
كالليت�إن   - جبعون  �شموئيل  د.  يقول 
بني  م���  الف��شلة  ال��زم��ن��ي��ة  ال��ف��رة  ان 
الذه�ب  وم��وع��د  الع�ش�ء  وج��ب��ة  ت��ن���ول 
خطر  ب��زي���دة  كبرية  عالقة  له�  للنوم 
اإىل  واندف�عه�  املعدة  اأحم��ض  ارت���داد 
امل���ريء )اال���ش��رج���ع(، ه��ذا م��� يقوله 

ب�حثون ي�ب�نيون.
و ي��ك��ت��ب ال���دك���ت���ور ����ش���ي���وارو ب����وج يورا 
الي�ب�ن  يف  اأو�شك�  ج�معة  من  وزمالئه 
يف مق�ل ن�شر يف املجلة الطبية )املجلة 
االأم���ري���ك���ي���ة ل��ط��ب امل���ع���دة واالأم����ع�����ء( 
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ظ�هرة  من  يع�نون  الذين  االأ�شخ��ض 
تن�ول  بعدم  ريفلك�ض  اأو  )اال�شرج�ع( 
����ش����ع����ت م���ن موعد   3 ال���ط���ع����م ق��ب��ل 

خلودهم للنوم .
الوا�شح  النق�ض  اإىل  اإ�ش�فة  وي�شيف: 
ال��ط��ب��ي��ة، ف���إن��ه لي�ض من  يف االإف������دات 
الذين  االأ�شخ��ض  ك�ن  اإذا  م�  الوا�شح 
يع�نون من اال�شرج�ع يتميزون فعال 
ب�أنهم يخلدون للنوم بعد فرة ق�شرية 

من تن�ولهم لوجبة الع�ش�ء .
العالقة م� بني  الب�حثون  وقد فح�ض 
من  ق�شرية  ف��رة  بعد  للنوم  ال��ذه���ب 
ب��ني ظ�هرة  الع�ش�ء وم���  ت��ن���ول وج��ب��ة 
اال���ش��رج���ع. و����ش����رك يف ه���ذا البحث 
اال�شرج�ع  من  يع�نون  �شخ�ش�   147
ت�ريخ  لهم  �شخ�ش�   294 و  )احلرقة( 
ظ�هرة  م��ن  يع�نوا  ومل  م�ش�به،  طبي 
�شبقت  التي  ال�شنة  خ��الل  اال�شرج�ع 
امل�ش�ركني  من  وطلب  الدرا�شة.  اإج��راء 
الفرة  فح�ض  ا�شتبي�ن  على  االإج���ب��ة 
ال��زم��ن��ي��ة م��� ب��ني االن��ت��ه���ء م��ن تن�ول 
وجبة الع�ش�ء واخللود للنوم.وقد وجد 
بني  م�  للغ�ية  قوية  عالقة  الب�حثون 
من  ق�شرية  ف��رة  بعد  للنوم  ال��ذه���ب 
االإ�ش�بة  وب���ني  ال��ع�����ش���ء  وج��ب��ة  ت��ن���ول 

بظ�هرة اال�شرج�ع.
ال��ذي��ن ق�شوا  ب���الأ���ش��خ������ض  ف��م��ق���رن��ة 
قبل خلودهم  يزيد  اأو  �ش�ع�ت   4 فرة 
ل��ل��ن��وم، ك����ن االأ���ش��خ������ض ال��ذي��ن ن�موا 
من  االأق���ل  على  �ش�ع�ت   3 م�شي  قبل 
عر�شة  اأك���ر  الع�ش�ء  لوجبة  تن�ولهم 

ب�ال�شرج�ع،  ب�الإ�ش�بة  مرة   7.45 ب� 
الت�أثريات  ح�����ش���ب  مت  اأن  ب��ع��د  وذل����ك 
الكحول  و���ش��رب  ك���ل��ت��دخ��ني  االأخ�����رى 

والوزن الزائد.
الزمنية مل  الفرة  اأن ه��ذه  وق��د تبني 
اأو�ش�ط املر�شى  تكن خمتلفة كثريا يف 
ي���ع����ن���ون من  ك�����ن����وا  ال����ذي����ن   38 ال������ 
اال���ش��رج���ع ال��ذي مل ي���وؤدي اإىل �شرر 
ل��غ�����ش���ء امل����ريء ويف اأو����ش����ط ال���� 109 
اأحم��ض املعدة قد  مري�ض الذي ك�نت 
ت�شببت لهم يف اأ�شرار والته�ب يف غ�ش�ء 

املريء.
وي�����ش��ري ط���ق��م ال��دك��ت��ور ب���وج ي���ورا اإىل 
اأن��ه رغم ذل��ك، ف���إن م�شي فرة زمنية 
واخللود  الع�ش�ء  ت��ن���ول  ب��ني  م���  اأق�شر 
للنوم ك�ن له عالقة كبرية بزي�دة خطر 
ال  ال��ذي  اال�شرج�ع  بكل من  االإ�ش�بة 
يوؤدي اإىل اأ�شرار لغ�ش�ء املريء وكذلك 
اإىل مثل هذه  ي��وؤدي  ال��ذي  اال�شرج�ع 

االأ�شرار.
وق�����د ب���ل���غ���ت ن�����ش��ب��ة خ���ط���ر االإ����ش����ب���ة 
ب���ال���ش��رج���ع ل���دى م��ن ك���ن��ت الفرة 
تن�ولهم  ب���ني  م����  ال��ف������ش��ل��ة  ال��زم��ن��ي��ة 
ل��ل��ع�����ش���ء واخل���ل���ود ل��ل��ن��وم اأق�����ش��ر من 
ال��ذي��ن مل  ل��دى   5.86 �ش�ع�ت  ث��الث 
اأ�شرار يف غ�ش�ء  اإىل  اال�شرج�ع  يوؤدي 
الذي  االأ���ش��خ������ض  اأن  امل����ريء يف ح��ني 
ك����ن���وا ي��ع���ن��ون اأ����ش���ال م���ن اإ����ش����ب���ة يف 
غ�ش�ء املريء فقد بلغت الن�شبة لديهم 
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ق�شوا  الذين  ب�الأ�شخ��ض  مق�رنة  هذا 
�ش�ع�ت.  اأرب���ع  م��ن  اأط���ول  ف��رة زمنية 
على �شوء هذه النت�ئج يقول الب�حثون 
�شتتمثل يف فح�ض  الت�لية  اإن اخلطوة 
اأكر من  اإذا ك�ن اخللود للنوم بعد  م� 
ثالث �ش�ع�ت من تن�ول الع�ش�ء يقلل اأو 

يح�شن من اأعرا�ض اال�شرج�ع. 
اال���ش��رج���ع ه��و ظ���ه��رة ���ش���ئ��ع��ة لدى 
ال��ك��ث��ري م��ن االأ���ش��خ������ض، وي�����وؤدي اإىل 
احلرقة يف اأح�شن االأحوال واإىل اأ�شرار 
ا�شتمر  م����  اإذا  امل�����ريء  غ�����ش���ء  ت�����ش��ي��ب 
لفرة طويلة. هذه االأ�شرار قد تتطور 
اإىل  ي�����وؤدي  ق���د  ال��ت��ه���ب  اإىل  وت��ت��ح��ول 
يتم  مل  اإذا  امل���ريء  ب�شرط�ن  االإ���ش���ب��ة 

عالجه.
ف���إن اال�شرج�ع هو  ذل��ك،  اإ�ش�فة على 
لل�شع�ل،  �شيوع�  االأك��ر  االأ�شب�ب  اأح��د 
اإىل  امل���رت���دة  امل���ع���دة  اأح���م��������ض  اأن  ك��م��� 
البلعوم قد توؤدي اإىل االإ�ش�بة ب�لته�ب 
الرئة املتكرر اإذا م� و�شلت اإىل الق�شبة 
املتع�رف عليه يف  العالج  اأم�  الهوائية. 
يف  فيتمثل  الظ�هرة  لهذه  االأي����م  ه��ذه 
اأدوية مثل لوزيك كونروليك ولنتون، 
زنتيك  دواء  م��ث��ل  االأق�����دم  اأالأدوي������ة  اأو 

وج��شرو.
اإف��راز االأحم��ض يف  هذه االأدوي��ة تقلل 
اال���ش��ت��م��رار يف تن�وله�  اأن  امل��ع��دة، غ��ري 
اأخرى.الن�ش�ئح  م�ش�كل  اإىل  ي��وؤدي  قد 
الب�شيطة ك�المتن�ع عن اال�شتلق�ء بعد 
تن�ول الطع�م ورفع راأ�شية ال�شرير عند 
اأع��ل��ى بعدة  ال��راأ���ض  ال��ن��وم بحيث يكون 
القدمني  م�����ش��ت��وى  ع���ن  ���ش��ن��ت��ي��م��رات 
بل  اأن تخفف  �ش�أنه�  م��ن  ال��ن��وم  خ��الل 
اال����ش���رج����ع وجميع  ظ����ه���رة  ومت���ن���ع 

االأ�شرار املتعلقة به�.
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الدهون امل�سبعة لي�ست بهذا ال�سوء 
طوال خم�شني ع�م� ك�ن الن��ض ُين�شحون بتقليل اأكل الدهون احليوانية 

والزبدة بينم� يتن�ولون املزيد من زيت دوار ال�شم�ض وال�شمن ال�شن�عي.
لكن العلم�ء االأمريكيني ي�شككون االآن يف احلكمة التقليدية ويت�ش�ءلون 

م� اإذا ك�ن ال�شمن ال�شن�عي اأكر �شررا على ال�شحة طوال الوقت.
ومن املعروف اأن تقليل الدهون احليوانية امل�شبعة يخف�ض الكولي�شرول، 
ومن ثم فهو يقلل خطر االإ�ش�بة ب�لنوبة القلبية. لكن التحليل اجلديد 
لدرا�شة اأجريت يف اأواخر �شتيني�ت و�شبعيني�ت القرن امل��شي وك�نت بع�ض 
يتبعون  ك�نوا  الذين  الن��ض  اأن  ك�شف  قد  عقود  ط��وال  مفقودة  بي�ن�ته� 
الن�شيحة التقليدية وا�شتبدلوا ال�شمن ال�شن�عي ب�لزبدة م�توا اأ�شرع من 

اأولئك الذين مل يغريوا نظ�مهم الغذائي.
ال���والي����ت املتحدة  ال��وط��ن��ي��ة لل�شحة يف  امل��ع���ه��د  ال��ب���ح��ث��ون م��ن  وي��ق��ول 
على  انعك��ش�ت مهمة  له�  يكون  اأن  اإليه� ميكن  تو�شلوا  التي  النت�ئج  اإن 

التو�شي�ت الغذائية يف الع�مل اأجمع.
اأج��ري��ت يف  درا���ش��ة قلبية  التحقيق يف  اإع����دة  االأم��ريك��ي��ون  العلم�ء  وق��رر 
1966 و1973، الأن��ه��� ك�نت  ع����م  ب��ني  االأ���ش��رال��ي��ة،  ���ش��ي��دين  م��دي��ن��ة 
اال�شتهالك  ت�أثري  الختب�ر  ع�شوائي�  املخت�رة  الوحيدة  املراقبة  الدرا�شة 
املتزايد حلم�ض اأوميغ� 6 الدهني غري امل�شبع، املعروف اأي�ش� ب��شم حم�ض 
6 هو اأكر الدهون غري امل�شبعة  اأوميغ�  اللينوليك. وحم�ض اللينوليك 
يف  كبرية  بكمي�ت  ويوجد  الغربية،  الغذائية  الوجب�ت  معظم  يف  انت�ش�را 
ويف  ال�شوي�  وفول  والع�شفر  ال�شم�ض  ودوار  ال��ذرة  مثل  النب�تية  الزيوت 
ال�شمن امل�شنوع من هذه الزيوت. وقد �شملت معظم درا�ش�ت التدخالت 
الغذائية تغيريات متعددة. وك�نت الدرا�شة االأ�شرالية هي الوحيدة التي 

بحثت على وجه التحديد يف ت�أثري اال�شتهالك املتزايد الأوميغ� 6.

ال جترب طفلك على تناول الطعام 
اإجب�ر  من  االآب����ء  كوليت�شكو  بريتهولد  االأمل����ين  االأط��ف���ل  طبيب  ح��ّذر 
اأطف�لهم على تن�ول الطع�م، موؤكداً على اأنه ينبغي على االآب�ء اأن ي�شمحوا 
لهم بتحديد كمية الطع�م التي يرغبون يف تن�وله�. و�شدّد الربوفي�شور 
كوليت�شكو، اخلبري لدى �شبكة ال�شحة �شبيلك للحي�ة مبدينة بون، على 
�شرورة اأال يجرب االآب�ء طفلهم على تن�ول كمي�ت اإ�ش�فية من الطع�م، 
اإ�ش�رات  التعرف على  الطفل  واإال لن يتعلم  ب�ل�شبع،  �شعر  اأنه قد  ط�مل� 
ال�شبع لديه والوثوق فيه�. واأ�ش�ف الطبيب االأمل�ين اأنه ال يوجد اأي داع 
الأن يقلق االآب�ء اإذا مل يرغب الطفل يف تن�ول جميع اأنواع اخل�شروات، 
مو�شح�ً اأنه يجب عليهم خالل االأعوام االأوىل من عمر طفلهم جتربة 
نوعي�ت جديدة من الطع�م معه ب�شورة م�شتمرة، مع االأخذ يف اعتب�رهم 
اأنه غ�لب�ً ال يقبل االأطف�ل ال�شغ�ر والُر�شع مذاق االأطعمة اجلديدة اإال 
بعد ثم�ين اإىل ع�شر حم�والت على االأقل. اأم� اإذا ا�شتمر رف�ض االأطف�ل 
لنوعي�ت معّينة من الطع�م، حتى بعد العديد من حم�والت االآب�ء معه، 
االآب���ء بتقبل هذا االأم��ر بب�ش�طة، الأنه من الطبيعي  ين�شح كوليت�شكو 

جدا اأال ُيف�شل الطفل نوعي�ت معينة من االأطعمة.

التلفاز يراكم ال�سحوم لدى االأطفال 
كلم� ارتفع عدد �ش�ع�ت م�ش�هدة االأطف�ل للتلف�ز ازداد لديهم مق��ض 
اأجريت يف معهد  درا�شة  اإليه  الدهون، هذا م� خل�شت  ون�شبة  اخل�شر 

بنينغنت لالأبح�ث الطبية يف الوالي�ت املتحدة االأمريكية.
واأراد الب�حثون ا�شتق�ش�ء العالقة بني م�ش�هدة التلف�ز والبدانة لدى 
االأطف�ل، فوجهوا اهتم�مهم اإىل الدور الذي ي�شطلع به وجود تلف�ز يف 

غرفة نوم االأطف�ل وت�أثريه على توزيع ال�شحوم يف اأج�ش�مهم.
وفح�ض فريق العمل عينة �شملت 369 طفال تراوحت اأعم�رهم بني 
حيث جرى ت�شجيل مق��ض اخل�شر وقراءات الدهني�ت  ع�م�،  و18   5
الت�شوير  ب��شتخدام  وذل���ك  اجل�شم  �شحوم  ون�شبة  ال���دم  يف  وال�شكر 
ب�لرنني املغن�طي�شي. ويعمد الكثري من االآب�ء اإىل و�شع تلف�ز يف غرفة 
نوم االأطف�ل حتى يتمكنوا من م�ش�هدة براجمهم يف غرفة املعي�شة دون 
التعر�ض لالإزع�ج من قبل اأبن�ئهم، ف�أوق�ت عر�ض الربامج الكرتونية 
يدفعهم  االآب����ء مم�  ي�ش�هده�  التي  ال��ربام��ج  ف��رات  مع  تتع�ر�ض  قد 
امل��شية  ال�شنوات  وخالل  االأبن�ء.  غرفة  يف  منف�شل  تلف�ز  لتخ�شي�ض 
ارتفعت معدالت زي�دة الوزن والبدانة لدى االأطف�ل لتبلغ %10 على 
امل�شتوى الع�ملي، وترتبط �شمنة االأطف�ل ب�لعديد من امل�ش�كل الع�طفية 
وال�شحية وخ��شة ا�شطراب�ت االأكل ومر�ض ال�شكري وارتف�ع الدهني�ت 
الب�حثون عالقة  البي�ن�ت، وجد  ال��دم. وبعد حتليل  والكول�شرول يف 
تلف�ز يف غرفة  ف��وج��ود  االأط��ف���ل،  ل��دى  ال�شحوم  وت��راك��م  التلف�ز  ب��ني 
اأكرب من  نوم الطفل يرتبط بقي��ش�ت حميط خ�شر مرتفعة وبن�شبة 
الدهون يف اجل�شم. فم�ش�هدة التلف�ز قد تقلل من الوقت الذي يق�شيه 
الطفل يف االألع�ب واالأن�شطة البدنية ب�الإ�ش�فة اإىل تن�وله املزيد من 
االأغذية ال�شريعة واحللوي�ت اأثن�ء اجللو�ض على التلف�ز، مم� يوؤدي اإىل 

تكد�ض الدهون وزي�دة الوزن.

كلما ازداد وزنك نق�ص عمرك 
تو�شلت درا�شة اأجراه� ب�حثون يف مركز الوق�ية والتحكم يف االأمرا�ض 
اأن زي�دة الوزن ترفع احتم�الت الوف�ة وب�شورة  ب�لوالي�ت املتحدة اإىل 
وفق  وحلله�  طبية  درا���ش��ة   97 بي�ن�ت  البحث  فريق  وراج��ع  ط��ردي��ة. 
ت�شتخدم  التي  االإح�ش�ئي  التحليل  ط��رق  اإح��دى  وه��ي  امليت�،  طريقة 
فتجمع  املنف�شلة،  الدرا�ش�ت  من  كبري  عدد  من  نت�ئج  على  للح�شول 
 270 2.8 مليون �شخ�ض واأك��ر من  الب�حثني معلوم�ت حول  لدى 
األف ح�لة وف�ة. وق�شم الب�حثون العينة اإىل اأربع جمموع�ت وفق� ملع�مل 
على  مق�شوم�  ب�لكيلوغرام  ال�شخ�ض  وزن  ي�ش�وي  ال��ذي  اجل�شم  كتلة 
اأ�شح�ب الوزن الطبيعي  مربع طوله ب�ملر، ف�ملجموعة االأوىل �شمت 

الذين يقع مع�مل كتلة اجل�شم لديهم بني 18.5 و25.

م�����س��ت��خ��دم��و ف��ي�����س��ب��وك 
ي����ع����زف����ون ع�����ن امل����وق����ع 
جديدة  درا�����ش����ة  ن���ت����ئ���ج  اأظ����ه����رت 
اأج���راه���� م��رك��ز ب��ي��و  ل��الأب��ح���ث اأن 
%60 م��ن م�شتخدمي  اأك��ر م��ن 
م����وق����ع ال����ت����وا�����ش����ل االج���ت���م����ع���ي 
املوقع  ع��ن  ينقطعون  )في�شبوك( 
طواعية مرة واحدة على االأقل ملدة 
اأكر، ب�شبب عدم توافر  اأو  اأ�ش�بيع 
اأو  املحتوى  امللل من  اأو  ك���ف  وق��ت 

اأحداث درامية كثرية.
عينة  �شملت  التي  الدرا�شة  وبينت 
م���ن اأك����ر م���ن األ����ف ���ش��خ�����ض ب�لغ 
املتحدة  ال�����والي������ت  يف  ي��ع��ي�����ش��ون 
االأول،  اأم�������ض  ن��ت���ئ��ج��ه���  ون�������ش���رت 
الرئي�شية  االأ����ش���ب����ب  ب���ني  م���ن  اأن 
النقط�ع امل�شتخدمني عن في�شبوك 
ال���ع���م���ل، وف���ق���دان  االن����ه����م�����ك يف 
اإليه على  االهتم�م ب�ملوقع والنظر 
اأحداث  للوقت، ووق��وع  اإ�ش�عة  اأن��ه 
درام����ي����ة ك���ث���رية ب���ني االأ����ش���دق����ء، 
واخل����������وف م�����ن ا����ش���ت���ن���ف����د وق����ت 
التوا�شل  �شبكة  على  ج��دا  ط��وي��ل 
االج���ت���م����ع���ي. ك���م���� اأو����ش���ح���ت اأن 
االإنرنت  م�شتخدمي  من   20%
على  ح�ش�ب�ت  لديهم  لي�ض  الذين 
اأن �شجلوا يف املوقع  في�شبوك �شبق 
يف وق��ت م���، لكنهم ق��رروا االإقالع 

عن ا�شتخدامه.

ي��داف��ع  )اإي(  ف��ي��ت��ام��ن 
ع����ن م���ر����س���ى ال�����س��ك��ري 
يوؤخر فيت�مني اإي ظهور امل�ش�عف�ت 
يوؤخر  كم�  ال�شكري،  مر�شى  ل��دى 
م����ن ت���ط���ور ه�����ذه امل�������ش����ع���ف����ت يف 
م����� تو�شل  ه�����ذا  ح������ل وج�����وده������. 
�شيت�ند  اأك���دمي��ي��ة  يف  ب�حث�ن  اإل��ي��ه 
بعد  ال��ه��ن��د  يف  والتعليم  للبحوث 
ال�شحي  الو�شع  بدرا�شة  قي�مهم� 
مل���ج���م���وع���ت���ني م������ن االأ�����ش����خ����������ض 

امل�ش�بني بداء ال�شكري.
وتلقت املجموعة االأوىل عالج�ته� 
عالج  اإىل  اأ����ش���ي���ف  ب��ي��ن��م���  ف���ق���ط 
املجموعة الث�نية فيت�مني اإي ، ثم 
جرت مت�بعة امل�ش�ركني يف التجربة 
خ�شعوا  ���ش��ه��را،   24 م�����دار  ع��ل��ى 
لوظ�ئف  دوري���ة  لفحو�ش�ت  فيه� 
واأ�ش�رت  وال��دم.  واالأع�ش�ب  القلب 
النت�ئج املن�شورة يف جملة االأبح�ث 
موؤخرا،  والت�شخي�شية  ال�شريرية 
التي  ال��ث���ن��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  اأن  اإىل 
تن�ولت فيت�مني اإي قد ت�أخر لديه� 
ال�شكري  مر�ض  م�ش�عف�ت  ظهور 
التي اقت�شر  مق�رنة مع املجموعة 

نظ�مه� العالجي على االأدوية.

�������س������ح������اف������ة ال�����������س�����ن 
حت�������ارب ����س���ن���اع���ة ال��ت��ب��غ 
من  م��زي��دا  ال�شينية  ال�شحف  تن�شر 
ب�����ش���أن مو�شوع  امل��ق���الت وال��ت��غ��ط��ي���ت 
ال�شح�فة  وت�شجع  وم�����ش���ره،  ال��ت��ب��غ 
امل���ط���ب���وع���ة ع���ل���ى ف���ر����ض ق���ي���ود اأك����ر 
تو�شلت  م���  ه��ذا  ال��ت��ب��غ،  �شن�عة  على 
اأج��رت��ه��� ج�معة اجلنوب  درا���ش��ة  اإل��ي��ه 
االأو���ش��ط يف ال�شني. وق����م ف��ري��ق من 
ال�شحف  بدرا�شة حمتوي�ت  الب�حثني 
م�  �شينية  م��دي��ن��ة   17 يف  امل��ط��ب��وع��ة 
 ،2011 و���ش��ي��ف   2008 ���ش��ت���ء  ب��ني 
 4821 و���ش��م��ل��ت حت��ل��ي��ل حم��ت��وي���ت 
مق�لة ن�شرت خالل تلك الفرة. واأراد 
ال�شحف  اجت���ه���ت  قي��ض  ال��ب���ح��ث��ون 
ال�شينية ب�لن�شبة ل�شن�عة التبغ، وقد 
اأي�م  قبل  ن�شرت  التي  الدرا�شة  ك�شفت 
ب�شكل  تع�ملت  ال��راب��ع��ة  ال�شلطة  اأن 
اإيج�بي داعمة لفر�ض قيود و�شوابط 
�ش�أن  وم���ن  ال�����ش��ج���ئ��ر.  م�شنعي  ع��ل��ى 
اإىل  الورقي  االإع��الم  �شن�عة  ان�شم�م 
ي�ش�عد  اأن  ال��ت��ب��غ  ���ش��ن���ع��ة  م��ع���ر���ش��ي 
ت�شجع  اأر�شية  ي�شكل  وع��ي  ن�شر  على 

املدخنني على االإقالع عن التدخني.

تدخني ال�سي�سة اأخطر من ال�سجاير 
اأكد الدكتور نزار ال�ش�لح، اأ�شت�ذ علم النف�ض يف ج�معة امللك �شعود، اأمني ع�م املركز 

ال��وط��ن��ي الأب��ح���ث ال�����ش��ب���ب، ع��دم �شحة اع��ت��ق���د الكثري م��ن ال��ن������ض حول 
 ، ال�شي�شة غري �ش�ر ب�ل�شحة  اأن تدخني  ال�شي�شة واعتب�ر  تدخني 
مو�شح�ً اأن التدخني من خالل ال�شي�شة اأكرب �شرراً من التدخني 

التبغ  و�شع  اآل��ي��ة  وف��ق  يتم  ال�شي�شة  تدخني  الأن  وذل��ك  ب�ل�شج�ير 
امل�ء  الدخ�ن عرب م�شتودع  ا�شتن�ش�ق  ال�شي�شة، وثم يتم  اأعلى  ليحرق يف 

يف االأ�شفل، وهذه العملية ال تقلل من خطر التدخني، فكل العملية اأن امل�ء 
يعمل على تقليل حرارة الدخ�ن، ولي�ض تنقيته من اأ�شراره، ف�لفحم يحتوي 

ا�شتن�ش�قه  اأك�شيد الكربون، والقطران، والعديد من املواد ال�ش�مة، ويتم  اأول 
اأي�ش�ً.  امل���ء  عرب  التبغ  خملف�ت  من  ا�شتن�ش�قه  يتم  والنيكوتني  امل���ء،  عرب 

عواقب  حول  الع�ملية  ال�شحة  ملنظمة  درا�شة  بنت�ئج  ال�ش�لح  د.  وا�شت�شهد 
تدخني ال�شي�شة على ال�شحة،بينت اأن تدخني ال�شي�شة يف جل�شة واحدة 

ملدة من )20-80 دقيقة( تع�دل تدخني اأكر من )100 �شيج�رة(، 
مب��شر  وغري  مب��شر  ب�شكل  ال�شي�شة  دخ�ن  ا�شتن�ش�ق  اأ�شرار  واأن 
يكون اأكر �شرراً الحتوائه على دخ�ن التبغ والدخ�ن الن�جت من 
الوقود امل�شتخدم .كم� تبني يف درا�شة اأجريت يف والية فلوريدا، 
يف الوالي�ت املتحدة االأمريكية اأن م�شتوى اأول اأك�شيد الكربون 

ملدخنني ال�شي�شة يف

ال تتناويل الطعام قبل الذهاب للنوم
هل تعانن من احلرقة التي تيقظكم يف منت�سف الليل؟ 

هل ت�سعرون باأن الطعام 
يرتد من املعدة 

خالل النوم؟ درا�سة 
يابانية وجدت 

عالقة ما بن تناول وجبة الع�ساء والذهاب للنوم بعد فرتة ق�سرية.



•• العني-الفجر:

والتعلم  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ال��ت��م��ي��ز  م���رك���ز  ب�����داأ 
اأوىل  املتحدة  العربية  االإم�����رات  بج�معة 
ور����ش����ت ال��ع��م��ل اخل������ش��ة مب���ط���وري اأب���ل 
املحرفني املوجهه الأع�ش�ء هيئة التدري�ض 
الثالث يف  التعليم االحت�دية  يف موؤ�ش�ش�ت 
التعليم  تطبيق  بدء  يف  للم�ش�همة  الدولة 
الكلي�ت  ك�فة  يف  التكنولوجي�  على  الق�ئم 
داخل اجل�معة. وا�شتهدفت الور�شة املكثفة 
ك���ل م���ن قي�دات  ي���وم���ني  ا���ش��ت��م��رت  ال���ت���ي 
ومدربي التطوير املهني يف التعليم الق�ئم 
بتقدميه�  ق����م  وال��ت��ي  التكنولوجي�  ع��ل��ى 

اأع�����ش���ء فريق  اأح���د  ه���و،  ال�شيد ج��ي��ل��ربت 
التعليم الع�ملي يف �شركة اأبل.

وال��ت��ج، مدير مركز  ي��ورج  الدكتور  واأ���ش���ر 
ب�جل�معة  وال��ت��ع��ل��م  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ال��ت��م��ي��ز 
ق�ئاًل �ش�رك عدد من املح��شرين لدين� يف 
ت�شميم الكتب االلكرونية واملواد متعددة 
الو�ش�ئط االأخرى من اأجل ا�شتخدامه� يف 
احل�شول  وي�ش�هم  ال��درا���ش��ي��ة.  �شفوفهم 
ع��ل��ى اع��ت��م���د وت��ف��وي�����ض ب��رن���م��ج مطوري 
اأبل املحرفني يف ت�شهيل جتربتي امل�ش�ركة 
التدري�ض.  هيئة  اأع�����ش���ء  ب��ني  وال��ت��دري��ب 
و�شيكثف مركز التعليم والتعلم يف الف�شل 
الدرا�شي الث�ين عمله مع الكلي�ت واالأق�ش�م 

التعليم  اأ���ش���ل��ي��ب  ي��خ�����ض  ف��ي��م���  ال��ع��ل��م��ي��ة 
والتدريب على اأجهزة االأيب�د وت�أليف الكتب 
االلكرونية اخل��شة ب�مل�ش�ق�ت الرئي�شية. 
ملعرفة  و�شيلة  �شوى  هي  م�  الور�شة  فهذه 
اأب��ل يف  امك�نية دمج منتج�ت �شركة  مدى 
امل��ن��ه��ج ال��درا���ش��ي وال��ب��ي��ئ��ة ال��ط��الب��ي��ة ككل 

�شعي�ً الثراء التجربة التعليمية 
وم�شرف  رئي�ض  ويتكر،  �ش�را  االأ�شت�ذة  ام� 
برن�مج التعليم االأ�ش��شي يف كلي�ت التقنية 
العلي� كلي�ت الط�لب�ت يف راأ�ض اخليمة وقد 
�ش�عدتني  ق�ئلة  ب�لور�شة  اإعج�به�  اأب���دت 
ال��ن��ظ��ر يف كيفية  اإع������دة  ال��رو���ش��ة يف  ه���ذه 
وت�شتخدم  �شتطبق  ال��ت��ي  ال��ف��رق  ت��دري��ب 

التقنية  كلي�ت  يف  اجل��دي��دة  التكنولوجي� 
ال��ور���ش��ة عن  ال��ع��ل��ي���. ح��ي��ث تختلف ه���ذه 
لركيزه�  ن��ظ��راً  العمل  ور���ض  م��ن  غريه� 
م�شتقبل  وا�شتقراء  التدريب  ج�نب  على 
الدرا�شية.  ال�����ش��ف��وف  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 
حتث  ط��رق  على  ال�شوء  �شلطت  اأن��ه���  كم� 
كيفية  يف  للتفكري  التدري�ض  هيئة  اأع�ش�ء 
واإدراك  اجل��دي��دة  التكنولوجي�  ا�شتخدم 
مدى الف�ئدة التي �شتعود به� على كل من 

اأع�ش�ء هيئة التدري�ض والطلبة .
بري�شت،  ت���وري  االأ���ش��ت���ذ  اأك���د  وم��ن ج�نبه 
برن�مج  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن����ه���ج  م�����ش��رف 
اأهمية  على  زاي���د  بج�معة  ال��ع���م  التعليم 

ال��ور���ش��ة ق���ئ��اًل ك����ن ل��ل��ور���ش��ة ال��ك��ث��ري من 
االي����ج�����ب����ي�����ت ح���ي���ث ف�����ش��ل��ت ب����ن�����ء على 
ويوا�شل  وطلب�تهم.  املدر�شني  احتي�ج�ت 
العثور على طرق  املدر�شون حم�ولتهم يف 
مبركة يف التدري�ض تفعل م�ش�ركة الطلبة 
داخل ال�شفوف الدرا�شية.  وقد مت تطبيق 
الق�ئم  التعليم  ال�شتخدام  مبدئية  جتربة 
على التكنولوجي� لطلبة التعليم االأ�ش��شي 
ال���ث���الث، ومن  يف اجل����م���ع����ت االحت�����دي����ة 
واأراء  حققته  ال��ذي  النج�ح  مت�بعة  خ��الل 
املوؤ�ش�ش�ت  ق���ررت  وم��الح��ظ���ت��ه��م  الطلبة 
التعليمية الثالث ال�شري يف عملية تطبيقه 

يف ك�فة الكلي�ت واالأق�شم العلمية. 

•• العني – الفجر:

حت���ت رع����ي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
حممد اآل نهي�ن ممثل احل�كم يف املنطقة 
ال�شرقية ، كرم ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل 
نهي�ن وكيل ديوان ممثل احل�كم يف املنطقة 
بج�ئزة  الف�ئزين  اأم�����ض  �شب�ح  ال�شرقية 
)نربا�ض(  للتميز  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
�شمن فئ�ت اف�شل املم�ر�ش�ت و االدارات و 
القط�ع�ت ، و التي ت�أتي يف اط�ر توجه�ت 
ال��ب��ل��دي��ة يف رع���ي��ة امل��وظ��ف��ني امل��ب��دع��ني و 
م�شتوى  و حت�شني  الوظيفي  التميز  دعم 
و  ال�شك�ن  و  للمدينة  املقدمة  اخل��دم���ت 
كيفية تطويره� و اعتم�د االأفك�ر املبتكرة 

يف جم�ل التميز و التفوق الوظيفي . 
وج�ء تكرمي الف�ئزين ك�لت�يل :

ج���ئ��زة ف��ئ��ة اف�����ش��ل امل��م���ر���ش���ت يف بلدية 
مدينة العني :

االر����ش���ف���ة  ب����رن�����م����ج  ت���ط���ب���ي���ق����ت  اأوال: 
من  العني  مدينة  ملمتلك�ت  االليكرونية 

اإدارة املمتلك�ت بقط�ع خدم�ت البلدية 
اإدارة  التف�علية من  ث�ني�: خريطة العني 

البي�ن�ت املك�نية بقط�ع تخطيط املدن 
الهند�شية  اال���ش��ت�����ش���رات  خ��دم��ة  ث���ل��ث���: 
عن  االأق���ل  ال�شكنية  لالإ�ش�ف�ت  املج�نية 
اإدارة  م��ن  للمواطنني  م��رب��ع  م��ر   100

تراخي�ض البن�ء بقط�ع تخطيط املدن
ج�ئزة فئة االإدارات الف�ئزة:

املركز االول-اإدارة الطرق والبنية التحتية 
بقط�ع البنية التحتية واأ�شول البلدية

بقط�ع  االداء  اإدارة  ال�����ث������ين-  امل����رك����ز 
التخطيط اال�شراتيجي

اخلدم�ت  تن�شيق  اإدارة  ال��ث���ل��ث-  امل��رك��ز 
التحتية  البنية  بقط�ع  التحتية  والبنية 

واأ�شول البلدية
اخلدمة  م��ك���ت��ب  اإدارة  ال����راب����ع-  امل���رك���ز 

البلدية ب�لقط�ع ال�شم�يل
امل��ت��م��ي��زة للع�م  ال��ق��ط���ع���ت  ج����ئ���زة ف��ئ��ة 

 2012
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق���ط����ع  االأول-  امل���رك���ز 

واأ�شول البلدية
املركز الث�ين- القط�ع ال�شم�يل 

املركز الث�لث- القط�ع الغربي
املركز الرابع- قط�ع خدم�ت البلدية

رحب  احل��ف��ل  به�  افتتح  ال��ت��ي  كلمته  ويف 
بلدية  ع�م  مدير  النعيمي  مطر  الدكتور 
ب�لتف�عل  اأ�ش�د  و  ب�حل�شور  العني  مدينة 
اأفك�ر  و  م�ش�ريع  ع��ن  اأث��م��ر  ال���ذي  امل��ب��دع 
متميزة و مبتكرة للموظفني الذين �شعت 
ع��ل��ى احت�ش�نهم و  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
تقدمي العون و الدعم الذي يتطلبه �شقل 

مه�راتهم و اأفك�رهم .
واثنى على م� يقدمه موظفو بلدية مدينة 
امل��ت��م��ي��زة يف ج�ئزة  ال��ف��ئ���ت  ال��ع��ني �شمن 
نربا�ض لتجت�ز البلدية م�شتوى ال� 500 
نقطة يف ج�ئزة ابوظبي لالأداء احلكومي 

املتميز و تتقدم م�ش�ف املوؤ�ش�ش�ت املتميزة 
ع�ملي� ، خ��ش� ب�ل�شكر �شمو ال�شيخ طحنون 
ب���ن حم��م��د اآل ن��ه��ي���ن مم��ث��ل احل����ك���م يف 
دعمه  و  رع���ي��ت��ه  ع��ل��ى  ال�شرقية  املنطقة 
املواهب  �شقل  اإىل  اله�دفة  امل�ش�ريع  لكل 
و تعزيز االإبداع و حت�شني اخلدم�ت .كم� 
ا�ش�د بفرق عمل ج�ئزة نربا�ض مل�ش�همتهم 
يف ن�شر و تطبيق مف�هيم التميز املوؤ�ش�شي 
و املم�ر�ش�ت القدوة يف بلدية مدينة العني 
التي  امل�شرفة  امل��رح��ل��ة  ل��ه��ذه  ال��و���ش��ول  و 

نفخر به� جميع� .
الع�مري  �ش�مل  م��رمي  اك��دت  ج�نبه�  من 
ج�ئزة  م��ك��ت��ب  ع�����ش��و  و  ف���ري���ق  رئ���ي�������ض 
نربا�ض ببلدية مدينة العني يف اأن ج�ئزة 
البلدية  تطلع�ت  تعك�ض  ن��ربا���ض  التميز 
الق�عدة  و  امل���الئ���م���ة  االأج��������واء  خ��ل��ق  يف 
لالأداء  ظبي  اأبو  جل�ئزة  ا�شتعدادا  املتينة 
اأهميته�  اإىل  م�شريا   ، املتميز  احلكومي 
يف التعبري عن الروؤية امل�شتقبلية لبلدية 
مدينة العني جت�ه موظفيه� ، من خالل 
تبنى البلدية للمواهب والكوادر املتميزة.
���ش��ه��د ح�شورا  ال�����ذي  احل���ف���ل  وت�����ش��م��ن 
الف��ت��� ع��ل��ى م�����ش��رح ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
تن�ول  اجل�ئزة  وث�ئقي عن  لفيلم  عر�ش� 
الإع���داد  التنظيم  و  ال��ع��م��ل  م��راح��ل  اأه���م 
الوظيفي  ال�شعيد  دوره� على  و  اجل�ئزة 
و  امل�ش�ريع  لبع�ض  عر�ض  مع  اخلدمي  و 
االأفك�ر امل�ش�ركة ، تلى ذلك اإعالن اأ�شم�ء 

ال��ف���ئ��زي��ن و ت��ك��رمي��ه��م م���ن ق��ب��ل راعي 
احلفل . 

العني  مدينة  بلدية  ج�ئزة  تهدف  و  هذا 
للتميز ) نربا�ض ( على دعم التزام بلدية 
الب�شري  العن�شر  بتطوير  العني  مدينة 
اأكمل  على  وم�شوؤولي�ته  مبه�مه  للقي�م 
وج����ه واإع����ط�����ءه امل�����ش���ح��ة ال���الحم���دودة 
لالإبداع والتميز، و ذلك من خالل خم�ض 
فئة  يف  متثلت  اجل���ئ��زة  ت�شمنته�  ف��ئ���ت 
القط�ع املتميز ، و فئة االإدارة املتميزة ، و 
فئة املوظف املتميز ، و فئة امل�شروع املتميز 

، وفئة حمرك�ت التميز . 
وات�شم اختي�ر الف�ئزين ب�شروط و مع�يري 
معينة ك�ن على امل�ش�رك االلتزام به� ، من 

و  االيج�بية  املن�ف�شة  و  امل�شداقية  اأهمه� 
حتقيق االأهداف التي تتوافق مع روؤية و 
ب�الإ�ش�فة   ، العني  بلدية مدينة  توجه�ت 
امل�ش�ريع  يف  مراع�ته�  مت  التي  لالأهداف 
بلدية  اج��ت��ي���ز  �شملت  ال��ت��ي  و  امل�����ش���رك��ة 
يف  500نقطة  ال���  م�شتوى  العني  مدينة 
ل��الأداء احلكومي املتميز  اأبو ظبي  ج�ئزة 
داخل  املوؤ�ش�شي  التميز  مف�هيم  بن�ء  و   ،
تكرمي  و   ، ال��ب��ل��دي��ة  واإدارات  ق��ط���ع���ت 
و   ، �شنوي�ً  املتميزة  واالإدارات  القط�ع�ت 
حتفيز املوظفني، و زي�دة درجة ارتب�طهم، 
وم��ك���ف���أة ال�����ش��ل��وك ال���ق���دوة ال���ذي يدعم 
التميز واالإنت�جية والتك�مل املوؤ�ش�شي ، و 

ن�شر اأف�شل املم�ر�ش�ت الداخلية.

البلدية تكرم وكيل ديوان ممثل 
احلاكم يف املنطقة ال�سرقية

•• العني-الفجر:

يف احتف�لية خ�ش�شت للتميز واالبتك�ر الوظيفي ببلدية مدينة العني ك�ن 
احل�كم  دي���وان ممثل  وكيل  نهي�ن  اآل  ب��ن حممد  ب��ن طحون  ه��زاع  ال�شيخ 
ق�م  حيث  ن��ربا���ض  ج���ئ��زة  على  الق�ئمني  تكرمي  حم��ل  ال�شرقية  ب�ملنطقة 
مدير ع�م البلدية الدكتور مطر النعيمي بتقدمي درع التميز لل�شيخ هزاع 
بن طحنون و�شط حف�وة  احل�شور ممن امتالأت بهم ق�عة م�شرع البلدية 

على قدر ات�ش�عه�.
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دعمًا للتميز واالبتكار الوظيفي

ال�سيخ هزاع بن طحنون يكرم الفائزين يف جائزة نربا�ص 
للتميز ببلدية مدينة العني

جامعة االإمارات تد�سن جتربة التعليم القائم على التكنولوجيا يف كافة براجمها االأكادميية

مواقف توظف خريجي مراكز الداخلية للمعاقني
•• العني – الفجر:

وظفت �شركة ) ير�ض مودرن ايرب�ن م�جنمنت (الت�بعة ل�شركة مواقف يف 
ابوظبي ثالثة من خريجي مراكز وزارة الداخلية لت�أهيل وت�شغيل املع�قني 

يف وظ�ئف تتن��شب مع قدراتهم وموؤهالتهم .
وتوجه �شع�دة ن��شر بن عزيز ال�شريفي مدير اإدارة مراكز وزارة الداخلية 
)اير�ض  �شركة  والتقديرالدارة  ال�شكر  بخ�ل�ض  املع�قني  وت�شغيل  لت�أهيل 
مودرن (على تع�ونه� بتوظيف ثالثة من خريجي  مراكز الداخلية  معرب� 
اأمله يف اأن حتذو ك�فة املوؤ�ش�ش�ت احلكومية واخل��شة حذوه� لتوفري  عن 
وامل�شوؤولية  التك�فل  م��ب��داأ  م��ن  انطالق�  للمع�قني  من��شبة  عمل  ف��ر���ض 

االجتم�عية جت�ه هذه الفئة التي ت�شتحق كل الدعم والرع�ية واالهتم�م.
واأكد اأن اإ�شراتيجية مراكز وزارة الداخلية لت�أهيل وت�شغيل املع�قني تقوم 
على مبداأ تعزيز ال�شراكة مع املوؤ�ش�ش�ت احلكومية واخل��شة ، انطالق� من 
وتنفيذا   ، م�شوؤولية وطنية م�شركة  املع�قني  وت�شغيل  وتدريب  ت�أهيل  اأن 
للت�شريع�ت احلكومية التي تن�ض على حقوق املواطنني من ذوي االإع�قة يف 
احل�شول على فر�ض عمل متك�فئة تتيح لهم الفر�شة الأن ي�شبحوا اأع�ش�ء 
ن�فعني يف املجتمع و امل�ش�همة الف�علة يف نه�شة الوطن وتقدمه وا�شتقراره. 
وط�لب ال�شريفي ب�شرورة تفعيل الق�نون االحت�دي رقم 29 ل�شنة2006 
املع�ق  للمواطن  اأن  على  ن�ض  وال���ذي  اخل������ش��ة،  االح��ت��ي���ج���ت  ذوي  ب�ش�أن 
اأن ت�شكل االإع�قة ع�ئق� دون  احلق يف العمل و�شغل الوظ�ئف الع�مة، دون 

الر�شيح واالختي�ر للعمل .
ايري�ض   ( ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  جمعه  اح��م��د  ف���ر���ض  ���ش��ع���دة  واأك���د 
ي�أتي يف  ال�شركة  املجموعة يف  توظيف هذه  (اأن  ايرب�ن م�جنمنت  م��ودرن 
اط�راالهتم�م الكبري الذي توليه القي�دة العلي� يف الدولة لرع�ية وت�أهيل 
املع�قني وحر�شه� على توفري فر�ض العمل و �شبل احلي�ة الكرمية لذوي 

االإع�قة وبن�ء حي�ة م�شتقرة الأ�شرهم .
وق�ل اإن ال�شركة و�شعت خطة م�شتقبلية تت�شمن اأن تكون ن�شبة املوظفني 
يف  الع�ملني  املوظفني  اإج��م���يل  من   10% ال�شركة  يف  االإع���ق��ة  ذوي  من 
النية  اأن  اإىل  ، م�شريا  اأخ��رى  الن�شبة �شنة بعد  اأن تزيد هذه  ال�شركة على 
الذين  االإع���ق���ت  اأ���ش��ح���ب  بع�ض  خ������ض ال�شتقط�ب  ق��ط���ع  الإن�����ش���ء  تتجه 
ي�شكلون عبئ� على اأ�شرهم ، مثل مر�شى التوحد لتدريبهم وت�أهيلهم ومن 

ثم توظيفهم يف وظ�ئف تتن��شب مع قدراتهم .
واأكد ف�ر�ض جمعه اأن التجربة العملية يف ال�شركة اأثبتت اأن اإنت�ج موظفيه� 
اإنت�ج اقراأنهم االأ�شوي�ء، االأمر الذي �شجعهم على  من ذوي االإع�قة يفوق 

توظيف جمموع�ت اأخرى �شنوي� وفق خطة مو�شوعة لهذا الغر�ض .
مع  ال�شركة  اإدارة  وجت����وب  ت��ع���ون  على  امل��ن�����ش��وري  خلف�ن  حميد  واأث��ن��ى 

تطلع�تهم وطموح�تهم وتوفري فر�ض عمل لهم .
اإع���ق��ة ج�شدية ب�شبب ح����دث م���روري لكن االإع�قة  ي��ع���ين م��ن  ان��ه  وق����ل 
التي  املن��شبة  الوظيفة  على  احل�شول  يف  طموح�ته  حتقيق  دون  تقف  مل 
ت�شمن له توفري م�شدر رزق له والأ�شرته واالعتم�د على نف�شه يف حي�ته 
بدال من اأن يكون ع�لة على غريه وعلى املجتمع . واأو�شح انه يقوم مبت�بعة 
لال�شتج�بة  ال�شي�رات  مواقف  يف  املنت�شرة  االآيل  الدفع  اأج��ه��زة  ومراقبة 
ال�شريعة للبالغ�ت الواردة على ال�شبكة يف غرفة املراقبة ومع�جلة اخللل 
واالأعط�ل التي حتدث يف هذه االأجهزة بوا�شطة الفنيني املعنيني يف ال�شركة 
والتقدير الإدارة مراكز  ال�شكر  اآل علي بخ�ل�ض  . وتوجه عبد اهلل يو�شف 
وزارة الداخلية لت�أهيل وت�شغيل املع�قني التي اأت�حت فر�شة العمل املن��شبة 
لهم بعد تدريبهم وت�أهيلهم يف مراكز الوزارة عرب برامج درا�شية ودورات 

تدريبية متطورة.
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اإىل  الن��ض  يدفع  ال��ذي  االأ�ش��شي  ال�شبب  االأمل  يعد  مل 
االأم���ر متعلق�ً  اأ�شبح  ب��ل  االأ���ش��ن���ن،  اإىل طبيب  ال��ذه���ب 
حتمل  حديثة  تقنية  ظهرت  اجلم�لية.  ب�لن�حية  اليوم 
ا�شم )طب االأ�شن�ن التجميلي(. ينجم جن�ح هذا املج�ل 
ع��ن ت��ق��ّدم ن��وع��ي��ة ال��رات��ن��ج ال���ق����در ع��ل��ى حت�شني مواد 
بتقومي  ت�شمح  التي  وال��ق��وال��ب  اال�شطن�عية  االأ���ش��ن���ن 

االأ�شن�ن اأو حم�يته� اأو تبيي�شه�.

اأ�سنان بي�ساء و�سليمة
قبل �شن ال�ش�د�شة ع�شرة، ال ميكن فعل الكثري لتجميل 
االأ���ش��ن���ن ع���دا تقنية ت��ق��ومي االأ���ش��ن���ن. ل��ك��ن ب��ني عمر 
تبيي�ض  على  الركيز  يتم  والثالثني،  ع�شرة  ال�ش�د�شة 
من  �شغرية  كمية  حقن  اأو  حجمه�  وت�شحيح  االأ�شن�ن 
الراتنج ملحو البقع املزعجة. بعد عمر الثالثني، ترافق 
عملية التبيي�ض مع بع�ض التعديالت على االأ�شن�ن. لكن 
بعد عمر ال�شتني، ال يفيد تبيي�ض االأ�شن�ن ب�لقدر نف�شه 
االأ�شن�ن(.  زرع  )مثل  ومعقدة  ثقيلة  التقني�ت  وت�شبح 

مع ذلك، تبقى احللول موجودة.

م�سكلة البقع
يف  ع��ي��ب  اأي  اأو  ال�����ش���ئ��ب  االأ���ش��ن���ن  ل���ون  م��ن  للتخل�ض 
امل��شي على  االأ�شن�ن، ك�ن احلل يقت�شر يف  معدن مين� 
و�شع واجهة اأ�شن�ن تقليدية. اأم� اليوم، تربز طريقت�ن 

حتمي�ن االأ�شن�ن:
- حقن الراتنج: بعد دهن نوع من االأحم��ض، ُي�شتعَمل 
ه  الراتنج الذي مينح ملع�ن�ً ظ�هري�ً مث�لي�ً بعد اأن متت�شّ
ب��د من  ال��ن��ت���ئ��ج، ال  اأف�����ش��ل  االأ���ش��ن���ن. للح�شول ع��ل��ى 
واحدة  ك��ل  ت��دوم  جل�ش�ت  ث��الث  اأو  جلل�شتني  اخل�شوع 

منه� 20 دقيقة.
اإل�ش�ق واجهة خزفية رفيعة  يتم  ابت�ش�مة هوليوود:   -
حجمه�.  وزي�����دة  االأ���ش��ن���ن  بتبيي�ض  كفيلة  ت��ك��ون  ج���داً 
 90% ُت�شَنع هذه الواجه�ت وفق قي��ض حمدد. يبقى 
على  احل��ر���ض  ���ش��رط  �شنة   20 ط���وال  مك�نه�  يف  منه� 
ال��ن��وع من  ه��ذا  ب�شكل منتظم. خ��الل  االأ���ش��ن���ن  مع�ينة 
ب�شكٍل  اأو  واح��دة  دفعًة  كله�  االأ�شن�ن  تتغطى  اجلل�ش�ت، 
متت�بع خالل جل�ش�ت متالحقة. ل�شم�ن نتيجة جم�لية 
النتيجة  لروؤية  موقتة  واجه�ت  ا�شتعم�ل  يجب  اأف�شل، 

املرتقبة قبل حت�شري الواجهة النه�ئية.

واجهات رفيعة جدًا
ب�شكل ع�م، يبداأ طبيب االأ�شن�ن مبّد كمية الراتنج ب�شكل 
النه�ئية  النتيجة  عن  م�شبقة  ملحة  ي�ش�هد  كي  موقت 
وكي يعت�د املري�ض على حجم اأ�شن�نه اجلدد. اإذا مل تكن 
ك�نت  اإذا  لكن  كله�.  الواجهة  ن��زع  يتم  جيدة،  النتيجة 
نه�ئية.  خزفية  واجهة  حت�شري  يتم  ُمر�شية،  النتيجة 
اإىل  النتيجة  تغيري  احتم�ل  التقنية يف  قوة هذه  تكمن 

اأن تن�ل اإعج�ب املري�ض.

تباعد ب�سع
قد تكون امل�ش�حة الف��شلة بني االأ�شن�ن مزعجة اأحي�ن�ً. 
ال���ذي يو�ّشع  ال��رات��ن��ج  ب���إل�����ش���ق  ال�����ش��ري��ع  يق�شي احل���ل 
اأحج�م االأ�شن�ن ومينح ابت�ش�مة متن��شقة. تدوم ف�علية 
هذا العالج بني خم�ض وع�شر �شنوات. يف املق�بل، يق�شي 
احلل الطويل االأمد ب�للجوء اإىل عالج لتقومي االأ�شن�ن 
عرب ا�شتعم�ل قوالب تكون مرئية. تتغري هذه القوالب 

مواقع  لتعديل  ومي��ّه��د  ي��ت��ب��ّدل  �شكله�  الأن  اأ���ش��ب��وع  ك��ل 
االأ�شن�ن ب�شكل تدريجي. يدوم هذا العالج �شنة تقريب�ً.

�سيخوخة االبت�سامة
الهي�لورونيك  بحم�ض  ال�شف�ه  م��لء  اإىل  اللجوء  قبل 
بزي�دة  التفكري  ميكن  االبت�ش�مة،  اإىل  ال�شب�ب  الإع����دة 
ت��ت��ع��دد احل��ل��ول لتحقيق ذلك،  ح��ج��م ق��و���ض االأ���ش��ن���ن. 
اأب���رزه���� ت��ق��ومي االأ����ش���ن����ن ط��ب��ع���ً. ل��ك��ن مي��ك��ن اللجوء 
التقليدية  الواجه�ت  اأو  هوليوود(  )ابت�ش�مة  اإىل  اأي�ش�ً 
�شيم�  )ال  وحجمه�  ول��ون��ه���  االأ���ش��ن���ن  ح���دود  لت�شحيح 
االبت�ش�مة.  �شكل  لتح�شني  ذل��ك  االأم���م��ي��ة(،  االأ���ش��ن���ن 
كذلك، ميكن اأن يعيد طبيب االأ�شن�ن التوازن اإىل عمق 
واإ�شالح  االأ���ش��را���ض  �شم�كة  تعزيز  خ��الل  من  االأ�شن�ن 
املت�شررة  االأ�شن�ن  عدد  ك�ن  اإذا  لكن  ال�ش�ئبة.  االأ�شن�ن 

كبرياً، �شتكون الكلفة ع�لية جداً.

ك�سر االأ�سنان
م�دة  ا�شتعم�ل  ع��رب  امل��ك�����ش��ورة  االأ���ش��ن���ن  اإ���ش��الح  ميكن 
وثم�ين  خم�ض  بني  العالج  هذا  ي��دوم  نظري�ً،  الراتنج. 
 15 ي���دوم يف بع�ض احل����الت حتى  ق��د  ���ش��ن��وات، ولكنه 
ت��راج��ع مدة  ك��ب��رياً،  ال�����ش��رر  ك����ن  ���ش��ن��ة. كلم�   20 اأو 
�شمود الراتنج. تكفل املواد امل�شتعملة يف الزمن الراهن 
االأ�شن�ن  طبيب  ي�شع  طبيعية.  نتيجة  على  احل�شول 
مواد الراتنج ب�شكل متط�بق فوق االأ�شن�ن االأ�شلية )وفق 
طبق�ت متت�لية ورفيعة( خالل جل�شة تراوح مدته� بني 
دقيقة. اأم� اإذا ك�نت ال�شن مت�شررة، فيمكن  و40   20

اللجوء اإىل تقنية تلبي�ض االأ�شن�ن.

اهتزاز االأ�سنان
هذه  يف  ف���ع��ل��ة  االأ���ش��ن���ن  ت��ق��ومي  تقنية  اأن  يف  ���ش��ك  ال 
قوالب  ا�شتعم�ل  اأو  التلبي�ض  خ��الل  م��ن  ذل��ك  احل���ل��ة، 
االأ�شن�ن. لكن ميكن اأن يزيد طبيب االأ�شن�ن اأي�ش�ً بع�ض 
الت�أثريات الب�شرية الأن اإ�ش�فة الراتنج تعطي انطب�ع�ً 
النت�ئج،  اأف�شل  على  للح�شول  متن��شقة.  االأ�شن�ن  ب���أن 

يجب مع�جلة االأ�شن�ن املج�ورة اأحي�ن�ً.

تراكب االأ�سنان
تراكب  ك�ن  اإذا  االأ�شن�ن.  تقومي  اإال  اآخ��ر  يتوافر حل  ال 
االأ���ش��ن���ن ظ���ه��راً يف ال��واج��ه��ة االأم���م��ي��ة، ميكن اأن يتم 
العالج عرب قوالب االأ�شن�ن. لكن اإذا ك�ن ج�نبي�ً، يكون 
الرا�شدين  لدى  االأ�شن�ن  تقومي  اأ�شبح  مغ�يراً.  العالج 
يف  احلديثة  التقني�ت  �ش�همت  وقد  اليوم،  �ش�ئعة  ح�لة 
االجتم�عية الأن  الن�حية  العالج مقبواًل من  جعل هذا 
القوالب مل تعد ظ�هرة بل يتم اإل�ش�قه� على الواجهة 

الداخلية لالأ�شن�ن.

تباعد االأ�سنان خالل املراهقة
تطرح هذه احل�لة م�شكلة اأم�م املخت�ض بتقومي االأ�شن�ن 
�شكاًل  يعطي  ال  ق��د  االأ���ش��ن���ن  ب��ني  امل�ش�فة  تقريب  الأن 
الراتنج  م��ن  ق���ل��ب  ب��شتعم�ل  احل���ل  يق�شي  ج��م��ي��اًل. 
املوقت على هذه االأ�شن�ن االأربعة. ال يكون �شكله مزعج�ً 
وقد ي�ش�هم يف اإع�دة تن�شيق االأ�شن�ن بعد الت�أكد م�شبق�ً 
على  ف��رة  م��رور  بعد  امل�شتقبلية.  االأ�شن�ن  مواقع  من 
بواجه�ت  االأ�شن�ن  وت�أهيل  الق�لب  ن��زع  ميكن  ال��ع��الج، 

خزفية يف املرحلة النه�ئية.

ا�سفرار
التبيي�ض  قوالب  عرب  االأ�شن�ن  بتلميع  االأطب�ء  يو�شي 
خالل اأ�شبوع واحد من كل �شنة. قد يبقى الق�لب ف�عاًل 
طوال 10 �شنوات اإال اإذا اقت�شى الو�شع تغيريه ب�شبب 
التدخني  ُيعترب  االأ�شن�ن.  تقومي  اأو  جديدة  اأ�شن�ن  زرع 
م��ن اأب���رز اأ���ش��ب���ب ا���ش��ف��رار االأ���ش��ن���ن. ل��ذا م��ن االأف�شل 

االإقالع عن التدخني قبل التفكري بتبيي�ض االأ�شن�ن.

ا�سوداد
تن�ول  ب�شبب  لونه�  وت��غ��رّي  ح��ي���ً  ال�شن  ع�شب  ك���ن  اإذا 
اإىل تقنية  ال��ل��ج��وء  امل�����ش���دات احل��ي��وي��ة م��ث��اًل، مي��ك��ن 
التبيي�ض خالل اأ�شبوع اأو اأ�شبوعني كل �شتة اأ�شهر. واإذا 
اإذا  لكن  اأي�ش�ً.  تبيي�شه�  ميت�ً، ميكن  ال�شن  ك�ن ع�شب 
ك�ن مت�شرراً جداً، ميكن اللجوء اإىل عالج�ت تقليدية 

مثل اإ�شالح ال�شن عرب و�شع ت�ج خزيف.

يلج�أ كر اإىل املكمالت الغذائية، على اعتب�ر اأنه� �شبيلهم االأمثل اإىل �شحة 
اأف�شل. ولكن من ال�شروري تبني مق�ربة متزنة ت�شتند اإىل االأدلة يف تقييمن� 
لهذه املكمالت. يف م� يتعلق ب�أهمية املكمالت الغذائية، من ال�شعب اأحي�ن�ً 
املوازنة بني االأحك�م العلمية ال�شليمة واالدع�ءات الب�شيطة اجل�زمة. نقّدم 
لكم يف م� يلي بع�ض التحذيرات التي يجب اأن ت�أخذوه� يف االعتب�ر خالل 

تقييمكم املكمالت الغذائية:
بدا لكم املكمل الغذائي اأف�شل من اأن  اإذا  فيه�.  املب�لغ  االدع���ءات  • حذاِر 

ُي�شّدق، فهو ب�لت�أكيد غري ف�عل.
ف�علية املكمالت الغذائية، اأي  تثبت  التي  والت�أكيدات،  ال�شه�دات  تولوا  • ال 
اأهمية، حتى لو ك�نت �ش�درة عن م�ش�هري. وال بد من االإ�ش�رة يف هذا ال�شدد 
اإىل اأن الرواي�ت، التي يخربك به� اأ�شدق�وؤك واأق�ربك عن ف�علية منتج م�، 
اأي دافع  �شليمة وال ميلكون  واإن ك�نت نيتهم  ق�طع�ً،  ُتعترب دلياًل علمّي�ً  ال 

م�دي لريوجوا لهذه املنتج�ت.
اأف�شل(. على  القليل جيداً، ف�لكثري  الق�ئل: )اإن ك�ن  املنطق  من  ح��ذاِر   •
�شبيل املث�ل، ال �شك يف اأن الفيت�مني A �شروري لل�شحة. غري اأن جرع�ته 
للرج�ل و2330  دولية  به� )3000 وحدة  املو�شى  الكمية  التي تتخطى 
وحدة دولية للن�ش�ء( تف�قم خطر االإ�ش�بة بك�شور. كذلك قد تزيد اجلرع�ت 

املفرطة من حم�ض الفوليك خطر االإ�ش�بة ببع�ض االأورام.
• حذاِر من امل�شطلح�ت التي ال معنى له�. ت�شمل الئحة هذه امل�شطلح�ت: 
طبيعي، غني مب�ش�دات االأك�شدة، مثبت خمربّي�ً، م�ش�د لل�شيخوخة، وغريه� 
من ادع�ءات غ�م�شة واإمن� مغرية توحي للم�شتهلك اأن هذا املنتج يعزز �شحة 
القلب، مثاًل، اأو الربو�شت�ت�، اأو الط�قة اأو قوة الع�شالت، اأو ي�ش�عد يف خ�ش�رة 

الوزن اأو الدهون وغريه�.
التي  واالأدوي�����ة  ال��غ��ذائ��ي  املكمل  ب��ني  �شلبي  تف�عل  الأي  التنبه  يجب   •

تراوح  �شخ�ض  اآالف  ثالثة  من  اأك��ر  �شملت  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت  تتن�ولونه�. 
اأعم�رهم بني 57 و85 �شنة اأن %49 منهم يتن�ولون مكماًل غذائّي�ً واحداً 
على االأق��ل، يف حني ي�أخذ %81 منهم دواء واح��داً على االأق��ل و�شفه لهم 
الرابعة  �شن  تخطوا  ال��ذي��ن  ال��رج���ل  م��ن   37% يتن�ول  كذلك  الطبيب. 
وال�شبعني خم�شة اأدوية اأو اأكر. لذلك ا�شت�شريوا الطبيب وال�شيديل دوم�ً 
اأي  ب�لتحديد عن  �شوؤالهم�  على  واحر�شوا  اأي مكمالت غذائية.  اأخذ  قبل 

تف�عل بينه� وبني االأدوية التي ت�أخذونه�.
واالأدوي���ة  االأغ��ذي��ة  اإدارة  �شحبت  فقد  املغ�شو�شة.  املنتج�ت  م��ن  ح���ذار   •
االأمريكية اأكر من 140 منتج�ً من االأ�شواق الأنه� احتوت على مواد غري 
ج  ُروِّ PC-SPES، الذي  املث�ل االأب��رز املكمل الغذائي  م�شّرح عنه�. ولعل 
له على اأنه ي�ش�هم يف مع�جلة �شرط�ن الربو�شت�ت�. ال �شك يف اأن هذا املكّمل 
الغذائي خّف�ض م�شتوي�ت م�شت�شد خ��ض ب�لربو�شت�ت� )PSA(. لكن ت�أثريه 

هذا ال يعود اإىل االأع�ش�ب ال�شينية الثم�ين الغ�م�شة التي يت�ألف منه�، بل 
 ،)diethylstilbestrol( قوي  اإ�شروجني  من  عليه  يحتوي  م�  اإىل 
�شروئيدي  غري  لاللته�ب  وم�ش�د  )وارف�رين(  للتخر  م�ش�د  عن  ف�شاًل 
االأ�شواق  من  �ُشحب   PC-SPES اأن  �شحيح   .)indomethacin(
ج  منذ زمن، اإال اأن الكثري من هذه املكمالت ال يزال ُيب�ع يف ال�شيدلي�ت. ُيروَّ
خ�ش�رة  يف  ت�ش�هم  اأو  الري��شي  االأداء  تعزز  اأنه�  على  كثرية  ملنتج�ت  اليوم 

الوزن، اإال اأنه� ملّوثة ب�أدوية ال يجب تن�وله� ع�شوائّي�ً.
اأكرب واأ�شغر مم� تدعي.  جرع�ت  على  حتتوي  التي  املنتج�ت  من  • حذاِر 
اأن بع�شه� ال  اأن تعرف م� تتن�وله يف هذه املكمالت، خ�شو�ش�ً  من ال�شعب 
يكون من  الع�مة. لذلك قد  ال�شحة  امل�شوؤولة عن  املوؤ�ش�ش�ت  اختب�ر  يجت�ز 
من  دقيقة  لتج�رب  خ�شعت  اأنه�  يقين�ً  تعرف  منتج�ت  تخت�ر  اأن  االأف�شل 

موؤ�ش�ش�ت علمية موثوق به�.

�شحة وتغذية

اأحيانًا يكفي التمتع بابت�سامة جميلة لتح�سن احلظوظ اأثناء مقابلة عمل اأو لقاء غرامي اأو لل�سعور بالراحة النف�سية بكل ب�ساطة! 
لتحقيق ذلك، يكمن احلل يف طب االأ�سنان التجميلي الذي يجمع بن العناية واجلمال.

نظرة اإىل املكمالت الغذائية 

طب االأ�سنان التجميلي... هل ينا�سب اجلميع؟ 

برتقالة يوميا ي�ساعد على اله�سم
م���رك���ب����ت دهنية  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال���ربت���ق����ل  اأن  ك�����ش��ف��ت درا�����ش����ة ح��دي��ث��ة 
اإجه�د  دون  من  وامت�ش��شه�  ه�شمه�  ي�شهل  وبروتينية  وكربوهيدراتية 
اجله�ز اله�شمي، حيث اأن تن�ول برتق�لة واحدة عقب االأكل ي�ش�عد كثرياً 
على اله�شم، الأن احل�م�ض املوجود فيه� يثري الغدد املعدية فتن�شط خمرية 
البب�شني التي تقوم به�شم الطع�م، وكذلك يعترب الربتق�ل م�شهي�ً ممت�زاً 

اإذا تن�وله االإن�ش�ن قبل الطع�م.
كم� اأن الربتق�ل غني بفيت�مني ج الذي يجعله يف مقدمة االأغذية الواقية 
اأثر  له  اأن��ه  كم�  العظ�م،  يف  الك�ل�شيوم  تثبيت  على  ي�ش�عد  فهو  وال�ش�فية، 

فع�ل يف ح�الت النزف مهم� ك�ن من�شوؤه� ويف وقف قيء احل�مل.
ويحتوي الربتق�ل على اأحم��ض مثل حم�ض ال�شريك تتحول يف اجل�شم 
اإىل مواد قلوية تفيد اخلالي� اجل�شمية، وت�ش�عد على ادرار البول، وتهدئة 
االلته�ب�ت يف اجله�ز البويل، ولذلك ك�ن اإعط�ء الع�ش�ئر �شروري�ً لطرد 

ال�شموم عن طريق البول.
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 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

   
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168642 

 ت�ريخ االأ�شبقية :  2011/03/08  
 ب�إ�ش��م:�شي اإ�ض تكنولوجي، اإنك.  

جن�شية ال�شركة: �شركة اأمريكية موؤ�ش�شة وفق قوانني والية ديالوير
وعنوانه:535 ذي 8 اأفينو، 14 فلور، نيويورك، والية نيويورك 10018، الوالي�ت املتحدة االأمريكية.

املعلوم�ت،  تكنولوجي�  جم�ل  يف  اإ�شت�ش�رات  خدم�ت  الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذلك 
خدم�ت  الكمبيوتر،  م�ش�ريع  اإدارة  خ��دم���ت  امل�ش�ريع،  اإدارة  معلوم�ت   تقنية  جم���ل  يف  اإ�شت�ش�رات  خ��دم���ت 
املعلوم�ت، خدم�ت  تكنولوجي�  اأنظمة  واإدارة م�ش�ريع  وتنفيذ  ت�شميم  وتخطيط  للغري يف جم�ل  اإ�شت�ش�رية 

تخطيط وت�شميم واإدارة  اأنظمة تكنولوجي� املعلوم�ت. فئة 42.
 والواقعة يف الفئة:42 

عب�رة )CS Technology( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:

بت��ري�����خ:2012/02/02م    املودعة حتت رقم:168718 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ي�يل يونيفري�شيتي   

جن�شية ال�شركة: )�شركة اأمريكية غري ربحية موؤ�ش�شة وفق قوانني والية كونيتيكت( 
 وعنوانه:105 وول �شريت، نيو هيفني، كونيتيكت 06520، الوالي�ت املتحدة االمريكية 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية:  قم�ش�ن ن�شف كم، قم�ش�ن كنزات ف�شف��شة، قم�ش�ن 
اأغطية الراأ�ض، �شراويل ري��شة، بن�طيل ق�شرية )�شورت(، قم�ش�ن ن�شف كم �شب�بية، قم�ش�ن كنزات  بي�قة، 

�شب�بية ف�شف��شة، قم�ش�ن �شب�بية بي�قة، اأغطية راأ�ض �شب�بية. فئة 25.
 والواقعة يف الفئة: 25 

كلمة )YALE( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة: 
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168702 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه،
 تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

االأن�شطة  الرفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم  الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
الري��شية والثق�فية. فئة 41

 والواقعة يف الفئة:41 
 و�شف العالم�ة: عب�رة " AIR CHINA" بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   

  "CHINA " اال�ش��راط�ت: عدم املط�لبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168706 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه،
 تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

فئ�ت  ال��واردة يف  الن�شيج غري  املن�شوج�ت ومنتج�ت  الت�لية:  املنتج�ت   / / اخلدم�ت  الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
اخرى، اأغطية الفرا�ض واملوائد فئة 24

 والواقعة يف الفئة:24 
 و�شف العالم�ة: ر�شم �شعلة ت�شبه الط�ئر كم� ب�ل�شكل املو�شح. 

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168696 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه، 
تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية:  االأث�ث واملراي� واإط�رات ال�شور، املنتج�ت )غري الواردة 
يف فئ�ت اخرى( امل�شنوعة من اخل�شب اأو الفلني اأو الغ�ب اأو اخليزران اأو ال�شف�ش�ف اأو القرون اأو العظ�م اأو 
الع�ج اأو عظم احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرم�ن اأو املح�ر اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد 

البال�شتيكية..فئة 20.
 والواقعة يف الفئة:20 

 و�شف العالم�ة: عب�رة " AIR CHINA" بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   
  "CHINA " اال�ش��راط�ت: عدم املط�لبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

   
بت��ري�����خ:2012/02/05    املودعة حتت رقم:168778 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:�شركة م�شنع اجلزيرة للده�ن�ت  
 جن�شية ال�شركة: اململكة العربية ال�شعودية  

 وعنوانه:�ض.ب 1900، خمي�ض م�شيط 61961، اململكة العربية ال�شعودية. 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: الده�ن�ت )البوي�ت( والورني�ض والالكيه، مواد الوق�ية 
من ال�شداأ ومواد حفظ اخل�شب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت االألوان، راتنج طبيعي خ�م، مع�دن يف 

�شكل رق�ئق اأو م�شحوق الإ�شتخدام الده�نني وفنيي الديكور وعم�ل الطب�عة والفن�نني. فئة 2.
 والواقعة يف الفئة:2 

 ”ENVIROMENTALLY RESPONSIBLE“ عب�رة “م�شوؤول بيئي�ً” بحروف عربية وعب�رة و�شف العالم�ة:  
بحروف التينية ور�شم لورقتي نب�ت داخل دائرة يحيط به� م� ي�شبه اأطراف مروحة دائرية ال�شكل والعالمة 

ب�الألوان االأخ�شر واالأحمر واالأ�شفر واالأزرق كم� ب�ل�شكل املو�شح.  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168703 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه،
 تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: مع�دن غري نفي�شة وكل خليط منه�، مواد بن�ء معدنية، 
كهرب�ئية  غري  واأ�شالك  حب�ل  )كبالت(،  احلديدية  ال�شكك  خلطوط  معدنية  مواد  معدنية،  متنقلة  مب�ين 
من مع�دن غري نفي�شة، م�شنوع�ت حدادة، خردوات معدنية �شغرية، موا�شري واأن�بيب معدنية، خزائن حفظ 
الوث�ئق واالأ�شي�ء الثمينة، منتج�ت م�شنوعة من مع�دن غري نفي�شة غري واردة يف فئ�ت اأخرى، خ�م�ت مع�دن.

فئة 6.
 والواقعة يف الفئة:6 

 و�شف العالم�ة: ر�شم �شعلة ت�شبه الط�ئر كم� ب�ل�شكل املو�شح.  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

   
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168707 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه،
 تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: 
الت�أمني، ال�شوؤون التمويلية، ال�شوؤون امل�لية وال�شوؤون العق�رية. فئة 36 

 والواقعة يف الفئة:36 
 و�شف العالم�ة: ر�شم �شعلة ت�شبه الط�ئر كم� ب�ل�شكل املو�شح. 

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

   
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168697 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه،
 تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

املنزيل وللمطبخ،  واأوعية لال�شتعم�ل  واأواين  اأدوات  الت�لية:  املنتج�ت  الب�ش�ئع / اخلدم�ت /  وذلك لتمييز 
اأم�ش�ط واأ�شفنج، فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين اأو الده�ن(، مواد �شنع الفرا�شي، اأدوات للتنظيف، �شلك جلي، 
واأواين خزف  اأواين زج�جية  املب�ين(،  امل�شتعمل يف  الزج�ج  �شبه م�شغول )خ��الف  زج���ج غري م�شغول وزج���ج 

�شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئ�ت اأخرى.فئة 21.
 والواقعة يف الفئة:21 

 و�شف العالم�ة: عب�رة " AIR CHINA" بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   
  "CHINA " اال�ش��راط�ت: عدم املط�لبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

  
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168643 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:جينغ تي ال تي دي  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة  

 وعنوانه:ك�نر بوري كورت، لندن، اإ�ض دوبل يو 9   6 دي اإي، اململكة املتحدة. 
املنزيل وللمطبخ،  واأوعية لال�شتعم�ل  واأواين  اأدوات  الت�لية:  املنتج�ت  الب�ش�ئع / اخلدم�ت /  وذلك لتمييز 
اأم�ش�ط واأ�شفنج، فرا�شي ) عدا فرا�شي التلوين اأو الده�ن (، مواد �شنع الفرا�شي، اأدوات للتنظيف، �شلك جلي، 
واأواين خزف  اأواين زج�جية  املب�ين(،  امل�شتعمل يف  الزج�ج  �شبه م�شغول) خالف  زج���ج غري م�شغول وزج���ج 

�شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئ�ت اأخرى. فئة 21.
 والواقعة يف الفئة:21 

كلمة )JING( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/05    املودعة حتت رقم:168779 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:�شركة م�شنع اجلزيرة للده�ن�ت  
 جن�شية ال�شركة: اململكة العربية ال�شعودية  

 وعنوانه:�ض.ب 1900، خمي�ض م�شيط 61961، اململكة العربية ال�شعودية. 
املمتلك�ت  حلم�ية  اأمنية  خدم�ت  ق�نونية،  خدم�ت  الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
واالأف��راد، خدم�ت �شخ�شية واإجتم�عية يقدمه� اآخرون تلبية حل�ج�ت االأف��راد، خدم�ت املرافق االإجتم�عية، 

خدم�ت برامج املح�فظة على البيئة. فئة 45. 
 والواقعة يف الفئة:45 

 ”ENVIROMENTALLY RESPONSIBLE“ عب�رة “م�شوؤول بيئي�ً” بحروف عربية وعب�رة و�شف العالم�ة:  
بحروف التينية ور�شم لورقتي نب�ت داخل دائرة يحيط به� م� ي�شبه اأطراف مروحة دائرية ال�شكل والعالمة 

ب�الألوان االأخ�شر واالأحمر واالأ�شفر واالأزرق كم� ب�ل�شكل املو�شح.
اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

   
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168704 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه، 
تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: االأث�ث واملراي� واإط�رات ال�شور، املنتج�ت )غري الواردة 
يف فئ�ت اخرى( امل�شنوعة من اخل�شب اأو الفلني اأو الغ�ب اأو اخليزران اأو ال�شف�ش�ف اأو القرون اأو العظ�م اأو 
الع�ج اأو عظم احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرم�ن اأو املح�ر اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد 

البال�شتيكية..فئة 20.
 والواقعة يف الفئة:20 

 و�شف العالم�ة: ر�شم �شعلة ت�شبه الط�ئر كم� ب�ل�شكل املو�شح. 
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

  
بت��ري�����خ:2012/02/01م    املودعة حتت رقم:168708 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اإير ت�ش�ين� ليمتد  
 جن�شية ال�شركة:  ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون اإيه، 
تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بيكني، ال�شني.

االأن�شطة   ، الرفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم  الت�لية:  املنتج�ت   / / اخلدم�ت  الب�ش�ئع  لتمييز  وذلك 
الري��شية والثق�فية. فئة 41.

 والواقعة يف الفئة: 41 
ر�شم �شعلة ت�شبه الط�ئر كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة: 

اال�ش��راط�ت: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168699 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه، 
تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

فئ�ت  ال��واردة يف  الن�شيج غري  املن�شوج�ت ومنتج�ت  الت�لية:  املنتج�ت   / / اخلدم�ت  الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
اخرى، اأغطية الفرا�ض واملوائد فئة 24

 والواقعة يف الفئة:24 
 و�شف العالم�ة: عب�رة " AIR CHINA" بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   

  "CHINA " اال�ش��راط�ت: عدم املط�لبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168644 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:جينغ تي ال تي دي  
 جن�شية ال�شركة: اململكة املتحدة  

 وعنوانه:ك�نر بوري كورت، لندن، اإ�ض دوبل يو 9   6 دي اإي، اململكة املتحدة. 
والت�بيوك�  واالأرز  وال�شكر  والك�ك�و  وال�ش�ي  ال��ن  الت�لية:  املنتج�ت   / اخل��دم���ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
واحللوي�ت  والفط�ئر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  االإ�شطن�عي،  وال��ن  وال�ش�غو 
واحللوي�ت املثلجة، ع�شل النحل والع�شل االأ�شود، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�ش�ت 

)التوابل (، البه�رات، الثلج. فئة 30.
 والواقعة يف الفئة:30 

كلمة )JING( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/05    املودعة حتت رقم:168780 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ران�شيليو جروب اإ�ض.بي.اإيه.  
 جن�شية ال�شركة: اإيط�لي�.  

وعنوانه:في�يل ديال ريب�بليك�، 40 20010 ب�رابي�جو )ميالنو(، فرازيوين فيال�شت�نزا، اإيط�لي�.
غ�شل  اآالت   ، القهوة  جل��رع���ت   كهرب�ئية  مط�حن  الت�لية:  املنتج�ت   / اخل��دم���ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
كهرب�ئية،  خفق  واآالت  خالط�ت  وخ��شة  كهرب�ئية  مزج  اأجهزة  والفن�جني،  الكوؤو�ض  غ�شل  اآالت  ال�شحون، 
ك�ش�رات ثلج تعمل ب�لط�قة لعمل الثلج ال�ش�لح لالأكل، ع�ش�رات اأتوم�تيكية للفواكه احلم�شية، اآالت توزيع 

امل�شروب�ت. الفئة )7(.
 والواقعة يف الفئة:7 

ب�ل�شكل  كم�  اأ�شود  اإط���ر  وداخ��ل  االأبي�ض  ب�للون  التينية  بحروف   )RANCILIO( كلمة  و�شف العالم�ة:  
املو�شح.  

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168705 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه، 
تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

املنزيل وللمطبخ،  واأوعية لال�شتعم�ل  واأواين  اأدوات  الت�لية:  املنتج�ت  الب�ش�ئع / اخلدم�ت /  وذلك لتمييز 
اأم�ش�ط واأ�شفنج، فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين اأو الده�ن(، مواد �شنع الفرا�شي، اأدوات للتنظيف، �شلك جلي، 
واأواين خزف  اأواين زج�جية  املب�ين(،  امل�شتعمل يف  الزج�ج  �شبه م�شغول )خ��الف  زج���ج غري م�شغول وزج���ج 

�شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئ�ت اأخرى.فئة 21.
 والواقعة يف الفئة:21 

 و�شف العالم�ة: ر�شم �شعلة ت�شبه الط�ئر كم� ب�ل�شكل املو�شح. 
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

بت��ري�����خ:2013/02/02    املودعة حتت رقم:168717 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:دي اف او، ال ال �شي.  

 جن�شية ال�شركة:  الوالي�ت املتحدة االمريكية   
 وعنوانه:203 اي�شت مني �شريت، �شب�رت�نربج، �ش�وث ك�ليفورني� 29319، اأمريك� . 

 وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: خدم�ت املط�عم.  
 والواقعة يف الفئة:43 

كلمة )Denny’s( بحروف التينية داخل �شكل م� ي�شبه معني كم� ب�ل�شكل املو�شح. و�شف العالم�ة: 
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168701 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه،
 تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: الت�أمني، ال�شوؤون التمويلية، ال�شوؤون امل�لية وال�شوؤون 
العق�رية. فئة 36 

 والواقعة يف الفئة:36 
 و�شف العالم�ة: عب�رة " AIR CHINA" بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   

  "CHINA " اال�ش��راط�ت: عدم املط�لبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/01    املودعة حتت رقم:168695 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اير ت�ش�ين� ليمتد.   
 جن�شية ال�شركة: ال�شني  

وعنوانه:الط�بق 9، النتي�ن م�ن�شني، 28 تنزهو رود، زون ايه، 
تنزهو ايربورت اند�شري�ل زون، �شوين دي�شركت، بكني، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: مع�دن غري نفي�شة وكل خليط منه�، مواد بن�ء معدنية، 
كهرب�ئية  غري  واأ�شالك  حب�ل  )كبالت(،  احلديدية  ال�شكك  خلطوط  معدنية  مواد  معدنية،  متنقلة  مب�ين 
من مع�دن غري نفي�شة، م�شنوع�ت حدادة، خردوات معدنية �شغرية، موا�شري واأن�بيب معدنية، خزائن حفظ 
الوث�ئق واالأ�شي�ء الثمينة، منتج�ت م�شنوعة من مع�دن غري نفي�شة غري واردة يف فئ�ت اأخرى، خ�م�ت مع�دن.

فئة 6.
 والواقعة يف الفئة:6 

 و�شف العالم�ة: عب�رة " AIR CHINA" بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   
  "CHINA " اال�ش��راط�ت: عدم املط�لبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710



•• اأب�ظبي – ف�ؤاد علي

للموا�شالت  الوطنية  الهيئة  رع�ية  حتت 
االإدارة  م�����وؤمت�����ر  ف����ع�����ل����ي�����ت  اخ���ت���ت���م���ت 
ملدة  ا�شتمر  ال��ذي  للموانئ  االإ���ش��راجت��ي��ة 
اأم�������ض االأرب����ع�����ء وي�شلط  ي��وم��ني وان��ت��ه��ى 
ال�������ش���وء ع���ل���ى ح�����دة حم�������ور ت��ع��م��ل على 
امل���وان���ئ ن��ظ��م��ت��ه فلمنج  ت��ط��وي��ر ���ش��ل��ط���ت 
اخلليج للموؤمترات مع م�ش�ركة وا�شعة من 
�شلط�ت املوانئ الدولية من اآ�شي� وافريقي� 
روت�ن� يف  ب���رك  بفندق  واوروب���  وا�شرالي� 

اأبوظبي .
ورح���ب م��ع���يل ���ش���مل علي ال��زع���ب��ي مدير 
الع�م ب�لوك�لة لهيئة الوطنية للموا�شالت 
كلمته  يف  ودع���  ب�ملوؤمتر  امل�ش�ركة  ب�لوفود 
ا�ش�ض  اإىل ت�شليط ال�شوء على  االإفتت�حية 
وحتديد  املوانئ  عملي�ت  وا�شتدامة  كف�ءة 
املخ�طر احلرجة والق�ش�ي� التي تواجهه� 
املوانئ مم� يتيح لكم الفر�شة للتعرف على 

اأف�شل املم�ر�ش�ت الدولية .
الوطنية  ه���ي���ئ���ة  ت�����ش��ك��ي��ل  مت  واأ�������ش�������ف 
لوزارة  خلف�ً   2006 ع���م  يف  للموا�شالت 
امل���وا����ش���الت ل��دع��م اإل��ت��زام��ن��� ال��وط��ن��ي يف 
واالإمتث�ل  وال�����ش��الم��ة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق��ي���دة 
البحرية  البيئة  الدولية وحم�ية  ب�للوائح 
االإم�رات  ف�إن  ال�شفن  بتملك  يتعلق  وفيم� 
العربية املتحدة م�شنفة من بني اأعلى 15 
دولة يف امللكية النفعية وتعد موطن�ً لبع�ض 
كب�ر م�شت�أجري ال�شفن ومالكه� وم�شغليه� 
و�شرك�ت اإدارة ال�شفن يف الع�مل وقد ان�شم 

بع�شهم اإلين� موؤخراً .
 ولفت اإىل اأن روؤية الهيئة تكمن يف تطوير 
واآمنة  وم�����ش��ت��دام��ة  م��ت��ك���م��ل��ة  ن��ق��ل  �شبكة 
ونحن  املتحدة  العربية  االإم����رات  دول��ة  يف 
البحري  االإق��ت�����ش���د  ب��ت��ط��وي��ر  م��ل��ت��زم��ون 
زي����دة حجم الطلب يف  ب���ل��دول��ة ومل��واك��ب��ة 
لنمو  اأي�ش�ً  ال��الزم  الدعم  وتقدمي  ال�شوق 
االإم�رات  يف  اللوج�شتية  اخلدم�ت  �شن�عة 
ال�شحن  �شن�عة  وت���زداد  املتحدة  العربية 
اأهم خدم�ت  بع�ض  لتلبي  ب�إطراد  ب�لدولة 
�شحن  مثل  اللوج�شتية  واخل��دم���ت  النقل 
وت���داول  امل��وان��ئ  واإدارة  ونقله�  الب�ش�ئع 

املواد وخالفه يف الدولة .
واأ�ش�ف الزع�بي اأنه اإذا كنت تعمل يف جم�ل 
االإ�شتف�دة  ب�إمك�نك  اأ���ش��ب��ح  فقد  ال�شحن 
املختلفة  ال�����ش��ح��ن  خ����دم�����ت  م����ن  ج����ي����داً 
وت�شدير  ا�شترياد  مثل  ب�لدولة  املتوفرة 
الب�ش�ئع واإ�شالح ال�شفن والتزود ب�لوقود 
و�شتنده�ض عندم� تعرف اأن م� يق�رب من 
متر  الدولية  التج�رة  حركة  من   50%
ع��رب ���ش��واط��ئ االإم������رات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
وا�شلت  لذلك  م�شيف�ً  ع���م  كل  يف  مرتني 

���ش��رك��ة م���وان���ئ دب���ي ال��ع���مل��ي��ة ال��ع��م��ل على 
من  االإ�شتف�دة  م��ن  ج��داً  ع�لية  م�شتوي�ت 
ال��ق��درات وزي����دة ع��دد احل���وي���ت املتداولة 
لع�م  من��ط��ي��ة  ح����وي���ة  م��ل��ي��ون   13.3 اإىل 
مليون   56،1 مبع�جلة  وق�مت   2012
ح�وية منطية خالل دورة اأعم�له� الع�ملية 
 %  2،4 اأي بزي�دة قدره�   2012 يف ع�م 

عن الع�م امل��شي .
واأكد �ش�مل علي الزع�بي اأن هيئة الوطنية 
وملتزمة  كبرية  بثقة  ت�شعى  للموا�شالت 
بتطوير  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي  اأه����داف����ه�����  ب���ب���ل���وغ 
ب�لتوازي  ال��دول��ة  ال��ب��ح��ري يف  االإق��ت�����ش���د 
مع �شي��ش�ت و روؤية حكومة دولة االإم�رات 

العربية املتحدة .
واأع��������رب ع����ن اأم����ل����ه م����ن االإ����ش���ت���ف����دة من 
مع  وامل�ش�ركة  لالإلتق�ء  ال�ش�نحة  الفر�شة 
نظرائكم من خالل هذا املوؤمتر وامل�ش�همة 
يف اإثراء احلوار يف �شن�عة تواجه حتدي�ت 
جمة والعمل على اكت�ش�ف احللول الن�جعة 

له� .
مدير  ال��زع���ب��ي  علي  �ش�مل  مع�يل  و���ش��رح 
الع�م ب�لوك�لة لهيئة الوطنية للموا�شالت 
اأه��م��ي��ة ورع����ي���ة موؤمتر  )ل��ل��ف��ج��ر( ح���ول 

االإدارة االإ�شراجتية للموانئ .
املج�ل  يف  البحرية  االإدارة  هى  الهيئة  اأن 
ال���دول���ة يف املح�فل  ال��ت��ي مت��ث��ل  ال��ب��ح��ري 
ال��دول��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة و ك���ل م���� ي�����ش��در من 
امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة م���ن قوانني 
الوطنية  الهيئة  وتقوم  ولوائح  وت�شريع�ت 
على  وتطبيقه�  بتنفيذه�  ل��ل��م��وا���ش��الت 
ال�شفن وكذلك تتعلق ب�ملوانئ مثل املدونة 
ال��دول��ي��ة ل��ل��م��راف��ق وب��ي���ن ا����ش���دار املرفق 
املين�ئي ولل�شفن و�شه�دة االأمنية على ظهر 
ت�شدر  التي  لل�شه�دات  ب�الإ�ش�فة  ال�شفنية 

على ال�شفن بجميع اأنواعه� .
واأ�ش�ف اأن دور الهيئة للوطنية للموا�شالت 
التي ك�نت �ش�بق�ً وزارة املوا�شالت وحتولت 

اإىل هيئة تركز على املج�ل البحري والربي 
و�شكة احلديد ونحن نكمل بع�ض ك�ملوانئ 
والنقل البحري كجهة احت�دية �شعرن� اأنه 
دعمن� ووجودن� للموؤمتر وم�ش�ركته ا�ش�فة 
يف�شل  االإجتم�ع�ت  ه��ذه  مثل  و  لن�  قيمة 
وجود جميع املعنيني يف نف�ض املج�ل حتت 

مظلة واحدة .
اأحدث  ملعرفة  امل��وؤمت��ر  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���ش���ر 
الدول  يف  امل��وج��ودة  واملعلوم�ت  االإبتك�رات 
املتطورة ونح�ول نعرف م�ذا يدور يف هذه 
ال�شي��ش�ت  عمل  يف  يخدم  وه��ذا  ال�شن�عة 
ب�لن�شبة  امل��ع��ي��ن��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق���ت  ال���ل���وائ���ح 
للموانئ وال�شفن وتنظيم العمل وتطويره 

كذلك .
البيئة  ب���ي���وم  ال����دول����ة  اح��ت��ف���ل��ي��ة  وح�����ول 
ال��وط��ن��ي دورك�����م ك��ه��ي��ئ��ة ل��ل��م��وا���ش��الت يف 
املح�فظة على  ال��ب��ح��ري يف جم���ل  امل��ج���ل 
م�ربول  الإت��ف���ق��ي��ة  وف��ق���ً  البحرية  البيئة 

البحرية الدولية 
الهيئة  اأن  الزع�بي  علي  �ش�مل  مع�يل  ق�ل 
ب�لتوقيع  ق���م��ت  ل��ل��م��وا���ش��الت  ال��وط��ن��ي��ة 
ع��ل��ى ات��ف���ق��ي��ة م����رب���ول وح���ل��ي��� م�شرفني 
ب���ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اجله�ت  ت��ط��ب��ي��ق��ه���  ع��ل��ى 
املعنية ووزارة البيئة يف هذا املج�ل والبيئة 
اخل��شة  ال�����ش��ه���دات  ت�شدر  والهيئة  مهم 
ب�الأمور البيئية على ال�شفن وهن�ك البح�ر 
والبح�ر  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ب��ح���ر  و  امل��ف��ت��وح��ة 
الدولية تكون  البح�ر  وال�شفن يف  الدولية 
االإقليمية  ال��ب��ح��ري��ة  احل����دود  ع��ن  ب��ع��ي��دة 
و  ال�����ش��واح��ل  م��ع ح��ر���ض  ب�لتن�شيق  ون��ق��وم 
اجل�نب  ه��ذا  يف  ه���م  دور  له�  البيئة  وزارة 
واإذا حدث اأي تلوث البد اأن يكون التدخل 
وف���ع����ل  ح����ي����وي  ال���ب���ي���ئ���ة  وزارة  وج�����ن����ب 
االأنواع  جميع  يف  البيئة  على  للمح�فظة 
ب�إ�شدار  وي���ق���وم���ون  وال��ب��ح��ري��ة  ال���ربي���ة 
ويت�أكدون  ال�����ش��ي��د  ل����ق����وارب  ت��راخ��ي�����ض 
الهيئة  مع  ب�لتني�شق  ال�شروط  ب�إ�شتيف�ء 

الوطنية للموا�شالت .
امل�شتقبلية  الق�دمة  اخلطوات  وبخ�شو�ض 

التي تنوي ان تقوم به� الهيئة 
ك�شف مع�يل �ش�مل الزع�بي اأن الهيئة تقوم 
حتديث  ومت  القوانني  حتديث  بطور  االأن 
الق�نون التج�ري البحري والذي �شدر يف 
درا�شته  ب���إع���دة  قمن�  وح�لي�ً   1981 ع���م 
وتعديل بع�ض املواد فيه و رفعت لالإعتم�د 
نوق�شت يف  وق���د  العلي�  اجل��ه���ت  ق��ب��ل  م��ن 
على  وزع���ت  و  االإحت�����دي  الوطني  املجل�ض 
م���ن قبل  االآن  وي���در����ض  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه����ت 

جمل�ض الوزراء .
ال��ق���ن��ون التج�ري  اأن حت��دي��ث ه��ذا  و ق���ل 
 32 ال��ب��ح��ري ����ش���روري الأن����ك تتكلم ع��ن 
ب��داأ عملية  وقد  ف�أمور كثرية تغريت  �شنة 
االأمور  وه��ن���ك   2010 ع���م  يف  التحديث 
ب�لهيئة  املوجودة  والت�شريع�ت  التنظيمية 
مثل ال�شكة احلديد ون�شع بع�ض االأنظمة 
ال�شلة  ذات  ب�جله�ت  ب�لتن�شيق  وال��ل��وائ��ح 
وب�شفتن� اجلهة الت�شريعية يف هذا اجل�نب 
ونقوم كذلك بتنظيم ق�نون النقل البحري 
وهو يف طور تفعيله ح�لي�ً وتطبيق ق�نون 
النقل الربي على املركب�ت الع�برة و�شرك�ت 
النقل الربي وهو من �شمن مه�من� الذي 

نعمل عليه ح�لي�ً 
ب�لدولة  ال���ربي  النقل  ق���ن��ون  ���ش��در  وق��د 
وو�شع ا�شراط�ت ومع�يري ل�شرك�ت النقل 
وتنظيمه�  ال��ع���ب��رة  ول��ل�����ش���ح��ن���ت  ال����ربي 
الر�شوم  بع�ض  فر�ض  و�شيكون  وت�شجيله� 
مق�بل اخلدم�ت املقدمة و�شيكون يف املراكز 
احلدودية اي �ش�حنة تدخل الدولة تفت�ض 
للموا�شف�ت  مط�بقته�  م��ن  ال��ت���أك��د  ويتم 
وادخ������ل ب��ي���ن���ت��ه��� يف ال��ن��ظ���م ح��ت��ى نعرف 
ال�ش�حنة من اأين قدمت واأين تذهب ومتى 

تخرج لنوع من االأمور الت�شجيلية وكذلك 
�شرك�ت النقل الربي التي مت�ر�ض الن�ش�ط 
ت��ك��ون مرخ�شة م��ن قبل  اأن  ال���دويل الب��د 
ال��ه��ي��ئ��ة وب��ي���ن���ت��ه��� م��دخ��ل��ة م��ت��واف��ق��ة مع 

املوا�شف�ت واالإ�شراط�ت املحددة 
وحول توقيت التطبيق الفعلي للق�نون 

اأكد مع�يل �ش�مل علي الزع�بي مدير الع�م 
و�ش�ق  قدم  على  تعمل  الهيئة  اأن  ب�لوك�لة 
على ويتوقع قبل نه�ية ال�شنة اإن �ش�ء اهلل 
وعند  واملك�تب  االأم�كن  جتهيز  االآن  ويتم 

االإنته�ء �شيعلن يف حينه .
املوانئ  واف���ت���ق����ر  امل���وؤمت���ر  اأه��م��ي��ة  وح�����ول 

ملف�هيم االإدارة االإ�شراتيجية 
ات��ك��ن�����ش��ون رئي�ض  اإي����ري����ك  ال���ك����ب���نت  ق�����ل 
الرئي�شية  ل��ل��م��وان��ئ  ال���دول���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة 
امل�ش�ركني  اأن   1936 ع�����م  يف  وان�����ش��ئ��ت 
وتطبيق  تفعيل  كيفية  ح��ول  �شيطرقون 
االإ�شترياتيجية للعمالء يف  االإدارة  مفهوم 
واأف�شل  �شهلة  االأم���ور  جعل  وال��ي��ة  املين�ء 
اأداء يف عملي�ت املوانئ لذلك عندم� ت�شل 
هى  م���  تعرف  اأن  الب��د  املين�ء  اإىل  ال�شفن 
االإج������راءات امل��ن��ظ��م��ة ب��ك��ل دق���ة وت��خ��رج يف 
ال���وق���ت امل���ح���دد ب��ك��ل ي�����ش��ر و���ش��ه��ول��ة دون 

تعقيدات .
و ا�ش�ف اأن �شن�عة واأعم�ل املين�ء تبداأ من 
ر�شو ال�شفينة فيه� وتنزل حمولته� وت�شحن 
حمولة اخرى و�شنطرق كذلك حم�ور منه� 
وعندم�  االأم��وال  تدفع  املين�ء  يف  ال�شفنية 
اأن  تكون يف البحر ت�شنع االأم���وال م��وؤك��داً 
يكون  اأن  يجب  للمين�ء  االإداري���ة  الفع�لية 
ممكن  وقت  ب�أ�شرع  ال�شفن  مهمة  لت�شهيل 
�شبكة دولية فع�لية تربط  اأهمية  . وحول 
املعلوم�ت  لتب�دل  الدولية  املوانئ  �شلط�ت 

واخلربات .

املال والأعمال
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•• اب�ظبي-وام:

حقق بنك االإحت�د الوطني اأرب�ح� قي��شية موحدة للع�م امل�يل املنتهي يف 31 
دي�شمرب 2012 بلغت 1.602 ملي�ر درهم مق�رنة مببلغ 1.5 ملي�ر درهم 
للع�م 2011 وبزي�دة قدره� 6.8 يف امل�ئة عن الع�م ال�ش�بق. و�شجلت ارب�ح 
الربع االأخري من الع�م مبلغ 136 مليون درهم مق�رنة مببلغ 125 مليون 
درهم فى الربع االأخري من الع�م 2011 بزي�دة قدره� 8.6 يف امل�ئة عن نف�ض 
الفرة من الع�م ال�ش�بق وبعد ا�شتقط�ع مبلغ 352 مليون درهم للمخ�ش�ش�ت 
مق�رنة مببلغ 292 مليون درهم فى الربع االأخري من الع�م 2011 . وق�ل 
العلمي  والبحث  الع�يل  التعليم  وزير  نهي�ن  اآل  مب�رك  نهي�ن  ال�شيخ  مع�يل 
قوة  على  ح�فظت  املجموعة  ان  الوطني  االحت����د  بنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الدفع االإيج�بية لتحقيق اأرب�ح قي��شية لع�م 2012 م�شريا اىل انه ب�الإ�ش�فة 
اإىل ا�شتمرار االأداء امل�يل الث�بت والقوي للمجموعة نالحظ اأن البنك متكن 
من احل�شول على العديد من التكرمي�ت واجلوائز املميزة من قبل العديد 
من املوؤ�ش�ش�ت والهيئ�ت الع�ملية واالقليمية واملحلية الرائدة تقديرا مل� حققة 
يف جم�ل اجلودة والتميز والتي تعزز م�شرية البنك وت�ش�عدة على اال�شتمرار 
فى تقدمي اأف�شل املنتج�ت واخلدم�ت امل�لية لعمالئه. من ج�نبه ق�ل حممد 
ركزت  املجموعة  ان  الوطني  لبنك االحت�د  التنفيذي  الرئي�ض  ن�شر ع�بدين 
يف الع�م 2012 على دعم موقفه� امل�يل والقوي مع امل�شي قدم� يف تقدمي 
منتج�ت وخدم�ت م�لية ذات جودة ع�لية لعمالئه� و�شهد الع�م حتقيق زي�دة 
جيدة يف االأرب�ح ب�ال�ش�فة اىل م�شتوي�ت قوية وع�لية من ال�شيولة. ومتكنت 
املجموعة من حتقيق م�شتوى م�شتقر جلودة االأ�شول على الرغم من ح�لة 
الرقب التي ت�شهده� البيئة الت�شغيلية. وج�ءت الزي�دة املحققة يف كل من 
�ش�يف ال��دخ��ل م��ن ال��ف��وائ��د و���ش���يف ال��دخ��ل م��ن التمويل االإ���ش��الم��ي نتيجة 
لزي�دة حجم حمفظة االأ�شول وحت�شن �ش�يف ه�م�ض االأرب�ح بن�شبة بلغت 12 
نقطة اأ�ش��ض والذي ارتفع من ن�شبة 3.08 يف امل�ئة يف ع�م 2011 اىل ن�شبة 
امل�ئة يف ع�م 2012 نتيجة اىل ا�شتمرار املجموعة يف الركيزعلى  3.20 يف 
حت�شني ه�م�ض االأرب�ح وح�شن ادارة تكلفة الودائع. وق�ل ع�بدين ان املجموعة 
ال��دويل من خالل افتت�ح فرع م�شريف متك�مل له�  ق�مت بتو�شيع تواجده� 
يف دولة الكويت والذي �شيدعم تواجد جمموعة بنك االأحت���د الوطني التي 
تقوم ح�لي� بتقدمي خدم�ته� امل�شرفية من خالل اكر من 90 فرع� ومكتب� 

منت�شرة يف الدولة ويف كل من م�شر وال�شني وقطر والكويت.

الزع�بي علي  �ش�مل  •• مع�يل 
 املدير الع�م ب�لوك�لة للهيئة 

احل�شور من  ••  ج�نب 

اتكن�شون اإيريك  •• الك�بنت 
 رئي�ض اجلمعية الدولية للموانئ الرئي�شية 
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•• ال�شارقة-وام:

اأعلنت واجهة املج�ز امل�ئية اأحدث الوجه�ت ال�شي�حية يف اإم�رة 
ال�ش�رقة وب�كورة م�ش�ريع هيئة ال�ش�رقة لال�شتثم�ر والتطوير 
�شروق عن حتقيق معدل ا�شتقط�ب للزائرين يف جميع مرافقه� 
اجلن�شي�ت  جميع  م��ن  زائ���ر  مليوين  م��ن  اأك���ر  بلغ  املختلفة 
ال��دول��ة وخ���رج��ه���. وق���ل حممد  والفئ�ت العمرية م��ن داخ��ل 

ت�شجيل  اإن  امل�ئية  املج�ز  واجهة  وجهة  املزروعي مدير  ف��شل 
هذا الرقم الكبري ي�شلط ال�شوء على اجلهود الكبرية املبذولة 
لتحقيقه ..متوقع� اأن يتم ت�شجيل عدد اأكرب خالل الع�م احل�يل 
امل�شتوى  املزمع تنظيمه� وحجم  يف �شوء الربامج والفع�لي�ت 
املتميز الذي بلغته الواجهة ومرافقه� منذ اإطالقه� اإىل اليوم. 
يذكر اأن م�شروع واجهة املج�ز امل�ئية الذي مت افتت�حه للزوار 
�شهر دي�شمرب 2011 ويقع على م�ش�حة 231 األف مر مربع 

- قد خ�شع لعملية اإع�دة تطوير �ش�ملة لي�شم من�طق ترفيه 
وا�شتجم�م ت�شم مط�عم ومق�هي ع�ملية ب�الإ�ش�فة اإىل ن�فورة 
ال�ش�رقة التي تعترب اإحدى مع�مل امل�شروع الرئي�شية وهي جزء 
ب�شكل مبتكر بني  ب���إط��الق م�ش�ريع جتمع  ���ش��روق  ال��ت��زام  م��ن 
املميزات التقليدية والع�شرية وهو م� اأهل واجهة املج�ز امل�ئية 
للح�شول على ج�ئزة ال�ش�رقة للتميز ال�شي�حي عن فئة اأف�شل 

وجهة �شي�حية يف االإم�رة للع�م 2012. 

واجهة املجاز املائية ت�ستقطب اأكرث من مليوين زائر خالل 2012

جمعية االإمارات للمتداولني تنظم ثالثة برامج 
تدريبية حول اخلزينة واأ�ساليب التداول الناجح 

•• دبي-وام:

تنظم جمعية االإم�رات للمتداولني يف االأ�شواق امل�لية � مقره� دبي � ثالثة برامج تدريبية خالل �شهري فرباير 
وم�ر�ض املقبل لزي�دة وعي املتداولني االإم�راتيني ب�أعم�ل القط�ع�ت البنكية يف االأ�شواق امل�لية املحلية والع�ملية 
اأقر  امل�لية  اإدارة جمعية االإم���رات للمتداولني يف االأ�شواق  ب� اخلزينة . وك�ن جمل�ض  خ��شة يف جم�ل م� يعرف 
امل��شي..خطة  ين�ير  �شهر  30 من  يوم  دبي  اله��شمي يف  برئ��شة حممد  ال��ذي عقده  ال�شهري  اجتم�عه  خالل 
تدريبية  برامج  بينه�  الع�م احل�يل من  االأول من  الربع  املحلية واخل�رجية خالل  ون�ش�ط�ته�  اأعم�ل اجلمعية 

للمتداولني االإم�راتيني على وجه اخل�شو�ض.
 وق�لت عهود عبيد املدير امل�يل جلمعية االإم�رات للمتداولني يف االأ�شواق امل�لية يف ت�شريح لوك�لة اأنب�ء االإم�رات 
وام ام�ض..اأن اجلمعية راعت التدرج يف عملية تدريب امل�ش�ركني فيه� حيث يتوجه الربن�مج االأول للمبتدئني من 
االإم�راتيني يف جم�ل التداول يف االأ�شواق امل�لية حملي� وع�ملي� فيم� يخ�ش�ض الربن�مج الث�ين ملتو�شطي اخلربة 

والربن�مج الث�لث لذوي اخلربة يف هذا املج�ل.
 وذكرت عبيد اأن الربن�مج االأول �شيبداأ يف 11 من ال�شهر احل�يل وميتد ثالثة اأي�م للمبتدئني الراغبني ب�كت�ش�ب 
معرفة ع�مة عن اأق�ش�م اخلزينة حيث يح�شلون على �شه�دة التداول اإيه �شي اآي التي تعترب من اأ�ش��شي�ت القبول 

ب�ملتقدم للعمل يف اأي خزينة يف البنوك املحلية والع�ملية.
 واأ�ش�رت اإىل اأن ق�شم اخلزينة يعد من اأهم االإدارات يف امل�ش�رف االإ�شالمية والبنوك اإذ اأن من واجب�ته� اال�شتثم�ر 
والتداول ب�الأ�شواق امل�لية ب�أق�ش�مه� مثل ال�شوق النقدي و�شوق راأ�ض امل�ل و�شوق العمالت االأجنبية اإ�ش�فة اإىل 
اأنه� من اأكر االإدارات اأهمية وح�ش��شية ملوائمته� بني التدفق�ت النقدية الداخلة واخل�رجة وت�أثريه� على عوامل 

عديدة اأهمه� ربحية وخم�طرة هذه املوؤ�ش�ش�ت. وك�نت جمعية االإم�رات للمتداولني يف االأ�شواق امل�لية � 

•• اأب�ظبي-وام: 

ال��دورة احل�دية ع�شرة  ب�لدولة يف  الوطنية  ال�شرك�ت  ت�ش�رك 
ب�أكرب جن�ح   2013 اأيدك�ض  الدويل  الدف�ع  ملعر�ض وموؤمتر 
ي�شم اأكر من 140 �شركة تتخذ من االإم���رات مقرا له� يف 
 12 عر�ض منتج�ته� �شمن اجلن�ح الذي ميتد على م�ش�حة 
الع�ر�شة  ال�شرك�ت  ق�ئمة  وت�شم  م��رب��ع.  م��ر   500 و  األ��ف��� 
الرئي�شي  الراعي  ت��وازن  امل�ش�ح�ت كال من  اأكرب  التي حجزت 
مرا   918 و  األ��ف��ني  م�ش�حة  على  تعر�ض  وال��ت��ي  للمعر�ض 
اال�شتثم�ر  �شركة   � م��ب���دل��ة  للتنمية  امل��ب���دل��ة  و���ش��رك��ة  مربع� 
والتنمية التي تتخذ من اأبوظبي مقرا له� على م�ش�حة األف 
و 870 مرا مربع�. و�شوف يت�شمن اجلن�ح جمموعة وا�شعة 
من اأبرز احللول الدف�عية التي ت�شمل منتج�ت �شركة اأبوظبي 
ال���ش��ت��ث��م���رات االأن��ظ��م��ة ال��ذات��ي��ة م��ن م��رك��ب���ت ج��وي��ة وبرية 
�شركة ك�رك�ل  امل�أهولة وجمموعة من منتج�ت  وبحرية غري 
من م�شد�ش�ت وبن�دق حديثة ومركب�ت منر متعددة االأغرا�ض 
الق��شية  البيئ�ت  يف  التكتيكية  للمهم�ت  خ�شي�ش�  وامل�شممة 
اال�شتطالع  ومهم�ت  احلديثة  امل��دن  وح��رب  ال�شح�ري  مثل 
حممد  �شع�دة  وق����ل  اللوج�شتي.  وال��دع��م  احل���دود  وم��راق��ب��ة 
عمر عبداهلل وكيل دائرة التنمية االقت�ش�دية فى اأبوظبي ان 
اإم�رة اأبوظبي انتهجت خالل ال�شنوات امل��شية نهج� اقت�ش�دي� 

والغ�ز  النفط  م���وارد  على  االعتم�د  وع��دم  التنوع  على  يقوم 
اأبوظبي  اأ�ش��شي للنمو االقت�ش�دي وقد حددت روؤية  كمحرك 
االق��ت�����ش���دي��ة 2030 ع���ددا م��ن ال��ق��ط���ع���ت ك��م��ح��رك���ت منو 
والدف�عية  اجلوية  ال�شن�ع�ت  اأبرزه�  من  رئي�شية  اقت�ش�دية 
كل  وتوفري  الع�شكري  الت�شنيع  على  الركيز  ج���ء  هن�  وم��ن 
الت�شهيالت ومقوم�ت النج�ح لل�شرك�ت الع�ملة يف هذا املج�ل. 
اأب��وظ��ب��ي اليوم  ال�����ش��رك���ت تعمل يف  ال��ع��دي��د م��ن  واأ����ش����ف ان 
اخلفيفة  ال�شن�ع�ت  ���ش��واء  الع�شكري  الت�شنيع  جم����الت  يف 
تعزز  كونه�  ال�شن�ع�ت  ه��ذه  مثل  اأهمية  وت��ربز  املتو�شطة  اأو 
التنوع االقت�ش�دي يف االإم�رة وتفتح اأبواب� جديدة لل�شن�ع�ت 
فتح  ع��ن  ف�شال  ال�����ش��ن���ع���ت  ه���ذه  مل��ث��ل  امل�����ش���ن��دة  اللوج�شتية 
اأ�شواق جديدة للمنتج�ت املحلية وتوفري العديد من الفر�ض 
اأيدك�ض  الدويل  الدف�ع  وموؤمتر  اأن معر�ض  واأكد  الوظيفية. 
منتج�ته�  ل��ع��ر���ض  ال��وط��ن��ي��ة  لل�شرك�ت  مث�لية  من�شة  ي��ع��د 
االأ�شواق  ودخ��ول  ال�شهرة  له�  يحقق  ال��ذي  االأم��ر  وخدم�ته� 
االإقليمية واملحلية كون مثل هذا احلدث الدويل ي�شم العديد 
خمتلف  م��ن  والع�شكريني  ال��دف���ع  ووزراء  ال��ق��رار  �شن�ع  م��ن 
�شراك�ت  الع�مل كم� يعترب فر�شة الإب��رام �شفق�ت وعقد  دول 
مع خمتلف امل�ش�ركني وزوار املعر�ض. وت�ش�رك �شركة الطيف 
�شتعر�ض قدراته�  2013 حيث  اأيدك�ض  الفنية يف  للخدم�ت 
احلديثة  الع�شكرية  واالنظمة  امل��ع��دات  وتعديل  التطوير  يف 

يتم  التي  وامل��واد  الغي�ر  عينة من قطع  اىل عر�ض  ب�الإ�ش�فة 
بي�ن�ت  �شركة  تعر�ض  بينم�  ال�شركة  يف  انت�جه�  و  تو�شيفه� 
للخدم�ت امل�ش�حية خدم�ته� و حلوله� اجليومك�نية املتك�ملة 
امليداين  و  ال��ب��ح��ري  و  اجل���وي  امل�شح  خ��دم���ت  ت�شمل  ال��ت��ي  و 
اأنواع  خمتلف  وان��ت���ج  املك�نية  البي�ن�ت  وادارة  واجليودي�شي 
البي�ن�ت  ومن�ذج  واجلوية  والبحرية  الطبوغرافية  اخلرائط 
اال�شت�ش�رية  اخلدم�ت  اىل  ب�ال�ش�فة  االأبع�د  وثالثية  ثن�ئية 
ال�شرك�ت  من  جمموعة  االإم���رات  جن�ح  و�شيت�شمن  املتعلقة. 
االت�ش�الت  ق��ط���ع  تنظيم  وه��ي��ئ��ة  م�����ش��در  ت�شم  االإم����رات���ي���ة 
الدف�ع  لتكنولوجي�  االم����رات  و�شركة  للم�ش�ريع  ه��الل  وب��ن 
واملجموعة الدولية للمركب�ت امل�شفحة وهيئة اأبوظبي للثق�فة 
فى  اأي�ش�  و�شت�ش�رك  ال�شفن.  لبن�ء  الفت�ن  و�شركة  وال��راث 
اجلن�ح جمموعة من اجل�مع�ت واملوؤ�ش�ش�ت االأك�دميية ت�شمل 
ج�معة االم�رات وكلي�ت التقنية العلي� وج�معة خليفة للعلوم 
والتكنولوجي� والبحوث. ونوه �ش�لح املرزوقي مدير معر�ض 
اأيدك�ض بهذه امل�ش�ركة الوطنية الوا�شعة يف ايدك�ض 2013..

حيث ا�شبح املعر�ض ..بح�شور �شخ�شي�ت ع�شكرية واقت�ش�دية 
ه�مة .. من�شة مث�لية لل�شرك�ت املحلية لت�شليط ال�شوء على 
ال�شن�ع�ت الدف�عية الن��شئة يف دولة االإم�رات. وا�ش�ف نحن 
نتطلع قدم� لالإطالع على املنتج�ت املتطورة التي �شتعر�شه� 
�شرك�ت مثل توازن التي توا�شل تر�شيخ مك�نته� الرائدة على 

اأبوظبي  �شركة  اأعلنت  وق��د  القط�ع.  ه��ذا  يف  الع�ملي  ال�شعيد 
امل�ش�ح�ت  اأدنيك موؤخرا عن حجز جميع  للمع�ر�ض  الوطنية 
االإجن�ز  ه��ذا  مثل  وق��د   .2013 اأيدك�ض  ملعر�ض  املخ�ش�شة 
الذي  املعر�ض  به�  يتمتع  التي  اله�مة  للمك�نة  اإنعك��ش�  املبكر 
ي��زال م�شتمرا يف اكت�ش�ب  الث�ين وال  �ش�رف على امت���م عقده 
اأهم مع�ر�ض االأنظمة الدف�عية على  املزيد من الزخم ك�أحد 
اأن ت�شكل الدورة املقبلة من معر�ض  م�شتوى الع�مل. ويتوقع 
اأيدك�ض اإمتدادا مل� حققه املعر�ض من جن�ح�ت واجن�زات الفته 
خالل م�شريته امل��شية حيث �شت�شهد دورة ع�م 2013 تو�شيع 
وقد  امل�ش�ركة  ال���دول  الأجنحة  املخ�ش�شة  العر�ض  م�ش�ح�ت 
ا�شتقط�ب  2011 من  ال�ش�بقة ع�م  دورت��ه  املعر�ض يف  متكن 
من  اأك���ر  وح�شره  دول���ة   52 م��ن  ع�ر�شة  �شركة  و60  األ���ف 
و�شتت�شمن  ال���ع����مل.  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن  م�����ش���رك  األ����ف   60
اخلليجي  ال��دف���ع  مل��وؤمت��ر   2013 اأي��دك�����ض  معر�ض  فع�لي�ت 
املتطورة  ال��دف���ع��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي���ت  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  �شي�شلط  ال���ذي 
ن�����دي �شب�ط  ف���رباي���ر احل�����يل يف   16 ف��ع���ل��ي���ت��ه يف  وت��ع��ق��د 
 2013 اأيدك�ض  اأبوظبي. وترعى معر�ض  القوات امل�شلحة يف 
برن�مج  ملكتب  الت�بعة  ال�شركة  وه��ي  الق�ب�شة  ت���وازن  �شركة 
ال�شن�عية  اال�شتثم�رات  يف  واملتخ�ش�شة  االقت�ش�دي  التوازن 
للمع�ر�ض  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  اتخذت  وقد  والتج�رية. 
اأدنيك وب�لتع�ون مع القي�دة الع�مة للقوات امل�شلحة يف الدولة 

جم��م��وع��ة م��ن اخل���ط���وات ل��ت��ع��زي��ز ج���ه��زي��ة م��رك��ز املع�ر�ض 
ال���ش��ت�����ش���ف��ة ه���ذا احل����دث ال�����ش��خ��م وال�����ذي وي���ق����م يف مركز 
 21 اإىل   17 من  الفرة  خ��الل  للمع�ر�ض  الوطني  اأبوظبي 
الطرق  وحتديث  تطوير  على  ب�لعمل  وذل��ك  احل���يل  فرباير 
املحيطة. ويعد اأيدك�ض معر�ض وموؤمتر الدف�ع الدويل الذي 
متخ�ش�ض  معر�ض  اأك��رب   1993 ع���م  يف  االأوىل  للمرة  عقد 
يف جم����ل ال���دف����ع ال���ربي وال��ب��ح��ري واجل����وي ع��ل��ى م�شتوى 
مرة  احلدث  ويق�م  اأفريقي�.  و�شم�ل  االأو�شط  ال�شرق  منطقة 
كل �شنتني حتت رع�ية �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
املعر�ض من  الدولة حفظه اهلل ويتم تنظيم  اآل نهي�ن رئي�ض 
مع  ب�لتع�ون  اأدنيك  للمع�ر�ض  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  قبل 
معر�ض  اأي��دك�����ض  ويعترب   . امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع���م��ة  ال��ق��ي���دة 
اأفريقي�  و�شم�ل  االأو�شط  ال�شرق  يف  الوحيد  الدف�ع  وموؤمتر 
الدف�عية  اخل��دم���ت  تكنولوجي�  اأح��دث  بعر�ض  يقوم  وال��ذي 
من�شة  ويعد  واجلوية.  والبحرية  الربية  ب�الأنظمة  اخل��شة 
مع  م�شتدامة  وع��الق���ت  �شراك�ت  وتر�شيخ  لت�أ�شي�ض  مث�لية 
ويتزامن   . امل�شلحة  والقوات  وال�شرك�ت  احلكومية  املوؤ�ش�ش�ت 
الذي  ن�فدك�ض  البحري  الدف�ع  معر�ض  مع  اأيدك�ض  معر�ض 
يت�شمن  حيث  البحري  الدف�ع  لقط�ع  خ��شة  منطقة  ي�شغل 
اإ�ش�فة  احلربية  لل�شفن  وزي���رات  البحرية  للمعدات  عرو�ش� 

اإىل الطواف�ت والقوارب اإ�ش�فة اإىل مبنى خم�ش�ض له. 

ال�سركات الوطنية ت�سارك باأكرب جناح وطني يف اأيدك�ص 2013 



حتت رعاية وح�سور �سلطان القا�سمي

انطالق فعاليات مهرجان اأ�سواء ال�سارقة 
•• ال�شارقة-وام: 

حممد  بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  وح�شور  رع�ية  حتت 
يف  ال��ي��وم  م�ش�ء  تنطلق  ال�����ش���رق��ة  ح���ك��م  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  الق��شمي 
هيئة  تنظمه�  التي   2013 ال�ش�رقة  اأ���ش��واء  مهرج�ن  فع�لي�ت  الق�شب�ء 

االإمن�ء التج�ري وال�شي�حي ب�ل�ش�رقة للع�م الث�لث على التوايل.
ين�ير   15 ت�شتمر فع�لي�ته حتى  الذي   � ال�ش�رقة  اأ�شواء  وي�شمل مهرج�ن 

اجل�ري � اأربعة ع�شر موقع� مبختلف اأنح�ء االإم�رة.
واحتل املهرج�ن مك�نة مرموقة يف املنطقة كحدث ع�ملي يلقي ال�شوء على 
اأبرز مع�مل و�شروح اإم�رة ال�ش�رقة العريقة حيث ت�شتخدم تقني�ت متطورة 
فريد  تن�غم  يف  راقية  مو�شيقى  ترافقه�  فنية  عرو�ض  يف  االأب��ع���د  ثالثية 
عمرانية  جم�لي�ت  خالله�  م��ن  تعك�ض  الفني  االإب���داع  م��ن  ل��وح���ت  ير�شم 
وتف��شيل وزخ�رف متميزة ملب�ين االإم�رة. وحتر�ض هيئة االإمن�ء التج�ري 
وال�شي�حي ب�ل�ش�رقة على االإرتق�ء ب�لقط�ع ال�شي�حي لالإم�رة وتعزيز مك�نة 
ال�ش�رقة كوجهة رائدة تتميز مبقوم�ت �شي�حية ع�ملية بهدف حتقيق تنمية 
�شي�حية وجت�رية مبفهوم ع�شري مميز لذا حر�شت يف الن�شخة الث�لثة من 
املهرج�ن على اإ�ش�فة مواقع جديدة وا�شتخدام ت�ش�ميم وعرو�ض �شممت 
الع�مليني  الفن�نني  اأب��رز  الهدف  لهذا  وا�شتقطبت  االإم���رة  ملب�ين  خ�شي�ش� 
الع�ملية. وتتميز عرو�ض هذا  العوا�شم واملدن  لهم خربة وا�شعة يف كربى 
ال�ش�رقة  يف  البحرية  احلي�ة  يعك�ض  املواقع  جلميع  موحد  مبو�شوع  الع�م 
واجل���دي���د يف ه���ذا ال��ع���م اإ���ش���ف��ة م��واق��ع ج��دي��دة ع��ل��ى ال�����ش���ح��ل ال�شرقي 
والواجه�ت  اخل�رجية  الواجهة  الق�شب�ء  مواقع  العرو�ض  �شت�شمل  حيث 
وواجهة  الثق�فة  ق�شر  وميدان  النور  وم�شجد  ال�ش�رقة  وح�شن  الداخلية 
املركزي  وال�شوق  الق�ش�ء  ودار  وبحرية خ�لد  املج�ز  وم�شجد  امل�ئية  املج�ز 
واملركز االإ�شت�ش�ري وميدان الكويت ومط�ر ال�ش�رقة الدويل وم�شجد عمر 
بن اخلط�ب يف مدينة خورفك�ن وج�معة ال�ش�رقة يف مدينة كلب�ء.  وجنح 
اأعداد  ا�شتقط�ب  يف  وال��ث���ين  االأول  الع�مني  يف  ال�ش�رقة  اأ���ش��واء  مهرج�ن 
كبرية من ال��زوار حيث جذب املهرج�ن الع�م امل��شي اأالف من ال��زوار من 
خمتلف  من  كبري  ب�هتم�م  املهرج�ن  حظي  كم�  وخ�رجه�.  ال��دول��ة  داخ��ل 
ال�شي�حة  حركة  يعزز  مم���  وامل�شموعة  وامل��ق��روءة  املرئية  االإع���الم  و�ش�ئل 

ويرتقي مبك�نة االإم�رة كوجهة �شي�حية ع�ئلية مث�لية.

•• اأب�ظبي-الفجر: 

والتكنولوجي�  للعلوم  م�شدر  معهد  اأعلن 
للدرا�ش�ت  امل�شتقلة  البحثية  اجل���م��ع��ة   ،
املتقدمة  ال��ط���ق��ة  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  العلي� 
حتقيق  ع��ن  ال��ي��وم  امل�شتدامة،  والتقني�ت 
خطوة ه�مة نحو امتالك اخلربة التقنية 
ال�شم�شية  اخل���الي����  ل��ت�����ش��ن��ي��ع  ال����الزم����ة 
ال��رق��ي��ق��ة امل��ت��ق��دم��ة يف دول�����ة االإم��������رات 

العربية املتحدة.
ع�ئ�شة  الط�لب�ن  توجه  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
برفقة  اإ���ش��الم،  موهيتول  وك���زي  النعيمي 
امل�ش�عد  االأ���ش��ت���ذ  ن���ي��ف��ة،  ال��دك��ت��ور ع��م���ر 
اإىل  الدقيقة،  النظم  هند�شة  برن�مج  يف 
الن�نو  تكنولوجي�  لبحوث  القومي  املركز 
)UNAM( يف ج�معة بيلكنت ب�لع��شمة 
الركية اأنقرة الكت�ش�ب املعرفة واخلربة يف 
جم�ل ت�شنيع اخلالي� ال�شم�شية الرقيقة. 
ا�شتخدام  على  الط�لبني  ت��دري��ب  مت  وق��د 
خمترب  يف  واالإلكرونية  املتطورة  املعدات 
ال�����ش��وئ��ي���ت واالإل��ك��رون��ي���ت ال��ن���ن��وي��ة يف 

معهد م�شدر.
القومي  املركز  مع  التع�ون  هذا  ويتم��شى 
مع  ت��رك��ي���  يف  ال��ن���ن��و  تكنولوجي�  ل��ب��ح��وث 
املتوقع  وم��ن  م�شدر،  معهد  ا�شراتيجية 
اأن يكون له دور ف�عل يف حتقيق االأهداف 
�شمن  املدرجة  واالجتم�عية  االقت�ش�دية 

روؤية اأبوظبي 2030.
وب�الإ�ش�فة اإىل ذلك، �شوف ت�شهم اخلربات 
اله�مة التي اكت�شبه� الطالب لدى املركز 
الن�نو يف  اأجهزة  يف تطوير من�ش�أة ت�شنيع 
يف  نوعه�  من  االأوىل  وه��ي  م�شدر،  معهد 
دولة االإم�رات والث�نية يف منطقة جمل�ض 
التع�ون اخلليجي. وميتلك معهد م�شدر 
ف�عل  ب��دور  للقي�م  توؤهله  التي  االإمك�ن�ت 

جترى  التي  البحوث  ومك�ملة  توحيد  يف 
الن�نو  وتقني�ت  اأجهزة  ت�شنيع  من�ش�آت  يف 
مورد  اإن�ش�ء  وب�لت�يل  االأو�شط،  ال�شرق  يف 
ع����مل���ي ل��ل��م��ع��ل��وم���ت يف ه����ذا ال�������ش����أن. من 
ن�حية اأخرى، بدء فعلي�ً ت�شغيل الغرفتني 
معهد  يف   1000 و   100 ال��ن��ظ��ي��ف��ت��ني 
للب�حثني  �شيتيح  ال����ذي  االأم�����ر  م�����ش��در، 
جتميعه�  ميكن  ن���ن��وي��ة  م��ك��ون���ت  ت�شنيع 

بهدف تطوير اأجهزة مبتكرة مفيدة.
ال���دك���ت���ور فريد  ق�����ل  ال�������ش���دد،  ه����ذا  ويف 
�شي�ش�عد  رئي�ض معهد م�شدر:  موفنزاده، 
م�شدر  معهد  ط�لب�  تلق�ه  الذي  التدريب 
تكنولوجي�  ل��ب��ح��وث  ال��ق��وم��ي  امل���رك���ز  يف 
الن�نو على اإجراء اأبح�ث م�شركة متعددة 
التخ�ش�ش�ت ت�ش�هم يف تطوير اإمك�ن�تن� يف 
جم�ل الط�قة املتقدمة واال�شتدامة. حيث 
لالإله�م  م�����ش��دراً  االأب��ح���ث  ه��ذه  �شت�شكل 
مبتكرين  ليكونوا  لدين�  الطلبة  جلميع 
ورواداً للتكنولوجي� وامل�ش�ريع التكنولوجية 
ذات  االأبح�ث  وتت�شم  والع�مل.  املنطقة  يف 
ب�أهمية  النظيفة  الط�قة  مب�ش�در  ال�شلة 
لتوجه�ت  وك��ذل��ك  م�شدر  مل��ب���درة  خ��شة 
اإم�رة اأبوظبي يف هذا املج�ل، وذلك يف ظل 
الدعم الكبري وامل�شتمر التي توليه القي�دة 
اأبح�ث.  لهكذا  االإم����رات  لدولة  احلكيمة 
امل�شي  ع��ل��ى  ج���ه��دي��ن  �شنعمل  وب���دورن����، 
االبتك�ر يف جم���الت ط�قة  ري���دة  يف  قدم�ً 

امل�شتقبل �شتى .
النعيمي  ق���م��ت  ال��ت��دري��ب،  ان��ت��ه���ء  ع��ق��ب 
بت�شنيع خالي� �شم�شية كري�شت�لية رقيقة 
ودرا�شة ت�أثري عملية التلدين ، وهي عملية 
معينة  بن�شبة  م���  اأداة  مع�جلة  على  تقوم 
م���ن ال���ه���ي���دروج���ني وال���ن���ي���روج���ني على 
درجة حرارة معينة ثم ترك لتربد ببطء، 
البينية  اخل�����ش���ئ�����ض  حت�����ش��ني  وب����ل���ت����يل 

لطبق�ته� املختلفة. ويف الوقت نف�شه، ق�م 
ك�زي اإ�شالم بت�شنيع خالي� �شم�شية معززة 
يتم  حيث  متبلورة،  غري  ن�نوية  بجزيئ�ت 
و���ش��ع ن��ق���ط ذه��ب��ي��ة ���ش��غ��رية بحجم 10 
ال�شم�شية. وعندم�  ن�نومر فوق اخلالي� 
الذهبية،  النقطة  ال�شم�ض  �شوء  يالم�ض 
تعزز  كهرومغن�طي�شية  موج�ت  ن�شر  يتم 
ت���وف���ره���� اخلالي�  ال���ت���ي  ال���ط����ق���ة  ك��م��ي��ة 
ال�شم�شية. و�شيتم قريب�ً نقل عملية ت�شنيع 
اخلالي� ال�شم�شية التي جرى تطويره� يف 
اإحدى الغرف النظيفة ب�ملركز اإىل من�ش�أة 
يف  امل��ت��ط��ورة  ال��ن���ن��وي��ة  االأج���ه���زة  ت�شنيع 

معهد م�شدر.
وتتمثل املزاي� الرئي�شية للخالي� ال�شم�شية 
الرقيقة يف خفة وزنه� ومق�ومته� للحرارة. 
فعلى عك�ض التقني�ت االأخرى، ال يقل اإنت�ج 
ارتف�ع  ع��ن��د  ال��رق��ي��ق��ة  ال�شم�شية  االأل�����واح 
درج�����ت احل�����رارة. وب���ل��ت���يل، ف����إن االنت�ج 
الفعلي للخالي� الرقيقة يكون دائم�ً قريب�ً 
جداً من النت�ئج املتوقعة، م� يعزز �شهولة 
ب�لط�قة  خ��ض  نظ�م  الإن�ش�ء  التخطيط 

ال�شم�شية.
وق�����ل ال��دك��ت��ور ع��م���ر ن���ي��ف��ة: ال ���ش��ك اأن 
الطالب  اكت�شبه�  التي  واملعرفة  التدريب 
ال تقدر بثمن و�شوف ت�ش�عد اإىل حد كبري 
الن�نو يف  اأجهزة  يف تطوير من�ش�أة ت�شنيع 
معهد م�شدر. ويتم ح�لي�ً درا�شة خ�ش�ئ�ض 
خمترب  يف  ال��رق��ي��ق��ة  ال�شم�شية  اخل���الي���� 
و�شيتم  م�شدر،  مبعهد  ال�شم�شية  اخلالي� 
تقدمي النت�تئج خالل ال��دورة 39 ملوؤمتر 
جمعية مهند�شي الكهرب�ء واالإلكروني�ت 
ت�مب�  م��رك��ز  يف  ي��ق���م  ال����ذي   )IEEE(

للموؤمترات يف خليج ت�مب� بفلوريدا . 
وج����رت ع��م��ل��ي���ت ال��ت��دري��ب وال��ت�����ش��ن��ي��ع يف 
اإط�ر التع�ون البحثي بني جمموعة اأبح�ث 

ن�يفة،  ع��م���ر  ال��دك��ت��ور  بقي�دة  ال�شوئي�ت 
وجمموعة اأبح�ث الدكتور علي اأوكي�ي يف 

ج�معة بيلكنت.
ال�شركة  اأ�شدرته  حديث  تقرير  وبح�شب 
االأم��ري��ك��ي��ة ون��رج��ري��ن الأب��ح���ث بعنوان 
ال�شوق  وتوقع�ت  وا�شراتيجي�ت  ح�ش�ض 
ال�شم�شية  ال���ط����ق���ة  ل��ت��ق��ن��ي���ت  ال���ع����مل���ي���ة 
من   ، و2017   2011 ب���ني  ال��رق��ي��ق��ة 
الع�ملية  ال�����ش��وق  ق��ي��م��ة  ت�����ش��ل  اأن  امل��ت��وق��ع 
للخالي� ال�شم�شية الرقيقة اإىل 44 ملي�ر 
كم�   .2017 ع���م  بحلول  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
ت�شري التوقع�ت اإىل اأن هذا القط�ع مر�شح 
للنمو خالل خالل االأعوام القليلة املقبلة 
امل��ب���ين املجهزة  ان��ت�����ش���ر  ت��ن���م��ي  يف ���ش��وء 
وال�شي�رات  ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة  ب����خل���الي���� 

الكهرب�ئية والتطبيق�ت ذات ال�شلة.
وتعمل ع�ئ�شة النعيمي ح�لي�ً على م�شروع 
 aSiدرا�شة خ�ش�ئ�ض طبق�ت بحثي حول 
cSi للخالي� ال�شم�شية الرقيقة ، يف حني 
تركز اأبح�ث ك�زي اإ�شالم على طرق جديدة 

لزي�دة كف�ءة اخلالي� ال�شم�شية الرقيقة .
الربن�مج  �شكل  النعيمي:  ع�ئ�شة  وق���ل��ت 
لبحوث  ال���ق���وم���ي  امل����رك����ز  يف  ال���ت���دري���ب���ي 

ب�لغة  خ��ط��وة  ب��رك��ي���  ال��ن���ن��و  تكنولوجي� 
االأهمية حيث تعرفن� على اأ�ش��شي�ت ت�شغيل 
والن�نوية،  ال��دق��ي��ق��ة  التقني�ت  وت�شنيع 
وبف�شل اخلربة التي اكت�شبن�ه�، ا�شتطعن� 
واأتوجه  رق��ي��ق��ة.  �شم�شية  خ��الي���  ت��ط��وي��ر 
وامل�شت�ش�ر  م�����ش��در  ملعهد  ال�شكر  ب��ج��زي��ل 
االأك������دمي�����ي ال���دك���ت���ور ع���م����ر ن���ي��ف��ة على 
واإن��ن��ي على ثقة  اإت���ح��ة ه��ذه الفر�شة لن�، 
�شيكون  تركي�  يف  التدريبي  الربن�مج  ب���أن 

مفيداً جداً الأبح�ثي هن� يف اأبوظبي .
ق�ئاًل:  اإ�شالم عن جتربته  ك���زي  وحت��دث 
�شم�شية  ت�شنيع خالي�  كيفية  تعلمت  لقد 
رق��ي��ق��ة م���ع���ززة ب��ج�����ش��ي��م���ت ن����ن���وي���ة غري 
املتطورة  امل��راف��ق  بف�شل  وذل���ك  متبلورة، 
وال���ربن����م���ج ال���ت���دري���ب���ي ال�����ذي ع����زز من 
خ��ربت��ي وم��ع��رف��ت��ي يف ه���ذا امل���ج����ل. وكل 
الدكتور  االأك�����دمي����ي  للم�شت�ش�ر  ال�����ش��ك��ر 
ع��م���ر ن���ي��ف��ة وم��ع��ه��د م�����ش��در ع��ل��ى اإت�حة 
الثمينة، واأتطلع من خالل  هذه الفر�شة 
يف  امل�ش�همة  اإىل  اكت�شبته�  التي  اخل��ربات 
النظيفة  للط�قة  م�شتدامة  حلول  تطوير 
يف امل�شتقبل .  وي�شم مبنى املركز القومي 
 ،)UNAM( لبحوث تكنولوجي� الن�نو
ال��ت��ط��ور مب�ش�حة  ف���ئ��ق��ة  ن��ظ��ي��ف��ة  غ����رف 
100 والفئة  400 مر مربع من الفئة 
1000 لعملي�ت ت�شنيع التقني�ت الن�نوية 
واملتن�هية ال�شغر. وتتكون الغرف النظيفة 
من اأربعة اأجزاء، ق�شم املواد املن�شدة؛ غرفة 
ال�شفراء(؛  )الغرفة  احلجرية  الطب�عة 
ونق�ض  تر�شيب  ال��رق��ي��ق��ة  االأغ�����ش��ي��ة  ق�شم 
االأغ�شية الرقيقة، وق�شم تو�شيف االأجهزة 
الغرفة  ت�شميم  ومت  املظلمة(.  )ال��غ��رف��ة 
النظيفة بحيث ت�ش�عد الب�حث يف تطوير 
املخترب  يف  ال��ع��ي��ن���ت  واخ���ت���ب����ر  وت�����ش��ن��ي��ع 

نف�شه.
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•• تغطية رم�شان عطا:

الكعبي  جمعه  �شعيد  خلف�ن  �شع�دة  رع���ي��ة  حت��ت 
جت�رة  غرفة  ادارة  جمل�ض  لرئي�ض  االأول  الن�ئب 
و���ش��ن���ع��ة اأب���وظ���ب���ي وب��ح�����ش��ور ع����دد ك��ب��ري من 
امل�����ش��ئ��ول��ني وال��دب��ل��وم������ش��ي��ني وم��ن��دوب��ي �شرك�ت 
ال����ع�����مل، انطلقت  اأرج��������ء  ال��ن��ف��ط م���ن خم��ت��ل��ف 
االأو�شط  ال�����ش��رق  ملتقى  م��ن  ال�ش�بعة  الن�شخة 
للرفع االإ�شطن�عي واملعر�ض امل�ش�حب له بفندق 
االإم�رات  بدولة  اأب��و ظبي  ب�إم�رة  االم���رات  ق�شر 
الر�شمي  االف���ت���ت����ح  وق����د مت  امل���ت���ح���دة.  ال��ع��رب��ي��ة 
اأب��و ظبي  اإم���رة  ام�ض يف  امللتقى �شب�ح  لفع�لي�ت 
ل����الم�����رة يف جم�ل  ال���ك���ب���رية  ل���الأه���م���ي���ة  ن���ظ���را 
النفط، وال��دور الذي تقوم به من اأجل النهو�ض 
الرئي�شي  املحرك  تعترب  وال��ذي  ال�شن�عة  بتلك 

لالقت�ش�د الع�ملي.

الكفاءة الت�سغيلية
ال�شيد  افتت�حية، رحب  املوؤمتر ويف كلمة  وخالل 
خلف�ن  ب�شع�دة  املنتدى  رئي�شي  ال�ش�هني،  �شعيد 
�شعيد جمعه الكعبي الن�ئب االأول لرئي�ض جمل�ض 
اأبو ظبي واأع��رب عن  ادارة غرفة جت�رة و�شن�عة 
�شكره لتد�شني امللتقى. كم� رحب و�شكر امل�ش�ركني 
اإىل  واأ���ش���ر  وال��ع���ر���ش��ني  واملتحدثني  وامل��ن��دوب��ني 
النت�ئج  اأن  اأن اللجنة التقنية والفنية واثقة من 

يف  ت�شهم  ���ش��وف  ال��ع���م  ل��ه��ذا  للملتقى  الرئي�شية 
واحل��شرين  لل�شرك�ت  ملمو�شة  قيمة  اإ���ش���ف��ة 
والدول ككل. واأ�ش�ف ال�شيد ال�ش�هني ان اأع�ش�ء 
اللجنة التقنية والفنية وجميع امل�ش�ركني ب�مللتقى 
ي��ع��م��ل��ون ب�����ش��ك��ل ج��م���ع��ي ل��ت��ع��زي��ز ق�����درات اإنت�ج 
الط�قة والو�شول اإىل الكف�ءة الت�شغيلية و�شم�ًن� 
للنمو امل�شتقبلي والتنمية االقت�ش�دية امل�شتدامة، 
مم� يتم��شى مع �شع�ر امللتقى: االرتق�ء ب�ملجتمع 
وهو املو�شوع الذي ن�شعى للت�أكيد على حقيقة اأن 
التطورات يف �شن�عة النفط والغ�ز ال تقت�شر على 
مع�جلة امل�ش�ئل التقنية والفنية فقط، بل تهدف 
ك��ذل��ك اإىل حت��ف��ي��ز وت���وف���ري ال���رف����ه واالزده�������ر 

للمجتمع�ت ككل. 
من  الغفري  اجلمع  ه��ذا  اأن  اإىل  ال�ش�هني  واأ���ش���ر 
ب�إم�رة  هن�  الط�قة  �شرك�ت  وم��ن��دوب��ي  م�شئويل 
امللتقى  ملهمة  حقيقي�  انعك��ش�  يعترب  ظبي  اأب���و 
الفع�ل  اال���ش��ت��خ��دام  ت�شجيع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
لتكنولوجي� الرفع االإ�شطن�عي يف �شن�عة النفط 
م��ن خ���الل ت��وف��ري اأف�����ش��ل امل��م���ر���ش���ت واحللول 
العملية التي تخدم تلك ال�شن�عة ، وخلق مركز 
واله�م  احل��ي��وي  امل��ج���ل  يف  متخ�ش�ش�  للمعرفة 

وتلبيًة الحتي�ج�ته احل�لية وامل�شتقبلية .
ور���ض عمل ومعر�ض  امللتقى  : يحت�شن  واأ���ش���ف 
ملن�ق�شة  امل��ج���ل  وي��ف��ت��ح  م��ت��ع��ددة  فنية  وع��رو���ض 
�شن�ع  ي��واج��ه  وم����  االإ���ش��ط��ن���ع��ي  ال��رف��ع  ق�ش�ي� 

ال��ق��رار يف ذل���ك امل��ج���ل م��ن حت��دي���ت، ل��ذل��ك مت 
اختي�ر الق�ش�ي� املتن�ولة بعن�ية من خالل اللجنة 
والتي ت�شم خربات مميزة على  والتقنية  الفنية 
االإ�شطن�عي  ال��رف��ع  جم����ل  يف  ال��ع���مل  م�����ش��ت��وى 
�شلة  ذات  تكون  املوا�شيع  جميع  اأن  من  وللت�أكد 
ب���ه���ذه ال�����ش��ن���ع��ة امل��ه��م��ة ع����مل���ي����ً، وت��غ��ط��ي اأك���ر 
املن�طق احل�ش��شة مب� يف ذلك التحدي�ت املحتملة 
واملبتكرة  التكنولوجي�ت اجلديدة  والركيز على 
من اأ�ش�ليب ونظم واإجراءات ا�شتخراج النفط يف 

القرن ال� 21 .
هذا، وي�شلط امللتقى ال�شوء على االأهمية املتزايدة 
احليوي  ودوره�  االإ�شطن�عي  الرفع  لتكنولوجي� 
يف جم�ل �شن�عة النفط ع�ملي� والذي يلعب دورا 
حيوي� يف اإنت�ج النفط يف ال�شرق االأو�شط و�شم�ل 
الق�ش�ي�  م��ن  العديد  املنتدى  وي��ط��رح  اأفريقي�، 
 50 نحو  مب�ش�ركة  امل��ع��رف��ة  ت��ب���دل  خ��الل��ه  ليتم 
االإ�شطن�عي،  ال���رف���ع  ت��ق��ن��ي��ة  جم�����ل  يف  خ��ب��ريا 
20 ورق��ة عمل بحثية  وال��ذي��ن يقدمون ح��وايل 
لتغطي اجلوانب اال�شراتيجية يف تلك ال�شن�عة 
واأخط�ء  ع��ي��وب  ل���ت���دارك  امل�شتقبلية  واخل��ط��ط 
يف  املبتكرة  واحللول  االإ�شطن�عي  الرفع  اأنظمة 

ذلك املج�ل.
ومن �شمن اجلهود الرامية لعك�ض التزام امللتقى 
ب�ملم�ر�ش�ت الدولية اخل�شراء وال�شديقة للبيئة، 
اآي ب�د من �شن�عة  اأجهزة  �شيقوم امللتقى بتوفري 

ال�شتخدامه  امل��وؤمت��ر  يف  م��ن��دوب  لكل  اأب��ل  �شركة 
خ���الل ج��م��ي��ع اجل��ل�����ش���ت واالج���ت���م����ع����ت وور����ض 
العمل وغريه� بتكنولوجي� ب�شيطة متكن املندوب 
فع�لي�ت  ك��ل  على  والتعليق  وت��دوي��ن  حفظ  م��ن 
احلدث بدون اال�شطرار اإىل ا�شتخدام االأوراق اأو 
التقليدية.  املكتبية  اأدوات  اأو غريه� من  االأق��الم 
اأحداث  م��ع  التف�عل  م��ن  امل��ن��دوب  �شيتمكن  كم� 
امللتقى حيث �شيتم بثه� مب��شرة من خالل اأجهزة 

االآي ب�د .
خالل  م���ن  ال��ع�����ش��رون  ال��ع��م��ل  اأوراق  و���ش��ت��ق��دم 
امل��ت��ح��دث��ني ال��رئ��ي�����ش��ي��ني ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون كربى 
�شرك�ت الط�قة مب� يف ذلك ال�شرك�ت الرائدة مثل 
عم�ن  نفط  تنمية  و�شركة  الكويت  نفط  �شركة 
حقول  لتكنولوجي�  وزينيث  �شلمربجري  و�شركة 
للط�قة  وال��دول��ي��ة  ع��م���ن  واأوك�����ش��ي��دن��ت���ل  النفط 
ويذرفورد  و�شركة  نوفومت  �شرك�ت  وجمموعة 
الدولية. وتدور اأوراق العمل حول املع�جلة الفنية 
والتقنية ل�شن�ع�ت النفط واالحتي�ج�ت احل�لية 
ت�أثري  املطروحة  املوا�شيع  وت�شمل  وامل�شتقبلية 
الدفع االأفقي على اأنظمة الرفع االإ�شطن�عي يف 
االإ�شطن�عي  الرفع  احتي�ط�ت  و  الثقيل  النفط 
ال��ن��ه��ج االق��ت�����ش���دي االأمثل  ال�����ش��ط��ح��ي و  ل��ل��غ���ز 
االإنت�ج من خالل  االأر���ض و حت�شني  حتت �شطح 
الرفع  نظ�م  اإىل  التحويل  يف  دقيق  اعتم�د  نظ�م 
االإ���ش��ط��ن���ع��ي ل��ل��غ���ز م��ن خ���الل ال��رف��ع مب�شخة 

القي��ض  �شل�شلة  تكنولوجي�  و  غ�ط�شة  كهرب�ئية 
االأر�شي  ال��ك���ب��ل  اأخ��ط���ء  م��ع  للتع�مل  اجل��دي��دة 
ال���وق���ت احلقيقي  م���راق���ب���ة وحت�����ش��ني  ك��ي��ف��ي��ة  و 
لت�شغيل اأنظمة قي��ض الرفع االإ�شطن�عي لتقليل 
من  وغريه�  االإن��ت���ج  عملية  ت�أخري  اأو  اجلهوزية 

املوا�شيع االأ�ش��شية.
ادخ�له�  على  امللتقى  ح��ر���ض  ال��ت��ي  االأم����ور  وم��ن 
من  ع��دد  م�ش�ركة  ه��ي  اأي�����ش���  ال�ش�بعة  دورت���ه  يف 
للعلوم  ال��ع��ني  ج�معة  م��ن  اجل�معيني  ال��ط��الب 
والتكنولوجي� وج�معة تك�ش��ض القطرية ، والذين 
يتخ�ش�شون يف جم�الت اأك�دميية متعلقة بقط�ع 
توفري  ع��ل��ى  امللتقى  �شعى  ح��ي��ث  وال���غ����ز،  ال��ن��ف��ط 
و�شن�ع  خ���رباء  م��ع  ليتوا�شلوا  للطالب  من�شة 
فيم� يخ�ض جم�ل  ال��دويل  امل�شتوى  على  القرار 
العمل  ل�شوق  تهيئتهم  اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة  ال��ط���ق��ة، 
فع�لي�ت  يف  لال�شراك  اأم�مهم  الفر�شة  واإت�حة 
امللتقى، كونه من�شة لتقني�ت الرفع االإ�شطن�عي 

يف الع�مل .
وقد بداأت فع�لي�ت املنتدى يوم 5 فرباير بحلقة 
على  ال�����ش��وء  ت�شلط  متخ�ش�شة  ت��دري��ب��ي��ة  ع��م��ل 
التقنية  امل��م���ر���ش���ت  واأف�����ش��ل  العملية  ال��ت��م���ري��ن 
الغ�ط�شة،  ال��ك��ه��رب���ئ��ي��ة  ل��ل��م�����ش��خ���ت  اجل���دي���دة 
وتراأ�ض جل�ش�ت حلقة العمل اأحمد البحريي من 
، ودوجال�ض المربد من �شركة  اإلكريك  جرنال 

وذرفورد الدولية.

وال���ذي  للملتقى  م�����ش���ح��ب  م��ع��ر���ض  اأق���ي���م  ك��م��� 
الرفع  جم����ل  يف  التقنية  ���ش��رك���ت  ك���ربى  ي�شم 
فيه  تعر�ض  وال���ذي  وال��غ���ز  للنفط  االإ�شطن�عي 
اأح�����دث م���� ت��و���ش��ل اإل���ي���ه ال���ع����مل م���ن ت��ق��ن��ي���ت يف 
جم�ل الرفع االإ�شطن�عي ليعود بعده� املندوبون 
حل  يف  ت�ش�هم  وتقني�ت  �شرك�تهم  تخدم  ب�أفك�ر 
الرفع  اأنظمة  تعري  التي  امل�ش�كل  م��ن  العديد 
يف  للنفط  امل�شتخرجة  ال�شرك�ت  يف  االإ�شطن�عي 

الع�مل .
االإ�شطن�عي  ال��رف��ع  ملتقى  اأن  ب���ل��ذك��ر  ج��دي��ر 
)MEALF( هو منتدى متخ�ش�ض يعقد كل 
لتقني�ت  املتزايد  اال�شتخدام  على  ويركز  ع�مني 
الرفع االإ�شطن�عي يف ا�شتخراج النفط والغ�ز يف 
 )MEALF( منطقة ال�شرق االأو�شط ، ويدعم
ه����ذا ال���ع����م جم��م��وع��ة م���ن ال�������ش���رك����ت ال���رائ���دة 
االإقليمية والدولية يف جم�ل اإنت�ج النفط والغ�ز، 
 V Monitor وهم الراعي الرئي�شي للملتقى
والراعي البالتيني : �شركة نفط الكويت وبرول 
الذهبية:  وال��رع���ي��ة   ، و�شلمربجري   ، اخل��ري��ف 
 ، اإلكريك، و�شركة قطر للبرول  �شركة جرنال 

والراعي الف�شي �شركة وذرفورد .
اأن امللتقى يتم تنظيمه من قبل  اجلدير ب�لدكر، 
 ))OMANEXPO اإك�����ش��ب��و  ع��م���ن  ���ش��رك��ة 
للمرة  ال��دول��ي��ة  امل��ع���ر���ض  تنظيم  يف  املتخ�ش�شة 

ال�ش�بعة على التوايل.

من خالل 20 ورقة عمل تركز على احللول املبتكرة يف جمال الرفع اال�سطناعي للنفط

انطالق ملتقى ال�سرق االأو�سط للرفع اال�سطناعي يف ن�سخته ال�سابعة باأبوظبي
�سعيد ال�ساهني: يهدف امللتقى لت�سجيع اال�ستخدام الفعال لتكنولوجيا الرفع اال�سطناعي يف �سناعة النفط
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•• اأب�ظبي-وام:

للط�قة  االم����������رات  م��وؤ���ش�����ش��ة  ����ش����رك���ت 
ملجل�ض  االفتت�حية  اجلل�شة  يف  ال��ن��ووي��ة 
الط�قة  ق�����دة  ق��م��ة  ال��ع���مل��ي يف  ال��ط���ق��ة 
الع�ملية التى عقدت يف الع��شمة الهندية 
اجل�ري.  6 فرباير  و   5 يومي  نيودلهي 
للموؤمتر  االف��ت��ت���ح��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة  وح�����ش��ر 
وكب�ر  الط�قة  �شي��ش�ت  �ش�نعي  عدد من 
ويعد  الط�قة.  االأعم�ل يف �شن�عة  رج�ل 
امل���وؤمت���ر ف��ر���ش��ة ل��ل��ق���دة الإج������راء حوار 
احل��شمة  الق�ش�ي�  ح��ول  امل�شتوى  رفيع 
ال���ت���ي ت���وث���ر ع���ل���ى ال���ط����ق���ة يف ال���ع����مل. 
اإبراهيم  حممد  املهند�ض  �شع�دة  وحتدث 
ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  احل���م����دي 
االإم�رات للط�قة النووية خالل اجلل�شة 
ال�شلمية  ال��ن��ووي��ة  ال��ط���ق��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ن 
ا�شتدامة  حت�شني  يف  للبيئة  وال�شديقة 
اإن��ت���ج الكهرب�ء وامل����ء يف دول���ة االإم����رات 
. وق�����دم احل���م����دي ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة دول���ة 
الط�قة  توليد  م�ش�در  لتنويع  االإم����رات 

الط�قة  يف  اال���ش��ت��ق��الل  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف 
واأم�����ن االإم��������دادات واال����ش���ت���دام���ة وذلك 
تنموية  م�����ش���ري��ع  ت��ط��وي��ر  ط���ري���ق  ع���ن 
لدولة  ال�شلمي  ال��ن��ووي  ال��ربن���م��ج  مثل 
االإم�رات. واأ�ش�ف احلم�دي تعد العالقة 
ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني ال��ط���ق��ة وامل���ي����ه مهمة 
الط�قة  م�ش�در  اأح���د  وب�شفتن�  ووثيقة 
امل�شتقبلية يف دولة االإم�رات ف�إن الط�قة 
يف  مهم�  دورا  �شتوؤدي  ال�شلمية  النووية 
للبيئة  �شديقة  كهرب�ئية  ط���ق��ة  ت��وف��ري 
الكربونية الإنت�ج  وخ�لية من االنبع�ث�ت 
لدعم منو  وذل��ك  املي�ه  وب�لت�يل  الط�قة 
دول��ة االإم����رات. من ج�نبه ق�ل الدكتور 
ملجل�ض  ال��ع���م  االأم����ني  ف���راي  كري�شتوف 
ب�الإ�ش�فة  �شعدن�  ل��ق��د  ال��ع���مل��ي  ال��ط���ق��ة 
التنفيذي  الرئي�ض  قدمه�  التي  القيمة 
ملوؤ�ش�شة االإم�رات للط�قة النووية يف قمة 
نيودلهي م�شريا  الع�ملية يف  الط�قة  ق�دة 
ت��واج��ه حتدي�ت  االإم������رات  دول���ة  ان  اىل 
ه�ئلة اإال اأن قي�دة حكومة دولة االإم�رات 
�شرك�ت  تبذله�  التي  واجلهود  الر�شيدة 

للط�قة  االإم�����رات  موؤ�ش�شة  مثل  ع��دي��دة 
النووية تعد اأمثلة رائعة ملجتمع الط�قة 
حتققه�  اأن  مي���ك���ن  ال���ت���ي  ل�����الإجن������زات 
دول���ة ح��ي��وي��ة م��ث��ل دول���ة االإم�������رات. كم� 
م�ش�رك�  رئي�ش�  ب�شفته  احلم�دي  حت��دث 
للمنتدى  الع�ملية  االأج��ن��دة  جم�ل�ض  يف 
ق�ش�ي�  وط�������رح  ال���ع����مل���ي  االق����ت���������ش�����دي 
الط�قة  بتوليد  املتعلقة  الع�ملية  الط�قة 
وامل��ي���ه وق����ل ان حكومة دول���ة االإم����رات 
ت����درك االرت���ب����ط ال��وث��ي��ق ب��ني حتدي�ت 
الطرق  اإيج�د  يعد  لذلك  واملي�ه  الط�قة 
مط�لب  ب��ني  ال��ت��وازن  لتحقيق  املن��شبة 
واالإدارة  واالقت�ش�دية  الب�شرية  التنمية 
احد  والبيئة  والط�قة  للمي�ه  الر�شيدة 
على  العمل  ان  اىل  الفت�  التحدي�ت  اه��م 
اإي���ج����د ح��ل��ول ل��ه��ذه ال��ت��ح��دي���ت �شيوفر 
وحتديد  ال��دويل  التع�ون  لتعزيز  فر�ش� 
امل�����ش��ت��دام��ة وتطوير  امل��م���ر���ش���ت  اأف�����ش��ل 
موؤ�ش�شة  وت�����ش��ع��ى  م��ت��ك���م��ل��ة.  ���ش��ي������ش���ت 
اإىل توفري  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط���ق��ة  االإم�������رات 
و�شديقة  وموثوقة  وفع�لة  اآم��ن��ة  ط�قة 

ع�م  وب��ح��ل��ول  االإم�������رات.  ل��دول��ة  للبيئة 
اأربعة  2020 تهدف الدولة اإىل ت�شغيل 
م��ف���ع��الت م��ت��ق��دم��ة ل��ل��ط���ق��ة م��ن طراز 
املتزايدة  االح��ت��ي���ج���ت  لتلبية   1400
وا�شتلمت  االإم�����رات.  لدولة  الط�قة  من 
رخ�شة   2012 ي���ول���ي���و  يف  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
االأوىل  ال��ن��ووي��ت��ني  للمحطتني  االإن�����ش���ء 
للرق�بة  االحت���دي��ة  الهيئة  من  والث�نية 
النووية وتعد املحطة النووية االأوىل قيد 

للط�قة  براكة  حمطة  يف  ح�لي�  االإن�ش�ء 
امل��وؤ���ش�����ش��ة بنف�ض  ق����م���ت  ك��م���  ال���ن���ووي���ة 
ال�شهر ب�شب خر�ش�نة ال�شالمة للمحطة 
املقرر  وم���ن  ب��راك��ة.  يف  االأوىل  ال��ن��ووي��ة 
االأوىل  ال�شلمية  النووية  املحطة  ت�شغيل 
االإم�رات  دول��ة  ل�شبكة  الكهرب�ء  لتوفري 
احل�شول  ب��ع��د  وذل���ك   2017 ال��ع���م  يف 
والتنظيمية  ال��رق���ب��ي��ة  امل��واف��ق���ت  ع��ل��ى 
ال�شلمية  النووية  املحط�ت  اأم�  الالزمة. 
الثالث االأخرى فمن املقرر ت�شغيله� على 
و2020.  و2019   2018 يف  التوايل 
الط�قة  جم��ل�����ض  اأن  ب����ل���ذك���ر  اجل���دي���ر 
الع�ملية  الط�قة  ق���دة  قمة  يعقد  الع�ملي 
مرتني �شنوي� لتوفري فر�شة ملجتمع ق�دة 
�شن�عة الط�قة حول الع�مل الإجراء حوار 
احل��شمة  الق�ش�ي�  ح��ول  امل�شتوى  رفيع 
التي توثر على الط�قة يف الع�مل. وتوفر 
القمة املنعقدة يف نيودلهي فر�شة ملمثلي 
ووجه�ت  االآراء  ل��ت��ب���دل  ال��ه��ن��د  ح��ك��وم��ة 
النظر مع ق�دة الط�قة من خمتلف اأنح�ء 

الع�مل.

•• عجمان –الفجر:

رئي�ض  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�شيخ  افتتح 
دائرة التنمية ال�شي�حية بعجم�ن اأم�ض االأول الثالث�ء 
والذي  ال�شغري  الت�جر  مهرج�ن  اجل�ري  فرباير   5
ينظمه مركز وزارة الثق�فة وال�شب�ب وتنمية املجتمع 
اجل���رف مب��دي��ن��ة عجم�ن  ب��ع��ج��م���ن مب��ق��ره مبنطقة 
اأب��وظ��ب��ي االإ���ش��الم��ي يف الفرة  حت��ت رع���ي��ة م�شرف 
5 وحتى 8 فرباير اجل���ري من اخل�م�شة وحتى  من 

الث�منة م�ش�ء.
يرافقه  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز  ال�شيخ  وق���م 
�ش�مل بن اأحمد النعيمي م�شت�ش�ر �ش�حب ال�شمو ح�كم 
و�شيخة  اخلريي  والعمل  التعليمية  لل�شوؤون  عجم�ن 
كدفور املهريي مدير اإدارة املراكز الثق�فة واملجتمعية 
وعبداهلل  املجتمع  وتنمية  وال�شب�ب  الثق�فة  ب���وزارة 
بوع�شيبه مدير مركز عجم�ن الثق�يف ب�الإن�بة، بجولة 
يف جنب�ت املهرج�ن �شملت خمتلف اأرك�نه والتي بلغت 
نحو 27 ركن�ً )ك�شك�ً( لدعم م�ش�ريع ال�شب�ب وطالب 
للم�ش�ركة يف  اإم����رة عجم�ن  واجل���م��ع���ت يف  امل��دار���ض 

م�ش�بقة الت�جر ال�شغري. 

عدة  على  ال�شغري  الت�جر  مهرج�ن  اأرك����ن  وحت��ت��وي 
اأق�ش�م منه� م� يعر�ض األع�ب اأطف�ل اأو طيور واأ�شم�ك 
غذائية  منتج�ت  او  امل���راأة  تخ�ض  منتج�ت  اأو  الزينة 
واأرك�ن للعطور والبخور واإك�ش�شوارات، اإ�ش�فة ملعر�ض 

للفن الت�شكيلي مق�م على ه�م�ض املهرج�ن.
وح�شر ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي احلفل 
امل�ش�حب الذي اأق�مه مركز الوزارة بعجم�ن وك�ن يف 
اخل��شة،  عجم�ن  مدر�شة  ط��الب  ب���ل��ورود  ا�شتقب�له 
الفن�ن  ق��دم��ه���  ترحيبية  كلمة  اإىل  ���ش��م��وه  وا���ش��ت��م��ع 
عرو�ض  احلفل  و�شمل  العو�شي  اإب��راه��ي��م  الت�شكيلي 
اليولة قدمه� تالميذ مركز عجم�ن لت�أهيل املع�قني 
اإىل ج�نب  علي،  اآل  وفوزية  الكعبي  اإع��داد منى  ومن 
�شموه م�شرف  ك��رم  االأخ���رى، كم�  الفقرات  ع��دد من 

اأبوظبي االإ�شالمي.
�شع�دته  النعيمي  ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد  واأبدى 
وتنمية  وال�شب�ب  الثق�فة  وزارة  تقدمه  الذي  ب�لدعم 
امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���الل م��ب���درت��ه��� ال��ه���دف��ة اإىل تقدمي 
الدعم الك�مل لطالب االإم�رة و خلق بيئة ا�شتثم�رية 
بني الطالب امل�ش�ركني وحثهم على االبتك�ر واالبداع 
اخل��ض  العمل  ب�أهمية  وتوعيتهم  االأعم�ل  جم�ل  يف 

امل�ش�ريع  ت���أ���ش��ي�����ض  ك��ي��ف��ي��ة  اإىل  واإر����ش����ده���م  وق��ي��م��ت��ه 
التج�رية الن�جحة.

الثق�فة  وزارة  وكيل  اله��شمي  حكم  اأك��د  ج�نبه  وم��ن 
املجتمع  للتنمية  امل�ش�عد  املجتمع  وتنمية  وال�شب�ب 
ي��ع��د فر�شة  امل��ع���ر���ض  م��ن  ال��ن��وع��ي��ة  ه���ذه  تنظيم  اأن 
لل�شب�ب ورواد املركز الثق�يف بعجم�ن ملت�بعة مهرج�ن 
الت�جر ال�شغري مب� ي�شمه من فر�ض حقيقة لتوعية 
االأط���ف����ل وال��ن������ش��ئ��ة م��ن ال��ف��ت��ي���ت وال��ف��ت��ي���ن ب�أهمية 
ال�شكر  التج�ري، كم� قدم  واال�شتثم�ر  اليدوي  العمل 
دعمه  على  النعيمي  عبدالعزيز  ال�شيخ  اإىل  والتقدير 
للمهرج�ن وعلى ح�شوره �شخ�شي�ً الفتت�ح املهرج�ن، 
اأبو  م�شرف  قدمه�  التي  الرع�ية  �شع�دته  �شكر  كم� 
ج�نب  يف  ت�شب  وال��ت��ي  للمهرج�ن  االإ���ش��الم��ي  ظبي 
احلكومية  للموؤ�ش�ش�ت  االجتم�عية  امل�شوؤولية  حتقيق 

واخل��شة.
كم� وجه دعوة للجميع وب�شكل خ��ض االأ�شر يف عجم�ن 
وت�شجيع هذه  ودعم  املهرج�ن  للم�ش�ركة يف احل�شور 
امل�����ش��روع���ت ال�����ش��غ��رية، ودع���م امل�����ش���ري��ع ال��ه���دف��ة من 
واال�شتف�دة  فيه�،  امل�ش�ركة  على  اأبن�ئهم  ح��ث  خ��الل 
من االألع�ب الري��شية وامل�ش�بق�ت والهداي� والربن�مج 

الرفيهي املنوع.
لل�شيخ  ال����وزارة  درع  امل��ه��ريي  �شيخة  ق��دم��ت  ب��دوره���، 
ولدوره،  ل��ه  ت��ق��دي��راً  النعيمي  حميد  ب��ن  عبدالعزيز 
وتوجهت املهريي ب�ل�شكر اإىل موظفي مركز عجم�ن 
اإب���راز  موا�شلة  اإىل  ودع��ت��ه��م  ج��ه��وده��م  على  ال��ث��ق���يف 
بواجبهم  وال��ق��ي���م  الأه����يل عجم�ن  خ��دم��ة  اأع��م���ل��ه��م 
الت�جر  م�ش�بقة  تنفيذ  ورغ���م  وامل��ج��ت��م��ع��ي.  ال��ث��ق���يف 
املركز  اإدارة  اأن  اإال  بعجم�ن  اأم���ك��ن  ع��دة  يف  ال�شغري 
الثق�يف بعجم�ن حتم�شت للفكرة حيث اأنه� املرة االأوىل 
مل�ش�عدة  بتنظيمه�  الثق�يف  عجم�ن  مركز  يقوم  التي 
ال��ط��الب وال��ط���ل��ب���ت واأول���ي����ء االأم�����ور ع��ل��ى تفجري 
العديد  امل�ش�ركون  مواهبهم ومواهبهن، حيث قدمت 
من االأفك�ر مل�شروع )الت�جر ال�شغري( واختي�ر االأكر 
االأعم�ل  على  امل�ش�ركون  اعتمد  كم�  واإب��داع���.  متيزا 
خ��شة،  بلم�ش�ت  اأ���ش���ور  �شنعت  من  فمنهن  اليدوية، 
ب�أ�شك�ل ع�شرية ج�ذبة  بت�شميم قم�ش�ن  ومن ق�مت 
لفئة ال�شب�ب؛ واأخرى ابتكرت طريقة فنية يف ت�شميم 
العديد  اإىل  الطريق  يعني متهيد  م�  وهو  ال�شال�شل، 
مه�رة  واكت�ش�ب  التج�رة  ع�مل  اإىل  الدخول  يف  منهم 

العمل بروح الفريق الواحد. 

املال والأعمال
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موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية ت�سارك يف اجلل�سة االفتتاحية ملجل�ص الطاقة العاملي يف نيودلهي

عبدالعزيز النعيمي يفتتح مهرجان التاجر ال�سغري مبركز عجمان الثقايف
االإمارات دبي الوطني يطلق منتجات 

م�سرفية جديدة بالعملة ال�سينية يوان 
•• دبي-وام:

اأطلق بنك االإم�رات دبي الوطني ام�ض منتج�ت م�شرفية جديدة ب�لعملة 
الطلب  حت��ت  واحل�����ش���ب���ت  اجل���ري��ة  احل�����ش���ب���ت  تت�شمن  ي���وان  ال�شينية 
للمرتبطني  التج�رية  الت�شوي�ت  عملي�ت  اإج��راء  ت�شهل  الث�بتة  وال��ودائ��ع 
ع�م  مدير  �شرك�ر  �شوفو  وتوقع  ال�شينية.  ال�شرك�ت  مع  جت�رية  بعالق�ت 
االأعم�ل امل�شرفية لالأفراد يف بنك االإم�رات دبي الوطني يف ت�شريح �شح�يف 
له اأن ت�شهم املنتج�ت اجلديدة يف دعم العمالء يف قط�ع امل�ش�ريع ال�شغرية 
واملتو�شطة املرتبطني ح�لي� بعالق�ت جت�رية مع ال�شرك�ت ال�شينية حيث 
والتحوط ملخ�طر  ال�شيني  ب�ليوان  تزودهم بخي�ر االحتف�ظ بح�ش�ب�تهم 
تقلب�ت �شعر �شرف العملة. وق�ل اإنه ميكن للم�شتثمرين من ذوي اأ�شول 
ال�شتك�ش�ف  اجلديدة  املنتج�ت  ا�شتخدام  اأي�ش�  اأخ��رى  جن�شي�ت  اأو  �شينية 
اإطالق بنك  اأن  واأو�شح �شرك�ر  ال�شيني.  ب�ليوان  املت�حة  فر�ض اال�شتثم�ر 
اإثر النمو  االإم���رات دبي الوطني ملنتج�ت م�شرفية ب�ليوان ال�شيني ي�أتي 
االإم�رات  ودول��ة  ال�شني  بني  التج�ري  التب�دل  حجم  �شهده  ال��ذي  الكبري 
العربية املتحدة الذي زاد خم�ض مرات على مدار ال�شنوات الع�شر امل��شية 
ملي�ر   15.6 اإىل   2002 ع���م  يف  اأمريكي  دوالر  ملي�ر   3.1 من  لريتفع 
دوالر حوايل 57.3 ملي�ر درهم خالل الع�م امل��شي. ولفت اإىل اأن الزي�دة 
االإم���رات وال�شني وم� تبعه� من  امل�شركة بني  التج�رة  الكبرية يف حجم 
منو �شريع يف حجم التج�رة واالأعم�ل ف�شال عن اأبن�ء اجل�لية ال�شينية يف 
الدولة ك�ن له اأثره يف حتويل اهتم�م وتركيز البنك ب�شكل كبري اإىل ال�شني 
ب�عتب�ره� ث�ين اأكرب اقت�ش�د يف الع�مل. واأف�د �شرك�ر ب�أن اأبح�ث ال�شوق التي 
اأجراه� بنك االإم���رات دبي الوطني اأظهرت اأن الوقت ب�ت مواتي� الإطالق 
فروع  م�ش�عدة  م��ن  البنك  لتمكني  ال�شيني  ب���ل��ي��وان  م�شرفية  منتج�ت 
واحتي�ج�تهم  متطلب�تهم  اإدارة  على  واالأف��راد  الع�ملة  ال�شينية  ال�شرك�ت 
االأ�شواق  يف  املت�حة  اال�شتثم�ر  فر�ض  تعزيز  عن  ف�شال  ال�شيني  ب�ليوان 
الن��شئة ب�شكل اأف�شل. واأ�ش�ر اإىل اأنه ميكن للعمالء من امل�ش�ريع ال�شغرية 
واملتو�شطة فتح ح�ش�ب�ت ج�رية وح�ش�ب�ت حتت الطلب ب�ليوان ال�شيني من 
دون اأي فوائد مع اإمك�نية ال�شم�ح ب�إجراء التحويالت من امل�ش�ريع ال�شغرية 
واملتو�شطة والعمالء غري االأفراد عرب فروع البنك. واأ�ش�ف اأنه ميكن اأي�ش� 
لعمالء بنك االإم�رات دبي الوطني من امل�ش�ريع ال�شغرية واملتو�شطة تعزيز 
اإمك�نية التع�مل مع  عالق�تهم التج�رية على ال�شعيد الدويل من خالل 
ومت�بعة  الع�مل  يف  انت�ش�را  العمالت  اأك��ر  من  واح��دة  طريق  عن  البنوك 
احل�ش�ب  اأن  �شرك�ر  وبني  ال�شيني.  ب�ليوان  اليومية  امل�شرفية  عملي�تهم 
اجل�ري والوديعة الث�بتة ب�ليوان ال�شيني يوفران للعمالء االأفراد حلوال 
منوذجية الإجراء التع�مالت وتنمية املدخرات ب�ليوان ال�شيني على املديني 
املتو�شط والطويل واأ�شبح االآن ب�إمك�ن الق�عدة املتن�مية لعمالء البنك من 
امل�شرفية عرب االإنرنت  ال�شينيني اال�شتف�دة من من�شة قوية للخدم�ت 
امل�شرفية  التع�مالت  يف  احتي�ج�تهم  وتلبية  ا�شتف�ش�راتهم  على  لالإج�بة 
اأ�شع�ر  اإمك�نية اإجن�ز املع�مالت عرب االإنرنت واحل�شول على  اإىل  اإ�ش�فة 

�شرف تن�ف�شية.
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•• دبي-وام:

افتتح �شع�دة املهند�ض عي�شى امليدور رئي�ض جمعية 
املهند�شني ام�ض فع�لي�ت موؤمتر ال�شرق االأو�شط 
ملواد البن�ء املتطورة 2013 الذي تنظمه بلدية 
االأو�شط  ال�شرق  اإحت�د  ب�لتع�ون مع منظمة  دبي 
للمالط اجل�ف وي�شتمر يومني بفندق اأرم�ين يف 

برج خليفة بدبي.
واأكدت املهند�شة حواء ب�شتكي مديرة خمترب دبي 
املركزي الت�بع لبلدية دبي يف كلمة خالل اجلل�شة 
الث�قبة  الروؤية  بف�شل  اأن��ه  للموؤمتر  االفتت�حية 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�ش�حب  ال�شديدة  والتوجيه�ت 
الدولة  رئي�ض  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل الرامية 
اإىل �شرورة تبني ك�فة مع�يري البن�ء االأخ�شر يف 
االإم�رة اأ�شبحت مدينة دبي يف م�ش�ف اأهم املدن 
اخل�شراء امل�شتدامة يف الع�مل اأجمع فهي منوذج 

حي وا�شتثن�ئي ملدن امل�شتقبل.
انطالق�  ي���أت��ي  امل��وؤمت��ر  ه���ذا  تنظيم  اأن  وذك����رت 
امل�شتمر  ال��ت��وا���ش��ل  اأه��م��ي��ة  م���ن احل���ر����ض ع��ل��ى 
وبن�ء عالق�ت عمل ن�جحة ومثمرة بني �شرك�ت 
ال���ع����م واخل��ض  ال��ق��ط���ع  وم��وؤ���ش�����ش���ت وه��ي��ئ���ت 
جت�رب  من  واال�شتف�دة  والتعرف  �شواء  حد  على 
املطروحة  الع�ملية  واخل��ربات  الن�جحة  االآخرين 
امل���ت���م���ي���زة م����� ي�����ش���ه��م يف ت��ر���ش��ي��خ م���ك����ن���ة دبي 
ع�ملية  و�شوق  اقت�ش�دية  كوجهة  االإ�شراتيجية 

مفتوحة للمواد واملنتج�ت اخل�شراء.
مث�لية  من�شة  يعد  املوؤمتر  اأن  ب�شتكي  واأو�شحت 
حقيقية ومب��شرة لتو�شيع اآف�ق االت�ش�ل وتب�دل 
املع�رف التقنية وعر�ض وجه�ت النظر ومن�ق�شة 
واحللول  ال��ف��ري��دة  العلمية  االأف��ك���ر  م��ن  الكثري 
والق�ش�ي�  امل�ش�كل  م��ن  العديد  ملع�جلة  املبتكرة 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��وي��ة  االح��ت��ي���ج���ت  ت��ه��م  ال��ت��ي 

للمجتمع والتي �شت�ش�هم يف ر�شم مالمح امل�شهد 
العمراين احلديث ال�شديق للبيئة ملدينة دبي.

اأن افتت�ح خمترب فح�ض امل��الط يف  واأ���ش���رت اإىل 
ال�شرق  اإحت���د  مع  ب�لتع�ون  املركزي  دبي  خمترب 
االأول من  يعد  الذي  املخلوط  للمالط  االأو�شط 
نوعه يف املنطقة يهدف اإىل حت�شني وتطوير اأداء 
االإن�ش�ءات واملب�ين يف الدولة ب�شكل ع�م ويف اإم�رة 

دبي على وجه اخل�شو�ض.
ونوهت ب�شتكي ب�أن املوؤمتر ي�ش�رك فيه نحو 120 
ع�مل� وب�حث� من خمتلف دول الع�مل والعديد من 
اإحت�د  منظمة  واأع�ش�ء  دبي  بلدية  يف  امل�شوؤولني 
ال�شرق االأو�شط للمالط اجل�ف وجمع غفري من 
العالقة  ذات  والع�ملية  املحلية  ال�شن�ع�ت  ممثلي 
التنمية  وامل��خ��ت�����ش��ني يف  امل��ه��ت��م��ني  م���ن  ون��خ��ب��ة 
القرار  امل�����ش��ت��دام��ة و���ش��ن���ع  وامل�����دن  احل�����ش��ري��ة 
لتقدمي ع�ش�رة اأبح�ثهم وجل خرباتهم العلمية 

املراكمة على مر ال�شنني.

وت�����ش��م��ن امل���وؤمت���ر ع��ق��د ث���الث ج��ل�����ش���ت رئي�شية 
تغطي حم�وره خمتلف الق�ش�ي� املتعلقة ب�ملب�ين 

امل�شتدامة والبيئة والتكنولوجي� اخل�شراء .
وق���دم امل��ه��ن��د���ض ع��ل��ي اأح��م��د ع��ل��ي���ن رئ��ي�����ض ق�شم 
املركزي  دب��ي  مبخترب  الهند�شية  امل���واد  خمترب 
احلراري  التحديثي  التعديل  بعنوان  عمل  ورقة 
للمب�ين القدمية الق�ئمة تطرق فيه� اإىل بع�ض 
احللول االقت�ش�دية والو�ش�ئل املتقدمة الن�جعة 
ا�شتهالك  ل��ر���ش��ي��د  ا���ش��ت��خ��دام��ه���  ال��ت��ي مي��ك��ن 
القدمية واملح�فظة  املب�ين  الط�قة وحل م�شكلة 

على البيئة.
التفتي�ض  ق�شم  رئي�ض  امل��رزوق��ي  ع���رف  ق��دم  كم� 
ومنح ال�شه�دات مبخترب دبي املركزي ورقة عمل 
بعنوان منح ال�شه�دات .. عالمة املط�بقة ملنتج�ت 
املب�ين اخل�شراء اأو�شح خالله� االإجراءات املتبعة 
يف فح�ض ومنح عالمة املط�بقة للمنتج�ت والتي 

ت�ش�هم يف رفع م�شتوى اأداء املب�ين.

انطالق فعاليات موؤمتر ال�سرق االأو�سط ملواد 
البناء املتطورة 2013 بدبي 

توازن تتملك 60 يف املائة يف �سركة اجلابر لالأنظمة االأر�سية
•• اأب�ظبي-وام:

وقعت �شركة اال�شتثم�رات االإ�شراتيجية توازن وجمموعة �شرك�ت اجل�بر ومقره� اأبوظبي..اتف�قية تتملك توازن مبوجبه� ح�شة بن�شبة 60 يف امل�ئة يف 
�شركة اجل�بر لالأنظمة االأر�شية الت�بعة للمجموعة. وتعكف ال�شركت�ن على تكملة االإجراءات النه�ئية لالتف�قية والتي �شيتم مبوجبه� قي�م �شراكة جديدة 
بني �شركة توازن التي تركز على الت�شنيع الدف�عي واالإ�شراتيجي وجمموعة اجل�بر. وينتظر اأن توؤدي اتف�قية ال�شراكة اإىل ت�أ�شي�ض �شركة جديدة حتت 
60 يف امل�ئة..فيم� تبلغ ح�شة جمموعة اجل�بر 40 يف امل�ئة. و�شتعمل  ا�شم جب�رية لالأنظمة الدف�عية و�شتبلغ ح�شة توازن يف ملكية ال�شركة اجلديدة 
�شركة جب�رية لالأنظمة الدف�عية يف املج�الت الع�شكرية والدف�عية وذلك كمزود لالأنظمة الت�شلحية احلديثة مع الركيز على جوانب الت�شميم والتطوير 

والتحديث وخدم�ت الدعم. يذكر اأن توازن وجمموعة اجل�بر ترتبط�ن ب�لفعل ب�شراكة كم�ش�همني موؤ�ش�شني يف �شركة برك�ن للذخ�ئر. 

هيئة االأوراق املالية تن�سر م�سودة م�سروع نظام اإدارة اال�ستثمار على بوابتها االإلكرتونية
•• اأب�ظبي-وام:

ق�مت هيئة االأوراق امل�لية وال�شلع بن�شر م�شودة م�شروع نظ�م اإدارة اال�شتثم�ر على بوابته� االإلكرونية دبليو دبليو دبليو.اإ�ض �شي اأيه.جي اأو يف.ايه اإي .
وت�أتي هذه اخلطوة يف اإط�ر حر�ض هيئة االأوراق امل�لية وال�شلع على م�ش�ركة �شرك�ئه� اال�شراتيجيني واالأطراف ذوي العالقة ب�طالعهم على م�شروع�ت 
العالقة  وذوي  ال�شرك�ء  ك�فة  الهيئة  ودعت  امل�شروع�ت.  هذه  على  ومرئي�تهم  مالحظ�تهم  من  واال�شتف�دة  الهيئة  بعمل  ال�شلة  ذات  والقرارات  االأنظمة 

واملت�بعني الإر�ش�ل مالحظ�تهم ومقرح�تهم على الربيد االلكروين وذلك يف موعد غ�يته نه�ية �شهر فرباير اجل�ري.

•• دبي-وام:

ارتفعت اأحج�م التداوالت ال�شهرية لبور�شة دبي للذهب وال�شلع اإىل مليون و 
208 اآالف و 614 عقدا خالل �شهر ين�ير 2013 بزي�دة �شنوية ن�شبته� 133 
تداوالته�  قيمة  و�شول  مع  االإط��الق  على  م�شتوي�ته�  اأعلى  حمققة  امل�ئة  يف 
البور�شة  و�شجلت  اأم��ري��ك��ي.  دوالر  ملي�ر  ر43   55 اإىل  ف��رباي��ر  �شهر  خ��الل 
ر2 ملي�ر دوالر   07 بواقع  االإط��الق  للعقود على  اأعلى متو�شط قيمة يومية 
الرئي�شي  املحرك  االآجلة  العمالت  و�شكلت عقود   .2013 ين�ير  يومي� خالل 
للنمو بعد اأن بلغ حجمه� مليون� و 39 األف� و 602 عقد م� ميثل زي�دة بن�شبة 
ين�ير 2012. وح�فظت عقود الروبية الهندية  ب�شهر  مق�رنة  امل�ئة  يف   135
االآجلة على اأدائه� القوي لع�م 2012 حيث �شهدت تداوالت �شخمة م�شجلة 
358 عقدا بقيمة 36.14 ملي�ر دوالر اأمريكي يف اأعلى حجم  و  األف�   982
تداول �شهري له� على االإطالق كم� �شجلت عقود الروبية الهندية االآجلة اأكرب 

عدد من ال�شفق�ت اليومية بواقع 48 األف� و 901 عقد حتى ت�ريخ 17 ين�ير 
املع�دن الثمينة .. فقد �شهد منوا قوي� خالل �شهر  ل� قط�ع  . وب�لن�شبة   2013
ين�ير امل��شي مدعوم� بعقود الذهب االآجلة التي �شجلت زي�دة كبرية بلغت 89 
يف امل�ئة مق�رنة ب�شهر ين�ير 2012 ب�إجم�يل 57 األف� و 788 عقدا. واأعرب 
غ�ري اأندر�شون الرئي�ض التنفيذي لبور�شة دبي للذهب وال�شلع يف ت�شريح له 
قي��شية  مبعدالت   2013 ع�م  البور�شة  تبداأ  ب���أن  �شع�دته  عن  املن��شبة  بهذه 
اأن النمو القوي وامل�شتدام الذي ت�شهده  اأحج�م التداول ال�شهري .. موؤكدا  يف 
يف  امل�ش�ركني  تزويد  يف  قدرته�  على  دليال  يعد  وال�شلع  للذهب  دب��ي  بور�شة 
ال�شوق ب�أدوات ا�شتثم�ر وحتوط مبتكرة وبيئة تداول ومق��شة م�شجعة واآمنة 
جمموعة  من  متزايدا  اإقب�ال  تلقى  البور�شة  منتج�ت  اأن  اإىل  واأ���ش���ر  للغ�ية. 
والدويل  االإقليمي  ال�شعيدين  على  واملوؤ�ش�ش�ت  االأف���راد  العمالء  من  وا�شعة 
ق�عدة عمالئه�  تو�شيع  اإىل  البور�شة  .. معرب� عن تطلع   2013 ع�م  خالل 

ب�شكل اأكرب من خالل تعزيز القيمة التي تقدمه� يف ال�شوق. 

بور�سة دبي للذهب وال�سلع ت�سجل 2 ر1 مليون عقد خالل �سهر يناير
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 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

   
بت��ري�����خ:2012/02/05    املودعة حتت رقم:168781 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ران�شيليو جروب اإ�ض.بي.اإيه.  
 جن�شية ال�شركة: اإيط�لي�.  

وعنوانه:في�يل ديال ريب�بليك�، 40 20010 ب�رابي�جو )ميالنو(، فرازيوين فيال�شت�نزا، اإيط�لي�.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: اآالت كهرب�ئية لتح�شري قهوة اال�شربي�شو واأجزاءه� 
للطع�م،  كهرب�ئية  م�شخن�ت  احلليب،  رغ��وة  وعمل  لت�شخني  ت�شتخدم  كهرب�ئية  بخ�رية  ق�شب�ن  ولوازمه�، 
حمم�ش�ت كهرب�ئية، �شحون طهي و�شواي�ت كهرب�ئية تعمل ب�الأ�شعة حتت احلمراء، اآالت ل�شنع ثلوج �ش�حلة 

لالأكل، ثالج�ت، جممدات ل�شنع االآي�شكرمي. الفئة )11(  
 والواقعة يف الفئة:11 

كلمة )RANCILIO( بحروف التينية ب�للون االأبي�ض وداخل اإط�ر اأ�شود كم� ب�ل�شكل  و�شف العالم�ة:  
املو�شح.  

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:

   
بت��ري�����خ:2012/02/09م    املودعة حتت رقم:169019 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:دراي �شيل اآند �شتوريج ب�تريي جوينت �شتوك كومب�ين  

 جن�شية ال�شركة:  فيتن�م  
وعنوانه:321 تران هوجن داو �شريت، كو جي�جن وارد، دي�شريكت 1، هو ت�شي منه �شيتي، فيتن�م

للمركب�ت،  كهرب�ئية  بط�ري�ت  كهرب�ئية،  بط�ري�ت  الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذلك 
بط�ري�ت لالإ�ش�ءة، بط�ري�ت مل�ش�بيح اجليب. الفئة 9.

 والواقعة يف الفئة:9 
و�شف العالم�ة:  كلمة )PINACO( بحروف التينية ور�شم ملربع بداخله عدة مربع�ت ب�للونني االبي�ض 

واال�شود يتو�شطه� حرف "P" الالتيني وفوقه ر�شم كم� ب�ل�شكل املو�شح.  
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:

بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168964 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

ب�إ�ش��م:وورلد ري�شتلينغ اإنرتينمنت، اإنك. )�شركة اأمريكية موؤ�ش�شة وفق قوانني والية ديالوير(
 جن�شية ال�شركة:  الوالي�ت املتحدة االمريكية   

وعنوانه:1241 اإي�شت مني �شريت، �شت�مفورد، كونيكتيكت 06902، الوالي�ت املتحدة االأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: االت�ش�الت. فئة 38. 

 والواقعة يف الفئة:38 
عب�رة )WWE NETWORK( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   و�شف العالم�ة: 

اال�ش��راط�ت: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:

   
بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168968 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:دومي�شيل بتي. ليمتد.  
 جن�شية ال�شركة:  �شنغ�فورة  

 وعنوانه:11 جول �شريكل، �شنغ�فورة 629567. 
ذات  والكرا�شي  االأرائ��ك  ت�شكيلة من  الغري  ل�ش�لح  الت�لية: خدم�ت جتميع  املنتج�ت   / / اخلدم�ت  الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
املعي�شة )بحيث ال ينطوي  اأث�ث غرف  امل�ُريحة وم�ش�ند القدمني واملق�عد وغريه من  الذراعني والو�ش�ئد والكنب واملق�عد 
ذلك على خدمة نقله�( لتمكني الزب�ئن من مع�ينته� و�شرائه� ب�شهولة من خالل مت�جر البيع ب�لتجزئة اخل��شة ب�الأث�ث 
اإدارة االأعم�ل واال�شت�ش�رة يف جم�ل  اأو املخ�زن ومن خالل �شبكة ات�ش�الت ع�ملية ومن خالل االإعالن�ت والت�شويق، خدم�ت 
اأو  التج�رية  التج�رية للغ�ي�ت  املع�ر�ض  اأو  املع�ر�ض  العين�ت، خدم�ت تنظيم  ال�شلع، خدم�ت توزيع  االأعم�ل، خدم�ت عر�ض 
االإعالنية، خدم�ت ترويج املبيع�ت، خدم�ت منح االمتي�زات، خدم�ت اال�شت�ش�رة يف جم�ل االمتي�زات، خدم�ت توفري امل�ش�عدة 
االمتي�زات،  وتفعيل  مبنح  املتعلقة  االأعم�ل  جم�ل  يف  امل�شورة  خدم�ت  االمتي�زات،  وتفعيل  مبنح  املتعلقة  االأعم�ل  جم�ل  يف 
خدم�ت امل�شورة يف اإدارة االأعم�ل املتعلقة ب�المتي�زات، خدم�ت امل�شورة يف جم�ل االأعم�ل املتعلقة ب�لدع�ية واالإعالن ملن يتم 
االأعم�ل  جم�ل  يف  امل�شورة  خدم�ت  ب�المتي�زات،  املتعلقة  االأعم�ل  جم�ل  يف  واالإع��الن  الدع�ية  خدم�ت  االمتي�زات،  منحهم 
اأو  التج�رية  التج�رية للغ�ي�ت  املع�ر�ض  اأو  املع�ر�ض  املتعلقة ب�لدع�ية واالإع��الن ملن يتم منحهم االمتي�زات، خدم�ت تنظيم 

االإعالنية، خدم�ت ترويج املبيع�ت الواردة جميعه� يف الفئة 35.
 والواقعة يف الفئة:35 

األوانه� بني  ثالث ر�شم�ت كل منه� يتكون من جمموعة من الدوائر املتعرجة املتداخلة التي تتن�وب يف  و�شف العالم�ة: 
األوانه� بني  الث�لثة فتتن�وب يف  اأم�  االأ�شود  ب�للون  الث�نية مع وجود خلفية  االأوىل وكذلك يف  العالمة  االبي�ض واالأ�شود يف 

الرم�دي واالأبي�ض كم� ب�ل�شكل املو�شح.  
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له ب�لربيد امل�شجل 
للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

 
بت��ري�����خ:2013/02/07م    املودعة حتت رقم:168902 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ت�شيالديرم ايه. جي.  
 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا  

 وعنوانه:6 ريت�شرا�شه، �شي ات�ض � 8317 ت�قل�شف�نغن، �شوي�شرا. 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية:  عطور، وخ��شة اخلال�ش�ت االأثريية، زيوت اأثريية، 
التنظيف،  الأغرا�ض  زي��وت  التجميل،  الأغرا�ض  زي��وت  ال�شحية،  والعن�ية  ال�شخ�شية  العن�ية  زي��وت  وخ��شة 
م�شتح�شرات  وخ��شة  )كوزمتيك(،  جتميل  م��واد  للعطور،  اأ�ش��شية  م��واد  عطور،  وال��روائ��ح،  للعطور  زي��وت 
اإزالة املكي�ج، مواد جتميل )كوزمتيك( للعيون، كرمي�ت لتبيي�ض الب�شرة، كرمي�ت للتجميل، مزيالت روائح 
كريهة لال�شتخدام ال�شخ�شي، م�ء معطر، م�شتح�شرات اإزالة ال�شعر، اأ�شب�غ جتميلية، مواد دهنية الأغرا�ض 
للتجميل،  ب�ل�شعر، كرمي�ت  العن�ية  لل�شعر، م�شتح�شرات  اأ�شب�غ  التجميل،  التجميل، جل )هالم( الأغرا�ض 
)م�شتح�شرات  لل�شم�ض  ب�لتعر�ض  الب�شرة  الإ�شمرار  م�شتح�شرات  ب�لب�شرة،  للعن�ية  جتميل  م�شتح�شرات 
جتميل(، اأقالم للتجميل، طالء ال�شف�ه، مكي�ج، اأقنعة جتميلية، �ش�بون طبي، اأظ�فر م�شتع�رة، طالء اأظ�فر، 
م�ش�حيق  اجل���ف،  التنظيف  م�شتح�شرات  للحالقة،  رغ��وة  جتميل،  اأطقم  ب�الأظ�فر،  العن�ية  م�شتح�شرات 
م�شتح�شرات  الزينة،  الأغرا�ض  منظف  حليب  احلالقة،  بعد  م�  )لو�شن(  غ�شول  للحالقة،  �ش�بون  مكي�ج، 
تنظيف، اأمالح ا�شتحم�م لي�شت الأغرا�ض طبية، م�شتح�شرات جتميل الأغرا�ض التنحيف، مكي�ج، م�شتح�شرات 
مكي�ج، م�ش�حيق مكي�ج، �ش�بون، �ش�مبو، �شمع اإزالة ال�شعر، غزل قطني الأغرا�ض التجميل، اأعواد قطن )مواد 

تواليت(، رمو�ض م�شتع�رة، م�شكرة، غ�شول )لو�شن( لل�شعر.  
 والواقعة يف الفئة:3 

ر�شم ثالثة مربع�ت ودائرة غري مكتملة واإ�ش�رة )+( ب�شكل مميز كم� ب�ل�شكل املو�شح. و�شف العالم�ة:  
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

   
بت��ري�����خ:2012/02/12م   املودعة حتت رقم:169081 

 ت�ريخ االأ�شبقية :  2011/10/24م  
 ب�إ�ش��م:فورد موتور كمبني.   

جن�شية ال�شركة: �شركة امريكية موؤ�ش�شة ح�شب قوانني )ديالوير(.
وعنوانه:ون امرييك�ن رود، ديربورن، ميت�شيجن 48126، اأمريك�.

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: مركب�ت موتورية وخ��شة �شي�رات، �ش�حن�ت، �ش�حن�ت 
مقفلة، مركب�ت خدمة ري��شية وقطعه� وهي�كله� وحمرك�ته�.  الفئة 12.

 والواقعة يف الفئة:12 
كلمة FORD Go FURTHER(( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   و�شف العالم�ة:  

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:

بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168965 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

ب�إ�ش��م:وورلد ري�شتلينغ اإنرتينمنت، اإنك. )�شركة اأمريكية موؤ�ش�شة وفق قوانني والية ديالوير(
 جن�شية ال�شركة:  الوالي�ت املتحدة االمريكية   

وعنوانه:1241 اإي�شت مني �شريت، �شت�مفورد، كونيكتيكت 06902، الوالي�ت املتحدة االأمريكية.
االأن�شطة  الرفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم  الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 

الري��شية والثق�فية. فئة 41.
 والواقعة يف الفئة:41 

عب�رة )WWE NETWORK( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   و�شف العالم�ة: 
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168969 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

ب�إ�ش��م:ك�بو�شيكي ك�ي�ش� ب�نداي ن�مكو جيمز )وتعمل اأي�ش� ب��شم ن�مكو ب�نداي جيمز اإنك.(
 جن�شية ال�شركة:  الي�ب�ن    

 وعنوانه:4-5-15، هيج��شي – �شين�ج�وا، �شين�ج�وا – كو، طوكيو، الي�ب�ن   
 وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية:  م�كين�ت بيع اآلية. فئة 7. 

 والواقعة يف الفئة: 7 
عب�رة )WANGAN TERMINAL( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   و�شف العالم�ة: 

اال�ش��راط�ت: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:

بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168960 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

ب�إ�ش��م:وورلد ري�شتلينغ اإنرتينمنت، اإنك. )�شركة اأمريكية موؤ�ش�شة وفق قوانني والية ديالوير(
 جن�شية ال�شركة:  الوالي�ت املتحدة االمريكية   

وعنوانه:1241 اإي�شت مني �شريت، �شت�مفورد، كونيكتيكت 06902، الوالي�ت املتحدة االأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية:    االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ش�حية واأجهزة 
واالإ�ش�رة  والقي��ض  ال��وزن  واأدوات  الب�شرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�شينم�ئي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات 
واملراقبة )االإ�شراف( واالإنق�ذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم 
يف الط�قة الكهرب�ئية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�ش�ل اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، ح�مالت بي�ن�ت مغن�طي�شية، اأقرا�ض 
اآلي�ت لالأجهزة  ت�شجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديوية رقمية وغريه� من و�ش�ئط الت�شجيل الرقمية؛ 
التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�شجيل النقد، اآالت ح��شبة، معدات مع�جلة البي�ن�ت، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج 

كمبيوتر؛ اأجهزة اإطف�ء احلرائق. فئة 9.
 والواقعة يف الفئة:9 

املو�شح.   ب�ل�شكل  كم�  التينية  بحروف   )WWE NETWORK( عب�رة و�شف العالم�ة: 
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/05    املودعة حتت رقم:168782 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ران�شيليو جروب اإ�ض.بي.اإيه.  
 جن�شية ال�شركة: اإيط�لي�.  

وعنوانه:في�يل ديال ريب�بليك�، 40 20010 ب�رابي�جو )ميالنو(، فرازيوين فيال�شت�نزا، اإيط�لي�.
غ�شل  اآالت   ، القهوة  جل��رع���ت   كهرب�ئية  مط�حن  الت�لية:  املنتج�ت   / اخل��دم���ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
كهرب�ئية،  خفق  واآالت  خالط�ت  وخ��شة  كهرب�ئية  مزج  اأجهزة  والفن�جني،  الكوؤو�ض  غ�شل  اآالت  ال�شحون، 
ك�ش�رات ثلج تعمل ب�لط�قة لعمل الثلج ال�ش�لح لالأكل، ع�ش�رات اأتوم�تيكية للفواكه احلم�شية، اآالت توزيع 

امل�شروب�ت. الفئة )7(.
 والواقعة يف الفئة:7 

عب�رة )RANCILIO GROUP( بحروف التينية  وفوقه� حرف "R" ب�شكل مميز  و�شف العالم�ة:  
كم� ب�ل�شكل املو�شح.  

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

   
بت��ري�����خ:2012/02/12م    املودعة حتت رقم:169082 

 ت�ريخ االأ�شبقية :  2011/10/24م  
 ب�إ�ش��م:فورد موتور كمبني.   

جن�شية ال�شركة: �شركة امريكية موؤ�ش�شة ح�شب قوانني )ديالوير(.
وعنوانه:ون امرييك�ن رود، ديربورن، ميت�شيجن 48126، اأمريك�.

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: خدم�ت جتميع ت�شكيلة من الب�ش�ئع ل�ش�لح الغري يف 
جم�ل  ال�شي�رات ولوازم واأجزاء ال�شي�رات و ال�شي�رات اجلديدة وامل�شتعملة ولوازم واأجزاء له� ، وذلك لتمكني 
ع�مة الزب�ئن من مع�ينته� و�شرائه� عند احل�جة، )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه 
املب��شر  الربيد  عرب  الطلب  كت�لوج�ت  ب�جلملة،  البيع  اأ�شواق  ب�لتجزئة،  البيع  مت�جر  خالل  من  اخلدم�ت 
ترويج  التلفزيونية؛ خدم�ت  الت�شوق  برامج  اأو  االإلكرونية  املواقع  مثل  االإلكرونية،  االأو�ش�ط  بوا�شطة  اأو 
مبيع�ت منتج�ت وخدم�ت الغري يف قط�ع ال�شي�رات من خالل ن�شر املواد الدع�ئية واالإعالنية ومعلوم�ت حول 
املنتج�ت من خالل �شبك�ت احل��شوب الع�ملية عرب االنرنت، ومن خالل توزيع املواد املطبوعة والت�شجيالت 
ال�شمعية وال�شوتية والت�شجيالت التلفزيونية واالإذاعية، خدم�ت الدع�ية عرب االنرنت، خدم�ت امل�ش�بق�ت 

الرويجية، خدم�ت وكالء بيع ال�شي�رات.  الفئة 35.
 والواقعة يف الفئة:35 

كلمة FORD Go FURTHER(( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

  
بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168966 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:دومي�شيل بتي. ليمتد.  
 جن�شية ال�شركة:  �شنغ�فورة  

 وعنوانه:11 جول �شريكل، �شنغ�فورة 629567. 
م�ُريحة، م�ش�ند  و�ش�ئد، كنب، مق�عد  ذراع��ني،  ذات  اأرائ��ك، كرا�شي  الت�لية:  املنتج�ت   / / اخلدم�ت  الب�ش�ئع  لتمييز  وذلك 
اال�شطن�عي  اأو اخل�شب  ال�شور، منتج�ت م�شنوعة من اخل�شب  اأط�ُر  اأث���ث، مراي�،  املعي�شة،  لغرفة  اأث���ث  للقدمني، مق�عد، 
اأ�شطوانية،  واأوعية  براميل  )اأوت���د خ�شبية(، �شن�ديق، من�ش�ت،  اأوت���د  لل�شت�ئر،  �شكك  ال�شور،  وخ��شًة زخ�رف خرزية الأطر 
�شن�دات )اأعمدة ل�شند النب�ت�ت(، مق�ب�ض لالأدوات، بكرات للخيوط املجدولة، عاّلق�ت ثي�ب، مالقط غ�شيل، مواد م�شنوعة 
اأو اخل�شب، حلي، منتج�ت م�شنوعة  اأو ال�شمع  يدوي�ً وهي عب�رة عن مواد زينة م�شنوعة من اجلب�ض او املواد البال�شتيكية 
اأو  الكهرم�ن  اأو  ال�شدف  اأو  احل��وت  اأو عظم  الع�ج  اأو  العظ�م  اأو  القرون  اأو  ال�شف�ش�ف  اأو  اخليزران  اأو  الغ�ب  اأو  الفلني  من 
املح�ر اأو املر�شوم، منتج�ت م�شنوعة من البال�شتيك وخ��شًة زخ�رف خرزية الأطر ال�شور، اأوعية، براميل، خزان�ت، م�ش�مري 
داخلية م�شلَّعة،  �شت�ئر  لل�شت�ئر،  م�ش�بك  لل�شت�ئر،  �شكك  واالأب��واب،  للنوافذ  ل��وازم  اأث���ث،  م�ش�مري، الفت�ت،  براغي،  بر�ش�م، 
اأغطية )كفرات( للمالب�ض، عاّلق�ت ثي�ب، مالقط غ�شيل، �شدادات للقوارير، �شن�ّ�دات للنب�ت�ت اأو االأ�شج�ر، الواردة جميعه� 

يف الفئة 20.
 والواقعة يف الفئة:20 

األوانه� بني  ثالث ر�شم�ت كل منه� يتكون من جمموعة من الدوائر املتعرجة املتداخلة التي تتن�وب يف  و�شف العالم�ة: 
األوانه� بني  الث�لثة فتتن�وب يف  اأم�  االأ�شود  ب�للون  الث�نية مع وجود خلفية  االأوىل وكذلك يف  العالمة  االبي�ض واالأ�شود يف 

الرم�دي واالأبي�ض كم� ب�ل�شكل املو�شح.  
اال�ش��راط�ت: 

اإر�ش�له  اأو  ال��ت��ج���ري��ة يف وزارة االق��ت�����ش���د  ال��ع��الم���ت  ل��ق�����ش��م  ب���ه م��ك��ت��وب���ً  ال��ت��ق��دم  ف��ع��ل��ى م���ن ل��دي��ه اع���را����ض ع��ل��ى ذل���ك 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168970 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

ب�إ�ش��م:ك�بو�شيكي ك�ي�ش� ب�نداي ن�مكو جيمز )وتعمل اأي�ش� ب��شم ن�مكو ب�نداي جيمز اإنك.(
 جن�شية ال�شركة:  الي�ب�ن    

 وعنوانه:4-5-15، هيج��شي – �شين�ج�وا، �شين�ج�وا – كو، طوكيو، الي�ب�ن   
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية:    اآالت األع�ب الفيديو، �شن�ديق اآالت األع�ب الفيديو، 
اآالت ت�شلية تعمل ب�لنقد اأو ال تعمل ب�لنقد، األواح دارات مطبوعة الآالت األع�ب الفيديو لال�شتخدام التج�ري، 
حتمل  ب�شرية  او  مغن�طي�شية  فقط  الذاكرة  لقراءة  ولف�ف�ت  واأقرا�ض  وبط�ق�ت  اأ�شرطة  ترفيه،  برجمي�ت 
جميعه� برامج األع�ب فيديو م�شفرة، لف�ف�ت ذاكرة اأو بط�ق�ت ذاكرة الألع�ب الفيديو، لف�ف�ت ذاكرة اأو بط�ق�ت 
ذاكرة لالألع�ب االلكرونية التي حتمل ب�ليد، بط�ق�ت الدارات املتك�ملة والبط�ق�ت املغن�طي�شية، اأ�شطوان�ت، 
احل��شوب  الأجهزة  حتكم  اأدوات  م�شبق�ً،  م�شجلة  فيديو  واقرا�ض  ا�شرطة  م�شبق�ً،  م�شجلة  مدجمة  اأقرا�ض 
ال�شخ�شية، اأدوات حتكم الآالت األع�ب الفيديو لال�شتخدام املنزيل، اأجزاء وم�شتلزم�ت جميع املنتج�ت ال�ش�بقة 
اإلكرونية ق�بلة للتفريغ، بي�ن�ت  الذكر، �شور واأفالم �شينم�ئية واأفالم ومو�شيقى ق�بلة للتنزيل، من�شورات 

اإ�ش�فية الألع�ب احل��شوب )برميج�ت )ق�بلة للتنزيل((. فئة 9.
والواقعة يف الفئة:9

عب�رة )WANGAN TERMINAL( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   و�شف العالم�ة: 
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:

بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168961 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

ب�إ�ش��م:وورلد ري�شتلينغ اإنرتينمنت، اإنك. )�شركة اأمريكية موؤ�ش�شة وفق قوانني والية ديالوير(
 جن�شية ال�شركة:  الوالي�ت املتحدة االمريكية   

وعنوانه:1241 اإي�شت مني �شريت، �شت�مفورد، كونيكتيكت 06902، الوالي�ت املتحدة االأمريكية.
امل�شنوعة من هذه  واملنتج�ت  املقوى  وال��ورق  ال��ورق  الت�لية:  املنتج�ت   / الب�ش�ئع / اخلدم�ت  وذلك لتمييز 
املواد وغري واردة يف فئ�ت اأخرى ؛ املطبوع�ت ؛ مواد جتليد الكتب؛ ال�شور الفوتوغرافية ؛ القرط��شية؛ مواد 
التلوين ؛ االآالت  اأو  الفن�نني ؛ فرا�شي الده�ن  اأو لغ�ي�ت منزلية ؛ وم��واد  امل�شتعملة  يف القرط��شية  الل�شق 
الك�تبة واللوازم املكتبية )عدا االأث�ث(؛ مواد التوجيه والتدري�ض )عدا االأجهزة( ؛ مواد التغليف البال�شتيكية 

)غري الواردة يف فئ�ت اأخرى(؛ حروف الطب�عة ؛ الكلي�شيه�ت )الرا�شم�ت(. فئة 16.
 والواقعة يف الفئة:16 

عب�رة )WWE NETWORK( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   و�شف العالم�ة: 
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

  
بت��ري�����خ:2012/02/05    املودعة حتت رقم:168783 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ران�شيليو جروب اإ�ض.بي.اإيه.  
 جن�شية ال�شركة: اإيط�لي�.  

وعنوانه:في�يل ديال ريب�بليك�، 40 20010 ب�رابي�جو )ميالنو(، فرازيوين فيال�شت�نزا، اإيط�لي�.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: اآالت كهرب�ئية لتح�شري قهوة اال�شربي�شو واأجزاءه� 
للطع�م،  كهرب�ئية  م�شخن�ت  احلليب،  رغ��وة  وعمل  لت�شخني  ت�شتخدم  كهرب�ئية  بخ�رية  ق�شب�ن  ولوازمه�، 
حمم�ش�ت كهرب�ئية، �شحون طهي و�شواي�ت كهرب�ئية تعمل ب�الأ�شعة حتت احلمراء، اآالت ل�شنع ثلوج �ش�حلة 

لالأكل، ثالج�ت، جممدات ل�شنع االآي�شكرمي. الفئة )11(  
 والواقعة يف الفئة:11 

عب�رة )RANCILIO GROUP( بحروف التينية  وفوقه� حرف "R" ب�شكل مميز  و�شف العالم�ة:  
كم� ب�ل�شكل املو�شح.  

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

بت��ري�����خ:2012/02/12م    املودعة حتت رقم:169083 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:فوجي فيلم كوربوري�شن  
 جن�شية ال�شركة: الي�ب�ن    

 وعنوانه:26-30، ني�شي�زابو 2 – ت�شوم، مين�تو – كو، طوكيو، الي�ب�ن   
تواليت،  م��واد  )كوزميتيك(،  جتميل  م�شتح�شرات  الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
�ش�بون، منظف�ت، منظف�ت ا�شن�ن، روائح طيبة وعطور، بخور، اأظ�فر م�شتع�رة، رمو�ض م�شتع�رة، م�شتح�شرات 
اإزالة  م�شتح�شرات  املنزلية،  لالأغرا�ض  ال�شحوم  اإزال��ة  م�شتح�شرات  املنزلية،  لالأغرا�ض  لل�شوا�ض  م�ش�دة 

ال�شداأ، م�شتح�شرات اإزالة البقع، ملين�ت لالأقم�شة ت�شتخدم يف الغ�شيل والكي، ق��شرات للغ�شيل والكي.
 والواقعة يف الفئة:3 

عب�رة )LIGHT ANALYZING( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:

   
بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168967 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:دومي�شيل بتي. ليمتد.  
 جن�شية ال�شركة:  �شنغ�فورة  

 وعنوانه:11 جول �شريكل، �شنغ�فورة 629567. 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: اأقم�شة ومنتج�ت الن�شيج وخ��شًة اأقم�شة من الن�شيج 
وللموائد.  رة  لالأ�شِّ اأغطية  رة،  لالأ�شِّ و  للموائد  )اأغطية(  وبي��ش�ت  املنزلية  والبي��ش�ت  وال�شت�ئر  وال��ربادي 

الفئة 24.
 والواقعة يف الفئة:24 

ثالث ر�شم�ت كل منه� يتكون من جمموعة من الدوائر املتعرجة املتداخلة التي تتن�وب يف  و�شف العالم�ة: 
األوانه� بني االبي�ض واالأ�شود يف العالمة االأوىل وكذلك يف الث�نية مع وجود خلفية ب�للون االأ�شود اأم� الث�لثة 

فتتن�وب يف األوانه� بني الرم�دي واالأبي�ض كم� ب�ل�شكل املو�شح.  
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:

 
بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168971 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
ب�إ�ش��م:ك�بو�شيكي ك�ي�ش� ب�نداي ن�مكو جيمز )وتعمل اأي�ش� ب��شم ن�مكو ب�نداي جيمز اإنك.(

جن�شية ال�شركة:  الي�ب�ن    
 وعنوانه:4-5-15، هيج��شي – �شين�ج�وا، �شين�ج�وا – كو، طوكيو، الي�ب�ن   

الفيديو،  األع�ب  اآالت  �شن�ديق  الفيديو،  األع�ب  اآالت  الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذلك 
اآالت ت�شلية تعمل بقطع النقد اأو اآالت ت�شلية ال تعمل بقطع النقد، األواح دارات مطبوعة الآالت األع�ب الفيديو 
لال�شتخدام التج�ري، برجمي�ت ترفيه، اأ�شرطة وبط�ق�ت واأقرا�ض ولف�ف�ت لقراءة الذاكرة فقط مغن�طي�شية 
الفيديو،  الأل��ع���ب  ذاك��رة  بط�ق�ت  اأو  ذاك��رة  لف�ف�ت  م�شفرة،  فيديو  األ��ع���ب  برامج  جميعه�  حتمل  ب�شرية  او 
لف�ف�ت ذاكرة اأو بط�ق�ت ذاكرة لالألع�ب االلكرونية التي حتمل ب�ليد، بط�ق�ت الدارات املتك�ملة والبط�ق�ت 
اأدوات  م�شبق�ً،  م�شجلة  فيديو  واقرا�ض  ا�شرطة  م�شبق�ً،  م�شجلة  مدجمة  اأقرا�ض  اأ�شطوان�ت،  املغن�طي�شية، 
حتكم الأجهزة احل��شوب ال�شخ�شية، اأدوات حتكم الآالت األع�ب الفيديو لال�شتخدام املنزيل، اأجزاء وم�شتلزم�ت 
جميع املنتج�ت ال�ش�بقة الذكر، �شور واأفالم �شينم�ئية واأفالم ومو�شيقى ق�بلة للتنزيل، من�شورات اإلكرونية 

ق�بلة للتفريغ، بي�ن�ت اإ�ش�فية الألع�ب احل��شوب )برميج�ت )ق�بلة للتنزيل((.  فئة 9
 والواقعة يف الفئة:9 

عب�رة )MAXIMUM TUNE( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   و�شف العالم�ة: 
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:

بت��ري�����خ:2012/02/08م    املودعة حتت رقم:168963 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

ب�إ�ش��م:وورلد ري�شتلينغ اإنرتينمنت، اإنك. )�شركة اأمريكية موؤ�ش�شة وفق قوانني والية ديالوير(
 جن�شية ال�شركة:  الوالي�ت املتحدة االمريكية   

وعنوانه:1241 اإي�شت مني �شريت، �شت�مفورد، كونيكتيكت 06902، الوالي�ت املتحدة االأمريكية.
اجلمن�زية  الري��شة  اأدوات  اللعب،  واأدوات  اللعب  الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 

واالأدوات الري��شية غري الواردة يف فئ�ت اأخرى، زينة ل�شجرة عيد امليالد. فئة 28.
 والواقعة يف الفئة:28 

عب�رة )WWE NETWORK( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.   و�شف العالم�ة: 
اال�ش��راط�ت: 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

   
بت��ري�����خ:2012/02/06    املودعة حتت رقم:168835 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ه�ري وين�شتون اإنك.  

جن�شية ال�شركة: �شركة اأمريكية موؤ�ش�شة وفق قوانني والية نيويورك
وعنوانه:718 فيفث اأفنيو، نيويورك، نيويورك 10019، الوالي�ت املتحدة االأمريكية.

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: ال�ش�ع�ت، �ش�ع�ت اجليب، جموهرات. فئة 14 
 والواقعة يف الفئة:14 

ب�ل�شكل  كم�  التينية  بحروف   )Harry Winston Reinventing Time( عب�رة  و�شف العالم�ة:  
املو�شح.  

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710



•• العني - الفجر:

للثق�فة  زاي�����د  دار  اإدارة  جم��ل�����ض  ع��ق��د 
 ،2013 االإ�شالمية اجتم�عه االأول لع�م 
ال��ع��ني برئ��شة  ال����دار مب��دي��ن��ة  م��ب��ن��ى  يف 
الكعبي  م��ط��ر  ال���دك���ت���ور حم��م��د  ���ش��ع���دة 
رئي�ض املجل�ض و ح�شور ال�ش�دة االأع�ش�ء و 
�شع�دة املدير الع�م للدار الدكتورة ن�ش�ل 

الطنيجي.
حيث اطلع املجل�ض على التقرير ال�شنوي 
امل����يل  وال��ت��ق��ري��ر   ،2012 ل���ع����م  ل���ل���دار 
واأعتمد   2012 ع���م  م��ن  ال��راب��ع  للربع 
التوظيف  وخ���ط���ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  اخل���ط���ة 
اأهم  على  املجل�ض  اطلع  2013كم�  لع�م 
املتمثلة يف   2012 للع�م  ال��دار  اجن���زات 
افتت�ح فرع الدار يف اإم�رة ابوظبي، و ترقية 
م� ن�شبته 16 % من املوظفني، واعتم�د 
ج�ئزة املوظف املتميز ، اإىل ج�نب توقيع 
التف�هم  اأبرزه� مذكر  اتف�قي�ت من  عدة 
امل�ش�عدات  لتقدمي  ال��زك���ة  ���ش��ن��دوق  م��ع 
مع  ت��ع���ون  وات��ف���ق��ي��ة  اجل���دد،  للمهتدين 
التعليمية  امل��ن���ه��ج  زاي���د الإع����داد  ج���م��ع��ة 
مع  تع�ون  واتف�قية  املتو�شطة،  للمرحلة 
لرجمة  مب�ليزي�  الع�يل  الوطني  املعهد 
من�هج املرحلة الت�أ�شي�شية ب�للغة ال�شينية 
اإىل  ب���الإ���ش���ف��ة  وال��ت���م��ي��ل��ي��ة،  والفلبينية 
التع�ون مع مطبعة النج��شي بجمهورية 
اأثيوبي� لرجمة املن�هج ب�للغة االإثيوبية.
للتوطني  امل�شرفة  ب�لن�شبة  الكعبي  واأ�ش�د 
زي�دة  امل��شي، ففي  الع�م  خ��الل  ال��دار  يف 
ن�شبته  م�����  ت���وط���ني  مت  م�����ش��ب��وق��ة  غ����ري 
و  القي�دية  ال��وظ���ئ��ف  فئة  يف   100%

االإ�شرافية.
امل��ب��ذول��ة يف  واث��ن��ى املجل�ض على اجل��ه��ود 
امل��وق��ع االل��ك��روين لدار  االإ����ش���راف على 

اأ�ش�رت  حيث  االإ���ش��الم��ي��ة،  للثق�فة  زاي���د 
م����ط����رودة يف  زي�������دة  اإىل  االإح�������ش����ئ���ي����ت 

االإقب�ل على ت�شفحه يف الع�م امل��شي.
واعتمد الكعبي ، دليل �شي��ش�ت واإجراءات 
ووجه   ، والتعليمية  ال��ث��ق���ف��ي��ة  ال�����ش��وؤون 
واالإجراءات  ال�شي��ش�ت  جميع  ب��شتكم�ل 
اخل������ش��ة ب����ل���دار وت��ع��دي��الت��ه��� ب��ن���ء على 

الهيكل التنظيمي االأخري للدار .
امل��وق��ع��ة مع  اأق���ر املجل�ض االإت��ف���ق��ي��ة  ك��م��� 
واأط��ل��ع على خطة   ، االإم����رات  موا�شالت 
 ،  2013 ل��ع���م  ال���دار  وف��ع���ل��ي���ت  اأن�شطة 
2013 ووجه  وج���دول حم������ش��رات ع���م 

الالزم لال�شتف�دة منه� فى و�شع  ب�تخ�ذ 
اخلدم�ت  لتح�شني  �ش�ملة  اإ�شراتيجية 

املقدمة للمهتدين .
املو�شوع�ت  م���ن  ع����ددا  امل��ج��ل�����ض  ودر������ض 
امل���درج���ة ع��ل��ى ج�����دول االأع����م�����ل واتخذ 

ب�ش�أنه� القرارات املن��شبة.
�شع�دة  ق������م  االج����ت����م�����ع  ه����م�������ض  وع���ل���ى 
ال��ك��ع��ب��ي رئي�ض  ال���دك���ت���ور حم��م��د م��ط��ر 
املهتدين  تخريج  حفل  بح�شور  املجل�ض 
اجلدد الذين ا�شتكملوا املراحل التعليمية 
ال���ث���الث )ال��ت���أ���ش��ي�����ش��ي��ة و امل��ت��و���ش��ط��ة و 
ط�لب  عددهم214  وب���ل���غ  امل���ت���ق���دم���ة( 

زايد  ب��دار  امل��شي  الع�م  التحقوا  وط�لبة 
للثق�فة االإ�شالمية.

بداأ احلفل بتالوة عطرة من اآي�ت الذكر 
احل��ك��ي��م الأح�����د ال��ط��ل��ب��ة، اأع��ق��ب��ه��� كلمة 
األقته� �شع�دة الدكتورة ن�ش�ل  التي  الدار 
الع�م لدار زايد للثق�فة  الطنيجي املدير 
االإ�شالمية،والتي اأكدت فيه� على اجلهود 
ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��� ال�����دار ل��ت��ك��ون اأم��ي��ن��ة على 
ال�شيخ  له  املغفور  موؤ�ش�شه�  روؤي��ة  حتقيق 
زايد بن �شلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه 
حتى تكون موؤ�ش�شة رائدة يف ن�شر الثق�فة 
ال�شورة  اإب���راز  على  والعمل  االإ�شالمية، 

احل�ش�رية الالمعة لالإ�شالم بحقيقته و 
جوهره، وفق املنهج الو�شطي املعتدل. 

التي  اجل��ه��ود  على  الطنيجي  اث��ن��ت  كم� 
دورة  خ���الل  ال��ط���ل��ب���ت  و  الطلبة  ب��ذل��ه��� 
ال��ث��ق���ف��ة االإ���ش��الم��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��م ثالث 
م�شتوي�ت درا�شية، متمنية لهم مزيداً من 
للثق�فة  زاي��د  دار  �شعي  م��وؤك��دة  و  النج�ح 
االإ�شالمية اإىل بذل جميع اجلهود املمكنة 
ل���دم���ج امل��ه��ت��دي��ن اجل�����دد يف امل��ج��ت��م��ع و 
العملية  و  العلمية  امله�رات  من  متكينهم 

التي ت�ش�عدهم لتحقيق اأهدافهم.
ثم اأعقبه� كلمة املهتدين اجلدد التي قّدم 
فيه� الطلبة االمتن�ن و ال�شكر جلهود دار 
زايد للثق�فة االإ�شالمية ، مو�شحني اأي�ش�ُ 
للمهتدين  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  ال����دار  دور 
اجلدد من حيث املطبوع�ت و املح��شرات 
و االأن�شطة و الفع�لي�ت التي تعزز االنتم�ء 

للدين االإ�شالمي.
جمل�ض  اأع�����ش���ء  �شع�دة  االإح��ت��ف���ل  ح�شر 
وموظفى  االأق�ش�م  وروؤ���ش���ء   ، ال��دار  اإدارة 
ال����دار وك�����ن رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض ق��د ا�شتهل 
ب���ل��دع���ء اإىل اهلل ع��ّزوج��ل ب�أن  االج��ت��م���ع 
ي����دمي م���وف���ور ال�����ش��ح��ة و ال��ع���ف��ي��ة على 
اآل  �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
نهي�ن رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�ش�حب 
اآل مكتوم  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال����دول����ة رئ���ي�������ض جمل�ض  ن����ئ���ب رئ���ي�������ض 
ال����وزراء ح���ك��م دب��ي واإخ��وان��ه��م��� اأ�شح�ب 
ال�شمو حك�م االإم�رات و الفريق اأول �شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد 
ال��ق���ئ��د االأع���ل���ى للقوات  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
امل�شلحة، وان يتغمد موؤ�ش�ض الدار ال�شيخ 
زايد بن �شلط�ن اآل نهي�ن بوا�شع رحمته، 
واأن يجعل ثواب م� تقدمه الدار من خري 

يف �شحيفة اأعم�له .

•• دبي-الفجر:

اآل  كلية  مع  اتف�قّية  دبي  االأمريكية يف  اجل�معة  وّقعت 
الثق�يف،  التعدد  تعزيز  بهدف  ال��ع���يل،  للتعليم  مكتوم 
بح�شور ال�شيد الي��ض بو �شعب، ن�ئب الرئي�ض التنفيذي 
مكتب  مدير  ال�ش�يغ،  م��ريزا  و�شع�دة  دب��ي،  اأمريكية  يف 
ح�كم  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
مكتوم،  اآل  كلية  امن�ء  جمل�ض  رئي�ض  امل�لية  وزي��ر  دب��ي 
مكتوم،  اآل  كلية  م��دي��ر  ج���ودازج���ر،  ح�شني  وال��دك��ت��ور 
اخل�رجية  العالق�ت  ق�شم  ع��واد، مديرة  بيغي  وال�شيدة 

يف اأمريكية دبي.
ت��ت�����ش��م��ن االت��ف���ق��ي��ة ت��ع��زي��ز وت�����ش��ج��ي��ع ت���ب����دل الطلبة 
وبرامج  م�شركة  ع��م��ل  ح��ل��ق���ت  وتنظيم  واالأ����ش����ت���ذة، 
التنموية،  وامل�ش�ريع  امل�شركة  البحوث  واأداء  التدريب، 

� تب�دل الن�شر. واأي�شً

ان اجل�معة االأمريكية يف دبي، كموؤ�ش�شة دولية للتعليم 
الع�يل، ت�شجع التف�هم الع�ملي من خالل توفري جو من 
التنوع الثق�يف وفر�ض التعليم الدويل. يف هذه املن��شبة، 
التنفيذي  الرئي�ض  ن�ئب  �شعب،  بو  الي��ض  ال�شيد  ق���ل 
ب�أن  الطلبة  تعليم  ت�شعى اىل  اّن اجل�معة  يف اجل�معة: 
وانفت�ح.  ثق�فية  مبراع�ة  ع�مليني،  مواطنني  ي�شبحوا 
اآل  كلية  ر�ش�لة  مع  يتم��شى  الع�يل  التعليم  يف  منهجن� 
مكتوم، ونحن فخورون ب�أن ن�شبح جزًءا من هذه املب�درة 

الكبرية لتعزيز التعدد الثق�يف يف بيئة تعليمية. 
وق�ل ال�شيد مريزا ال�ش�يغ، رئي�ض جمل�ض اأمن�ء كلية اآل 
�شم�ت  التعليمي من  التميز  اإن  الع�يل:  للتعليم  مكتوم 
توقيع  ب���أن  واثقون  دب��ي، ونحن  االأمريكية يف  اجل�معة 
عن  اأع���رب  اأن  واأود  ل��ن���.  اإ���ش���ف��ّي��ة  قيمة  ه��ي  االتف�قية 
اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  ل�شمو  والتقدير  االمتن�ن 
مكتوم الذي ك�ن حري�ش� على جعل روؤية اأمريكية دبي 

و كلّية اآل مكتوم �شريكتني يف تثقيف اجليل الق�دم من 
العلم�ء االإم�راتيني. 

الطلبة  بت�شجيع  دب���ي  اأم��ري��ك��ي��ة  �شتقوم  وب���ل��ت��ح��دي��د، 
االإم�راتيني للم�ش�ركة يف برن�مج التدريب االأك�دميي يف 
التعددية الثق�فية والقي�دة التي تقدمه� كلية اآل مكتوم. 
واإعداد الطلبة املواطنني يف الق�ش�ي� الرئي�شية الع�ملية 
وامل�ش�ركة  والقي�دة،  الثق�فية،  التعددية  مثل  املع��شرة 
ال��ربن���م��ج جتربة  ال��ع���مل��ي، فيتيح  وال���وع���ي  ال��ث��ق���ف��ي��ة، 
اال�شالم  درا���ش��ة  يف  امل�ش�ركني  للطلبة  وا�شعة  ميدانية 
ي�أخذون  الربن�مج  يف  امل�ش�ركني  الطلبة  ان  وامل�شلمني. 
وينتجون  واملن�ظرات،  املن�ق�ش�ت  يف  وي�ش�ركون  درو���ًش���، 
االأك�دميية  الق�ش�ي�  يف  م�ش�ركتهم  الإثب�ت  درا�شية  كتًب� 
اخل��شة ب�لربن�مج. وختم ال�ش�يغ ق�ئاًل: ي�شرفن� جدا 
امل�ش�ركني  �شمن  دب��ي  يف  االأمريكية  اجل�معة  تكون  اأن 
اىل  ال��ذه���ب  م��ك��ت��وم.  اآل  لكلية  ال�شيفي  ال��ربن���م��ج  يف 

دندي )ا�شكتلندا( ملدة �شهر �شي�ش�عد الطلبة املخت�رين 
�شفراء  اإنهم  الدولية.  الدرا�ش�ت  يف  اآف�قهم  تو�شيع  يف 
االإم������رات، ون��ح��ن ���ش��ع��داء بلعب ه��ذا ال���دور اىل ج�نب 

اأمريكية دبي يف تعزيز احلوار بني الثق�ف�ت. 
ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا، من  دن���دي يف  م��ك��ت��وم يف  اآل  كلية  ت���أ���ش�����ش��ت 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  مب�درة  خالل 
التي تهدف  الكلية،  امل�لية راع��ي  ن�ئب ح�كم دبي وزي��ر 
اىل تعزيز النق��ض الذكي وفهم االإ�شالم ودور امل�شلمني 
يف  والتفكري  للمعرفة  م��ك���ن  وه��ي  املع��شر،  ال��ع���مل  يف 
الثق�ف�ت يف  ومتعدد  متنوع  تواجه ع�مل  التي  الق�ش�ي� 
القرن احل�دي والع�شرين. يف ال�شعي لتحقيق اأهدافه�، 
من  ال��ق���دم  اجل��ي��ل  تثقيف  ع��ل��ى  بن�ش�ط  الكلية  تعمل 
العلم�ء - وطني� ودولي� - يف درا�شة االإ�شالم وامل�شلمني 
الع�مل  يف  والفر�ض  التحدي�ت  مواجهة  من  لتمكينهم 

اليوم.
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ايفاد طلبة اىل ا�سكتلندا لدرا�سة الثقافة اال�سالمية 

اأمريكية دبي توقع اتفاقية مع كلّية اآل مكتوم للتعليم العايل

يف اإطار احتفالية لتخريج طالبها

زايد للثقافة االإ�سالمية تعتمد دليل �سيا�سات واإجراءات ال�سوؤون الثقافية والتعليمية

امل�سابقة الدولية لن�سو�ص املونودراما 
العربية توا�سل تلقي طلبات امل�ساركة

توا�شل هيئة الفجرية للثق�فة واالإعالم تلقي م�ش�رك�ت ن�شو�ض امل�ش�بقة 
الدولية اخل��شة ب�لكت�بة العربية مل�شرحي�ت املمثل الواحد املونودرام� يف 
دورته� الث�لثة والتي ينتهي موعده� يوم 31 من �شهر اأبريل الق�دم .. فيم� 
تتم بعده� قراءة الن�شو�ض امل�ش�ركة وفرزه� من قبل جلنة عربية و�شوال 

اإىل االإعالن عن الف�ئزين ومنحهم اجلوائز.
 وق�ل حممد �شيف االأفخم االأمني الع�م للهيئة الدولية للم�شرح الت�بعة 
الفجرية  العربية بج�نب هيئة  ن�شخته�  امل�ش�بقة يف  التي تنظم  لليون�شكو 
للثق�فة واالإع��الم..اإن املج�ل م� يزال مفتوح� لكت�ب امل�شرح العرب يف كل 
الدولية  امل�ش�بقة  يف  وامل�ش�ركة  ن�شو�شهم  لتقدمي  املهجر  وب��الد  ال���دول 
اإىل  ق���دت  كثرية  م�ش�رك�ت  �شهدت  ال�ش�بقة  ال���دورات  اأن  واأ���ش���ف  املهمة. 
وحظي  العربي  امل�شتوى  على  املونودرام�  جم�ل  يف  الكت�بة  حركة  تن�شيط 
الف�ئزون ب�لتكرمي املعنوي وامل�يل اإ�ش�فة اإىل عر�ض امل�شرحي�ت الف�ئزة يف 
مهرج�ن الفجرية الدويل للمونودرام� بج�نب ترجمة الن�شو�ض اإىل اللغة 

االإجنليزية و�شدوره� يف كت�ب. 
املوعد  انته�ء  قبل  الن�شو�ض  الإر���ش���ل  ال��ع��رب  امل�شرح  كت�ب  االأف��خ��م  ودع��� 
اإ���ش���ف��ة اإىل اأهمية  اأك���رب ل��ل��ق��راءة وف���رز االأع��م���ل امل�����ش���رك��ة  لتوفري وق��ت 
امل�ش�ركة يف امل�ش�بقة كونه� معروفة دولي� . وك�نت هيئة الفجرية للثق�فة 
الر�شمي ويف  امل�ش�بقة على موقعه�  ع�م عن  ح��وايل  اأعلنت منذ  واالإع��الم 
امل�ش�ركة يف  ���ش��روط  وم��ن  وال��ع��رب��ي��ة.  املحلية  االإع���الم  وو���ش���ئ��ل  ال�شحف 
تقل  ال  واأن  الف�شحى  العربية  ب�للغة  الن�ض  يكون  اأن  وجوائزه�  امل�ش�بقة 
و  اآالف  تزيد عن ثالثة  كلمة وال  األفني و900  للن�ض عن  الكلم�ت  عدد 
الدرامية  للكت�بة  االأ�ش��شية  القواعد  مع  الن�ض  يتوافق  واأن  كلمة   500
اأم  اأن يوؤديه� فرد واحد فقط �شواء ك�ن رجال  امل�شرحية  ويراعى يف كت�بة 
الت�مة يف اختي�ر مو�شوعه وله مالم�شة الق�ش�ي�  امراأة وللك�تب احلرية 

الكربى مع مراع�ة طبيعة املجتمع العربي. 
اأو  ف���زت  �شواء  اأ�شح�به�  اإىل  املر�شلة  الن�شو�ض  ب���إع���دة  تلتزم  ال  والهيئة 
القبول  امل�ش�بقة وعلى  امل�ش�ركة يف  يده على  املر�شح بخط  ويوافق  تفز  مل 
اعرا�ض  اأي  ودون  ك�نت  اأي���  التحكيم  جلنة  وب��ق��رارات  جميع�  ب�شروطه� 
كم� يقر املتقدم ب�أن الن�ض الذي تقدم به من ت�أليفه واإبداعه وحده ولي�ض 
له �شريك فيه واأنه لي�ض مقتب�ش� اأو معدا عن عمل اآخر اأو لغريه واأنه مل 
ي�شبق ن�شره اأو تقدميه على اأي �شورة ك�نت واأنه يتحمل وحده م�شوؤولية 
اأي اإدع�ء اأو مط�لبة من الغري فيم� لو ف�ز ب�أي من جوائز امل�ش�بقة. ومن 
الت�شرف يف  ج���ئ��زة  ب���أي��ة  يفز  ال��ذي مل  للمتقدم  االأخ���رى يحق  ال�شروط 
الف�ئزة  االأع��م���ل  وت�شبح  من��شب�  ي��راه  م�  وف��ق  النت�ئج  اإع��الن  بعد  عمله 
ب�جل�ئزة ملك� لهيئة الفجرية للثق�فة واالإعالم وله� وحده� حق اإنت�جه� 
اأن حتتفظ ملبدعه� بحقه االأدبي  والت�شرف به� وفق م� تراه من��شب� على 
ال�شور  اأي �شورة من  اإنت�جه على  ا�شمه وا�شح� على عمله حني  يف و�شع 
ولي�ض له حق الت�شرف بعمله اإال بعد احل�شول على موافقة الهيئة. ويحق 
لهيئة الفجرية للثق�فة واالإعالم طب�عة ون�شر الن�شو�ض الف�ئزة ب�ملراكز 
الع�شرة االأوىل على اأن توؤدي للموؤلف الذي مل يفز ب�أية ج�ئزة م�دية اأجره 
املقرر وفق االأنظمة امل�لية املتبعة لدى الهيئة وال ت�شتقبل امل�ش�بقة اأي عمل 
�شبق اأن تقدم به �ش�حبه يف الدورات ال�ش�بقة للج�ئزة كم� ال يحق له الفوز 
ب�جل�ئزة املتقدم له� قبل م�شي خم�ض �شنوات على ح�شوله عليه� اأو على 
اأخرى  اأي ج�ئزة عربية مم�ثلة وال يحق الأي عمل ف�ز ب�أي ج�ئزة عربية 

التقدم لهذه امل�ش�بقة . 
وتبلغ قيمة اجل�ئزة االأوىل 15 األف دوالر اأمريكي واجل�ئزة الث�نية  12  
ويتم  اأم��ريك��ي  دوالر  اآالف  ثم�نية  الث�لثة  واجل���ئ��زة  اأم��ريك��ي  دوالر  األ��ف 
اإر�ش�ل امل�شرحي�ت امل�ش�ركة بوا�شطة الربيد االلكروين على عنوان الهيئة 
ب�لك�مل  وعنوانه  وجن�شيته  امل�ش�رك  ا�شم  ويت�شمن  وورد  ملف  �شكل  على 
ورقم ه�تفه وبريده االإلكروين. يذكر اأنه ف�ز يف الدورة ال�ش�بقة 2010-

م�شرحيته�  عن  عبداهلل  ملحة  ال�شعودية  الك�تبة  االأول  ب�ملركز   2012
الع�زفة والك�تب املغربي طه عدن�ن عن م�شرحية ب�ي ب�ي جيلو والك�تب 
خريف  م�شرحية  ع��ن  فل�شطني  م��ن  ن��شر  اأب��و  عمر  متويل  الفل�شطيني 

الذكري�ت . 

متديد فرتة معر�ص راأ�ص اخليمة 
للكتاب ثالثة اأيام اإ�سافية

راأ�ض  معر�ض  ف��رة  مت��دي��د  للمع�ر�ض  اخليمة  راأ����ض  م��رك��ز  اإدارة  اأعلنت 
لي�شتمر حتى م�ش�ء غدا اجلمعة  اإ�ش�فية  اأي���م  ملدة ثالثة  للكت�ب  اخليمة 
الفر�شة  التمديد الإت�حة  ي�أتي   . الث�من من �شهر فرباير اجل���ري  امل��وايف 
اأن يغلق  املقرر  ك���ن من  ال��ذي  املعر�ض  ل��زي���رة  الأك��رب ع��دد من اجلم�هري 
املعر�ض من طالب  �شهده  الذي  الكبري  االول نظرا لالإقب�ل  اأم�ض  اأبوابه 
املدار�ض ونخبة من املثقفني واملهتمني والذين بلغ عددهم 17  األف� و 500  
زائر القتن�ء الكتب اإ�ش�فة اإىل الفن�نني الت�شكيليني الذين اأبدوا اعج�بهم 
اللجنة  رئي�ض  ال�شره�ن  ف�طمة  و�شرحت  املعر�ض.  يف  امل�ش�ركة  ب�للوح�ت 
اجلمهور  الحتي�ج�ت  تلبية  ي���أت��ي  التمديد  ق��رار  للمعر�ض..اأن  املنظمة 
والفئ�ت الطالبية وذلك بعد املكرمة التي قدمه� �شمو ال�شيخ حممد بن 
  18 م�شري�ت  بدعم  اخليمة  راأ����ض  عهد  ويل  الق��شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
مدر�شة من خمتلف من�طق االإم�رة. واأو�شحت اأن قرار التمديد مت تعميمه 
االإم�رة  مدار�ض  اإىل  اإ�ش�فة  املعر�ض  يف  امل�ش�ركة  الن�شر  دور  خمتلف  على 
لال�شتف�دة من املعر�ض واقتن�ء م� يوفره من كتب وموؤلف�ت ومراجع تلبي 
رغب�ت خمتلف �شرائح املجتمع ال �شيم� ط�لب�ت وطالب املرحلة االأ�ش��شية 
والدرا�ش�ت العلي�. واأكدت حر�ض اللجنة على مواكبة التطورات يف جم�ل 
املن�خ  م��ن  لال�شتف�دة  ال�شبل  وتهيئة  املعرفة  خل��دم��ة  وامل��ع��ل��وم���ت  الكتب 
راأ�ض اخليمة ملدة ع�شرة  اإم���رة  ت�شهده  الذي  والثق�يف واالجتم�عي  املعريف 
التمديد ج�ءت  اأن مدة  ال�شره�ن  واأ�ش�فت   . الكت�ب  اأي���م يف فرة معر�ض 
تلبية لطلب دور الن�شر ال�شتقط�ب اأكرب عدد من اجلمهور �شمن معر�ض 
الكت�ب الذي احتوى على الكثري من العن�وين الب�رزة يف املج�الت الفكرية 

واملعرفية واالأدبية والثق�فية وال�شي��شية وثق�فة الطفل.
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 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

 
بت��ري�����خ:2012/02/12م    املودعة حتت رقم:169084 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:فوجي فيلم كوربوري�شن  
 جن�شية ال�شركة: الي�ب�ن    

 وعنوانه:26-30، ني�شي�زابو 2 – ت�شوم، مين�تو – كو، طوكيو، الي�ب�ن   
الت�لية:  خدم�ت الدع�ية واالإع��الن واإدارة وتوجيه االأعم�ل  املنتج�ت  وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / 
التجميل  م���واد  حت��دي��دا  ال��غ��ري  ل�ش�لح  الب�ش�ئع  م��ن  ت�شكيلة  جتميع  خ��دم���ت  املكتبي.  الن�ش�ط  وتفعيل 
)كوزميتيك( ومواد التواليت ، وذلك لتمكني ع�مة الزب�ئن من مع�ينته� و�شرائه� عند احل�جة، )وال ينطوي 
البيع  اأ���ش��واق  ب�لتجزئة،  البيع  اخل��دم���ت من خ��الل مت�جر  ه��ذه  تقدم مثل  وق��د  النقل(؛  ذل��ك على خدمة 
اأو بوا�شطة االأو�ش�ط االإلكرونية، مثل املواقع االإلكرونية  ب�جلملة، كت�لوج�ت الطلب عرب الربيد املب��شر 

اأو برامج الت�شوق التلفزيونية.
 والواقعة يف الفئة:35 

املو�شح.   ب�ل�شكل  كم�  التينية  بحروف   )LIGHT ANALYZING( عب�رة و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

 
بت��ري�����خ:2012/02/20م    املودعة حتت رقم:169485 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:مونتبالنك – �شمبلو جي ام بي ات�ض.  

 جن�شية ال�شركة: اأمل�ني�      
 وعنوانه:هلغروندفيغ 100، 22525 ه�مبورغ، اأمل�ني�     

تواليت غري طبية  وم�شتح�شرات  منتج�ت عطرية  الت�لية:  املنتج�ت   / / اخلدم�ت  الب�ش�ئع  لتمييز  وذلك 
وخ��شًة عطور لالإ�شتخدام ال�شخ�شي، كولوني�، م�ء معطر، �ش�بون لال�شتخدام ال�شخ�شي، جل اال�شتحم�م، 
وغ�شول  كرمي�ت  اال�شتحم�م،  يف  لال�شتخدام  طبية  غري  )كوزميتيك(  جتميل  م�شتح�شرات  للزينة،  حليب 
)لو�شن( مرطب للج�شم، منتج�ت جتميلية للعن�ية ب�لب�شرة، مزيالت للروائح الكريهة لالإ�شتخدام ال�شخ�شي، 

غ�شول )لو�شن( وكرمي�ت غري طبية لالإ�شتخدام قبل وبعد احلالقة، �ش�مبو.  
 والواقعة يف الفئة:3 

عب�رة )MONT BLANC LEGEND( بحروف التينية ب�شكل خ��ض وبج�نبه�  و�شف العالم�ة:  
ب�ل�شكل  بي�ش�ء كم�  االأ�شود على خلفية  دائ��رة واجلميع ب�خلط  به�  بي�ش�ء يحيط  ر�شم  لنجمة  االأعلى  من 

املو�شح.
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

 
بت��ري�����خ:2012/02/16م    املودعة حتت رقم:169342 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:يوني�شيتي جلوب�ل م�ركيت�ض جي اإم بي اإت�ض    

 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا  
 وعنوانه:ريجي�شرا�شه 2، 6300 زوج، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: فيت�مين�ت ومكمالت غذائية، مكمالت حمية ومكمالت 
األي�ف حمية. فئة 5

 والواقعة يف الفئة:5 
عب�رة )Bios Life( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

 
بت��ري�����خ:2012/02/19م    املودعة حتت رقم:169420 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ج�ر�شي� بي. يف.  
 جن�شية ال�شركة: هولندا  

 وعنوانه:ف�ن هين�رتفيج 8، 2952 �شي ايه، األبال�شريدام، هولندا.     
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ش�حية واأجهزة 
واالإ�ش�رة  والقي��ض  ال��وزن  واأدوات  الب�شرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�شينم�ئي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات 
واملراقبة )االإ�شراف( واالإنق�ذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم 
يف الط�قة الكهرب�ئية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�ش�ل اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، ح�مالت بي�ن�ت مغن�طي�شية، اأقرا�ض 
اآلي�ت لالأجهزة  ت�شجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديوية رقمية وغريه� من و�ش�ئط الت�شجيل الرقمية؛ 
التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�شجيل النقد، اآالت ح��شبة، معدات مع�جلة البي�ن�ت، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج 

كمبيوتر؛ اأجهزة اإطف�ء احلرائق، نظ�رات ونظ�رات �شم�شية.
 والواقعة يف الفئة:9 

ب�للون  هند�شي  �شكل  وبج�نبه�  االأ���ش��ود  ب�للون  التينية  ب��ح��روف   )GARCIA( كلمة  و�شف العالم�ة:  
االأحمر كم� ب�ل�شكل املو�شح.

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

بت��ري�����خ:2012/02/16م    املودعة حتت رقم:169338 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اوليب ايت�لي� ا�ض.بي.ايه  
 جن�شية ال�شركة: اإيط�لي�  

 وعنوانه:13 في� كونف�ين، فراز.كوال، الزيزي )يف اآر(، اإيط�لي�. 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: املالب�ض ولب��ض القدم واأغطية الراأ�ض. فئة 25.

 والواقعة يف الفئة:25 
عب�رة )AIR STEP( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح   و�شف العالم�ة:  

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

 
بت��ري�����خ:2012/02/21م    املودعة حتت رقم:169569 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ف�لفوال�ض اأركو،اإ�ض.اأيه.   

 جن�شية ال�شركة: �شركة موؤ�ش�شة ح�شب قوانني اإ�شب�ني�  
 وعنوانه:اأفينيدا ديل �شيد، 8    46134 فويو�ض )ف�لين�شي�( – اإ�شب�ني�. 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية:  �شم�م معدين ي�ّشغل ب�ليد، �شم�م يف املعدن الأن�بيب 
املي�ه.

 والواقعة يف الفئة:6 
ب�للونني  مميز  ك��روي  �شكل  بج�نبه�  و  االأزرق  ب�للون  التينية  بحروف   )ARCO( كلمة  و�شف العالم�ة:  

االأحمر واالأزرق كم� ب�ل�شكل املو�شح.  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

بت��ري�����خ:2012/02/16م    املودعة حتت رقم:169343 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

 ب�إ�ش��م:يوني�شيتي جلوب�ل م�ركيت�ض جي اإم بي اإت�ض    
 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا  

 وعنوانه:ريجي�شرا�شه 2، 6300 زوج، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: خدم�ت توفري امل�ش�عدة التقنية فيم� يتعلق بت�أ�شي�ض 
ل�ش�لح  ال�شلع  ت�شكيلة من  اآخ��ر، خدم�ت جتميع  �شخ�ض  اإىل  �شخ�ض  منتج�ت  و�شرف  ت�شغيل جت���رة   و/اأو 
ال�شعر  وبل�شم  ك�ل�ش�مبو  ال�شخ�شية  العن�ية  منتج�ت  حمية،  ومكمالت  غذائية  مبكمالت  يتعلق  فيم�  الغري 
وم�شتح�شرات التجميل )كوزميتيك( وم� ي�ش�بهه� )وال ينطوي ذلك على خدمة نقله�( وذلك لتمكني ع�مة 
الزب�ئن من مع�ينته� و�شرائه� عند احل�جة، ميكن اأن توفر هذه اخلدم�ت عرب حمالت التجزئة ومن�فذ البيع 
ب�جلملة وعرب كت�لوغ�ت الطلب�ت الربيدية اأو من خالل و�ش�ئل االت�ش�ل االلكرونية على �شبيل املث�ل املواقع 

ال�شبكية اأو برامج الت�شوق التلفزيونية.فئة 35
 والواقعة يف الفئة:35 

املو�شح.    ب�ل�شكل  كم�  التينية  بحروف   )Bios Life( و�شف العالم�ة: عب�رة 
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

 
بت��ري�����خ:2012/02/19م    املودعة حتت رقم:169421 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ج�ر�شي� بي. يف.  
 جن�شية ال�شركة: هولندا  

 وعنوانه:ف�ن هين�رتفيج 8، 2952 �شي ايه، األبال�شريدام، هولندا.     
الت�لية: اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتج�ت  وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت 
امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئ�ت اأخرى، جلود احليوان�ت اخل�م اأو املدبوغة، ال�شن�ديق واحلق�ئب 

ال�شفرية ، املظالت وال�شم��شي والع�شي، ال�شي�ط واأطقم احليوان�ت وال�شروج.
 والواقعة يف الفئة:18 

ب�للون  هند�شي  �شكل  وبج�نبه�  االأ���ش��ود  ب�للون  التينية  بحروف   )GARCIA( كلمة  العالم�ة:    و�شف 
االأحمر كم� ب�ل�شكل املو�شح.

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

بت��ري�����خ:2012/02/16م    املودعة حتت رقم:169339 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

 ب�إ�ش��م:يوني�شيتي جلوب�ل م�ركيت�ض جي اإم بي اإت�ض    
 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا  

 وعنوانه:ريجي�شرا�شه 2، 6300 زوج، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: م�شتح�شرات تنظيف جلميع االأغرا�ض، م�شتح�شرات 
)كوزميتيك(  جتميل  م�شتح�شرات  للجلد،  ك�شط  م�شتح�شرات  جلي،  وم�ش�حيق  جلي  �شوائل  وخ��شًة  جلي 
وال�شعر،  واجل�شم  للب�شرة  )لو�شن(  غ�شول  ال�شخ�شي،  لالإ�شتخدام  عطرية  وزي��وت  وعطور  �ش�بون  وخ��شًة 
بل�شم ومكيف  �ش�مبو،  والعيون،  للب�شرة  والوجه، جل  زيتية، مق�شرات اجل�شم  والوجه، عطور  للج�شم  اأقنعة 

لل�شعر، رذاذ )بخ�خ( لل�شعر، منظف�ت اأ�شن�ن، معجون االأ�شن�ن
 والواقعة يف الفئة:3 

كلمة )UNICITY( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

 
بت��ري�����خ:2012/02/13م    املودعة حتت رقم:169136 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:اأكتيبوجليت ليندك  
 جن�شية ال�شركة: ال�شويد  

 وعنوانه:�ض ب.5، 421 21 ف��شرا فرولوندا – ال�شويد. 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية:  مواد بن�ء )غري معدنية( ، اأن�بيب ق��شية غري معدنية 

للمب�ين، اأ�شفلت وزفت وق�ر، مب�ين غري معدنية ق�بلة للنقل، ن�شب )جم�شم�ت( غري معدنية.فئة 19.
 والواقعة يف الفئة:19 

كلمة )LITHURIN( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل /اكتو م�رك انرن��شيون�ل للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : )147023(    بت�ريخ : 2010/09/15 م
ت�ريخ اإيداع االأولوية: 

ا�ش��م:  ال�شيدة/ كلود �شعد ابو مي�له
وعنوانه: �ض.ب: 450227 دبي، اأ.ع.م

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
التبغ واأدوات املدخنني والثق�ب )34( 

الواق�عة ب�لفئة: )34(
يعلوه  يعلوه� خط متعرج  الالتينية بطريقة مزخرفه  ب�للغة  L’arc dt مكتوبة  الكلمة  العالمة:  و�شف 
ر�شم  على  م�شتندين  االأخ��ر  كل منهم�  يق�بل  الأ�شدين  ر�شم  يعلوه  قو�ض وخط  �شكل  على  بيت مبدخل  ر�شم 
بيت مبدخل على �شكل قو�ض واأ�شفلهم� الكلمةdt  L’arc مكتوبة ب�للغة الالتينية ب�شكل مميز  والعالمة 

ب�للونني االأبي�ض واالأ�شود.
اال�ش��راط�ت:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د، اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

 
بت��ري�����خ:2012/02/19م    املودعة حتت رقم:169414 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
ب�إ�ش��م:ازيند ت�شيميت�ض ريونيت اجنيليني فران�شي�شكو )ايه.�شي.اآر.ايه. اف.(  ا�ض.بي.ايه

 جن�شية ال�شركة: ايط�لي�  
 وعنوانه:في�ل اميلي�، 70-00181 روم�، ايط�لي� 

م�شتح�شرات  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شرات  الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
واالأطف�ل،  للر�شع  اأغذية  البيطري،  اأو  الطبي  اأغذية ومواد حمية معدة لال�شتعم�ل  لغ�ي�ت طبية،  �شحية 
مكمالت حمية للب�شر واحليوان�ت، ل�شق�ت ومواد �شم�د، مواد ح�شو االأ�شن�ن و�شمع طب االأ�شن�ن، مطهرات، 

م�شتح�شرات الإب�دة احل�شرات واحليوان�ت ال�ش�رة، مبيدات فطري�ت ومبيدات اأع�ش�ب .
 والواقعة يف الفئة:5 

كلمة )ESOLUT( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

بت��ري�����خ:2012/02/19م    املودعة حتت رقم:169422 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ج�ر�شي� بي. يف.  
 جن�شية ال�شركة: هولندا  

 وعنوانه:ف�ن هين�رتفيج 8، 2952 �شي ايه، األبال�شريدام، هولندا.     
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: املالب�ض ولب��ض القدم واأغطية الراأ�ض. فئة 25

 والواقعة يف الفئة:25 
ب�للون  هند�شي  �شكل  وبج�نبه�  االأ���ش��ود  ب�للون  التينية  ب��ح��روف   )GARCIA( كلمة  و�شف العالم�ة:  

االأحمر كم� ب�ل�شكل املو�شح.
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

بت��ري�����خ:2012/02/16م    املودعة حتت رقم:169340 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

 ب�إ�ش��م:يوني�شيتي جلوب�ل م�ركيت�ض جي اإم بي اإت�ض    
 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا  

 وعنوانه:ريجي�شرا�شه 2، 6300 زوج، �شوي�شرا 
�شيدالنية  م��واد  لل�شعر،  طبية  )لو�شن(  �ُشوالت  غَّ الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
وبيطرية و�شحية وخ��شًة اأغذية االأطف�ل واملر�شى، �ش�ي اأع�ش�ب لغ�ي�ت دوائية، م�شتح�شرات مدرة للبول، 
�شم�دات للجروح، �شم�دات للحروق، م�شتح�شرات ملع�جلة الزك�م، لق�ح�ت ت�شتخدم كمكمل للحمية، مكمالت 
للحمية، مكمالت غذائية، مكمالت الفيت�مين�ت واملع�دن، مواد للت�شميد وخ��شًة �شمع طب االأ�شن�ن، مطهرات 

جلميع االأغرا�ض.
 والواقعة يف الفئة:5 

كلمة )UNICITY( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

بت��ري�����خ:2012/02/15م    املودعة حتت رقم:169258 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

 ب�إ�ش��م:ميروبوليت�ن اليف ان�شوران�ض كومب�ين.  
 جن�شية ال�شركة: اأمريك�  

 وعنوانه:1095 اأفنيو اوف ذي امرييك�، نيويورك، والية نيويورك 10036، اأمريك�. 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: خدم�ت توفري اخلدم�ت االدارية وخدم�ت اإبرام �شندات 
الت�أمني لالأفراد واملجموع�ت على احلي�ة وال�شحة وملكية البيوت وت�أمني ال�شي�رات، والدخل ال�شنوي ورواتب 
التق�عد، خدم�ت قرو�ض الرهون�ت ال�شكنية والتج�رية، خدم�ت ادارة و�شم�شرة العق�رات، خدم�ت ا�شتثم�رية 

وخدم�ت �شم�شرة التمويل التب�ديل. فئة 36.
 والواقعة يف الفئة:36 

كلمة )ميتاليف( بحروف عربية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�شجيل /اكتو م�رك انرن��شيون�ل للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم : )166193(    بت�ريخ : 2011/12/18 م
ت�ريخ اإيداع االأولوية: 

ا�ش��م:  �شركة / برميروك انرن��شيون�ل انك
وعنوانه: 4200 �ش�رع ا�شتون كيلجور، تي اك�ض 75662 ، الوالي�ت املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
خدم�ت الدعم الفني، وحتديداً خدم�ت اال�شت�ش�رات والدعم يف جم�ل تركيب واإ�شالح اآالت ت�شكيل ومع�جلة 

الكربيت يف الفئة )37( 
الواق�عة ب�لفئة : )37(

و�شف العالمة: الكلمة BRIMROCK مكتوبة ب�أحرف التينية مميزة ب�للون االأ�شود يعلوه� ر�شم ملثلث 
بجواره ر�شوم�ت ب�شكل مميز.

اال�ش��راط�ت:
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د، اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

بت��ري�����خ:2012/02/19م    املودعة حتت رقم:169419 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:ج�ر�شي� بي. يف.  
 جن�شية ال�شركة: هولندا  

 وعنوانه:ف�ن هين�رتفيج 8، 2952 �شي ايه، األبال�شريدام، هولندا.     
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: م�شتح�شرات تبيي�ض االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�ض، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �ش�بون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 

جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظف�ت اأ�شن�ن
 والواقعة يف الفئة:3 

ب�للون  هند�شي  �شكل  وبج�نبه�  االأ���ش��ود  ب�للون  التينية  بحروف   )GARCIA( كلمة  العالم�ة:    و�شف 
االأحمر كم� ب�ل�شكل املو�شح.

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية:  

بت��ري�����خ:2012/02/20م    املودعة حتت رقم:169484 
 ت�ريخ االأ�شبقية :    

 ب�إ�ش��م:ريت�شمونت اإنرن��شيون�ل اأ�ض. اأيه.  
 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا  

 وعنوانه:روت دي بي�ض 10، فيالر- �شور- جالن، �شوي�شرا. 
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: زم�م�ت )اأزرار( الأكم�م القم�ش�ن، م�ش�بك ربط�ت العنق، 
خوامت، اأ�ش�ور، اأقراط، قالئد، دب�بي�ض للزينة )جموهرات(، حلق�ت للمف�تيح، �ش�ع�ت، كرونومرات )موقت�ت 

دقيقة(، �ش�ع�ت كبرية، �شيور �ش�ع�ت، اأ�ش�ور �ش�ع�ت، �شن�ديق من مع�دن نفي�شة لل�ش�ع�ت واملجوهرات.  
 والواقعة يف الفئة:14 

املو�شح. ب�ل�شكل  كم�  التينية  بحروف   )RENDEZ-VOUS   ( و�شف العالم�ة: كلمة
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

 
بت��ري�����خ:2012/02/16م    املودعة حتت رقم:169341 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:يوني�شيتي جلوب�ل م�ركيت�ض جي اإم بي اإت�ض    

 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا  
 وعنوانه:ريجي�شرا�شه 2، 6300 زوج، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: خدم�ت توفري امل�ش�عدة التقنية فيم� يتعلق بت�أ�شي�ض 
ل�ش�لح  ال�شلع  ت�شكيلة من  اآخ��ر، خدم�ت جتميع  �شخ�ض  اإىل  �شخ�ض  منتج�ت  و�شرف  ت�شغيل جت���رة   و/اأو 
ال�شعر  وبل�شم  ك�ل�ش�مبو  ال�شخ�شية  العن�ية  منتج�ت  حمية،  ومكمالت  غذائية  مبكمالت  يتعلق  فيم�  الغري 
وم�شتح�شرات التجميل )كوزميتيك( وم� ي�ش�بهه� )وال ينطوي ذلك على خدمة نقله�( وذلك لتمكني ع�مة 
الزب�ئن من مع�ينته� و�شرائه� عند احل�جة، ميكن اأن توفر هذه اخلدم�ت عرب حمالت التجزئة ومن�فذ البيع 
ب�جلملة وعرب كت�لوغ�ت الطلب�ت الربيدية اأو من خالل و�ش�ئل االت�ش�ل االلكرونية على �شبيل املث�ل املواقع 

ال�شبكية اأو برامج الت�شوق التلفزيونية.
 والواقعة يف الفئة:35 

كلمة )UNICITY( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  
 اال�ش��راط�ت:  

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710

 يعلن ق�ش�م العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ �شم��ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة الت�لية: 

  
بت��ري�����خ:2012/02/16م    املودعة حتت رقم:169337 

 ت�ريخ االأ�شبقية :    
 ب�إ�ش��م:هنكل ايه جي اآند كو. كيه جي ايه ايه  

 جن�شية ال�شركة: اأمل�ني�  
 وعنوانه:هنكل�شرا�شه 67، 40589 دو�شلدورف، اأمل�ني� 

للعن�ية  م�شتح�شرات   ، لل�شعر  )لو�شن(  �ُشوالت  غَّ الت�لية:  املنتج�ت   / اخلدم�ت   / الب�ش�ئع  لتمييز  وذل��ك 
 وتنظيف وتلوين و�شب�غة وتبيي�ض وتثبيت وت�شفيف ومتويج ال�شعر الفئة 3. 

 والواقعة يف الفئة:3 
كلمة )MARATHON( بحروف التينية كم� ب�ل�شكل املو�شح.     و�شف العالم�ة:  

 اال�ش��راط�ت:  
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ش�د اأو اإر�ش�له 

ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 

 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري
اخلمي�ش  7  فرباير 2013 العدد 10710
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يف الوقت الذي تطل فيه املمثلة كارال بطر�س يف م�سل�سل )كيندا( ب�سخ�سية )فتاة ليل( �سديقة النواب والوزراء، ت�سعى اإىل �سلب غرميتها 
)كارمن لب�س( كل �سيء. ال تزال تنتظر اأي�سًا عماًل �سينمائيًا من نوع )االأك�سن( بعد اأن ملت من اأدوار احلب والغرام، اإىل جانب حلمها احلايل 
الذي يتجه نحو امل�سرح. بطر�س توؤكد اأنها اإن�سانة واقعية ال تعي�س عقدة )البطولة االأوىل(، وتنظر اإىل نف�سها امراأة واإن�سانة قبل اأن تكون 

فنانة، معتربة اأن بع�س ما يقدمه الفن يف الوقت احلايل )ف�سق(، و)اأ�سبح كل �سيء مباحًا، قلة االأخالق، قلة االحرتام والوقاحة(:

اأحالمي الفنية تتجه نحو امل�سرح

كارال بطر�ص: اأنا واقعية وال اأعي�ص عقدة البطولة االأوىل

اإميي �سمري غامن فى عملني فنيني قريبا
القي�م  على  مبدئي  ب�شكل  واف��ق��ت  اأن��ه���  غ���من  �شمري  اإمي��ي  املمثلة  اأعلنت 
بدور )فالنية الفالنية( يف امل�شرحية الغن�ئية )الب��ش� االأ�شفور( التي يتم 
االإعداد له� ح�لي�ً مع املخرج ح�ش�م الدين �شالح. وك�شفت اإميي اأن امل�شرحية 
عب�رة عن لوح�ت ذات ط�بع ك�ريك�تريي تتن�ول البريوقراطية، من خالل 
يف  وت��دور  الفالنية(،  و)فالنة  الفالين(  )ف��الن  ا�شم  يحمالن  �شخ�شني 
مرحلة م� قبل ثورة 25 ين�ير. كم� بداأت ت�شوير م�شل�شله� اجلديد )رجل 
بطولته  فى  وي�ش�رك  60 حلقة،  اإىل  �شت�شل عدد حلق�ته  ال��ذي  الغراب( 
جمموعة من الفن�نني ال�شب�ب منهم ريه�م حج�ج وح�زم �شمري، ب�الإ�ش�فة 
�شرف �شمن  الذين يظهرون ك�شيوف  الفن�نني  اإىل جمموعة كبرية من 
احللق�ت. امل�شل�شل م�أخوذ من م�شل�شل امريكي  ويدور فى اإط�ر كوميدى 
درامى، وتدور اأحداثه حول فت�ة لي�شت جميلة تعمل فى �شركة اأزي�ء، وهذه 
االجتم�عى،  امل�شتوى  ف��ى  منه�  اأع��ل��ى  طبقة  م��ع  للتع�مل  تعر�شه�  املهنة 
�شخ�شي�ت  م��ع  مهنته�  خ���الل  م��ن  وت��ت��ع���م��ل  وتعي�ض  اأي�����ش���ً،  واجل��م���ىل 

خمتلفة، لتت�ش�عد االأحداث فى اإط�ر كوميدى.

غادة عبدالرازق
 ت�ستقبل حفيدتها االأوىل

 
امل��شية،  ال�����ش���ع���ت  خ��الل  ع��ب��دال��رازق،  غ����دة  امل�شرية  الفن�نة  ا�شتقبلت 

حفيدته� االأوىل )خديجة( من ابنته� )روت�ن�(.
التي  ال���رازق،  اال���ش��م م��ن اختي�ر )اجل���دة( غ���دة عبد  ا�شم )خديجة( ه��و 
فيلمه�  ت�شوير  ت��رك��ت  اأن��ه���  م��وؤك��دة  احل���دث،  ب��ه��ذا  �شع�دته�  ع��ن  اأع��رب��ت 
ابنته�  م�زالت  اإذ  وحفديته�  ابنته�  لرع�ية  لتتفرغ  )جر�شونرية(  اجلديد 

تتواجد ب�مل�شت�شفي
غ�دة قررت اأي�ش�ً ت�أجيل ت�شوير الفيلم والبدء يف م�شل�شله� اجلديد )حك�ية 

حي�ة( حلني خروج ابنته� من امل�شت�شفى واالطمئن�ن على ح�لته�.

اأكد املمثل امل�شري اأحمد حلمي انه يع�شق االطف�ل، وق�در 
والتي  ميلكه�،  التي  اللغة  خ��الل  من  معهم  التع�مل  على 
ول��دّي قدرة  اأن��� ع��شق لالأطف�ل،  وق���ل:  انتب�ههم،  جتذب 
حي�تهم  ع��ن  ومن�ق�ش�ت  ح���وار  وف��ت��ح  معهم  التع�مل  على 
ال��ي��وم��ي��ة، وك�����ن ذل���ك ���ش��ب��ب���ً يف خ��و���ض اأك����ر م���ن جتربة 
م��ن ب��رام��ج االأط��ف���ل، م��ث��ل: )ل��ع��ب ع��ي���ل(، و)م���ن �شريبح 

البونبون(، و)�شوية عي�ل(، ولقيت جن�ح�ً كبرياً.
ت�ريخ  حلمي:  ق�ل  م�شر،  يف  ال�شينم�  مل�شتقبل  روؤيته  وعن 
ال�شينم� امل�شرية كبري وال ميكن الأحد مهم� ك�نت �شلطته 
اأن يوقف تلك ال�شن�عة، ولكن بعد اأحداث اأي ثورة تتخبط 
املوؤ�ش�ش�ت اخل��شة ب�لدولة، كم� يتخبط االقت�ش�د امل�شري، 
واأي�ش�ً التخبط ال�شي��شي، وكل هذا يوؤثر على �شن�عة الفن 

عموم�ً.
وعن عالقته ب�مل�شرح، ق�ل: امل�شرح وح�شني جداً، واأمتنى اأن 
يعود امل�شرح اإىل عهده، واإن كنت اأ�شعر ب�حلزن مل� و�شل اإليه 

بعد الثورة، واأمتنى اأن يتع�فى من ح�لة ركوده.

اأحمد حلمي:
 تاريخ ال�سينما امل�سرية كبري وال ميكن الأحد اأن يوقف تلك ال�سناعة

جديدك؟ • م� 
� هن�ك جمموعة من االأعم�ل ك�ن قد مت التب�حث فيه� واالتف�ق عليه� ثم 
م� لبث اأن توقف كل �شيء اأو مت ت�أجيله ب�شبب الظروف الراهنة. هن�ك 
اجت�ه نحو الريث ب�شبب اخلوف الن�جت عن الو�شع الع�م يف لبن�ن، والكل 

يعرف اأن االإنت�ج�ت مكلفة جداً.
• هل ترين اأن هن�ك منتجني يخو�شون جم�زفة كبرية عندم� يقدمون 

على ت�شوير اأي عمل جديد؟
امل��ن��زل هو  �شرفة  اإىل  اخل���روج  وح��ت��ى  ل��ب��ن���ن،  كله� جم���زف��ة يف  � حي�تن� 
الع�م  االإنت�ج�ت تكلف مب�لغ م�دية �شخمة، والو�شع  ذاته�.  جم�زفة يف 
ال ي�ش�عد على املج�زفة، وال �شك يف اأن هن�ك خم�وف تراود الكل وحتى 
بع�ض الربامج التلفزيونية توقفت، �شبق اأن وّقعت اأربعة اأعم�ل ك�ن من 

املفر�ض اأن ُت�شور ولكن مت ت�أجيله�.
االإحب�ط؟ من  نوع�ً  الو�شع  هذا  لكم  ي�شبب  • هل 

اأو�ش�ع مم�ثلة، ولكن هذا  � يف كل االأح��وال نحن يف لبن�ن معت�دون على 
اأنظر اىل اجل�نب االإيج�بي  اإحب�ط، بل  اأي  االأمر ال ي�شبب يل �شخ�شي�ً 
فيه جلهة ال�شم�ح يل ب�أن األتفت اإىل اأوالدي اأكر واأن اأكون معهم يف كل 

اهتم�م�تهم. 
اأن���ت را���ش��ي��ة ع��ن ح�����ش��ورك ك����أم وه��ل اأن���ت را���ش��ي��ة ع��ن ح�شورك  • ه��ل 

كممثلة؟
� ال ميكن الأي �شخ�ض اأن يكون ك�ماًل يف كل �شيء، وال بد اأن تتم االأمور 
على ح�ش�ب بع�شه� البع�ض، ولذلك ال ميكنني اأن اأكون ح��شرة كل الوقت 
اأتواجد دائم�ً يف البيت  اأن  على )البالتوه(، ويف الوقت نف�شه ال ميكنني 
عنه  را�شية  ف�أن�  كممثلة،  ح�شوري  اإىل  ب�لن�شبة  اأم���  تق�شري.  دون  من 
مق�رنة مع االأ�شي�ء التي ُعر�شت علّي وعلى ظرويف احلي�تية. مل�ذا اأحلم 
اأن��� ام��راأة واقعية ج��داً، ال حتلم وال  اأن حت�شل؟  اأ�شي�ء ال ميكن  واأنتظر 
تت�أّمل كثرياً وال اأنتظر �شيئ�ً من اأحد واأقوم مب� ُيعر�ض علّي بكل حمبة 

واحرافية.
تلفزيوني�ً؟ اأوىل  بطلة  تكوين  ب�أن  حتلمني  • اأال 

� ال اأح���ب ه��ذه ال��ع��ب���رة، الأن��ه��� حت��ول��ت اإىل ع��ق��دة عند ك��ل امل��م��ث��الت. اأن� 
اأحببته�، �شواء  اإذا  اأج�شد بكل حمبة االأدوار التي ُتعر�ض علّي  اأن  اأف�شل 
ك�نت بطولة اأوىل اأو بطولة ع��شرة. واأعتقد اأن على اجلميع اأن يفكروا 
مبثل هذه الطريقة، واإذا ت�بعن� امل�شل�شالت االأمريكية نالحظ اأنه� تقوم 
بطولة  حتتكر  واح���دة  ممثلة  هن�ك  تعد  ومل  امل�شركة  البطوالت  على 

امل�شل�شل.
• ولكن �ش��ش�تن� العربية تزدحم ب� )بطالت( واإن ك�ن عددهن حمدوداً 

ن�شبي�ً؟
وكيفية  مب��دى  يرتبط  واالأم����ر  ب��ه���،  خ��شة  ظ���روف  لديه�  ممثلة  ك��ل   �

ا�شتعداده� واإىل اأين تريد الو�شول.
ا�شتعداداتك اأقل من ا�شتعدادات االأخري�ت؟ اأن  • يبدو 

� )اأن� غري �شي( واأنظر اإىل نف�شي على اأنني امراأة واإن�ش�نة قبل اأن اأكون 
فن�نة، واالأخري�ت ل�شن مثلي، وهذا الكالم اأقوله من خالل م� اأمل�شه يف 
املجتمع، بل حتى الفن�ن�ت االأمه�ت ال يكرثن كثرياً الأوالده��ن وكل م� 
يركزن عليه هو الفن فقط!، وب�لن�شبة اإيّل هذا الو�شع لي�ض جديداً علّي 

ومل اأحتول اإليه بعدم� فقدت زوجي، بل لط�مل� كنت كذلك. 
اأدوارهن ك�أمه�ت؟ عن  تخلني  الفن�ن�ت  بع�ض  اأن  • تق�شدين 

ولكنه  ال��ك��الم  ه��ذا  اأق���ول  اأن  يحزنني  املجتمع.  �شيدات  بع�ض  وك��ذل��ك   �
الواقع.

يدوم؟ ال  الفن  • ولكن 
� بل يدوم اإذا ُبَني على اأ�ش�ض جيدة. 

الفن املبني على اأ�ش�ض جيدة مرتفعة؟ ن�شبة  • وهل 
واالإعالمية  ال�شي��شية  االأخ�����رى،  امل��ج���الت  يف  ك��م���  ك��ث��رية  لي�شت  ه��ي   �
قلة  مب�ح�ً،  �شيء  كل  اأ�شبح  االأخ��رية  االأرب��ع��ة  االأع���وام  واالجتم�عية. يف 
على  االأخ��الق، قلة االح��رام والوق�حة، وكل �شخ�ض يعترب نف�شه ملك�ً 

االأر�ض التي يقف عليه�.
• اإنه� احلرية؟
� بل هو الف�شق. 

اأن دورك يف م�شل�شل  هل تعتربين  التلفزيونية،  اأدوارك  اإىل  ب�لعودة   •
)روبي( هو االأهم يف م�شريتك الفنية؟

اأدوار  هن�ك  اإنت�جي�ً.  االأه��م  بل  وحجم�ً  اأداء  اإيّل  ب�لن�شبة  االأه��م  لي�ض   �
اأهم منه ولكنه� مل تن�شر كم� )روبي( ب�شبب الظروف االإنت�جية  اأخرى 

اأدواري  ع��ن  خمتلف�ً  ك���ن  ولكنه  امل�شل�شل،  عليه�  عر�ض  التي  واملحطة 
وامل�شبوهة،  املركبة  االأدوار  تبعدين عن  اأن  كلودي�  اأحبت  ورمب�  االأخ��رى 
خمتلف  يف  الن��ض  تع�طف  وقد  الن�فرة.  ل��الأدوار  تخت�رين  ك�نت  بعدم� 
الدول العربية مع الدور كثرياً وتلقيت ات�ش�الت عدة من اأ�شخ��ض ق�لوا 

يل )اأنت متثلينن�(.
وف���ر ل��ك اال���ش��ت��ع��ط���ف ال��ع��رب��ي م��ع ال����دور ع��رو���ش���ً ف��ن��ي��ة من  • وه���ل 

اخل�رج؟
� اأكر مم� تت�شورين خ�شو�ش�ً من اإيران ولكنني اأعتذر عنه� ب�شبب ظرويف 

الع�ئلية، والبع�ض منه� اأدوار اأوىل وت�شبهني كثرياً م�شمون�ً و�شكاًل.
ظلمتك؟ الن�فرة  االأدوار  اأن  ترين  • هل 

� على العك�ض الأنني اأعطيت من خالله� اأف�شل م� عندي، بل وهي االأهم يف 
م�شريتي الفنية، واأن� اأحبه� كثرياً عندم� يعر�ض علّي دور ن�فر ي�شتفزين 

على الفور.
تعر�ض عليك، هل م� ترف�شينه� اأكر من الذي  التي  االأدوار  • من بني 

تقبلينه؟
� بل االأدوار التي اأقبله� اأكر من تلك التي اأرف�شه�.

تنتظرينه؟ الذي  الدور  • م� 
� كثرية ولي�شت دوراً واحداً. حتى االآن مل اأُبرز �شوى اأقل من 50 يف املئة 
من قدراتي كممثلة، ولكن اأحالمي الفنية تتجه يف املرحلة االآنية نحو 
التغيري كثرياً  ام���راأة حتب  اأن���  اأك��ر من عر�ض.  واأدر����ض ح�لي�ً  امل�شرح، 

وم�زالت انتظر العر�ض املغري الذي ي�شدين اإليه بقوة.
وتقدمي  اال�شتعرا�شية  واالأدوار  لداليدا  حبي  يعرف  الكل  تلفزيوني�ً، 
اأدوار  الأن  )اأك�شن(  اأعم�ل  يف  امل�ش�ركة  اأمتنى  و�شينم�ئي�ً  الذاتية  ال�شري 

احلب والغرام مل تعد ت�شتهويني بل حتى هي ت�شعرين ب�مللل. 
عليه؟ وّقعت  عمل  • اآخر 

� )كيندا( الذي ُيعر�ض على )ال.بي.�شي(، ومن خالله �شي�ش�هدين الن��ض 
الدور  )روب���ي(.  م�شل�شل  ال��ذي قدمته يف  ذاك  عن  ب��دور خمتلف مت�م�ً 

مرّكب وهو دور )فت�ة ليل( �ش�حبة وزراء ونواب.
ف�ش�ئحي؟ • دور 

وقد  املجتمع  يف  ال��دور متوافر كثرياً  ه��ذا  احل��ظ من��وذج  ل�شوء  � طبع�ً! 
لفتني الأنه من بطولة ك�رمن لب�ض واأن� �ش�أكون غرميته�، التي حت�ول اأن 

ت�شلبه� كل �شيء، م�له�، بيته� زوجه� ووالده�.
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الباندا.. م�سدر غني لعقاقري 
امل�سادات احليوية

تكون م�شدرا  الب�ندا قد  ان حيوان  اجريت موؤخرا  درا�شة �شينية  ك�شفت 
غني� ملجموعة جديدة من عق�قري امل�ش�دات احليوية.

ووجد العلم�ء اأن حيوان�ت الب�ندا له� القدرة على انت�ج م�ش�د حيوي قوي 
البكتريي� والفطري�ت ب�شكل طبيعى  عرب جمرى الدم والذى يقوم بقتل 
وفطرى الفتني اىل انه ميكن ا�شتخدام تلك امل�دة خللق عالج�ت جديدة 
من  وغريه�  احليوية  وامل�ش�دات  للعق�قري  املق�ومة  اجلراثيم  �شد  فع�لة 

االأمرا�ض املزمنة واملعدية.
كلية علوم احلي�ة من  البحث يف  ق�ئد فريق  ي�ن  اإك�شيوين  الدكتور  وق�ل 
م�ش�دا  ن�ش�ط�  اأظ��ه��ر  العق�ر  اإن   - ال�شني  يف  ال��زراع��ي��ة  ن�جنينغ  ج�معة 
ذلك  يف  مب���  الدقيقة  احلية  الك�ئن�ت  م��ن  وا���ش��ع  طيف  �شد  للميكروب�ت 
الك�ئن�ت  زي����دة  م��ن  ال�شغط  اأن���ه حت��ت  اإىل  الف��ت���  وال��ف��ط��ري���ت  البكتريي� 
ح�جة  هن�ك  التقليدية  احليوية  امل�ش�دات  مع  لالأدوية  املق�ومة  الدقيقة 

ملحة لتطوير نوع جديد من العق�قري امل�ش�دة للجراثيم.
املن�عي  النظ�م  قبل  من  اإطالقه  يتم  احليوي  امل�ش�د  اأن  العلم�ء  ويعتقد 
ال��ع��دوى ف��ى ظ��ل ط��روف معي�شته الربية  ال��ب���ن��دا حلم�يته م��ن  حل��ي��وان 
العق�ر  لهذا  الرئي�شى  املكون  اىل  الو�شول  ا�شتط�عوا  اأنهم  اإىل  م�شريين 
اجلديد بعد حتليل احلم�ض النووى للب�ندا وهو معروف ب��شم ك�ثيل�شيدين 

ال�ش�رة. للبكتريي�  امله�جمة  اخلالي�  خللق  املهم   AM

خ�سونة اجللد

تقوم  التى  املنزلية  االأعم�ل 
توؤثر  ق��د  البيوت  رب����ت  به� 
و�شالمة  �شحة  ع��ل��ى  �شلب� 
اجل����ل����د خ��������ش���ة االأع�����م������ل 
االحتك�ك  ت��ت��ط��ل��ب  ال���ت���ى 
ب������ل�����������ش������ب�����ون وال�����ك�����ل�����ور 
االإ����ش����ب���ة  اأن  ال�����ش���ئ��ل��ك��م��� 
قد  ال�شدفية  اأو  ب�الكزمي� 
اجللد.   خ�شونة  فى  يت�شبب 
وللوق�ية من خ�شونة اجللد 
ي��ف�����ش��ل ارت������داء واق����ى عند 
املنزلية  ب����الأع���م����ل  ال��ق��ي���م 
لعزل اليدين عن االحتك�ك 
يف�شل  كم�  ب�لكلور  املب��شر 

عدم االإفراط فى ا�شتخدام الكلور اأو غريه من املواد التى توؤثر على اجللد. 
للجلد  املرطبة  وامل��واد  الكرمي�ت  بع�ض  ا�شتخدام  فيف�شل  للعالج  وب�لن�شبة 
ال�شبب  هى  ك�نت  اإذا  ال�شدفية  اأو  لالكزمي�  امل�ش�دات  بع�ض  تن�ول  وكذلك 

الرئي�شى فى خ�شونة اجللد .. 
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مسؤولو احلياة البرية يعتنون بالفيل القزم )جو( وعمره ثالثة أشهر بحديقة كوتا كينابالو في والية صباح 
املاليزية. )أ ف ب(

مدغ�سقر؟ قرد  عن  تعرف  • ماذا 
- قرد مدغ�شقر هو يف اال�شل نوع من القرود يعترب اال�شغر حجم� يف 
الع�مل وهو ن�در الوجود من نوع )م�كي( ويعي�ض يف مدغ�شقر ويراوح 
ب�لطول  وذنبه  �شم   5،21 م�بني  النوع  ه��ذا  من  الب�لغ  القرد  ط��ول 
نف�شه، ويبلغ وزنه من 54 اإىل 58 جرام� هذا النوع ن�در جدا و�شجل 

يف او�ش�ط الثم�نين�ت وجود 3 حيوان�ت منه فقط.
مكتوب؟ د�ستور  اول  �ساحب  • من 

- هو جون ملك اجنلرا وقد وقع ميث�ق الك�جن� ك�رت� الذي يعترب اول 
د�شتور مكتوب يف الع�مل وك�ن ذلك ع�م 5121. 

..؟  العم  هو  • من 
الزعيم  الفيتن�مي  الوطني  التحرير  بطل  على  اطلق  لقب  هو  العم 
الفرن�شي  اال�شتعم�ر  ن�ش�ل بالده �شد  ق�د  الذي  املن��شل هو�شي منه 
من  الت��شع  يف  ول��د  ك��وجن  �شنيه  جنوين  اال�شل  يف  ويدعى  والي�ب�ين 

م�يو ع�م .1918 وم�ت يف الث�لث من �شبتمرب من ع�م 1969 .

اجل�شم ، فعدد �شرب�ت قلب االإن�ش�ن الع�دي ثم�نني �شربة يف  بحجم  تت�أثر  القلب  نب�ش�ت  اأن  تعلم  • هل 
الدقيقة .. و يف الفيل 25 �شربة يف الدقيقة .. و يف الف�أر 700 �شربة يف الدقيقة .. اأم� قلب الع�شفور فعدد 

�شرب�ته 1000 �شربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزه�   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��والدة يبكي يف املتو�شط مدة 113 دقيقة يومي�ً 

ت�ش�عد كثرياً على رع�ية �شحته الع�مة .. 
 • هل تعلم اأن ال�ش�ئل املحيط ب�لعينني و الذي يعرف ب��شم الدموع هو اأقوى مطهر.

 • هل تعلم اأن الدموع حتتوي على مواد كيمي�ئية م�شكنة لالأمل يفرزه� املخ عندم� يبكي االإن�ش�ن. 
اأ�ش�به� الهرم و العجز و  للطح�ل هي ته�شيم الكرات الدموية احلمراء التي  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  هل   •

ي�ش�ركه يف هذه املهمة الكبد. 
�شمك جلد االإن�ش�ن ال يزيد عن 2 ملم ، و �شمك جلد الفيل يبلغ 25 ملم ، و جلد االإن�ش�ن  اأن  تعلم  • هل 
ب��شتثن�ء جفون  الغدد  الفيل خ�ل من هذه  العرق بينم� جلد  التي تفرز  الغدد  اآالف من  يحتوي على عدة 

العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل الع�دي مي�شي مبعدل 20 األف خطوة يومي�ً .. اأي يف خالل 80 �شنة يكون قد ط�ف 

حول الع�مل �شتة مرات. 

يحكي انه يف قدمي الزم�ن ك�نت حيوان�ت الغ�بة كله� حتمل لون� واحدا فقط هو اللون االبي�ض ومل يكن مييزه� 
غري احج�مه� لذلك ك�ن كل منهم يبحث عن طريقة يغري به� من جلده ولكن دون ج��دوى .. ويف يوم هبت 
ع��شفة �شديدة علي الغ�بة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى ال ي�شيبهم مكروه فجرى كل يف مك�ن وتفرقوا ب�شدة 
جرى اال�شد م�شرع� وهن�ك يف منطقة ف�شيحة غمرته الرم�ل ومل ي�شتطع اخلروج فظل �شجين� لتك الرم�ل 
مقيد احلركة ،ام� النمر فقد جرى ب�شرعته الف�ئقة لكنه وقع داخل بع�ض اغ�ش�ن اال�شج�ر املتداخلة ومل ي�شتطع 
اخلروج ،�شديقتن� الزرافة اجلميلة اخذت جتري وهي تبحث عن ابنته� ال�ش�ئعة وك�نت تدب اقدامه� يف الطمي 
تداريه  رمب�  اال�شج�ر  فوق  القرد  واختب�أ  تهتم  مل  لكنه�  ويت�شخ  اجلميل  املم�شوق  ج�شده�  على  فيتط�ير  بقوة 
وحتميه وال��دب اخذ يتزحلق على �ش�طئ البحرية من ثقل وزنه كلم� ق�م وقع حتى اكت�شي ب�لطمي الرم�دي 
واال�شود ومل يفر منهم اال من دخل بي�ته ال�شتوي مبكرا ام� ال�شلحف�ة امل�شكينة فقد دا�شه� الفيل فك�شر ظهره� 
لكنه ت�أ�شف له� وحمله� معه فمنحه� وحيد القرن م�دة �شمغية ا�شتط�عت به� ان تل�شق قطع عظمه� وتعيده� 
كم� ك�نت قوية وع�د هو ليختبىء و�شط مي�ه الربكة ال�شحلة وهكذا ا�شتمر الو�شع كر وفر حتى هداأت الع��شفة 
فخرج اجلميع من خم�بئهم خرج اال�شد من الرم�ل وبقي طوال عمره على هذا اللون ،الت�شق الطمي بج�شد 
والقرد بقي على ح�له وعندم�  النمر خمطط�  ام� االغ�ش�ن فقد جعلت  ال�شكل اجلميل  الزرافة فمنحه� هذا 
ال�شكل  بهذا  ج��دا  ف�أعجب  الفهد فجعل جلده مرقط�  على  ون��زل  ف��وق وجهه  الطمي من  تط�ير  بقوة  عط�ض 
وبقي عليه ام� ال�شلحف�ة فبقي ظهره� كم� نعرفه نحن االن والفيل الذي ك�ن يحمل جذوع اال�شج�ر فوق ظهره 
غريته املي�ه البنية اللون التي ك�نت تنزل من جذوع اال�شج�ر على جلده ف�كت�شب لون� الب�أ�ض به والذئ�ب التي 
ك�نت حبي�شة اجلبل ح�شرت وقد تغري جلده� ام� الدب الذي دخل يف بي�ته ال�شتوي فقد احتفظ بجلده االبي�ض 

وا�شدق�وؤه احتفظوا بلون الطمي ... االن الكل معجب ب�شكله ولوال الع��شفة ال�شتمرت احليوان�ت بي�ش�ء .

احليوانات والعا�صفة 

احلد من االأطعمة الدهنية
 يحافظ على ر�ساقة اجل�سم

تناول االلياف الغذائية لتجنب 
العديد من االمرا�ص

ا�ش�رت اجلمعية االأمل�نية اإىل اأن االإكث�ر من تن�ول االألي�ف الغذائية املوجودة 
يف منتج�ت احلبوب الك�ملة مثاًل وكذلك يف اخل�شروات والف�كهة، ُي�شهم 
ب�لتغذية،  املرتبطة  ب���الأم��را���ض  االإ�ش�بة  خطر  من  احل��د  يف  كبري  ب�شكل 
مثل ارتف�ع �شغط الدم وال�شمنة املفرطة واأمرا�ض �شرايني القلب الت�جية 

وكذلك ال�شكري من النوع الث�ين.
اأ�ش�رت اجلمعية االأمل�نية اإىل اأن هن�ك نوعي�ت معّينة من االألي�ف الغذائية، 
اأي�ش�ً  تعمل  الف�كهة،  يف  املوجود  البكتني  مثل  للذوب�ن  الق�بلة  ك�الألي�ف 
الغذائي  التمثيل  عملية  يف  ب��شطراب�ت  االإ�ش�بة  خطر  من  التقليل  على 

للدهون.
وكي يت�شنى لالإن�ش�ن احل�شول على هذه الكمية يومي�ً، اأكدت اجلمعية على 
�شرورة اأن يت�شمن النظ�م الغذائي اليومي ثالث ح�ش�ض من اخل�شروات 

وح�شت�ن من الف�كهة، اإىل ج�نب منتج�ت احلبوب الك�ملة ب�لطبع.

رو�شــة حميد البادي 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
املو�سيقى..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

الرمي �شالح املنعي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
وال�سباحة..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة غريب نا�رص
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.

ك�شفت درا�شة علمية حديثة عن احلد من تن�ول االطعمة 
الدهنية يح�فظ على ر�ش�قة اجل�شم دون احل�جة التب�ع 
نظ�م غذائى . ووجدت الدرا�شة التي �شملت جت�رب على 
األ���ف رج���ل وام�����راأة وط��ف��ل يف الوالي�ت  اك���ر م��ن 70 
املتحدة واوروب� ونيوزيلندا ان اختي�ر اطعمة تنخف�ض 
على  واحل�شول  ال��وزن  انق��ض  يف  �ش�هم  الدهون  فيه� 
ال��دم.. كل هذا  الكول�شرول يف  ق��وام مم�شوق وخف�ض 
غ��ذائ��ي. وق�لت يل هوبر من  ب��دون احل�جة اىل نظ�م 
الدرا�شة  ق�دت  التي  اجنلي�  اي�شت  بج�معة  الطب  كلية 

الن��ض  وتن�ول  ال��وزن  انخف��ض  بني  الطردية  العالقة 
اطعمة به� دهون اقل ظهرت على نحو ملحوظ.. وراأين� 
هذا يف كل جتربة تقريب�، اولئك الذين قللوا الدهون 
ب�شكل اأكرب فقدوا املزيد من الوزن. لكنه� ق�لت مل يكن 
غذائي،  نظ�م  ات��ب���ع  يحدثه  ال��ذي  مثل  ك��ب��رياً  الت�أثري 
واأ�ش�رت اىل ان الدار�شة تن�ولت ب�شكل خ��ض اال�شخ��ض 
الذين قلت ن�شبة الدهون يف غذائهم ومل يكن هدفهم 
املعت�دة  الكمية  تن�ول  ا�شتمروا يف  الوزن لذلك  انق��ض 

من الطع�م. وق�لت م� اده�شن� انهم انق�شوا الوزن.

رو�شة اأحمد البل��شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
وال�سباحة..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


