ذي  خ��ورف��ك��ان  �ك�شبو  مركز  يف  �مل��ع��ار���ص  وتنظيم 
وموؤثر يف �لفرتة �ملقبلة. من جانبه �أ�شار خليل �ملن�شوري �إىل �جلهود �لتي 
تبذل لتقدمي �أرقى �خلدمات للزو�ر و�لعار�شن �شو�ء من حيث �لتجهيز�ت 
ل�شاالت �لعر�ص وتزويدها باأحدث �لتقنيات �أو من خال توفري �خلدمات 
�النتهاء من كل  للزو�ر حيث مت  �ملجانية  و�ملو�قف  �ملركز  د�خ��ل  للز�ئرين 

�الأعمال �الإن�شائية و�خلدمية �لتي من �شاأنها حتقيق �لر�حة للجميع.

باربارا توما�س: املراأة يف الإمارات تبواأت اأرفع املنا�ضب
�أكدت �ل�شيدة باربار� توما�ص جادج  ل� )�لفجر(  ويف ت�شريح خا�ص 
�أن  �مل��ت��ح��دة  للمملكة  �ل��ذري��ة  �ل��ط��اق��ة  ل��وك��ال��ة  �لفخرية  �لرئي�شة 
�لعديد  ت��ب��و�أت  حيث  �ملن�شود  للتقدم  من��وذج��ا  تعد  �الإم����ار�ت  �بنة 
و�أ�شبحت  �لتعليم  �ملنا�شب من  �لقدر  �لرفيعة ونالت  �ملنا�شب  من 
موؤهلة  �حلكيمة  �ل�شيا�شية  �لقيادة  �لاحمدود من  �لدعم  بف�شل 
�لرجل يف  و�مل�شاركة �ىل جانب  �لتنمية  فعال يف خطط  دور  للعب 

�لنهو�ص بوطنها وجمتمعها.
�شقل  يف  و�ل��دت��ه��ا  دور  وع���ن  �ل�شخ�شية  جت��رب��ت��ه��ا  ع��ن  وحت��دث��ت 
�إن  وقالت:  �ملجتمع..  يف  فعاال  عن�شر�  لتكون  ودفعها  �شخ�شيتها 
و�لدتها كانت د�ئما ما حتثها من �أجل �العتماد على �لنف�ص وو�شع 
هدف لها يف �حلياة وحماولة �لو�شول �إليه عن طريق �لعمل �جلاد 
و�مل��ث��اب��رة و�الإ����ش���ر�ر على �ل��ن��ج��اح.. وه��و م��ا ���ش��ارت عليه وحققت 

طموحاتها و�شعت �إىل بثه يف نف�ص �بنها.
�حلياة  م�شتحيل يف هذه  �شيء  ال  ب��اأن  موؤمنة متاما  �أنها  و�أ�شافت 
على  و�الإ�شر�ر  �ل�شلبة  ب��االإر�دة  باجتهاد وحتلى  �الإن�شان  �إذ� عمل 

�ملحاولة بعد �الأخذ باأ�شباب �لنجاح.
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   20 / 02 / 2011م �ملودعة حتت رقم :153269     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فاير�شتون �إنرتنا�شيونال برفيت ليمتد.
وعنو�نه : تريد بوينت بلدينج ، فلور2 ، كماال ميلز كامبوند ، لوير بالري ، مومباي – 013 400 �لهند  

�ملعادن   ، �أحجار كرمية   ، �ملا�ص ،جموهر�ت  ، منتجات  �ملنتجات: ما�ص   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
�لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، 

�أدو�ت قيا�ص �لوقت و�أدو�ت �لوقت �لدقيقة �لو�ردة يف �لفئة 14 من �لت�شنيف �لدويل لل�شلع و�خلدمات. 
�لو�ق�عة بالفئة: 14

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية FIRESTAR كتبت باللون �ال�شود كما بال�شكل �ملرفق  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165189     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجحات �مل�شنوعة من هذه �ملنتجات 
�لقرطا�شية، مو�د   ، �لفوتوغر�فيه  �ل�شور   ، �لكتب  ، م��و�د جتليد  �ملطبوعات   ، �أخ��رى  �ل��و�ردة يف فئات  وغري 
�لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو الأغر��ص منزلية مو�د �لفنانن ، فر��شي �لدهان �أو �لتلوين، �الالت �لكاتبة 
و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الثاث( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�ص )عد� �الجهزة( ، مو�د �لتغليف �لبا�شتيكية )غري 

�لو�ردة يف فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، �لكلي�شيهات )�لر��شمات( .  
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   16 / 08 / 2011م �ملودعة حتت رقم :161353     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �ل�شركة �لكويتية �لهندية �لتجارية �ملحدودة
وعنو�نه : �ص ب 2135 – �ل�شفاة  13022– دولة �لكويت  

و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  و�الأرز  و�ل�شكر  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لنب  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات  و�لنب �ال�شطناعي 
�ملثلجة ، ع�شل �لنحل و�لع�شل �الأ�شود ، �خلمرية وم�شحوق �خلبيز ، �مللح و�خلردل و�خلل و�ل�شل�شة ، �لتو�بل 

، �لبهار�ت ، �لثلج 
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية   BITES  كتبت باللون �البي�ص حمددة باللون �ال�شود و�على 
�حلرف �لاتينى )B ( كتبت �لكلمة �لاتينية KITCO  باللون �ال�شود د�خل ر�شم د�ئرى بي�شاوى  ويوجد 
فى ��شفل �حلرف �لاتينى )S( كلمة ) كتكو ( كتبت باللو ن �ال�شود د�خل ر�شم د�ئ��رى بي�شاوى  و��شفلها 

�لكلمة  �لعربية  ) بايت�ص  ( حمددة باللون �ال�شود  كما بال�شكل �ملرفق  . 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   25 / 09 / 2011م �ملودعة حتت رقم :162899     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �ر �ت�ص �شي هولدينج بر�فيت ليمتد
وعنو�نه : 55 ، هانومان رود ، كوناجت  با�ص ، نيودلهي110001 ، �لهند 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: نقل �ملعلومات بو��شطة �لكمبيوتر ، و�لو�شائل �الإلكرتونية، و�الإذ�عة، و�لهاتف 
على  �لكمبيوتر  بيانات  قو�عد  �إىل  �لو�شول  وتوفري  �لبيانات،  قو�عد  �إىل  �لو�شول  وتوفري  عاملية،  كمبيوتر  �شبكة  عرب   ،
�النرتنت؛ بث �أو نقل �لر�شائل �مل�شجلة و�ملعلومات، و�الت�شاالت و�ملعلومات من خال جهاز �لكمبيوتر �أو عن طريق �لو�شائل 
�الإلكرتونية ؛ خدمات �الت�شاالت للتحول من �ملعلومات ؛ �إر�شال �ملعلومات �إلكرتونيا، وتوفري �لو�شول �إىل �شبكة �لكمبيوتر 
و�لا�شلكية  �ل�شلكية  و�الت�شاالت   ، �لهاتف  دليل  خدمات  وتوفري  معلومات،  على  حتتوي  �لتي  �النرتنت  ومو�قع  �لعاملية 
و�الإك�شرت�نت  و�الإنرت�نت  �الإنرتنت  يتعلق؛  فيما  و�لا�شلكية  �ل�شلكية  �الت�شاالت  وخدمات  و�لبيانات،  �الت�شاالت  خدمات 
خدمات �ل�شبكة؛ بعد حتميل �لبيانات �لرقمية وبر�مج �حلا�شوب، وتوفري �لو�شول �إىل �شبكة �لكمبيوتر ، بث �ملعلومات عن 

طريق �الإنرتنت و�لتلفزيون ، بث �لرب�مج �لتلفزيونية و�النرتنت تعتمد على بث بر�مج تلفزيون �لكابل.
�لو�ق�عة بالفئة: 38

��شفلها  HEALTHFORE  وكتبت بااللو�ن �ال�شود و�لرمادي وكتب  �لعامة: عبارة عن �حلروف �لاتينية  و�شف 
ر�شم  يوجد  �لاتينية  �لكلمات  ي�شار  وعلى  �ال���ش��ود  باللون    Transforming Healthcare �لاتينية  �لكلمات 

باللونن �ال�شود و�لرمادي  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   12 / 05 / 2011م �ملودعة حتت رقم :157116     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 12 /11 /2010م

با�ش��م: �شركة �و �م بي ، �نك   
�ملتحدة  – �ل��والي��ات  كاليفورنيا 90806  بيت�ص  ل��وجن   ،  500 �شويت   ، و�ي  �ي��رب��ورت  روي  : 3760 كل  وعنو�نه 

�المريكية  
�لق�شور  وبخا�شة  بالب�شرة  للعناية  طبية  م�شتح�شر�ت  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 

�جللدية 
�لو�ق�عة بالفئة: 5

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية  BLUE PEEL RADIANCE  كتبت باللون �ال�شود 
كما بال�شكل �ملرفق  

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   20 / 02 / 2011م �ملودعة حتت رقم :153271     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فاير�شتون �إنرتنا�شيونال برفيت ليمتد.
وعنو�نه : تريد بوينت بلدينج ، فلور2 ، كماال ميلز كامبوند ، لوير بالري ، مومباي – 013 400 �لهند  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �الإنتاج و�خلدمات �ملخ�ش�شة لت�شنيع �ملا�ص ، ، ومنتجات �ملا�ص 
، و�ملجوهر�ت و�الأحجار �لكرمية ، و�ملعادن �لنفي�شة و�شبائكها ، و�ل�شلع من �ملعادن �لنفي�شة �أو �ملطلية بذلك 
لل�شلع  �ل��دويل  �لت�شنيف  من   40 �لفئة  جميع  وت�شمل   ، �لدقيق  �لوقت  قيا�ص  و�أدو�ت  �لوقت  قيا�ص  �أدو�ت   ،

و�خلدمات .
�لو�ق�عة بالفئة: 40

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية FIRESTAR كتبت باللون �ال�شود كما بال�شكل �ملرفق  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165190     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة 
من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة ، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية 

، �ملظات و�ل�شما�شي و�لع�شي ، �ل�شياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج . 
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   20 / 09 / 2011م �ملودعة حتت رقم :162749     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 30 / 2011/03م

با�ش��م: �شركة �و �م بي ، �نك   
�ملتحدة  – �ل��والي��ات   90806 كاليفورنيا  بيت�ص  ل��وجن   ،  500 �شويت   ، و�ي  �ي��رب��ورة  روي  كل   3760  : وعنو�نه 

�المريكية  
من  �الدن���ى   ، �حل��د   ، خا�شة   ، �لطبية  �ملنتجعات  خ��دم��ات  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
م�شتح�شر�ت �لتجميل غري �لغازية وعاجلات لياقة �جل�شم ، خدمات �ملنتجعات �ل�شحية ، خا�شة �لتجميل 
�لوجه  ع��اج  وخ��دم��ات   ، �لتدليك  توفري  خا�شة  �ل�شحية  �ملنتجعات  خدمات   ، باجل�شم  �لرعاية  وخ��دم��ات 
و�جل�شم ، خدمات �لرعاية باجل�شم و�لتجميل ، �شالونات �لرغاية بالب�شرة ، خدمات �لرعاية �لطبية بالب�شرة 

، خدمات �لرعاية وخدمات �لتجميلية. 
�لو�ق�عة بالفئة: 44

   OBAGI SKIN HEALTH INSTITUTE  و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية
كتبت باللون �ال�شود كما بال�شكل �ملرفق  

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   25 / 09 / 2011م �ملودعة حتت رقم :162900     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �ر �ت�ص �شي هولدينج بر�فيت ليمتد
وعنو�نه : 55 ، هانومان رود ، كوناجت  با�ص ، نيودلهي110001 ، �لهند 

، و�لو�شائل �الإلكرتونية،  وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: نقل �ملعلومات بو��شطة �لكمبيوتر 
و�الإذ�ع��ة، و�لهاتف ، عرب �شبكة كمبيوتر عاملية، وتوفري �لو�شول �إىل قو�عد �لبيانات، وتوفري �لو�شول �إىل 
و�ملعلومات  و�الت�شاالت  و�ملعلومات،  �مل�شجلة  �لر�شائل  نقل  �أو  بث  �النرتنت؛  على  �لكمبيوتر  بيانات  قو�عد 
�أو عن طريق �لو�شائل �الإلكرتونية ؛ خدمات �الت�شاالت للتحول من �ملعلومات  من خال جهاز �لكمبيوتر 
�إىل �شبكة �لكمبيوتر �لعاملية ومو�قع �النرتنت �لتي حتتوي  �إلكرتونيا، وتوفري �لو�شول  �إر�شال �ملعلومات  ؛ 
على معلومات، وتوفري خدمات دليل �لهاتف ، و�الت�شاالت �ل�شلكية و�لا�شلكية خدمات �الت�شاالت و�لبيانات، 
وخدمات �الت�شاالت �ل�شلكية و�لا�شلكية فيما يتعلق؛ �الإنرتنت و�الإنرت�نت و�الإك�شرت�نت خدمات �ل�شبكة؛ 
�ملعلومات عن  ، بث  �لكمبيوتر  �إىل �شبكة  �لو�شول  �لرقمية وبر�مج �حلا�شوب، وتوفري  �لبيانات  بعد حتميل 

طريق �الإنرتنت و�لتلفزيون ، بث �لرب�مج �لتلفزيونية و�النرتنت تعتمد على بث بر�مج تلفزيون �لكابل.
�لو�ق�عة بالفئة: 38

  HEALTHFORE و�شف �لعامة: عبارة عن �حلروف �لاتينية
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   12 / 05 / 2011م �ملودعة حتت رقم :160662     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: جاليب  �وزتورك   
وعنو�نه : �شومهوريت ميفكي ري�شاديي ، كاد نو: 16 بيكوز / �أ�شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �لطرق و �لنقل �جلوي و �لبحري و خدمات تاأجري 
�لطرق و �ملركبات �جلوية و �لبحرية ) تنظيم �ل�شياحه و مكان �القامة لل�شفر �شاملة خدمات �لربيد �ل�شريع( 
نقل خطوط  ; خدمات  �لقو�رب  ; خدمات حماية  �لكر�جات  تاأجري  و خدمات  �ل�شيار�ت  مو�قف  خدمات   ;
�النابيب ; خدمات توزيع �لكهرباء ; خدمات توزيع �ملياه ; خدمات ��شتعادة �ل�شلع و �ملركبات ; خدمات تخزين 

وتعبئة وتغليف �ل�شلع، خدمات تخزين ونقل �لنفاية و خدمات جمع ونقل �لنفايات. 
�لو�ق�عة بالفئة: 39

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية  » Metro« كتبت باللون �الزرق �لغامق وبجو�رها د�ئرة مظللة 
باللون �لربتقاىل بد�خلها ر�شم منحنى ي�شبه �حلرف �لاتينى  )M (  ويوجد فى �جلزء �المين �لعلوى فر�ع 

للد�ئرة باللون �البي�ص كما بال�شكل �ملرفق  . 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   24 / 02 / 2011م �ملودعة حتت رقم :153548     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شركة �و �م بي ، �نك
�ملتحدة  �ل��والي��ات   ،  90806 كاليفورنيا  بيت�ص  ل��وجن   ،  500 �شويت   ، و�ي  �ي��رب��ورة  روي  ك��ل   3760  : وع��ن��و�ن��ه 

�الأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شتح�شر�ت جتميل للرمو�ص ، م�شتح�شر�ت ق�شر �الأقم�شة 
ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�ص ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، �شابون ، عطور ، 

زيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، منظفات �أ�شنان .
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية ELASTILASH كتبت باللون �ال�شود كما بال�شكل �ملرفق  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165191     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

و�مل�شمع  و�مل��ظ��ات  و�خل��ي��م  و�ل�شبكات  و�خل��ي��وط  �حل��ب��ال  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
�لتبطن و�حل�شو ) عد� ما كان من  �أخ��رى ( م��و�د  �ل��و�ردة يف فئات  و�الأ�شرعة و�ل��غ��ر�ر�ت و�الأكيا�ص ) غري 

�ملطاط �أو �لبا�شتيك ( ، مو�د ن�شيج من �الأليف �خلام . 
�لو�ق�عة بالفئة: 22

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   20 / 09 / 2011م �ملودعة حتت رقم :162751     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فورتى تك  �نك
وعنو�نه :ريفر�شايد تكنولوجى بارك ، 2105 تكنولوجى در�يف ، �شكين�شادى ،  نيويورك – 12308 ، �لواليات �ملتحدة �المريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �مل�شتح�شر�ت �لطبية �ملحتوية على خليط من �لفيتامينات و�ملعادن لا�شتخدم 
لا�شتخد�م  للطعام  كا�شافة  لا�شتخد�م  معادن  على  �ملحتوية  �لطبية  �مل�شتح�شر�ت   ، �الدم��ى  لا�شتخدم  للطعام  كا�شافة 
�الدمى ، �مل�شتح�شر�ت �لطبية �ملحتوية على فيتامينات لا�شتخد�م كا�شافة للطعام لا�شتخد�م �الدمى، تقوية �ملو�د �لغذ�ئية 
باملعادن �و �لفيتامينات ، �مل�شتح�شر�ت �لطبية �مل�شتخدمة كا�شافة للطعام لا�شتخد�م �الدمى »فيتامينات » ، �مل�شتح�شر�ت 
�لطبية �مل�شتخدمة كا�شافة للطعام لا�شتخد�م �الدمى« معادن » ، م�شتح�شر�ت  طبية من عنا�شر نادرة لا�شافة للطعام 
لا�شتخد�م �الدمى ، م�شتح�شر�ت طبية لا�شتخد�م كا�شافة للطعام لا�شتخد�م �الد�مى ، م�شتح�شر�ت حمتوية على خليط 

من �لفيتامينات و�ملعادن ، جمموعة من �لفيتامينات و�ملعادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 5

“ مكتوب بالون �ال�شود   FORTI “ FORTITECH بحروف التينية  ومقطع  و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة »  
“O  » مظلل من �لد�خل باللون �لرمادى �ما مقطع »TECH مكتوب باللون �ال�شود وعلى  �لغامق  و�حلرف �لاتينى 
ي�شار �لكلمة ثاثة دو�ئر متدرجن فى �حلجم من �الكرب �ىل �ال�شغر باللون �لرمادى وبا�شفل �لكلمة كتبت �لكلمات »  تغذية 

��شرت�تيجية » بحروف  عربية كما بال�شكل �ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   19 / 05 / 2008م �ملودعة حتت رقم :113077       
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: وجهات )�ص.ذ.م.م(
 وعنو�نه : �ص . ب 9440 – دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة  ، �جلن�شية : �المار�ت 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �ل�شوؤون �لعقارية ، وكاالت �لعقار�ت ، �إد�رة �لعقار�ت 
و�لفلل وجميع  �ل�شقق  تاأجري   ، �ملكاتب  تاأجري   ، �الي��ج��ار�ت  ، حت�شيل  �لعقار�ت  تاأجري   ، �لعقار�ت  �شم�شرة   ،

�خلدمات �ملتعلقة بال�شوؤون �لعقارية �لو�ردة بالفئة 36 
�لو�ق�عة بالفئة: 36

�ملرفق  بال�شكل  كما   ASMARAN و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   09 / 08 / 2011م �ملودعة حتت رقم :161023     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: تايزو جيادى بومب �ند�شرتى كمبانى ليمتد
وعنو�نه : دياجن �شينج �ند�شرتى �ريا ، ديك�شى تاون ، وينلينج �شيتى ، زيجياجن بروفين�ص ، �ل�شن 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�شخات ) �جز�ء �الت �و مكائن �و حمركات ( ، م�شخات طرود 
، �الت نفخ ل�شغط وت�شريف ونقل �لغاز�ت ، م�شخات ) �الت ( ، م�شخات تد�ر  مركزى ، م�شخات ت�شحيم 

بالهو�ء �مل�شغوط ، م�شخات هيدرولية ، �الت تد�ر بالهو�ء �مل�شغوط . 
�لو�ق�عة بالفئة: 07

�لاتينى  ،،�عاها �حلرفى  باللون �ال�شود  JIADI« كتبت   « �لاتينية   �لكلمة  �لعامة: عبارة عن  و�شف 
) D ، J ( كتب بطريقة مميزة وبخط عري�ص حيث �ن نهاية �حلرف �لاتينى D  كتبت على هئية ثاث 

منحنيات باللون �ال�شود يف�شل بينهم لون �البي�ص تنتهى عند �حلرف �لاتينى J  كما بال�شكل �ملرفق  . 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   09 / 03 / 2011م �ملودعة حتت رقم :154013     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فوجيان جلوجن �ليكرتيك جروب كو ، �ل تي دي  
وعنو�نه : جولوجن �ند�شرتي �ريا ، �شخي �يكونوميك ديفلومبنت �ريا ، فيو�ن �شيتى ، فوجيان بروفين�ص  ، 

جمهورية �ل�شن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �آالت زر�عية ، م�شخات تهوية الأحو��ص تربية �الإحياء �ملائية 
�شاغطات   ) �آالت   ( ، مطاحن  غ�شاالت   ) �الكعاب   ( �الإع��ق��اب  ت�شنيع  �آالت   ، �ملدبوغة  �جللود  ت�شنيع  �آالت   ،
فائقة ، �آالت كهر وميكانيكية لل�شناعات �لكيمائية ، �آالت حفر �ملناجم ، �جهزة حفر ) عائمة �أو غري عائمة ( 
،  حفار�ت ، �آالت �شباكة ، معد�ت �إ�شعال  ملحركات �الحرت�ق �لد�خلي ،مكائن وحمركات هيدرولية ، خمارط 
) معد�ت �لية ( ، �أجهزة �إقاع للمحركات و�ملكائن ، مولد�ت كهربائية ، مولد�ت �لكهرباء  حمركات ت�شغيل 
بخاف �مل�شتخدمة يف �ملركبات �لربية ، م�شخات ) �أجز�ء �آالت �أو مكائن �أو حمركات ( ، م�شخات تد�ر بالهو�ء 
�مل�شغوط ، م�شخات طرد مركزي ، م�شخات تفريغ ) �آالت ( ، �آالت تد�ر بالهو�ء �مل�شغوط ، منظمات �شرعة 

لاآالت و�ملكائن و�ملحركات ، �لات �لتخل�ص من �لنفايات ، معد�ت �إز�لة �لغبار لغايات �لتنظيف 
�لو�ق�عة بالفئة: 7

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية GLong  يعلوها ر�شم متد�خل  و�جلميع باللون �ال�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165192     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملاب�ص ، �الأحذية ، �أغطية �لر�أ�ص 
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   25 / 09 / 2011م �ملودعة حتت رقم :162898     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فورتى تك  �نك
وعنو�نه : ريفر�شايد  تكنولوجى بارك ، 2105 تكنولوجى در�يف ، �شكين�شادى ،  نيويورك – 12308 ، �لواليات �ملتحدة �المريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �مل�شتح�شر�ت �لطبية �ملحتوية على خليط من �لفيتامينات و�ملعادن لا�شتخدم 
لا�شتخد�م  للطعام  كا�شافة  لا�شتخد�م  معادن  على  �ملحتوية  �لطبية  �مل�شتح�شر�ت   ، �الدم��ى  لا�شتخدم  للطعام  كا�شافة 
�الدمى ، �مل�شتح�شر�ت �لطبية �ملحتوية على فيتامينات لا�شتخد�م كا�شافة للطعام لا�شتخد�م �الدمى، تقوية �ملو�د �لغذ�ئية 
باملعادن �و �لفيتامينات ، �مل�شتح�شر�ت �لطبية �مل�شتخدمة كا�شافة للطعام لا�شتخد�م �الدمى »فيتامينات » ، �مل�شتح�شر�ت 
�لطبية �مل�شتخدمة كا�شافة للطعام لا�شتخد�م �الدمى« معادن » ، م�شتح�شر�ت  طبية من عنا�شر نادرة لا�شافة للطعام 
لا�شتخد�م �الدمى ، م�شتح�شر�ت طبية لا�شتخد�م كا�شافة للطعام لا�شتخد�م �الد�مى ، م�شتح�شر�ت حمتوية على خليط 

من �لفيتامينات و�ملعادن ، جمموعة من �لفيتامينات و�ملعادن.
�لو�ق�عة بالفئة: 5

�البي�ص   باللون  التينية  بحروف   FORTITECH   « �لكلمة  بد�خلها  كتب  ���ش��ود�ء  د�ئ��رة  عن  عبارة  �لعامة:  و�شف 
 TECH« بد�خلة د�ئرة باللون �لرمادي  �ما مقطع O مكتوب بخط كبري وكتب �حلرف �لاتيني “ FORTI “ ومقطع
مكتوب كتب بخط برفيع وعلى ي�شار �لكلمة ثاث دو�ئر  متدرجة �حلجم باللون �لرمادي و��شفل �لكلمة �لاتينية كتبت 
�لكلمات �لعربية معايري �جلودة ويحيط بالد�ئرة ثاث كلمات باللغة �لعربية  هي تكامل توثيق من �على ومن ��شفل كلمة 

ريادة و�جلميع د�خل د�ئرة باللون �البي�ص.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165188     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �الأجهزة و�الدو�ت �لعلمية و�ملاحية و�مل�شاحية و�جهزة و�دو�ت 
و�لقيا�ص  �ل��وزن  قيا�ص  و�دو�ت  و�جهزة  �لب�شرية  و�الدو�ت  و�الج��ه��زة  و�ل�شينمائى  �لفوتوغر�فى  �لت�شوير 
و�ال�شارة و�ملر�قبة ) �ال�شر�ف ( و�النقاذ و�لتعليم و�جهزة و�دو�ت لو�شل �و فتح �و حتويل �و تكثيف �و تنظيم 
بيانات  حامات   ، �ل�شور  �و  �ل�شوت  ن�شخ  �و  �ر�شال  �و  ت�شجيل  �أجهزة   ، �لكهربائية  �لطاقة  فى  �لتحكم  �و 
مغناطي�شية ، �قر��ص ت�شجيل ، ماكينات بيع �لية و�ليات لاجهزة �لتى تعمل بقطع �لنقد ، �الت ت�شجيل �لنقد 

، �الت حا�شبة ، معد�ت و�جهزة حا�شوب ملعاجلة �لبيانات ، �جهزة �خماد �لنري�ن
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   16 / 08 / 2011م �ملودعة حتت رقم :161352     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �ل�شركة �لكويتية �لهندية �لتجارية �ملحدودة
وعنو�نه : �ص ب 2135 – �ل�شفاة  13022– دولة �لكويت  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �للحوم و�الأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد ، خا�شات �للحوم 
، فو�كه وخ�شرو�ت حمفوظة وجمففة وجممدة ومطهوة ، هام ) جيلي ( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر 

، �لبي�ص و�حلليب ومنتجات �حلليب ، �لزيوت  و�لدهون �ملعدة لاكل
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية   BITES  كتبت باللون �البي�ص حمددة باللون �ال�شود و�على 
�حلرف �لاتينى )B ( كتبت �لكلمة �لاتينية KITCO  باللون �ال�شود د�خل ر�شم د�ئرى بي�شاوى  ويوجد 
فى ��شفل �حلرف �لاتينى )S( كلمة ) كتكو ( كتبت باللو ن �ال�شود د�خل ر�شم د�ئ��رى بي�شاوى  و��شفلها 

�لكلمة  �لعربية  ) بايت�ص  ( حمددة باللون �ال�شود  كما بال�شكل �ملرفق  . 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804



املال والأعمال

29

جائزة زايد لطاقة امل�ضتقبل وحتالف املدار�س اخل�ضراء يوقعان اتفاقية �ضراكة
���ش��ب��ك��ة حت��ال��ف �مل���د�ر����ص �خل�����ش��ر�ء من 
�ال�شتد�مة  من�شقي  ب��ن  �ل��ت��ع��اون  خ��ال 
�الأع�شاء مبن فيهم �لطاب  �ملد�ر�ص  يف 
و�الإد�ري�������������ون و�مل����وظ����ف����ون و�الأ�����ش����ات����ذة 
وغريهم الإيجاد حلول للتحديات �لبيئية 
�ملد�ر�ص  وت��ت��ب��ادل  �مل��ن��اخ  وت��د�ع��ي��ات تغري 
�ال�شتد�مة  مم��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  �الأع�����ش��اء 
تعزيز  على  تعمل  كما  بتطبيقها  وت��ق��وم 
�أو�����ش���ر �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��و����ش��ل ف��ي��م��ا بن 
و�لبيئات  و�ملجتمعات  �مل��در���ش��ي  �ملجتمع 
توفري  خ��ال  وذل��ك من  �لتي حتت�شنها 
�لرب�مج �لتعليمية وتبادل �ملو�رد و�إن�شاء 
�ل�شبكة  وت�شاعد   . �لتعاونية  �مل��ن��ت��دي��ات 
�أع�شائها  و�أه������د�ف  روؤي�����ة  �إىل  �إ���ش��ت��ن��اد� 
وتلبية  و����ش���ع  ع��ل��ى  �الأخ�������رى  �مل����د�ر�����ص 
و�إح�شاء  باال�شتد�مة  �ملتعلقة  �أه��د�ف��ه��ا 
وق��ي��ا���ص �ل��ت��ق��دم �مل��ح��رز و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق بن 
�إجر�ء�ت وممار�شات �حلوكمة و�لعمليات 
ي�شهم  مبا  �لتعليمية  و�ملناهج  �لت�شغيلية 
يف دفع عجلة �لتنمية �مل�شتد�مة وتعميق 
 . لها  وحبهم  للطبيعة  �ل��ط��اب  �ن��ت��م��اء 
�لطلبات  ل��ت��ق��دمي  م��وع��د  �آخ���ر  �أن  ي��ذك��ر 
ل��دورة هذ� �لعام من جائزة ز�ي��د لطاقة 
 . �أغ�شط�ص  م��ن  �خل��ام�����ص  ه��و  �مل�شتقبل 
و�شيتم �إعان �أ�شماء �لفائزين يف �لدورة 
�ل�شاد�شة من جائزة ز�يد لطاقة �مل�شتقبل 
خال حفل توزيع �جلو�ئز �ملقرر �إقامته 
�لعا�شمة  يف   2014 ي��ن��اي��ر   20 ي����وم 
�أبوظبي  �أ���ش��ب��وع  �إط�����ار  ���ش��م��ن  �أب��وظ��ب��ي 
لا�شتد�مة . وجت�شد جائزة ز�يد لطاقة 
�مل�شتقبل روؤية �لو�لد �ملوؤ�ش�ص �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي 
و�لريادة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  ركائز  �أر�شى 

يف جمال �ملحافظة على �لبيئة .

فئة  وتعك�ص   . ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
�لتي  �لثانوية  للمد�ر�ص  �لعاملية  �جلائزة 
دولة  �إلتز�م   2012 عام  يف  �إطاقها  مت 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة مببادرة �لطاقة 
�مل�شتد�مة للجميع �لتي �أعلن عنها �الأمن 
�لعام لاأمم �ملتحدة بهدف زيادة ��شتخد�م 
وم�شاعفة  �مل���ت���ج���ددة  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��ادر 
كفاءة �لطاقة وت�شهيل �حل�شول عليها يف 
خمتلف �أنحاء �لعامل بحلول عام 2030 
. ومت��ن��ح �جل��ائ��زة ل��ل��م��د�ر���ص �ل��ت��ي تقدم 
�أو  و�ح��د�  يتناول  مل�شروع  مقرتح  �أف�شل 
�أك��رث من حم��اور ه��ذه �مل��ب��ادرة حيث يتم 
تكرمي خم�ص مد�ر�ص من خم�ص مناطق 
و�أوروب���ا  �الأمريكتن  خمتلفة  جغر�فية 
كل  وتنال  و�أوقيانو�شيا  و�آ�شيا  و�أفريقيا 

ت�شل  نقدية  جائزة  �لفائزة  �ملد�ر�ص  من 
قيمتها �إىل 100�ألف دوالر �أمريكي من 
و�ت�شون موؤ�ش�ص  جانبها قالت مارجربت 
ورئ��ي�����ص حت��ال��ف �مل���د�ر����ص �خل�����ش��ر�ء �إن 
غنى  ال  ���ش��رورة  تعد  �مل�شتد�مة  �حل��ل��ول 
جميعا  لنا  م�شرق  م�شتقبل  لبناء  عنها 
م�شرية �إىل �أن �أهمية �ل�شر�كة مع جائزة 
كونها  م��ن  تنبع  �مل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  ز�ي���د 
خمتلف  يف  �مل��د�ر���ص  ت�شجيع  يف  �شت�شهم 
�ل�شبكة  �إىل  �لعامل على �الن�شمام  �أنحاء 
مما يتيح لها �لتعاون عن بعد لكي تتمكن 
�أه��د�ف��ه��ا �ملتعلقة  م��ن حت��دي��د وحت��ق��ي��ق 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  وت��ب��ادل  ب��اال���ش��ت��د�م��ة 
ل��دي��ه��ا مب��ا يك�شبها  �مل��ط��ب��ق��ة  �خل�����ش��ر�ء 
مكانة متميزة �شمن جمتمعاتها . وتعمل 

على تطبيق مبادئ وممار�شات �ال�شتد�مة 
مبا ي�شمن بناء م�شتقبل �أف�شل للجميع 
�أن نتمكن  ن��اأم��ل  وم��ن خ��ال ه��ذه �لفئة 
حول  �مل�شتقبل  �أجيال  وحتفيز  �إلهام  من 
جماالت  يف  معارفهم  تنمية  على  �لعامل 
�مل�شتد�مة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
�الأ�ش�ص  �إر����ش���اء  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م  وت��ع��زي��ز 
�ل��ك��ف��ي��ل��ة ب�����ش��م��ان م�����ش��ت��ق��ب��ل م�������ش���رق . 
م�شتقبل  بناء  يف  �ال�شتثمار  �أن  و�أ���ش��اف 
عن�شر�  ميثل  �لقادمة  لاأجيال  م�شتد�م 
�لتنموية  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  يف  ج��وه��ري��ا 
�حلكيمة  �لقيادة  و�شعتها  �لتي  �ل�شاملة 
و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة 
متثل �متد�د� لاإرث �لعريق �لذي تركه 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�ص  �ل��و�ل��د 

•• اأبوظبي-وام:

و  �مل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  ز�ي����د  ج��ائ��زة  وق��ع��ت 
حت��ال��ف �مل��د�ر���ص �خل�����ش��ر�ء �ل���ذي يتخذ 
�تفاقية  ل��ه  م��ق��ر�  ن��ي��وي��ورك  م��ن مدينة 
ت��ع��زي��ز ع���دد ونوعية  �إىل  ت��ه��دف  ���ش��ر�ك��ة 
ط��ل��ب��ات �مل�����ش��ارك��ة ���ش��م��ن ف��ئ��ة �مل���د�ر����ص 
�لثانوية لدورة عام 2014. ويعد حتالف 
�ملد�ر�ص �خل�شر�ء �شبكة عاملية خم�ش�شة 
�ملجتمع  �إن�شاوؤها من قبل  للمد�ر�ص ومت 
بجميع  �مل��د�ر���ص  متكن  بهدف  �مل��در���ش��ي 
�البتد�ئية  م���ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ر�ح��ل��ه��ا 
�جلهود  يف  �مل�شاهمة  من  �لثانوية  وحتى 
�لبيئية  �ال�شتد�مة  حتقيق  نحو  �لعاملية 
جائزة  �شتتعاون  �الت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب   .
�ملد�ر�ص  حتالف  و  �مل�شتقبل  لطاقة  ز�ي��د 
�خل�شر�ء لت�شجيع �ملزيد من �ملد�ر�ص يف 
خمتلف �أنحاء �لعامل على �عتماد �أف�شل 
و�شيقوم   . للبيئة  �ل�شديقة  �مل��م��ار���ش��ات 
بت�شجيع  �خل�������ش���ر�ء  �مل����د�ر�����ص  حت���ال���ف 
�أع�شائه من �ملد�ر�ص على تقدمي طلباتها 
للم�شاركة يف دورة عام 2014 من جائزة 
ز�يد لطاقة �مل�شتقبل �شمن فئة �جلائزة 
�لعاملية للمد�ر�ص �لثانوية �إىل جانب دعم 
�مل�شاركة يف �ت�شاالتها وجهودها  �ملد�ر�ص 
�مل�����ش��ت��م��رة ل��ت��ح��ق��ي��ق ت���ق���دم م��ل��م��و���ص يف 
جمال �ال�شتد�مة . ومن جهتها �شت�شجع 
�جلائزة �مل�شاركن و�لفائزين و�ملر�شحن 
�لنهائين يف دور�تها �ل�شابقة لان�شمام 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  وق���ال   . �ل��ت��ح��ال��ف  �إىل 
�أحمد �جلابر مدير عام جائزة ز�يد لطاقة 
�مل�شتقبل �إن �لهدف �لرئي�شي ور�ء �إطاق 
�لثانوية  للمد�ر�ص  �لعاملية  �جلائزة  فئة 
وت�شجيعهم  �ل��ط��اب  ت��ك��رمي  يف  يتمثل 

عبداهلل غبا�س يفتتح الدورة الثالثة من ملتقى ال�ضراكة القت�ضادية بني الإمارات وكوريا اجلنوبية
�ال�شتثمار�ت  حجم  ويقدر  دوالر  مليار 
ب3.236  �ل���ب���ل���دي���ن  ب����ن  �مل���ت���ب���ادل���ة 
هو  دوالر  مليار   2.7 منها  دوالر  مليار 
�ل��دول��ة يف ك��وري��ا وحو�يل  ����ش��ت��ث��م��ار�ت 
0.53 مليار دوالر هو ��شتثمار�ت كوريا 

يف دولة �المار�ت.
�الإم����ار�ت  ب��ن  �مل�شافرين  ع��دد  و�إرت��ف��ع 
وكوريا من 50 �ألفا يف 2008 �إىل 70 
�ألف   100 �إىل  وو�شل   2010 يف  �ألفا 
�ل�شياح  ع��دد  �رتفع  فيما  �ملا�شي   �لعام 
�الإمار�تين �إىل كوريا يف 2012 بنحو 
بعد  �لثاين  �ملركز  يف  لتاأتي  باملائة   18

�ل�شعودية.
كما �رتفع �إجمايل قيمة عقود �ل�شركات 
�ملا�شي  �لعام  بنهاية  �لدولة  يف  �لكورية 
28 مليار  دره���م  م��ل��ي��ار�ت   103 ن��ح��و 
 25.6 دره���م  مليار   94 مقابل  دوالر 

مليار دوالر يف عام 2010.
ومت �إبر�م عقود بقيمة 20 مليار دوالر 
�ل��ن��ووي��ة يف  �ل��ط��اق��ة  لت�شييد حم��ط��ات 
 3.5 بقيمة  عقود  جانب  �إىل  �الإم���ار�ت 
مليار دوالر لت�شييد م�شروعات يف جمال 

�الإمد�د�ت و�خلدمات �للوج�شتية.
�ال�شتثمار�ت  م����رة  الأول  دخ���ل���ت  ك��م��ا 
عدد  من��و  م��ع  �ل�شيافة  جم��ال  �لكورية 
�الإمار�ت  يف  �لكورين  و�ملقيمن  �ل��زو�ر 
�أرب���ع  غ�����ش��ون  يف  ب��امل��ائ��ة   200 بن�شبة 

�شنو�ت.
�القت�شادي  �ل�����ش��ر�ك��ة  م��ل��ت��ق��ى  وي���ق���ام 
وكوريا  �الم��������ار�ت  دول�����ة  ب���ن  �ل���ث���ال���ث 
�لعليا  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  ب���رع���اي���ة  �جل���ن���وب���ي���ة 
للمناطق �القت�شادية �ملتخ�ش�شة وهيئة 
�أعمال  �شيد�ت  وجمل�ص  بدبي  �ل�شحة 
�الم������ار�ت ب��دع��م م���ن ���ش��رك��ة �ب���و ظبي 
وبنك  وم�شاركوه  و�لتميمي  لا�شتثمار 
للتقنيات  دب���ي  وجم��م��ع  �الأول  �خل��ل��ي��ج 

�قت�شاد متن يتميز بال�شابة و�النفتاح 
عاقتنا  تطوير  �إىل  نطمح  ف��اإن��ن��ا  ل��ذ� 
�القت�شادية  �ل����ق����وى  م����ع  وت��ع��م��ي��ق��ه��ا 
تعترب  و�ل�����ت�����ي  �ل�����ع�����امل  يف  �ل���ن�������ش���ط���ة 
مقدمتها  يف  �جلنوبية  كوريا  جمهورية 
�أن ت�شهم زي��ارت��ن��ا ه���ذه يف  ن��اأم��ل  و�إن��ن��ا 
ب��ن �لبلدين  �مل��ت��م��ي��زة  �ل��ع��اق��ات  دع���م 
�ل�شديقن من خال تفعيل �ل�شر�كتن 
قطاعات  يف  و�ال�شتثمارية  �القت�شادية 
جديدة للو�شول بالتعاون �مل�شرتك �إىل 
�إليه جميعا ومبا  �ل��ذي نطمح  �مل�شتوى 
�المار�تي  �ل�شعبن  على  باخلري  يعود 
�ل�شر�كة  ملتقى  ي�شعى  و   . و�ل���ك���وري 
�المار�ت  دول��ة  بن  �لثالث  �القت�شادي 
�ىل  �جلنوبية  وك��وري��ا  �ملتحدة  �لعربية 
تعزيز �جلهود �ملبذولة من قبل حكومة 
دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة للرتويج 
وتفعيل �ل�شر�كة �لتجارية و�القت�شادية 
م�شعى  وه������و  �جل���ن���وب���ي���ة  ك�����وري�����ا  م�����ع 
م�شرتك لتعزيز �لعاقات �لثنائية بن 

�لدولتن.
وي���ع���ت���رب �مل��ل��ت��ق��ى م��ن�����ش��ة ف����ري����دة من 
و�لتطور�ت يف  �البتكار�ت  لتبادل  نوعها 
خمتلف جم���االت �الأع��م��ال وي��رك��ز على 
ن�����ش��ر �ل��ت��وع��ي��ة وت�����ش��ل��ي��ط �ل�����ش��وء على 
وتعميق  �ل��ك��وري��ة  �لتجارية  �لقطاعات 
�لبلدين من  ب��ن  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��اق��ات 
خ��ال �ظهار �ل��دور �ل��ر�ئ��د �ل��ذي تقوم 
�لعديد  حيث  وعامليا  �قليميا  �لدولة  به 
من �مل�شاريع �لر�ئدة و�مل�شتد�مة يف كافة 
�أنحاء �لعامل وتقف دولة �المار�ت �ليوم 
�أ���ش��و�ق �ل�شرق  كاأبرز �ل��دول �ل��ر�ئ��دة يف 

�الأو�شط.
�الأقت�شادية  �ل�شر�كة  ملتقى  ويحظى 
ب��ن دول���ة �الإم�����ار�ت و ك��وري��ا �جلنوبية 
بدعم كامل من وز�رة �القت�شاد ووز�رة 

�لعربية  �الم�����ار�ت  دول���ة  �خل��ارج��ي��ة يف 
�ملتحدة ��شافة �ىل �حتاد غرف �لتجارة 
�لتنمية  ود�ئ������رة  ب��ال��دول��ة  و�ل�����ش��ن��اع��ة 
�ال�شتثمار  ومكتب  ب��دب��ي  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�الأج�����ن�����ب�����ي و�حت����������اد غ�������رف �ل����ت����ج����ارة 
وحكومة  �جلنوبية  كوريا  يف  و�ل�شناعة 
م��دي��ن��ة ���ش��ي��وؤول و�ل��ع��دي��د م��ن �لدو�ئر 
من  ك��ل  يف  �ملعنية  و�لهيئات  �حلكومية 

دولة �الإمار�ت وكوريا.
من جانبه قال علي �إبر�هيم نائب �ملدير 
يف  و�لتنمية  �لتخطيط  ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام 
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي متتلك 
�ل���ي���وم خ����رب�ت و��شعة  دول����ة �الإم�������ار�ت 
وفر�شا ��شتثمارية عديدة ومما ال �شك 
�مل��زي��د من  تتيح  �مل��م��ي��ز�ت  ه��ذه  �أن  فيه 
فر�ص �لتعاون و�ال�شتثمار بن �لبلدين 
�ال�شرت�تيجي  �جل��غ��ر�يف  �مل��وق��ع  يف ظ��ل 
تتمتع  �ل��دول��ة  �أن  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ل��ل��دول��ة 
ب��و���ش��ع �ق���ت�������ش���ادي ���ش��ن��اع��ي وجت����اري 
ممتاز كما تتمتع باأعلى ن�شب من عو�ئد 

�ال�شتثمار يف �لعامل .
و ق����ال �ل���دك���ت���ور ع��ب��د �ل�������ش���ام �مل���دين 
�ل�شر�كة  مل��ل��ت��ق��ى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ص 
وكوريا  �الم���ار�ت  دول��ة  �القت�شادي بن 
�جلاذبة  �ملحاور  �أك��رث  من  �أن  �جلنوبية 
�جلنوبية  ك���وري���ا  يف  �مل��ل��ت��ق��ى  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�القت�شاد  به  يتميز  �لذي  هو�ال�شتقر�ر 
�لتي جتمع  �ملتميزة  و�لعاقات  �لكوري 
�أكرث  وج��ود  �ىل  �جلانبن  م�شري�  ب��ن 
م���ن 300 ���ش��رك��ة ك���وري���ة م�����ش��ج��ل��ة يف 
�أهمية دولة  �الإم��ار�ت وهذ� يوؤكد مدى 
�الإم������ار�ت ك��م��رك��ز �إق��ل��ي��م��ي ل��ل��ن��ف��اذ �إىل 
�أ�شو�ق �ل�شرق �الأو�شط و�أفريقيا و�آ�شيا.

�لتبادل  �إج��م��ايل  �أن  �إىل  جت��در �الإ���ش��ارة 
�لتجاري بن �الإمار�ت وكوريا �جلنوبية 
حو�يل21.977   2012 ع��ام  يف  بلغ 

و�ملناطق  و�لبناء  و�لعقار�ت  و�ل��ط��ري�ن 
�حلرة و�لتنمية و�العام وقطاع �لنقل 

و�لثقافة و�العام.
وق������ال م���ع���ايل ع����ب����د�هلل غ���ب���ا����ص عقب 
�لثنائية  �لعاقات  �شهدت  لقد  �الإفتتاح 
ب��ن دول���ة �الم�����ار�ت وج��م��ه��وري��ة كوريا 
�جل���ن���وب���ي���ة ت����ط����ور� م���ل���ح���وظ���ا خ���ال 
�ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية بف�شل حر�ص 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل وفخامة 
كوريا �جلنوبية  رئي�شة  ك��ون هيه  ب��ارك 
�ل�شر�كة  وحت���ق���ي���ق  ت���ط���وي���ره���ا  ع���ل���ى 
�القت�شادية  �ملجاالت  �لكاملة خا�شة يف 
تاريخ  �ىل  ن��ظ��رن��ا  و�ذ�  و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
نرى  �لبلدين  ب��ن  �لثنائية  �ل��ع��اق��ات 
�أن دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة قامت 
بتوقيع �لعديد من �التفاقيات �لتجارية 

و�القت�شادية مع كوريا �جلنوبية.
عند  �أق������ف  �أن  �أود  م��ع��ال��ي��ه  و�أ������ش�����اف 
�جلنوبية  ك���وري���ا  يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية 
�لتقدير  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ت�����ش��ت��ح��ق  و�ل���ت���ي 
كوريا  حتتل  �القت�شادية  �لناحية  فمن 
م�شتوى  على  �لر�بعة  �ملرتبة  �جلنوبية 
�ل��ق��ارة �الآ���ش��ي��وي��ة ب��ع��د ك��ل م��ن �ليابان 
و�ل�شن و�لهند وحتتل �ملركز �خلام�ص 
ع�����ش��ر ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل مل���ا حققه 
�القت�شاد �لكوري �جلنوبي من معدالت 
منو عالية خال �ل�شنو�ت ما�شية حيث 
�إىل م�شاف  ن��ام��ي��ة  دول����ة  م���ن  حت��ول��ت 
�لدول �ل�شناعية �ملتقدمة وذلك العتماد 
�قت�شادها على �ل�شناعة كعن�شر �أ�شا�شي 
�ل�شناعات  يف  �ل�شريع  �لنمو  �أدى  وق��د 
�ل��دول �مل�شدرة  �أكرب  �إىل و�شعها �شمن 

يف �لعامل خال �الأعو�م �الأخرية .
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  وق���ال نحن يف 
�ملتحدة وبف�شل قيادتنا �لر�شيدة لدينا 

•• ال�صارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
نائب رئي�ص  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي 
�شعيد  حممد  بن  عبد�هلل  معايل  �فتتح 
�ل��دورة �لثالثة  غبا�ص وزي��ر دول��ة �م�ص 
�ل�����ش��ر�ك��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة بن  م��ن ملتقى 
وكوريا  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  دول��ة 
�جلنوبية يف �شيوؤول مب�شاركة �أكرث من 
دولة  من  حكومية  وهيئة  �شركة   50

�المار�ت.
وي����رت�أ�����ص م��ع��ال��ي��ه �ل���وف���د �الم����ار�ت����ي 
من  ب��اأك��رث  و�ملتمثل  �مللتقى  يف  �مل�شارك 
وممثلي  �الأع����م����ال  رج�����ال  م���ن   100
�ل�������ش���رك���ات و�ل���ه���ي���ئ���ات �حل��ك��وم��ي��ة من 

�لدولة.
�أثناء  غ��ب��ا���ص  ع���ب���د�هلل  م���ع���ايل  ور�ف������ق 
�أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �الفتتاح  حفل 
�ل�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����ص  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
خلفان  ع����ب����د�هلل  و�����ش����ع����ادة  ل�����اإع�����ام 
م��ط��ر �ل��رم��ي��ث��ي ���ش��ف��ري �ل����دول����ة لدى 
�أك���رث من  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ك��وري��ا �جلنوبية 
�لتعاون  جمل�ص  دول  من  �شفري�   20
�خل��ل��ي��ج��ي و�ل�������دول �ل��ع��رب��ي��ة و�ل�����دول 
�لدو�ئر  �ل�����ش��دي��ق��ة وع����دد م��ن مم��ث��ل��ي 

و�جلهات �لر�شمية يف كوريا �جلنوبية.
وق�����ام م��ع��ال��ي��ه ع��ق��ب �الإف���ت���ت���اح بجولة 
يف �أرج����اء �مل��ع��ر���ص �إط��ل��ع خ��ال��ه��ا على 
و�أ�شاد  �مل��ع��ر���ص  �مل�����ش��ارك��ة يف  �الأج��ن��ح��ة 
�مللتقى  يف  �لفاعلة  �المار�تية  بامل�شاركة 
و�لتي متثل خمتلف �لقطاعات �حليوية 
وتقنية  �ل���ت���ج���ارة  ك��ق��ط��اع  �ل����دول����ة  يف 
�ملعلومات و�لت�شنيع و�ل�شياحة و�لقطاع 
و�لغاز  و�لنفط  �لطاقة  �ل�شحي وقطاع 
و�ملقاوالت و�ال�شتثمار و�لقطاع �مل�شريف 
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جهاز اأبوظبي لال�ضتثمار ي�ضدر 
تقريره ال�ضنوي لعام 2012

•• اأبوظبي -وام:

 2012 لعام  �ل�شنوي  تقريره  �م�ص  �أديا  �أبوظبي لا�شتثمار  �أ�شدر جهاز 
�لذي ي�شم نظرة �شاملة و مف�شلة لن�شاطاته �ملختلفة خال �لعام �ملا�شي 
ويلقي �ل�شوء على �لنهج �ال�شتثماري �لذي يتبعه �جلهاز. ويحتوي �لتقرير 
�ل�شنوي للجهاز يف ن�شخته لعام 2012 على حتليل �أو�شاع �الأ�شو�ق �ملالية 
�لتطور�ت  �آخر  �لتي ي�شتثمر بها و ي�شتعر�ص  لكل فئة من فئات �الأ�شول 
�لتي �شهدتها �إد�ر�ت �ال�شتثمار د�خل �جلهاز ف�شا عن و�شف بيئة وثقافة 
�لعمل فيه و�لنهج �ملتبع يف عدد من �لنو�حي �لرئي�شة للجهاز مبا يف ذلك 
��شرت�تيجيته �ال�شتثمارية و�شيا�شات �حلوكمة و�إد�رة �ملخاطر. كما ي�شلط 
تقرير2012 �ل�شوء على بع�ص �أهم �مل�شتجد�ت �لتي �شهدها جهاز �أبوظبي 
�لب�شرية  �مل���و�رد  �إد�رة  من  كل  هيكلة  �إع���ادة  منها  �لعام  خ��ال  لا�شتثمار 
�إدر�كا  وذلك  م�شتقلة  دو�ئر  لت�شبح  �لعامة  و�خلدمات  �ملركزية  و�ملتاجرة 
�ملوظفن يف جمموعة  كبار  �إىل تعين عدد من  �إ�شافة  باأهميتها  و�إق��ر�ر� 
و�لعقار�ت  �لبديلة  و�ال�شتثمار�ت  �خلا�شة  �الأ�شهم  مثل  خمتلفة  �أق�شام 
و�لبنية �لتحتية و�الأ�شهم �لد�خلية وتقنية �ملعلومات بجانب عقد �شل�شلة 
من �لزيار�ت عالية �مل�شتوى يف عدد من �الأ�شو�ق �لرئي�شة يف خمتلف �أنحاء 
�آ�شيا وذلك بهدف تق�شى  �أوروب��ا و�لهند وجنوب �شرق  �لعامل مبا يف ذلك 
�حلقائق وبناء �لعاقات و�إطاق برنامج �أكادميي للموظفن �الإمار�تين 
�لعمل  �جلدد مدته عام و�حد بهدف تعزيز قدر�تهم وتزويدهم مبهار�ت 
�الأ�شا�شية و�لتدريبات �لعملية و�خلرب�ت يف خمتلف فئات �الأ�شول. وتتوفر 
ن�شخة عن �لتقرير �ل�شنوي جلهاز �أبوظبي لا�شتثمار للعام 2012 على 
مت  و�ل���ذي  لا�شتثمار  �أبوظبي  جهاز  ويعترب  �الإل��ك��رتوين  �جل��ه��از  موقع 
بحر�ص  ت�شتثمر  عاملية  ��شتثمارية  موؤ�ش�شة   1976 ع��ام  خ��ال  تاأ�شي�شه 
على  تركز  ��شرت�تيجية  وينتهج  �أبوظبي  حكومة  عن  نيابة  �ملالية  �مل��و�رد 

حتقيق �لعو�ئد على �ملدى �لطويل .

حكومتا الكويت و�ضلطنة عمان توقعان اتفاقية 
منحة تبلغ مليارين و500 مليون دولر اأمريكي

•• م�صقط -وام:

وقعت وز�رة �ملالية يف �شلطنة عمان و�ل�شندوق �لكويتي للتنمية �القت�شادية 
حلكومة  �لكويت  دول��ة  حكومة  خ�ش�شتها  منحة  �تفاقية  �م�ص  �لعربية 
�إطار  يف  وذل���ك  �أم��ري��ك��ي  دوالر  مليون   500 و  مليارين  تبلغ  �ل�شلطنة 
برنامج تنمية دول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية . وذكرت وكالة 
 250 10 �شنو�ت بو�قع  �ملنحة ت�شتمر مدة  �أن  �لعمانية  �لعمانية  �الأنباء 
�الإمنائية  �مل�شاريع  �شنويا وذلك لاإ�شهام يف متويل  �أمريكي  مليون دوالر 
�ل�شلطنة  حكومة  ع��ن  �ملالية  وز�رة  مقر  يف  �التفاقية  وق��ع  �ل�شلطنة.  يف 
معايل دروي�ص بن �إ�شماعيل بن علي �لبلو�شي �لوزير �مل�شوؤول عن �ل�شوؤون 
�ملالية  فيما وقعها نيابة عن حكومة دولة �لكويت �شعادة عبد �لوهاب �أحمد 
�لبدر مدير عام �ل�شندوق �لكويتي للتنمية �القت�شادية �لعربية وت�شتخدم 
ح�شيلة �ملنحة لتمويل �مل�شاريع �الإمنائية يف �ل�شلطنة و�شيتم ��شتخد�مها 
�ملجل�ص  دول  م�شتوى  على  �أو  �لثنائي  �مل�شتوى  على  م�شرتكة  م�شاريع  يف 
�خلليجية  �حل��دي��د  �شكة  وم�����ش��روع  و�مل��ائ��ي  �لكهربائي  �ل��رب��ط  كم�شاريع 
�مل�شاريع  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل�شناعية  للمناطق  �الأ�شا�شية  �لبنية  وم�شاريع 

م�شتقبا وذلك ح�شب �خلطط و�لرب�مج �ملو�شوعة لتلك �مل�شاريع.

البنك العربي املتحد �ضمن قائمة 
فورب�س لأقوى 500 �ضركة عربية 

•• ال�صارقة-الفجر: 

يف  �لبنوك من��و�َ  �أ�شرع  كاأحد  �مل�شنف  �لبنك  �ملتحد،  �لعربي  �لبنك  ح�شل 
وذلك  �ل�شناعي  �لقطاع  يف  جديدة  مرموقة  جائزة  على  �خلليج  منطقة 
كنتيجة  �لبنك على هذه �جلائزة جاء  �إن ح�شول  �لقوي  �مل��ايل  �أد�ئ��ه  عن 
�الأول من  و�لربع   2012 عام  �لتي حققها خال  �ملتميزة  �ملالية  للنتائج 
2013، فاحتل �لبنك �ملرتبة 22على قائمة �شركات دولة �الإمار�ت ب�شكل 
عام، و�ملرتبة 12 عن فئة �لبنوك �ملحلية وجاء يف �ملرتبة �ل� 117 يف قائمة 
�شمت �أقوى 500 �شركة عربية يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا. 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان،  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شعادة  وق��دم 

وتنمية �ملجتمع يف دولة �الإمار�ت �لعربي �ملتحدة �جلو�ئز للم�شاركن.
وقد مت �الإع��ان عن قائمة �أقوى 500 �شركة يف �لعامل �لعربي من قبل 
فورب�ص �ل�شرق �الأو�شط خال حفل ع�شاء مت تنظيمه يف �إمارة دبي وذلك 
م�شجلة  �شركة  كل  عن  ومعمقة  م�شتفي�شة  در����ش��ة  �ملجلة  �أج��رت  �أن  بعد 
�لدر��شة، قام فريق  �ملالية يف �ملنطقة، ووفقا لنتائج تلك  �الأور�ق  يف �شوق 
�ملدرجة.  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  الأبرز  و�ملر�كز  �ملر�تب  بتحديد  �ملجلة  عمل 
10 دول بالو�شول �إىل �لقائمة �لنهائية. وبهذه  وقد جنحت �شركات من 
�لعربي  للبنك  �لتنفيذي  �لرئي�ص  ت��روب��ري��دج  ب��ول  �ل�شيد  علق  �ملنا�شبة، 
�ملتحد قائا: �إن هذه �جلائزة �ملرموقة تعزز من مكانة �لبنك كاأحد �أ�شرع 
�إىل  يعود  �لبنك  ي�شهده  �ل��ذي  �لنمو  �إّن  �خلليج.  �لبنوك منو� يف منطقة 
م�شتوى �خلدمات و�ملنتجات �ملطورة �لتي يوفرها �لبنك عرب �شبكة فروعه 
�ملو�ّشعة. ولقد جنحنا بالفعل يف �أن نتحول �إىل بنك حملّي يوفّر خدماته 
باأن يكون ن�شف عدد  �ملحلين، كما نفخر  �لعماء  و��شعة من  �إىل قاعدة 

عمائنا �جلدد تقريبا من مو�طني �لدولة.
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية: 

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165193     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

و�الأدو�ت  �لريا�شة �جلمنازية  �أدو�ت   ، �للعب  و�أدو�ت  �للعب  �ملنتجات:   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
�لريا�شية غري �لو�ردة يف فئات �أخرى زينة ل�شجرة عيد �ملياد .  

�لو�ق�عة بالفئة: 28
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173100    بتاريخ :06  / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، جلود 
�حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة، �ل�شناديق و�حلقائب ، وحقائب �ل�شفر ، �ملظات و�ل�شما�شي و� لع�شي، �ل�شياط 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج . 
�لو�ق�عة بالفئة :   )18(

و�شف �لعامة : عبارة عن �شعار وكلمتن مكتوبة باللغة �الجنليزية ) Love collection  ( و تكتب 
كلمة ) Love (ب�شكل مميز ويكتب �حلرف �الول منها ) L ( بطريقة مميزة وملتوية ، وياتي حتتها خط 
ويكتب حتته كلمة )Collection ( مميز و�لعامة باللون �ال�شود  ، ويوجد ر�شم حرف )   L( وهو �حلرف 
�الول من �لعامة على خلفية �لعامة ويكتب بطريقة مميزة وملتوية ب�شكل مميز كما هو مو�شح بال�شكل .

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 171002    بتاريخ :25  / 2012/03
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�ملاب�ص وم�شتح�شر�ت  ت�شتخدم يف غ�شيل  �لتي  �ملو�د  �الأقم�شة وغريها من  بتبيي�ص  �مل�شتح�شر�ت �خلا�شة 
�لتزين  وم���و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل���و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �الأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

)�لكوزمتيك( وحماليل �ل�شعر ومعاجن �الأ�شنان وم�شتح�شر�ت �لتجميل و�لعطور و�لبخور.
�لو�ق�عة بالفئة :   )03(

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �شكل د�ئرة باللون �لذهبي ويوجد و�شطها  زهرة باللون �لزهري و�ور�قها 
خ�شر�ء ويلتف حولها �شكل �غ�شان باللون �لذهبي وياتي فوق �شكل �لزهرة كلمتن �لعامة باللغة �لعربية 
ARD AL ZAHOOR ( كما هو  �لزهرة كلمتن باالتينية )   �ل��زه��ور( وتكتب حتت �شكل  �أر���ص   (

مو�شح بال�شكل .
 �ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165197     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لنقل وتغليف وتخزين �ل�شلع وتنظيم �لرحات و�ل�شفر . 

�لو�ق�عة بالفئة: 39
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165194     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لبرية ) �شر�ب �ل�شعري ( و�ملياة �لعدنية و�لغازية وغريها من 
�مل�شروبات غري �لكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه ، �أ�شربة وم�شتح�شر�ت �أخرى 

لتح�شري �مل�شروبات .  
�لو�ق�عة بالفئة: 32

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173093    بتاريخ :06  / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�ملجوهر�ت و �ملجوهر�ت � ملقلد ة و�ملجوهر�ت  �مل�شنوعة من معادن نفي�شة  و�أحجار كرمية ، �ل�شاعات ، زمامات 
)مر�بط( �أكمام ودبابي�ص لربطات �لعنق .

�لو�ق�عة بالفئة :   )14(
باللون  كتبت    LOVE CREATION �لاتينية  باللغة  كلمات  و  �شكل  عن  عبارة   : �لعامة  و�شف 
�ال�شود وب�شكل خا�ص ومميز ، وتاتي كلمة ) LOVE ( مكتوبة ب�شكل هند�شي مميز وياتي حتتها خط وحتت 

�خلط كلمة ) Creatio ( ومميزة يف �لكتابة وتقر� بالعربية ) لوف كري�شن (
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165198     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �الأن�شطة �لريا�شية 
و�لثقافية . 

�لو�ق�عة بالفئة: 41
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165195     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

�الأعمال وتفعيل  و�إد�رة وتوجيه  �لدعاية و�الع��ان  �ملنتجات: خدمات  �لب�شائع / �خلدمات /  وذلك لتمييز 
�لن�شاط �ملكتبي . 

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173094    بتاريخ :06  / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، جلود 
�حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة، �ل�شناديق و�حلقائب ، وحقائب �ل�شفر ، �ملظات و�ل�شما�شي و� لع�شي، �ل�شياط 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج .
�لو�ق�عة بالفئة :   )18(

باللون  كتبت    LOVE CREATION �لاتينية  باللغة  كلمات  و  �شكل  عن  عبارة   : �لعامة  و�شف 
�ال�شود وب�شكل خا�ص ومميز ، وتاتي كلمة ) LOVE ( مكتوبة ب�شكل هند�شي مميز وياتي حتتها خط وحتت 

�خلط كلمة ) Creatio ( ومميزة يف �لكتابة وتقر� بالعربية ) لوف كري�شن (
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165199     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: توفري �الأطعمة و�مل�شروبات غري �لكحولية ، خدمات �القامة 
�ملوؤقتة 

�لو�ق�عة بالفئة: 43
و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165196     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذي بورد �وف كونرتول فور كريكيت �ن �نديا
وعنو�نه : �لطابق �لثاين ، كريكت �شنرت و�نكدي �شتيدمي “ دي “ رود ، �شارجيت مومباي 400020 – �لهند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �إن�شاء �ملباين و�ال�شاح وخدمات �لرتكيب �أو �لتجميع 
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمات �لاتينية Champions League Twenty 20 كما بال�شكل �ملرفق 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173099    بتاريخ :06  / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�ملجوهر�ت و �ملجوهر�ت � ملقلد ة و�ملجوهر�ت  �مل�شنوعة من معادن نفي�شة  و�أحجار كرمية ، �ل�شاعات ، زمامات 
)مر�بط( �أكمام ودبابي�ص لربطات �لعنق .

�لو�ق�عة بالفئة :   )14(
و�شف �لعامة : عبارة عن �شعار وكلمتن مكتوبة باللغة �الجنليزية ) Love collection  ( و تكتب 
كلمة ) Love (ب�شكل مميز ويكتب �حلرف �الول منها ) L ( بطريقة مميزة وملتوية ، وياتي حتتها خط 
ويكتب حتته كلمة )Collection ( مميز و�لعامة باللون �ال�شود  ، ويوجد ر�شم حرف )   L( وهو �حلرف 
�الول من �لعامة على خلفية �لعامة ويكتب بطريقة مميزة وملتوية ب�شكل مميز كما هو مو�شح بال�شكل .

 �ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

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

بتاريخ :   15 / 11 / 2011م �ملودعة حتت رقم :165206     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: هامور �ي�ص كرمي ليمتد
 ،  380009  – �ب��اد  ، �حمد�  ناور�جنبور�   ، بابوالر هاو�ص  �ت�ص  ، بى /  �شامبريز  ، كا�شمري�   2 : فلور  وعنو�نه 

جوجر�ت �شيتى ، �لهند 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات توفري �الطعمة و�مل�شروبات ، خدمات �ملطاعم ، مطاعم 

�خلدمة �لذ�تية ، �ملطاعم �ملوؤقتة �و �ملتنقلة ) �لكانتينات ( ، خدمات �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب 
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعامة: عبارة عن �لكلمة �لاتينية  hav  funn  باللون �ال�شود د�خل ر�شم د�ئرة  مظللة باللون 
�الخ�شر �لفاحت وحماطة باللون �لربتقاىل �لفاحت ويحيط بها عدد 6 دو�ئر باللون �للبنى و�لبنف�شجى �لفاحت 

و�لربتقاىل �لفاحت و�الحمر و�للبنى و�الخ�شر �لفاحت على �لرتتيب  كما بال�شكل �ملرفق
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173096    بتاريخ :06  / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، جلود 
�حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة، �ل�شناديق و�حلقائب ، وحقائب �ل�شفر ، �ملظات و�ل�شما�شي و� لع�شي، �ل�شياط 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج .
�لو�ق�عة بالفئة :   )18(

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �إ�شم من مقطعن )SMART ACCESSORIZE( مكتوبتان 
�الأول منها  يتميز �حلرف  �أعلى �خلط   )SMART( تكتب كلمة �الأ�شود‘ يف�شلهما خط م�شتقيم  باللون 
�أ�شفل �خلط ،كما هو مو�شح   )ACCESSORIZE( بكتابته بخط ملتوى وب�شكل مميز، وتكتب كلمة

بال�شكل .      
 �ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 172984    بتاريخ :02  / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، جلود 
�حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة، �ل�شناديق و�حلقائب ، وحقائب �ل�شفر ، �ملظات و�ل�شما�شي و� لع�شي، �ل�شياط 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج .
�لو�ق�عة بالفئة :   )18(

مكتوبة   )SMART COLLECTION( �إ�شم من مقطعن  عن  عبارة  �لعامة   : �لعامة  و�شف 
ب�شكل   )  S  ( �الول  �الحرف  ويكتب  �العلي  يف    )  Smart ( باللغة �لاتينية باللون �الأ�شود  وتكتب كلمة
مميز وملتوي ، وحتتها خط باللون �ال�شود وتكتب كلمة )  Collection( حتت �خلط ، وب�شكل مميز على 

خلفية بي�شاء ، كما هو مو�شح بال�شكل .
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173097    بتاريخ :06  / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�ملجوهر�ت و �ملجوهر�ت � ملقلد ة و�ملجوهر�ت  �مل�شنوعة من معادن نفي�شة  و�أحجار كرمية ، �ل�شاعات ، زمامات 
)مر�بط( �أكمام ودبابي�ص لربطات �لعنق .

�لو�ق�عة بالفئة :   )14(
�إ�شم من مقطعن )SMART FASHION( مكتوبتان باللون  و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن 
يتميز �حلرف �الأول منها بكتابته  �أعلى �خلط   )SMART( كلمة  تكتب  م�شتقيم  �الأ�شود‘ يف�شلهما خط 
  )SMART( أ�شفل �خلط فى متو�شط كلمة� )FASHION( بخط ملتوى وب�شكل مميز، وتكتب كلمة

كما هو مو�شح بال�شكل
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173098    بتاريخ :06  / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، جلود 
�حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة، �ل�شناديق و�حلقائب ، وحقائب �ل�شفر ، �ملظات و�ل�شما�شي و� لع�شي، �ل�شياط 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج .
�لو�ق�عة بالفئة :   )18(

�إ�شم من مقطعن )SMART FASHION( مكتوبتان باللون  و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن 
�أعلى �خلط يتميز �حلرف �الأول منها بكتابته   )SMART( الأ�شود‘ يف�شلهما خط م�شتقيم تكتب كلمة�
  )SMART( أ�شفل �خلط فى متو�شط كلمة� )FASHION( بخط ملتوى وب�شكل مميز، وتكتب كلمة

كما هو مو�شح بال�شكل
 �ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173102    بتاريخ :06  / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�ملجوهر�ت و �ملجوهر�ت � ملقلد ة و�ملجوهر�ت  �مل�شنوعة من معادن نفي�شة  و�أحجار كرمية ، �ل�شاعات ، زمامات 
)مر�بط( �أكمام ودبابي�ص لربطات �لعنق .

�لو�ق�عة بالفئة :   )14(
و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �إ�شم من مقطعن ) SMART KIDS ( مكتوبتان باللون �الأ�شود‘ 
بخط  بكتابته  منها  �الأول  �حل��رف  يتميز  �خل��ط  �أعلى   )SMART( كلمة  تكتب  م�شتقيم  خط  يف�شلهما 
ملتوى وب�شكل مميز، وتكتب كلمة )KIDS( �أ�شفل �خلط فى متو�شط كلمة )SMART(  كما هو مو�شح 

بال�شكل .                                                              
 �ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173104    بتاريخ :06  / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: يا�شن ن�شار ح�شن �شاياين
وعنو�نه: �ل�شارقة  -  �الأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 �جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، جلود 
�حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة، �ل�شناديق و�حلقائب ، وحقائب �ل�شفر ، �ملظات و�ل�شما�شي و� لع�شي، �ل�شياط 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج . و�لت�شدير 
�لو�ق�عة بالفئة :   )18(

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �إ�شم من مقطعن ) SMART KIDS ( مكتوبتان باللون �الأ�شود‘ 
بخط  بكتابته  منها  �الأول  �حل��رف  يتميز  �خل��ط  �أعلى   )SMART( كلمة  تكتب  م�شتقيم  خط  يف�شلهما 
ملتوى وب�شكل مميز، وتكتب كلمة )KIDS( �أ�شفل �خلط فى متو�شط كلمة )SMART(  كما هو مو�شح 

بال�شكل .                                                              
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية.
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 173014    بتاريخ :03 / 2012/05
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  20م
باإ�ش��م: ليزر بوينت �إلكرتونيك .

وعنو�نه: دبي  – �المار�ت �لعربية �ملتحدة
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

و�لرتكيبات  �ملياه  وتوزيع  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  �الإن��ارة  �أجهزة 
�ل�شحية.

�لو�ق�عة بالفئة :   )11 (
�الأ�شود على  باللون  �لاتينية  باللغة  ( مكتوبة   SHINON �لعامة عبارة عن كلمة)   : �لعامة  و�شف 
خلفية بي�شاء  ب�شكل مميز، ومكتوب �أ�شفلها �إ�شم �لعامة باللغة �لعربية )�شينون( باللون �الأ�شود �أي�شا على 

خلفية بي�شاء وب�شكل مميز ، كما هو مو�شح بال�شكل .
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  28  مايو 2013 العدد 10804



فــن اأجــنبــي

31
بورتون  تيم  فيلم  من  امل�ستوحاة  الأخرية  الكبرية  اخلرافية  الق�س�ض  اأفلم  لنا  ك�سفت 
يكون  اأن  �سعوبة  مدى  العجائب(  بلد  يف  )األي�ض   Alice in Wonderland
الثلج(  )بي�ساء   Snow White من  عدة  ن�سخ  حاولت  فقد  بورتون.  تيم  ال�سخ�ض 
والفيلم الكوميدي املخيف Hansel & Gretel )هان�سل وغريتل( اأن ت�سل اإىل م�ساف 

اإبداعه الب�سري، اإل اأنها كلها اأخفقت.

ر عن بلوغ روائع تيم بورتون  ق�سّ

يفتقر   Jack the Giant Slayer
اإىل ال�ضحر والرومان�ضية والذكاء

�ضيينا ميلر: حياتي تتمحور 
حول طفلتي وكلبي 

�الآن حياتها  �أ�شبحت تف�شل  �أنها  �شيينا ميلر،  �لربيطانية  �لنجمة  �أكدت 
 18( مارلو  �الأوىل  �بنتها  �أ�شبحت  �أن  بعد  هوليوود  من  �أك��رث  �الأ�شرية 

�شهر�ً( �شغلها �ل�شاغل.
وذكر موقع )مرتو( �الإخباري �لربيطاين، �أن ميلر �لبالغة من �لعمر 31 
عاما �أكدت �أنها �أ�شبحت تتمتع بطاقة �أقل جتاه �لتمثيل و�لنجومية بعد �أن 

قررت تخ�شي�ص وقتها لرتبية �بنتها مارلو من خطيبها توم �شتوريدج.
وقالت ميلر: �إن �بنتي حتتكر كل وقتي. �إنني �أق�شي �أيامي يف عمل �لطعام 

�ملهرو�ص لها. و�أ�شافت: �أ�شبحت حياتي تتمحور حول طفلتي وكلبي.
و�أ�شارت �إىل �أنها ت�شعر باالرتياح الأنها تركت �حلياة �لفو�شوية �لتي عا�شتها 
�لع�شرينيات، لكنها �الآن ذ�قت طعم  ب�شبب عاقاتها �لعاطفية يف مرحلة 
�ال�شتقر�ر، فاأ�شبحت �أكرث هدوء�ً وحرية �أي�شاً، الأنها تخل�شت من مطاردة 

�الإعام �مل�شتمر لها، بعد �أن جتاوزت �لثاثن عاماً

كلوم  هايدي  �ل�شهرية  �الأملانية  �الأزي���اء  عار�شة  ترجع  مل 
غذ�ئية  بحمية  �الل��ت��ز�م  �إىل  �لر�شيق  قو�مها  يف  �لف�شل 

�شارمة �أو �أد�ء متريات بدنية �شاقة.
وك�شفت �لنجمة �حل�شناء )39 عاما( �أن �ل�شبب يف �حلفاظ 
ع��ل��ى ق��و�م��ه��ا �ل��ر���ش��ي��ق ه��و �ن��ف�����ش��ال��ه��ا ع��ن زوج��ه��ا �ملغني 
�حلن  ذل��ك  منذ  وقيامها  �ملا�شي،  �لعام  �شيل  �لربيطاين 

بدور �الأم و�الأب معا الأطفالها �الأربعة.
وقالت كلوم يف ت�شريحات ملجلة )بيبول( �الأمريكية: )�أنا 
�أب و�أم يف �شخ�ص و�ح��د، وال يوجد لدي وقت كثري  عمليا 

ملمار�شة �لريا�شة(.
�حلياة  يف  �لريا�شية  تدريباتها  �أدجم��ت  �أنها  كلوم  وذك��رت 
�ليومية منذ �نف�شالها عن �شيل �لعام �ملا�شي، وقالت خال 
�لريا�شية  �الأح���ذي���ة  م��ن  �جل��دي��دة  جمموعتها  تقدميها 
�أجنل�ص:  ل��و���ص  )ب��االن�����ص( يف  �الأم��ريك��ي��ة  �الأزي����اء  ل�شركة 
�أو  �أو �جت��ول م��ع كلبي و�الأط��ف��ال  )�ت��رج��ل خ��ال �لت�شوق 

�قفز على �لرت�مبولن يف �حلديقة(.
و�أ�شافت كلوم �أنها تتخل�ص من حو�يل ع�شرين كيلوجر�ما 
تزيدهم يف كل حمل بدون �تباع حمية غذ�ئية، وقالت: )مل 

�لتزم مطلقا بحمية غذ�ئية حقيقية(.
ويف �ملقابل �أو�شحت كلوم �أن �حلفاظ على �لر�شاقة ال ميكن 
�أن يتم بدون �تباع نظام غذ�ئي �شحي، مو�شحة �أنها حينما 
تطهو فاإنها ال تطهو �إال طعاما �شحيا، و�أنها عندما تذهب 
�إىل �ملطعم تتخلى عن تناول �ملعكرونة و�لبيتز� �لتي يحبها 
مر�عاة  يف  يكمن  �لر�شاقة  �شر  �أن  كلوم  وذك���رت  �أطفالها. 
�الهتمام  )ينبغي  وق��ال��ت:  �ل��ط��ع��ام،  م��ن  تناوله  ينبغي  م��ا 
يحتاجها  �لتي  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �أي  وفهم  �لتغذية  مبو�شوع 

�جل�شم و�ملو�د �لتي ال يحتاجها(.

هايدي كلوم: �ضر ر�ضاقتي قيامي بدور الأب والأم معًا

نحو   )Usual Suspectsو  X-Men( �شينغر  ب��ر�ي��ن  ي�شعى 
 Jack the Giant لو�شول �إىل م�شتوى �إبد�ع تيم بورتون مع فيلم�
�ل�شيء  بع�ص  عنيفة  جيدة  ن�شخة  �لعماق(،  قاتل  )ج��اك   Slayer
�أن  �إال  �لفا�شولياء(.  و�شجرة  )جاك  ق�شة  من  م�شاهدتها  ميكن  ولكن 

ن�شخته هذه تفتقر �إىل �ل�شحر و�لرومان�شية و�لذكاء.
�شركة  �شعار  يتحّول  عندما  �لبد�ية  �شارة  يف  �لف�شليان  �لدعابتان  ترد 
�شّف  �إىل   Usual Suspects م��ن  �مل�شتوحى  �ملنتجة  )�شينغر( 
�لق�شة  �رتباط  �إىل  ي�شري  ما  �لنهاية،  ويف  �لعمالقة،  بهم  �مل�شتبه  من 
دماءهم  �لعمالقة  ه��ذه  ت�شتم  �لذين  �لع�شرين  �الإنكليز(  ب�)�لرجال 

بعدما بد�أت تعاويذها �ل�شحرية.
الحظو� �أنني قلت )عمالقة(، �أي �أعد�د كبرية منها. ُو�شعت هذه �لق�شة 
�ملاألوفة عن ذلك �ل�شبي �ملز�رع �لذي ي�شيع ح�شان �لعائلة )يف �لفيلم( 
�لتي  �لعماقة  �لنبتة  �ل�شحرية،  �لفا�شولياء  حبوب  من  كي�ص  مقابل 
ت�شل �إىل �ل�شماء، ق�شر �لعماق، �لقيثارة �ل�شحرية، �الإوزة �لتي تبي�ص 

ذهباً وغريها من تفا�شيل يف �إطار �شبيه باألعاب �لفيديو.
�شاذجاً،   )Warm Bodies �ل�شبي )نيكوال�ص هولت من  ي��ز�ل  ال 
 Alice لكن �لفيلم ي�شم �أي�شاً �أمرية �شجاعة )�إليانور توملن�شون من
بال�شلطة  مهوو�ص  �شيد�ً  �إنقاذ،  �إىل  حتتاج   )in Wonderland
ينبغي  ماكغريغور(  )�إي���و�ن  وجندّياً  خ��د�ع��ه،  يجب  توت�شي(  )�شتانلي 
يتحول  هكذ�  قتلها.  يلزم  �لتي  كلها  �لعمالقة  ع��ن  ف�شًا  م�شادقته، 
�لفيلم �إىل ن�شخة عن The Princess Bride يعوزها �لكثري من 

�لفكاهة.
خال �ملقدمة �ملميزة، نرى جاك �ل�شاب و�إيز�بيل �ل�شابة ي�شتمعان �إىل 

تلك �الأ�شطورة �ملغناة عن �أر�ص �لعمالقة من �أهلهما.
بعد ع�شر �شنو�ت، يخفق جاك يف )حتمل �مل�شوؤولية( عندما يخ�شر �ملزرعة 
لر�هب لديه مهمة: �إي�شال حبوب �لفا�شولياء �ل�شحرية تلك �إىل مكان 
�آمن. يقع حادث، فتنمو �لبذور حاملًة �الأمرية معها نحو �ل�شماء. يقع 
�مللك )�إيان ماك�شاين �لذي يبدو �شخيفاً يف ماب�شه( يف حرية من �أمره 

وير�شل جمموعة من �جلنود �إىل �أعلى �لنبتة للعثور عليها.
يف هذه �ملرحلة، يلتقي جاك �إملونت، قائد حر�ص مذهل يعطيه ماكغريغور 
كربياء طيار حمارب من �حلرب �لعاملية �لثانية. لكن ق�شة �شعره موؤ�شفة 
حّقاً. كذلك يعار�ص جاك خطة رودريك، �لذي يوؤديه توت�شي ب�شيء من 
�أ�شنانه،  بن  �لفجوة  تلك  فيها  ُيظهر  �لتي  �للحظة  ويف  �ل�شرير.  �مل��رح 

يدرك مرتادو �ل�شينما �الأكرب �شّناً َمن يحاول �أن يقّلد: �شخ�شية �شريرة 
على طر�ز تريي طوما�ص، �شخ�شية ت�شتطيع �لعمالقة )�لتعامل( معها. 
نرى حلظات مرحة تذّكرنا باأفام Shrek يف �لكرنفال �لذي ُيقام عند 
�لكّتاب  جمموعة  لكن  و�الأ�شر�ر.  �الأبطال  يت�شلقها  فيما  �لنبتة،  قاعدة 
�لكبرية )من بينهم كري�شتوفر ماكاري( مل ت�شتطع �لتو�شل �إىل عبارة 

م�شحكة يقولها ماك�شن. كذلك ي�شيع بيل نيغي �مل�شحك د�خل عماق 
�شخم له ر�أ�شن تبدو كلفة حتريكه باهظة.

�الإعد�د  �شينغر يف  �لفيلم ككل. فرغم خ��رب�ت  �الأم��ر عينه على  ينطبق 
باهظة  زجاجية  حلية  على  �إال  �لفيلم  يف  نح�شل  ال  �مل��ذه��ل،  �خل��ي��ايل 

�لثمن، ت�شتحق �أن نتاأملها قليًا، �إال �أنها لي�شت كنز�ً ثميناً.
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العنب الربي يحاربة ال�ضمنة
 

ت��ز�ي��د �خلايا  �ل��ربي ق��د مينع  �أن �لعنب  �أمريكية ج��دي��دة  �ك��دت در����ش��ة 
�لدهنية وبالتايل مينع �ل�شمنة.

جامعة  يف  �لباحثن  �أن  �الأم��ريك��ي  ديلي  �شاين�ص  موقع  �ليه  ��شار  ما  ه��ذ� 
تك�شا�ص للن�شاء، وجدو� �أن مادة �لبوليفينول �ملوجودة يف �لعنب �لربي تلعب 
�كت�شاب خايا غري  �ل�شحمية، وهي حت��ارب عملية  يف تطّور �خلايا  دور�ً 
متخ�ش�شة ملز�يا خا�شة باخلايا �ل�شحمية �لتي تعمل على تكوين وتخزين 

�ل�شحوم.
�إن  �أرى  �أن  �أردت  ���ش��ي��و�ين م���وغ  �ل��در����ش��ة  �مل�����ش��وؤول��ة ع��ن  �ل��ب��اح��ث��ة  وق��ال��ت 
م�شتوى  على  �ل�شمنة  مينع  �أن  ميكن  �ل��ربي  �لعنب  يف  �لبوليفينول  ك��ان 

�جلزيئات.
و�أجرت �لعاملة در��شتها على �أن�شجة مزروعة �أخذت من �لفئر�ن، حيث �أظهر 

�لبوليفينول خا�شية منع �خلايا �ل�شحمية من �لتمايز.
وتبّن �أن �أعلى جرعات �لبوليفينول �مل�شتخل�ص من �لعنب �لربي �أدت �إىل 
�نخفا�ص بن�شبة %73 يف ن�شبة �لدهون فيما �أدت �أقل جرعة �إىل �نخفا�ص 

ن�شبته %27 يف ن�شبة �لدهون باالأن�شجة.
وقالت �لباحثة ما زلنا بحاجة الختبار هذه �جلرعات على �لب�شر، لنتاأكد 

من عدم قيامها باأي تاأثري عك�شي، وروؤية فعاليتها.

الأملا�ض

يعرف  ال  م���ن���ا  م����ن 
فاالأملا�ص  �الأمل����ا�����ص، 
تر�شيع  يف  ي�شتخدم 
و�لتيجان.  �حل���ل���ي 
ت�����ع�����دت  �ن������������ه  �إال 
�الأملا�ص  ��شتخد�مات 
�ك����رث  ه������و  م������ا  �إىل 
فيمكن  ذل������ك،  م����ن 
لتحديد  ��شتخد�مه 
كما  �لنجوم،  ح���ر�رة 
�الأطباء  ي�شتخدمه 
يف �مل�����ش��ارط �حل���ادة 

الإز�لة �الأور�م.
وي����ت����ك����ون �الأمل�����ا������ص 

و�جلر�فيت،  �لفحم  منها  يتاألف  �لتي  �مل��ادة  نف�ص  وه��ي   ،C �لكربون  من 
باختاف طريقة �لتكون، فاالأملا�ص تعر�ص منذ ماين �ل�شنن يف �لطبقة 
�لعليا حتت ق�شرة �الأر�ص �إىل �حلر�رة و�ل�شغط �ل�شديدين �لناجمن عن 

�حلجارة �لرب�كنية �لذ�ئبة مما جعلها تتبلور على �شكل �ملا�ص حجري.

استير هانافورد أمام متثال عمالق لغوريال قبل حضورها عرض الفيلم املوسيقي كينج كوجن في ملبورن. )أ ف ب(

؟ واأغلى  اأثمن  اللآلئ  انواع  • اأي 
 �ال�شود و�الزرق 

من اأنتج احلديد الزهر عام 600 قبل امليلد هم؟ • اول 
�ل�شينيون

يف  كوبنهاغن  يف  الب�سرية  ل��لأع��راق  متحف  اأول  اأن�����س��اأ   •
الدمنارك عام؟

1846
• ما هي اول دولة عربية ت�سدر طوابع بريدية عليها كلمة 

بريد باللغة العربية؟
�ل�شعودية

• تعتر زهرة يلنغ يلنغ من اقدم الزهور العطرية املعروفة 
فماذا يعني ا�سمها؟

زهرة �الزهار

�إحدى غدد �للعاب هي تنتج مادة تكون �شامة لفري�شة �الأفاعي.  �ل�شامة،  �الأفاعي  �أنو�ع  يف  �أنه  تعلم  • هل 
بع�ص �الأفاعي لديها �شم يكفي لقتل فيل. و�أخرى لديها �شم خفيف. رمبا هناك حو�يل 200 �أفعى �شامة من 

�أ�شل 412 �أفعى معروفة ميكن �أن تعترب خطرية على �الإن�شان. 
فوق �أنياب �الأفعى متاماً هناك فتحة توؤدي �إىل �لغدة �ملنتجة لل�شم. عندما تع�ص �الأفعى ذ�ت �الأنياب �خللفية 
ي�شيل �ل�شم يف �الأخاديد �إىل �جلرح �لذي فتحه �لناب. �لكوبر� �لنفاثة ت�شتطيع ر�ص �ل�شم من نابيها، بنف�ص 
�لطريقة �لتي ير�ص بها �ملاء من بخاخ هذه �لكوبر� ت�شوبهما نحو عيون �لفري�شة ويوؤدي �شمها �إىل �لعمى 

�لفوري. 

 كان جلحا بيت كبري وجميل له حديقة و��شعه وجاء وقت ��شطر فيه جحا �إىل �ن يعر�ص بيته للبيع ولكن قبل 
ذلك و�تته فكرة غريبة هى �ن ي�شتمر يف �ملجئ �إىل �لبيت و�لر�حة فيه فبنى و�شط �حلديقة �شاهد من �لرخام 
�أي لوحة رخامية كبرية كتب عليها هنا ترقد جدتي �حلبيبة �لغاليه �ل�شاحرة �لتى تلبي كل ما يطلب منها .. 
رحم �هلل جدتي.  باع جحا بيته مببلغ كبري جد�ً �شريطة �ن ياأتي كل يوم ليجل�ص مع قرب جدته لتلبي طلباته كما 
يزعم وو�فق �شاحب �لبيت �جلديد على ذلك وهنا ح�شر جحا يف �ليوم �الأول وجل�ص �شاعتن بجو�ر قرب جدته 
يبكيها ويقول �نه يعي�ص بعيد�ً عنها ويرجو منها �ن ت�شاحمه ويظل يبكي �إىل �ن يرق قلب �شاحبة �لبيت فتاأتي له 
بالطعام و�ل�شاي .. ��شتمر كل يوم ياأتي على هذه �حلال وبد�أ من �شاعتن �نتهى �إىل �ن ياأتي كل يوم منذ �ل�شباح 
وحتى م�شاء نف�ص �ليوم فيتناول �الفطار و�لغذ�ء و�لع�شاء وهو يبكي.  مع تكر�ر زيار�ت جحا لقرب جدته �ح�ص 
�شاحب �لبيت بال�شيق وباأنه يعي�ص يف بيت وجحا ولي�ص يف بيته فقد ��شبح ي�شاطرهم طعامهم ويفرت�ص �ر�ص 
�حلديقة لينام وكاأنه يف بيته متاماً، ويف �حد �الأي��ام �شمع جحا �شاحب �لبيت يقول لزوجته �ن جحا قد زودها 
�لذي  �للعن  �لقرب  ب�شبب هذ�  ذلك  بيته وكل  وكاأنه يف  �مل�شاء  �ل�شباح وحتى  ياأتي منذ  �لعيال فهو  �م  يا  كثري�ً 
يقول �ن جدته ترقد فيه وهى تلبي كل ما يطلب منها فهل هذ� معقول �نت ت�شدقن �ن �المو�ت يلبون طلبات 
�الحياء فقالت زوجته ال �دري ولكن ما ر�أيك �ن جنرب �ن نطلب منها �شيئاً عندما يذهب جحا ناأتي �إىل �لقرب 
ونطلب منه �شيئاً فقال ح�شناً لنطلب مائه دينار ولننظر �ن حدث ذلك فعًا ف�شيمكننا �ن ن�شبح �ثرياء �ن جعلنا 
�لنا�ص يدفعون نقود�ً مقابل زيارة �ل�شاهد ليلبي طلباتهم .. فوجئ جحا بهذ� �لعر�ص وقرر �مر�ً .. ذهب �إىل باب 
�حلديقة ثم فتحه و�غلقه ب�شوت عايل و��شرع و�ختباأ بن �ل�شجري�ت فظن �هل �لبيت �نه رحل فاأ�شرع �لرجل 
وزوجته ووقفا بجو�ر �لقرب وقالت �ملر�أه �متنى �ن تلبي ند�ئي �يتها �ل�شيدة �لكرمية ومتنحيني مائه دينار فقط 
وهنا �شمع �الثنان �نن خفيف �شادر من �لقرب فخافا ودخا �لبيت م�شرعن فقام جحا وت�شلل وو�شع مائه دينار 
فوق �لقرب وذهب �إىل بيته ويف �ل�شباح وجد �شاحب �لبيت �ملائه دينار فوق �لقرب ف�شرخ حتى �تت زوجته وكاد� 
�الثنان يقعان �ر�شاً من �شدة فرحهما .. بعد قليل �تى جحا ومعه �ملبلغ �لذي قب�شه من بيع �لبيت وقال للرجل 
�شاحمنى ال ��شتطيع �ن �عي�ص بعيد�ً عن جدتي فقد جاءت يل يف �ملنام وقالت عد �إىل بيتك هنا كاد �شاحب �لبيت 
�ملال  �شاأعطيك بع�ص  �تركه لك  �لبيت هى و�الوالد وال ميكن �ن  �ن ي�شاب ب�شدمه ف�شرخ وقال �حبت زوجتى 
وترتكه يل .. وحاول كثري�ً مع جحا حتى و�شا يف �لنهاية �إىل �ن دفع �شاحب �لبيت �إىل جحا �لثمن م�شاعفاً مرة 
�خرى طمعاً يف ��شتغال �لقرب لتحقيق كل طلباتهم وخرج جحا �مامهم وهو يبكي ويقول �شاحميني يا جدتي 

�شاحميني لقد �حبك ��شحاب �لبيت مثلي متاماً و�شيقومان بالو�جب فاأرجو �ن تلبي لهم كل طلباتهم.

جحا والقرب امل�سحور 

اإتباع نظام غذائي منخف�س الربوتني يطيل العمر

التحفيز املغناطي�ضي
 ملعاجلة الكتئاب

 

ك�شفت �حدث �البحاث �لعلمية عن تقنية تعرف با�شم �لتحفيز �ملغناطي�شي 
لتن�شيط  �ملغناطي�شية  �لنب�شات  ت�شتخدم  تقنية  وه��ي  �جلمجمة،  ع��رب 

مناطق رئي�شية يف �لدماغ، لعاج �الكتئاب.
حيث تعمل هذه �لنب�شات على زيادة ن�شاط �خلايا �لع�شبية يف �ملخ وتغيري 

مز�ج �ملري�ص، كما �عتمد مركز �لطب �لنف�شي يف لندن.
عرب  �ملغناطي�شي  �لتحفيز  تقنية  ب���اأن  �الآن  ي��ع��ت��ق��دون  �الأط���ب���اء  �أن  غ��ري 
ال  �ل��ع��اج،  م��ن  ج��دي��د�ً  ن��وع��اً  �الكتئاب  ملر�شى  توفر  �أن  ميكن  �جلمجمة 

يحمل تاأثري�ت جانبية كثرية.
يعاين �شخ�ص و�حد من بن كل ع�شرة �أ�شخا�ص تقريبا من �الكتئاب، وال 
�أولئك �الأ�شخا�ص للعاجات، مثل �لعقاقري  %10 من  ي�شتجيب حو�يل 

�مل�شادة لاكتئاب.

عامر �شيف 
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.

معاذ اأحمد �شالح
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.

علياء ال�شام�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�للحوم  يف  �ل��ربوت��ن  ن�شبة  خف�ص  �إن  بريطانيون  باحثون  ق��ال 
�شر  يك�شف  وقد  �لعمر  ويطيل  �ل�شيخوخة  يبطئ  قد  و�الأ�شماك 

�حلياة �ملديدة.
منخف�شة  حمية  �ت��ب��اع  �أن  �ل��وق��ت  بع�ص  منذ  �لعلماء  ويعتقد 
ولكن  �لعمر،  تطيل  قد  �ملئة  يف   60 بن�شبة  �حل��ر�ري��ة  �ل�شعر�ت 
ولي�ص  �لربوتينات  خف�ص  �إن  �الآن  يقولون  بريطانين  باحثن 

�ل�شعر�ت �حلر�رية هو �شر �حلياة �ملديدة.
وهذ� يعني، بح�شب �لبع�ص، �أن �لتقليل من �الأطعمة �لتي حتتوي 
على �لربوتينات مثل �للحوم و�الأ�شماك وبع�ص �أنو�ع �ملك�شر�ت قد 
يطيل �لعمر من دون �حلاجة �إىل خف�ص وجبات �لطعام �ليومية. 
يف  �ل�شحية  �ل�شيخوخة  معهد  م��ن  بايرب  ماثيو  �لدكتور  وق��ال 

�لبديل  �إن  �خلمي�ص  �ليوم  تلغر�ف  ديلي  ل�شحيفة  لندن  جامعة 
من ذلك قد يكون �تباع نظام غذ�ئي نباتي.

وبينت در��شات �أجريت على �حليو�نات من بينها �لقردة �أن �لتقليل 
من تناولها للطعام مفيد لل�شحة وقد يزيد عمرها.

يف   30 بحو�يل  �حل��ر�ري��ة  �ل�شعر�ت  خف�ص  �أن  �لباحثون  ووج��د 
�ملئة قد يخف�ص خطر �ال�شابة باأمر��ص �لقلب و�ل�شرطان بن�شبة 

�لن�شف ويزيد �لعمر بن�شبة �لثلث.
�لقول  مثل  �شهلة  لي�شت  �مل�شاألة  �أن  �إىل  بايرب  �لدكتور  وخل�ص 
�أطول  لفرتة  تعي�ص  كي  �ملك�شر�ت  من  �أك��رث  �أو  �أق��ل  كمية  تناول 
�لتي  �الأطعمة  يف  �لربوتينات  ت��ن��اول  يف  �ل��ت��و�زن  ه��و  �ملهم  ولكن 

تختارها .

روان ي�رسي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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