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الدهون امل�شّبعة قاتلة
امل�شّبعة  ال��ده��ون  كمية  خف�ض  اإن  الربيطانية  ال�شحة  وزارة  قالت 
ميوتون  �شخ�ض   2600 حياة  ان��ق��اذ  �شاأنه  م��ن  املئة  يف   15 بن�شبة 
يف  ال��وزارة،  واأو�شحت  القلبية.  والذبحات  الدم  جتلط  ب�شبب  �شنوياً 
اآخر تقاريرها، اأن 30 غراماً من الدهون امل�شّبعة هي احلد الأق�شى 
الذي يجب اأن يتناوله الرجل يومياً، بينما احلد الأق�شى للمراأة 25 
غراماً. لكن هيئة الغذاء الربيطانية قالت اإن غالبية النا�ض تتناول 
�شمل  ا�شتطالع،  واأو�شح  بها.  امل�شموح  الكمية  من  اأعلى  املئة  يف   20
األفي �شخ�ض، اأن 84 يف املئة منهم مل يعرفوا كمية الدهون امل�شّبعة 
التي يتناولونها.  وقال الربوفي�شور جون اأ�شتون، رئي�ض هيئة ال�شحة 
اأهمل الهتمام بعن�شرين  اإن الرتكيز على الدهون امل�شّبعة   ، العامة 
اآخرين ل يقالن اأهمية عن الدهون امل�شّبعة، وهما ال�شكر وامللح. و اأن 
�شركات �شناعة الغذاء ت�شيف ال�شكر وامللح بكميات كبرية يف منتجاتها 
بغر�ض حت�شني املذاق، لكنها يف الوقت ذاته تت�شبب يف اأمرا�ض عدة ل 

تقل خطورة عن اأمرا�ض الدهون امل�شّبعة . 
اأمرا�ض ال�شمنة والوزن  اأ�شيم مالهوترا، املتخ�ش�ض يف  وكان اجلراح 
الزائد، ن�شر اأخرياً بحثاً يف دورية بريتي�ض ميديكال جورنال قال فيه 
اإن الرتكيز على الدهون امل�شّبعة اأدى اإىل اهمال املخاطر املماثلة التي 
ت�شببها ال�شكريات والأمالح الزائدة.  ُي�شار اىل اأن الدهون امل�شّبعة هي 

التي تتحول من �شائل اإىل جماد يف درجة حرارة الغرفة العادية.

اأ�شرار حول ل�شعة وحرارة الفلفل احلار
اأو  ق��د تكون م��رة واح���دة على الأق���ل �شادفك الطعام ووج��دت��ه ح���اراً 
يحتوى على الفلفل احلار و�شعرت بل�شعة من جراء تناول ذلك الفلفل 

و �شاألت نف�شك
بطريقة  منها  التخل�ض  ميكن  وك��ي��ف  ؟  الل�شعة  تلك  اأ���ش��ب��اب  م��اه��ي 

مثالية ؟
وماهي فوائدها ؟ الأن اإليك اأ�شرار عديدة:

عند  بها  ن�شعر  التي  احل���رارة  اأو  احل��ار  الفلفل  ل�شعة  اأ�شباب  ه��ي  م��ا 
تناوله ؟

يعترب الفلفل احلار �شواء الأحمر منه اأو الخ�شر حمتوي على مركب 
من  اي  يالم�ض  حني  ان��ه  عنه  معرفة  املركب  وه��ذا  الفلفلني  ي�شمي 
ال�شعور بالل�شع واحل��رارة و ذلك هو  الن�شجة فتتولد عن ذلك ف��وراً 

�شبب �شعورنا بالل�شع واحلرارة مبجرد تناول الفلفل احلار .
ماهي الطريقة املثالية للتخل�ض من حرارة الفلفل احلار و الق�شاء 

عليها �شريعاً؟
قد تكون بحثت يف يوم على النرتنت لتعرف ماهي الطريقة الفعاله 
للق�شاء على حرارة و ل�شعة الفلفل احلار و �شوف جتد الجابات املياه 
ب�شهوله  ميكنك  احلليب   ، الأ���ش��ن��ان  معجبون   ، الغازية  امل�شروبات   ،
ماهي  بنف�شك  تكت�شف  ك��ي  بنف�شك  ال�شابقة  الأن���واع  ه��ذه  جت��رب  اأن 
جتد  �شوف  و  الل�شعة  و  احل��رارة  تلك  على  للق�شاء  املثالية  الطريقة 

النتيجة على الفور كالآتي :
- املياه : تقلل من حدة الل�شعة اأثناء تناولها ولكن مبجرد التوقف عن 

تناول املياة �شوف ترجع الل�شعه مرة اأخري كما هي.
واحل���رارة  الل�شعة  ح��دة  م��ن  زادت  �شتجدها   : ال��غ��ازي��ة  امل�����ش��روب��ات   -

وخا�شة انها حتتوي على غازات مما يزيد من ال�شعور باحلرارة.
- املعجون : �شيزيد احلرارة اأ�شاف م�شاعفة خ�شو�شا بعد مالم�شة 

لالأ�شنان.
- اما اللنب : فهو احلل املثايل حيث يخف�ض من حدة الل�شعة على الفور 
نظراً لنه يحتوي على مواد دهينة ت�شاعد يف تلطيف ال�شعور بالل�شعة 
وكلما كان احلليب به دهون اأي مكتمل الد�شم كلما كان املفعول اأف�شل 

و اأ�شرع و تفيد اأي�شا م�شتقات احلليب كالزبادي و الأي�ض كرمي .
هل للفلفل احلار و ل�شعته فوائد ؟

اأن ملعقة �شغرية من الفلفل الأحمر احلار املجفف حتتوي  بب�شاطة 
على ما يحتاجة اجل�شم من فيتامني اإيه يف اليوم الواحد ، كما حتتوي 
ملعقة الفلفل الأخ�شر احلار ال�شغرية على ما يعادل 6 برتقالت اأي 
اأن الفلفل احلار م�شدر غني بفيتامني �شي اأكرث من الربتقال بعدة 

مراحل. 

ن�شب تذكاري للكالب 
املقاتلة 

افتتح اجلي�ض المريكي اأول ن�شب تذكاري 
يف الوليات املتحدة لف�شل �شديق للجنود 
تقديرا منه لت�شحيات الكالب يف القتال. 
وي�����ش��م ال��ن�����ش��ب امل�����ش��ن��وع م���ن ال���ربون���ز 
اأرب��ع��ة  اأق����دام  ارت��ف��اع��ه ت�شعة  وال���ذي يبلغ 
ع��ب��ارة حرا�ض  ك��الب وم��درب��ا ونق�ض عليه 
حرية اأمريكا يف قاعدة لكالند اجلوية يف 
�شان اأنطونيو بولية تك�شا�ض. وقال مدرب 
الكالب جون بيكر من فالون بولية نيفادا 
هذه الكالب ل تقل وطنية عن اأي �شخ�ض 
اخ���ر خ���دم يف اجل��ي�����ض. ولك��الن��د موطن 
ال��ذي  الم��ري��ك��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  مل��رك��ز 
اأف���رع اجلي�ض منذ  ال��ك��الب جلميع  ي��درب 

عام 1958.
وي�������ش���م ال��ن�����ش��ب ال������ذي ���ش��ي��د ب��ت��ربع��ات 
خ��ا���ش��ة ارب�����ع ����ش���اللت رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��ك��الب 
ت�شتخدم منذ احلرب العاملية الثانية وهي 
ال��دوب��رم��ان وال���راع���ي المل����اين ولب����رادور 

امل�شرتد واملالينوا البلجيكي.
كلب  ���ش��اع��د  الوىل  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  ويف 
�شام  غاز  اكت�شاف  يف  �شتوبي  ي�شمى  بيلدج 
وج�����رى ت��رق��ي��ت��ه اىل ���ش��ارج��ن��ت وم��ن��ح��ه 
ال�شجاعة  و���ش��ام  بري�شينج  ج��ون  اجل���رال 
واأ���ش��ب��ح مت��ي��م��ة جل��ام��ع��ة ج����ورج ت����اون يف 

على  �شتح�شلني  فاإنك  كثريا  الريا�شة  مار�شت  وكلما 
لديه  �شخ�ض  على  العثور  ال�شعب  فمن  اأك���رث،  ف��وائ��د 
م��ت�����ش��ع م���ن ال���وق���ت ل��ل�����ش��غ��ط ع��ل��ى اأم������وره احل��ي��ات��ي��ة، 
كالتوا�شل الأ�شري، والهتمام بالأمور ال�شحية اجليدة، 
ع��ل��ى الأم��ه��ات  اأي�����ش��اً  اأو ف��ق��دان ال����وزن، وه���ذا ينطبق 
ناهيك عن  بعائالتهن،  وامللتزمات  املنزل  اجلال�شات يف 
مهام اإدارة املنزل التي ل ترتك للمراأة اإل الوقت القليل، 
واإذا كنت ت�شعرين باأنه لي�ض هناك وقت للقيام ببع�ض 
التمارين فاإنك خمطئة، اإذ ان اجلدول الزمني املمتلئ 
ميكن اأن يتحمل ب�شع دقائق يف اليوم،وهنا �شوف نبني 

كيف يتم ذلك. 

ل ب���د م���ن م��ع��رف��ة وق���ت ال���رك���ود ل���دي���ك، ف��رغ��ب��ت��ك يف 
الوقت  لبع�ض  التلفاز  الأريكة وم�شاهدة  اجللو�ض على 
من  القليل  ومم��ار���ش��ة  للت�شلل  منا�شبة  فر�شة  تعترب 
الريا�شة غري املنظمة، مثل امل�شي على اجلهاز الكهربائي 
اأو القيام باجلري عند م�شاهدتك لربناجمك املف�شل. 

طرق ملمار�شة الريا�شة اأثناء م�شاهدة التلفاز
ال��ذراع��ني خ��الل م�شاهدة  -1 �شد و مت��دد الرجلني و 
ب���راجم���ك، ف��ق��د اأث���ب���ت ال��ع��ل��م اأن الأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن 
ما  ح��رق  ميكنهم  التلفاز  م�شاهدة  اأث��ن��اء  يف  يتحركون 
ي�شل اإىل 350 �شعرة حرارية واأكرث يف اليوم الواحد، 
ال�شعرات  �شيحرق  ف��اإن��ه  ح��رك��ة،  يف  ج�شدك  ك��ان  ف���اإذا 

احلرارية. 
-2 نقل معداتك الريا�شية خالل م�شاهدة التلفاز، فاإذا 
الزاوية  على  مركونة  كهربائي  م�شي  اأداة  لديك  كانت 
مثل �شماعة املالب�ض فاإنه حان الوقت لإزالة الغبار من 
لأنه  التلفاز،  اأمام  ال�شحيحة  اإىل جهتها  ونقلها  عليها 
ل ميكنك امل�شاهدة من هذه الزاوية، ولذلك �شتكونني 
خالل  عليها  امل�شي  وممار�شة  اإليها  للذهاب  م�شطرة 

م�شاهدتك لربناجمك املف�شل. 
التلفاز،  اأم����ام  ال���دائ���ري  ال��ت��دري��ب  اإع����داد ط��ري��ق��ة   3-
ف��اإذا كانت لديك غرفة معي�شة كبرية مبا فيه الكفاية 
تنفيذ  على  ت�شاعدك  التي  )املحطات(  اإع��داد  فيمكنك 
ميكنك  حيث  ل��ك،  املتاحة  الروتينية  التنقل  اإج���راءات 
القفز على احلبل وامل�شي يف املكان، اأو ا�شتخدام املعدات 
مثل الدمبل، والتمارين الكروية لتنظيم معدل �شربات 

القلب. 
-4 انظري كم مرة ميكنك القيام بتمرين ال�شغط يف 
مع  تبداأ  فقد  الإع��الن��ات،  اأو  الربنامج  م�شاهدة  اأث��ن��اء 
ت�شبحي  اأن  مبجرد  ولكن  التجارية،  الإعالنات  ظهور 
ماهرة اأكرث يف هذا التمرين فعليك اأن تفعلني الكثري 
خالل ن�شف �شاعة اأو �شاعة )انتبهي اإىل اأن يكون ذلك 

دائما يف حدود املعقول(. 
م�شاهدة  خ���الل  الأم�����ام  اإىل  وال��ت��ح��رك  الن���دف���اع   5-
اأو  مكانك  يف  واأن���ت  تندفعي  اأن  ميكنك  حيث  التلفاز، 
م�شاهدتك  عند  ال��غ��رف��ة  اأرج����اء  يف  التنقل  خ��الل  م��ن 

للربنامج. 

اللحاق  تريد  كاأنك  املكان  -6امل�شي يف 
لن  املكان  فامل�شي يف  املف�شل،  بربناجمك 

�شغطاً  ي�شكل  ول��ن  خا�شة  معدات  يتطلب 
ع��ل��ى ج�����ش��م��ك، ل��ي�����ض ع��ل��ي��ك ���ش��وى حتريك 
�شاقيك �شعوداً وهبوطاً واأما باقي التمارين 

فاجعليها خالل الإعالنات التجارية.
بحركة  القيام  ت�شتطيعني  م��رة  كم  انظري   7-
مكانك  يف  بها  القيام  ميكنك  حيث  القرف�شاء، 

اأو التقرف�ض اأمام احلائط يف و�شعية اجللو�ض، 
انظري كم من الوقت ميكنك اأن تتحملي 

احلركة. 
اأن  ت����ري����دي����ن  ه�����ل   8-
ت�شبحي ملكة الإعالنات 

اإن   !) امل��ل��ك  اأو   ( ال��ت��ج��اري��ة 
مت����اري����ن ال���ب���ط���ن ت����اأخ����ذ اأق����ل 

جهدا من اجللو�ض الكامل، ولكنها 
ب�شكل  ال��ع�����ش��الت  تق�شيم  يف  ت�شاعد 

اأف�شل، انظري كم متريناً للبطن ميكنك 
اإذا  اأو  القيام به خالل الإعالنات التجارية، 

ك��ن��ت ���ش��ج��اع��ة خ���الل ف���رتة ع��ر���ض ب��رن��اجم��ك 
املف�شل.

م�شاهدة برامج التمارين الريا�شية على التلفاز   9-
الفيديو  اأ�شرطة  �شراء  عليك  يجب  ل  معها،  والتمرن 
من  الكثري  ه��ن��اك  ي��وج��د  الريا�شية.  التمارين  لتعلم 
ب��رام��ج  عليها  تظهر  ال��ت��ي  احل���رة  الف�شائية  ال��ق��ن��وات 
ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ش��ي��ة ي��وم��ي��اً وامل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ك��ل ال��ف��ئ��ات 

العمرية. 
القيام بتغيري نظام ممار�شة التمارين الريا�شية   10-
برنامج  ت�شاهدين  ل  اأن��ت  التلفاز،  م�شاهدة  ع��ادات  مع 
ميكنك  نعم،  كذلك؟  األي�ض  التلفاز،  يف  كثرياً  الريا�شة 
التنقل بني الأخبار، وعر�ض التلفزيون الواقعي، ورمبا 
يجب  ل��ذا  البولي�شية،  ال��درام��ا  اأو  الفكاهية  امل�شرحية 
للريا�شة،  ممار�شتك  نظام  م��ع  نف�شه  بال�شيء  القيام 

فالقيام بالتغيري اأمر مهم حتى ل ت�شعرين بامللل.

طرق اأخرى 
اأينما تذهبني - �شواء كان  ال��درج  اأن ت�شتخدمني  يجب 
ذلك يف املكتب اأو يف مراكز الت�شوق، فال�شالمل املتحركة 

وامل�شاعد ل تفعل �شيئا مل�شاعدتك على اإنقا�ض وزنك. 
اأوقفي �شيارتك بعيداً عن باب البيت، فاأنى ذهبت �شواء 
كان ذلك للت�شوق اأو للحديقة فعليك اأن توقفي �شيارتك 
بعيداً، فذلك �شي�شاعدك على اكت�شاب خطوات اإ�شافية 

ت�شاعدك على فقدان الوزن.
ب��الأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  اأو  امل���ن���زل  بتنظيف  ال��ق��ي��ام  ح����اويل 
وارق�شي  ال��رادي��و  اأدي���ري  ل��ك،  متعة  واجعليها  املنزلية 
واأنت تقومني بتنظيف املنزل، وعندما تقومني بالكن�ض 
ميكنك  كما  ال��ده��ون،  ح��رق  عليك  ال��ط��واب��ق  �شعود  اأو 
ال��رق�����ض ع��ن��د اإع������دادك ال��ع�����ش��اء يف امل��ط��ب��خ اأو ال��ق��ي��ام 

بتمارين اأخرى. 

ج����ع����ل 
ال���ل���ي���اق���ة ال��ب��دن��ي��ة 

منا�شبة عائلية
اإذا كنت ل تريدين الت�شحية بوقت جلو�شك مع زوجك 
واأبنائك فما عليك اإل اأن تاأخذيهم معك للقيام بنزهة 
و�شيكون لديك مت�شع من الوقت للتحدث حول يوميات 

اجلميع ملدة �شاعة اأو اأكرث. 

ال ت�شتخدمي العمل ذريعة
هناك الكثري من الطرق للح�شول على اللياقة البدنية 
يف اأثناء العمل، امل�شي خالل الغداء، اأو امل�شي على �شبيل 
بريد  اإر���ش��ال  م��ن  ب��دًل  كانت لديك فر�شة  كلما  امل��ث��ال 
دوا���ش��ة  ب�شراء  ق��وم��ي  العمل،  يف  زميلة  اإىل  ال��ك��رتوين 
�شاقيك  مل��ن��ح  اأ���ش��ف��ل مكتبك  م��ري��ح��ة وو���ش��ع��ه��ا  دراج����ة 

احلركة التي حتتاجني اإليها. 
- حتركي عندما تتحدثني بالهاتف، اإذا كنت واحدة من 
اأولئك الأ�شخا�ض الذين يقومون بل�شق �شماعة الهاتف 
الوقت  ه��ذا  اإ�شاعة كل  ع��دم  اآذان��ه��م فيجب عليك  على 
قيامك  خ��الل  وتتحركني  ي��دك  ت�شتخدمي  اأن  وعليك 

باحلديث مع �شديقة قدمية. 
- املفتاح هو اأن تبداأي يف الأمور ال�شغرية من اأجل القيام 
حيث  ي��وم��ك،  خ��الل  الريا�شية  التمارين  م��ن  ب��امل��زي��د 
ميكن لأقل من 6 دقائق يف اليوم اأن تعمل على حت�شني 
بعد  احلرارية  ال�شعرات  حرق  على  وت�شاعدك  �شحتك 
تناول الكثري من الأطعمة خالل يوم واحد، فال مزيد 
من الأعذار، فممار�شة الريا�شة م�شموح بها يف اأي وقت، 

لزيت الزيتون فوائد �شحية كثرية
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اأم تذبح طفليها يف حلظة جنون 
بذبح  الأ�شكندرية  حمافظة  من  �شيدة  قيام  عن  املباحث  حتريات  ك�شفت 

طفليها يف حلظه جنون.
فبعد طلب يو�شف و مرمي من الم اخلروج للمتنزه جاءت حلظه اجلنون 
، مو�شحه التحريات ان الم ادعت انها تركتهما ونزلت ل�شراء احتياجات 
املنزل وعادت لتجدهما مذبوحني. تلقي اللواء نا�شر العبد، مدير مباحث 
العقار  يف  م�شكنهما  داخل  طفلني  جثتي  علي  بالعثور  بالغاً  ال�شكندرية، 
رقم 14 يف �شارع عبداملنعم �شند يف منطقة كامب �شيزار، بدائره ق�شم باب 
يف  ال�شاد�ض  الطابق  يف  اجلرميه  حمل  ال�شقة  ان  تبني  وبالفح�ض،  �شرق. 
 10 يو�شف،  يو�شفمحمد  الطفل  من  كل  جثه  وداخلها  اليه  امل�شار  العقار 
�شنوات، تلميذ م�شجي علي وجهه يف ار�شية حمام ال�شقه، ومبناظرته تبني 
الطفلة مرمي  اليمني، و�شقيقتة  الرقبه من اجلهه  وج��ود جرح ذبحي يف 
ار�شيه مطبخ  تلميذه، م�شجاه علي وجهها، يف  �شنوات،   5 حممد يو�شف، 

ال�شقه، ومبناظرتها تبني وجود جرح ذبحي بالرقبه من المام.
وقالت الم القاتلة : وانا بادبح يو�شف ،مرمي �شافتني و�شرخت فدبحتها 
بنف�ض ال�شكني وبلغت البولي�ض وقولتلهم رجعت البيت لقيتهم مدبوحني.

وتابعت : انا اللي قتلتهم بعد ما اتخنقت معاهم لنهم م�ض بي�شاعدوين يف 
�شغل البيت، وبيطلبوا مني حاجات كتري انا م�ض قادره عليها، ويوم احلادث 
ال�شبح طلب مني يو�شف ومرمي اين اف�شحهم، يف عّز ما انا حا�شه بالتعب 
والزهق من �شغل البيت، خ�شو�شاً وانا منف�شله عن زوجي و�شايله كل الهم 
علي دماغي . وا�شتكملت : ب�شغط نف�شي هائل نتيجة العباء ال�شريه اللي 
انفجرت وقمت جبت حته قما�ض، وم�شكتها وحطيتها علي  تراكمت علّي، 
وجه يو�شف حبيبي، وكتمت بيها نف�شه، وم�ض عارفة انا عملت كده ازاي يف 
ابني حبيبي، انا م�ض ام، وانا باحاول اخنق يو�شف كان بيقاومني، وا�شابني 
بخدو�ض يف ايدي وكدمة يف عيني الي�شري، وبعد كده جبت حبل، وخنقته 

به حتي توقف عن املقاومة، وبعدين جبت �شكني من املطبخ وذبحته .

بالن�شاط  للقيام  الوقت  حان  لقد  الريا�شة؟  ممار�شة  عن  جدا  م�شغولة  اأنت  هل 
البدين، كيف �شت�شعرين فيما لو قال لك �شخ�ص: اإذا كنت نحيفة فهذا يعني 

اأنك يف �شحة اأكرث؟ 
)انظر اإىل بطنها البارز! انها يف خطر( هذا القول لي�ص �شحيحا، 

احلقيقة اأن كل واحد منا بحاجة اإىل ممار�شة الريا�شة للح�شول 
على قلب �شحي وحياة خالية من االأمرا�ص، فممار�شة الريا�شة 

يف اأي عمر تعترب مفيدة. 

العالج بالأ�شعة ل�شرطان 
الثدي قد ي�شر القلب

اأن العالج  وج���دت درا���ش��ة ج��دي��دة 
ب��الأ���ش��ع��ة يف امل���راح���ل امل��ب��ك��رة من 
�����ش����رط����ان ال�����ث�����دي ق�����د ي���ع���ّر����ض 
الإ�شابة مبر�ض  املري�شات خلطر 

القلب.
ن���ي���وز  دي  ه����ل����ث  م�����وق�����ع  وذك���������ر 
جامعة  يف  ب��اح��ث��ني  اأن  الأم���ريك���ي 
كولومبيا للطب وجدوا اأن العالج 
ب��الأ���ش��ع��ة ق��د ي��زي��د خ��ط��ر اإ���ش��اب��ة 
مبر�ض  الثدي  �شرطان  مري�شات 

القلب لكن بن�شبة �شغرية.
عر�شة  الأك���رث  الن�شاء  اأن  وت��ب��نّي 
يتلقني  اللواتي  ه��ّن  اخلطر  لهذا 
العالج بالأ�شعة يف ثديهن الأي�شر.
اإن الأ����ش���ع���ة ال��ت��ي  وق����ال ال��ع��ل��م��اء 
تزيد  الأي�����ش��ر  ال��ث��دي  على  ت�شلط 
هذا اخلطر، ب�شبب تعّر�ض القلب 

لها.
وظ��ه��ر اأن اخل��ط��ر الأق����ل ه��و بني 
بالأ�شعة  ال��ع��الج  يتلقني  ال��ل��وات��ي 
ل��ث��دي��ه��ن الأمي������ن، ل��ع��دم ت��ع��ّر���ض 

القلب لهذه الأ�شعة.
وقال الباحث امل�شوؤول عن الدرا�شة 
اأن  توؤكد  نتائجنا  اإن  برير  ديفيد 
ال���ت���ع���ّر����ض ل���الأ����ش���ع���ة م����ن خ���الل 
ال��ع��الج ب��الأ���ش��ع��ة ي��رت��ب��ط اإج��م��اًل 
الإ�شابة  خطر  يف  �شغرية  ب��زي��ادة 

مبر�ض القلب لحقاً يف احلياة .
التي  الأ�شعة  كميات  اأن  اإىل  ولفت 
بكثري  اأق���ل  ال��ي��وم  ت�شتخدم  ب��ات��ت 
منها قبل 20 عاماً، وبالتايل فاإن 
قليلة  ك��م��ي��ات  يتلقي  ب���ات  ال��ق��ل��ب 

منها.

لزيت الزيتون فوائد �شحية كثرية فهو يجعل �شرايينك اأكرث مرونة ، ملعقتني منه يومياً يجعلوك اأكرث قدرة 
زيت   ، ال�شيء  الكولي�شرتول  م�شتويات  ُيخف�ض  ان��ه  كما  القلبية  والنوبات  الدماغية  ال�شكتات  مقاومة  على 
ال�شيء من  الكولي�شرتول  م�شتويات  على  احلفاظ  ي�شاعد يف  ، مما  البوليفينول  مادة  على  يحتوى  الزيتون 

الربوتني الدهني منخف�ض الكثافة LDL اخلا�ض بك �شمن النطاق ال�شحي .
واأن  اأق��ل  تاأكل  يجعلك  اأن  اإىل  ، ومييل  بال�شبع  ت�شعر  ويجعلك  اأق��ل جوعاً  يجعلك  ان��ه  اي�شا  ف��وائ��ده  وم��ن 

يكون لديك رغبة اأقل من الرغبة ال�شديدة يف تناول ال�شكر ويقلل زيت الزيتون من خطر الإ�شابة بال�شكتة 
الدماغية لدى كبار ال�شن من خالل اآلية اآخرى ، كبار ال�شن الذين يتناولون وجبات غنية بزيت الزيتون الذي 

يحتوي على حم�ض الأوليك بالزما ، كانت لديهم عدد اأقل من الإ�شابة بال�شكتات الدماغية فى درا�شة اأجريت 
عام 2011.

يبجلون  املتو�شط  البحر  ثقافات  ويف  الن�شاء  عند  القلبية  التاجي  ال�شريان  باأمرا�ض  الإ�شابة  يقلل من خطر  انه  كما 
اإىل جنب مع  اإتباع نظام غذائي ي�شمل على زيت الزيتون جنباً  اأن  اإيطالية  ، ال�شبب وجيه وجدت درا�شة  الزيتون وزيته 
الن�شاء  عند  التاجية  القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  معدلت  انخفا�ض  اإىل  ي��وؤدي  والفواكه  الورقية  اخل�شروات  من  الكثري 

امل�شجلني يف هذه الدرا�شة .
ويعالج زيت الزينون حب ال�شباب على الرغم من اأنه يبدو غري بديهي ل�شتخدام الزيت ملحاربة البثور والروؤو�ض ال�شوداء ، 

ا�شتخدام زيت الزيتون وفركه مع امللح ي�شاعد على مقاومة بع�ض اأنواع حب ال�شباب.

طرد جنديني 
ان لأنهما ل�شّ

اأع��ل��ن اجل��ي�����ض ال��ك��ي��ن��ي، اأن����ه ط��رد 
يخ�شع  فيما  عنا�شره  م��ن  اثنني 
ثالث للتحقيق لال�شتباه بقيامهم 
ب���اأع���م���ال ���ش��رق��ة خ����الل ال��ه��ج��وم 
وي�شتغيت  مركز  له  تعر�ض  ال��ذي 

التجاري ال�شهر املا�شي.
اإع����الم كينية عن  و���ش��ائ��ل  ون��ق��ل��ت 
كرانغي،  جوليو�ض  اجلي�ض،  قائد 
يزال  ل  فيما  ط��ردا،  عن�شرين  اإن 
يخ�شع ثالث للتحقيق على خلفية 
�شرقة مياه معباأة من املتجر خالل 

الهجوم الذي كان يتعر�ض له.
وعزا كرانغي ال�شرقة اإىل �شوء حكم 
ال�شابط  اأن  اإىل  م�شرياً  اجل��ن��ود، 
امل�شوؤول كان ي�شمح لهم ب�شرب املاء 

لريووا عط�شهم فح�شب.
اأظهرت  املراقبة  ك��ام��ريات  وك��ان��ت 
ياأخذون  اأنهم  يبدو  جلنود  �شوراً 

عدة اأ�شياء من املتجر غري املياه.
يذكر اأن حركة ال�شباب ال�شومالية 
املركز  على  الهجوم  تبنيها  اأعلنت 
مقتل  اإىل  اأدى  ال����ذي  ال���ت���ج���اري 

حوايل 65 �شخ�شاً.

حافظوا على �شحتكم بالريا�شة



�ش�ؤون حملية

22

األربعاء  -   30  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10933
Wednesday   30    October   2013  -  Issue No   10933

ابتكرت طريقة لقيادة ال�شيارة بالقدم

طالبة بجامعة الإمارات حت�شل على براءة اخرتاع اأمريكية

•• العني – الفجر:

ال��ولي��ات  ب���راءات الخ���رتاع يف  منح مكتب 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ب���راءة اخ���رتاع لفريق 
اأكادميي  وم�شرف  طلبة  ثالثة  من  مكون 
بناًء  الم���ارات  بجامعة  الهند�شة  كلية  من 
ع��ل��ى ف��ك��رة ال��ط��ال��ب��ة رمي امل���رزوق���ي ح��ول 
ب��ا���ش��ت��خ��دام امل��رك��ب��ات  ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام ي�شمح 
ال�شائق  ومينح  فقط،  بالقدمني  وقيادتها 
باملركبة  كامل  ب�شكل  التحكم  على  ال��ق��درة 
دون ا�شتخدام الذراعني اأو الأطراف العليا 
م���ن خ���الل ت��رك��ي��ب ث���الث ع��ت��الت تعامل 
اأر�شية  يف  منف�شل  ب�شكل  منها  واح��دة  كل 
ال�شيارة ، ويعترب هذا الجناز البحثي الول 
على م�شتوى العامل باأن تكون هنالك �شيارة 

يتم قيادتها من خالل القدمني فقط .
وقال الأ�شتاذ الدكتور ريا�ض عبد اللطيف 
امل���ه���ي���دب ن���ائ���ب م���دي���ر ج��ام��ع��ة الإم�������ارات 
هذا  اإن  العليا  وال��درا���ش��ات  العلمي  للبحث 
فكرة  على  بناًء  اجن��ازه  وال��ذي مت  البتكار 
ال��ط��ال��ب��ة رمي امل���رزوق���ي ي��دل��ل ع��ل��ى م��دى 
اله���ت���م���ام ال��ك��ب��ري ال����ذي ت��ول��ي��ه اجل��ام��ع��ة 
ال��ع��ل��م��ي وحت��ف��ي��ز الطلبة  ال��ب��ح��ث  جل��ان��ب 
على البتكار والبداع، وتعترب هذه ال�شيارة 
م�شتقبلي  م�شروع  هي  بطبيعتها  اخلا�شة 
ا�شتطاعوا  الهند�شة  ناجح لطلبة من كلية 
وم����ن خ����الل اج���ت���ه���اده���م وم��ث��اب��رت��ه��م اأن 
يحولوا جمموعة الفكار اىل واقع ملمو�ض، 
يالم�ض جزءا مهما من �شريحة ل ي�شتهان 
باحتياجاتها يف املجتمع لي�ض على م�شتوى 
املحلي وامنا على امل�شتوى العاملي، والدليل 
التي  ب��راءة الخ��رتاع المريكية  على ذلك 

اهم جهة متنح  امل�شروع ومن  ح�شل عليها 
ال��ع��امل ولزال العمل  ب���راءات الخ���رتاع يف 
اخ��رتاع من  ب��راءة  م�شتمرا للح�شول على 
ال��ي��اب��ان وال�����ش��ني والحت����اد الورب����ي ل��ذات 

امل�شروع .
تاألف  وال���ذي  الطلبة  م��ن  الباحثني  فريق 
من  امل��رزوق��ي  رمي  املخرتعة  الطالبة  م��ن 
حازم  والطالبني  املعمارية  الهند�شة  ق�شم 
ول��ي��د وح�����ش��ام ح��ب��و���ض وامل�����ش��رف الأ���ش��ت��اذ 
الدكتور يو�شف احلايك من ق�شم الهند�شة 
الجن���از  ب��ه��ذا  �شعيدين  ك��ان��وا  امليكانيكية 
اأف����ك����ار ب�شيطة  ال�����ذي حت����ول م���ن جم����رد 
على ال��ورق اىل حقيقة واىل ب��راءة اخرتاع 
امل��رزوق��ي  رمي  الطالبة  ق��ال��ت  حيث  مهمة 
م�شروع  ننجز  ان  الفكرة  كانت  البداية  يف 
ي��ك��ون لهذا  ان  ع��ل��ى  درا���ش��ي  م�����ش��اق  �شمن 
اأثر ايجابي يف املجتمع، حيث كنت  امل�شروع 
اأف��ك��ر يف ق��ائ��دة ال��ط��ائ��رة المريكية  دائ��م��ا 
جي�شيكا  اخل��ا���ش��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن 
كوك�ض والتي تقود طائرة من دون ذراعني 
اعاقتها  م��ع  تتكيف  اأن  ا�شتطاعت  وك��ي��ف 
وت��ق��ود ال��ط��ائ��رة، ل��ذل��ك ج���اءت ال��ف��ك��رة يف 
قيادة  يف  جي�شكا  مثل  ال�شخا�ض  م�شاعدة 
ال�������ش���ي���ارات، ومت��ك��ن��ت م���ن ال���ت���وا����ش���ل مع 
م�شاكل  من  تعاين  اأنها  واأو�شحت  جي�شيكا 
اأن  تتمنى  واأن��ه��ا  بالقدم  ال�شيارة  ق��ي��ادة  يف 
يكون هناك �شيارة خا�شة لإعاقتها تقودها 
ح���واري  اأث��ن��اء  يل  بينته  م��ا  وه���ذا  بنف�شها 
ال�شكوى  عن  �شديد  بحزن  و�شعورها  معها 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ج��ريان��ه��ا ل��ل�����ش��رط��ة ���ش��ده��ا 
لأنها تقود �شيارة الأ�شحاء بقدميها ما قد 
اأثناء  اأنها  يل  و�شرحت  للخطر،  يعر�شهم 

ت�شعر  بقدميها  ال��ع��ادي��ة  لل�شيارة  قيادتها 
باأمل يف ظهرها وتنميل يف الأ�شابع عالوة 
على اأنها ل ت�شتطيع قيادة ال�شيارة ل�شاعات 
تتغلب  �شيارة  اأن جتد  تتمنى  واأنها  طويلة، 
ل  القانون  اأن  كما  امل�شاكل  ه��ذه  على  فيها 
لذلك  موؤهلة  غري  ال�شيارة  لأن  لها  ي�شمح 
بطريقة  ال�����ش��ي��ارة  ت�شميم  ب���اإع���ادة  ف��ك��رت 
مريحة و حتل هذه امل�شكلة وتكون امنة يف 

نف�ض الوقت فكانت البداية.
بطالبني  ا���ش��ت��ع��ن��ُت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م��رح��ل��ة  ويف 
ومب�شاعدة  امليكانيكية  الهند�شة  ق�شم  من 
الهند�شة  كلية  من  ودع��م  امل�شرف  الدكتور 
ومكتب ب��راءات الخ��رتاع باجلامعة وجلنة 
ت��ط��وي��ر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي 
حت��ول��ت ال��ف��ك��رة اىل اجن���از واب��ت��ك��ار وطني 
اماراتي وب��راءة اخ��رتاع ت�شاف اىل ر�شيد 

جامعة الإمارات البحثي .
فائدة  اإن  امل��رزوق��ي  رمي  الطالبة  وا�شافت 
ه����ذه ال�����ش��ي��ارة ل ت��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى اأ���ش��ح��اب 
ا�شتخدامها  اأي�شاً  بل ميكن  الإعاقة فقط، 
امل��واق��ف  اأو يف  ال�����ش��الم  يف ع��م��ل��ي��ات ح��ف��ظ 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب م����ن ال�����ش��ائ��ق 
معدات  حلمل  اأو  للمناورة  يديه  ا�شتخدام 
 ، الع�شكرية  التطبيقات  بع�ض  اأو  اأخ����رى 
اأم���ام  الآيل  ال�����ش��الح  تثبيت  مي��ك��ن  ف��م��ث��اًل 
اجلندي الذي �شيقود ال�شيارة ويحارب من 
خاللها يف نف�ض الوقت بدًل من جنديني اأو 
حيث  الع�شكرية  للمركبة  بقائد  ال�شتعانة 

يقوم بتلقي الأوامر والتوجيهات من مركز 
القيادة مما �شيوؤدي اإىل تقلي�ض عدد اجلنود 
يف حالة احلرب فبدًل من و�شع جنديني يف 
والآخ��ر يحارب  يقودها  اأحدهما  �شيارة  كل 
ال�شيارة  يقود  فقط  واح��د  جندي  �شيو�شع 
ال��وق��ت مم��ا يوهم  ذات  وي��ح��ارب يف  بنف�شه 
اأك��رب ويعطي قائد  ب��اأن عدد اجلنود  العدو 
العمليات جماًل اأكرب يف توزيعهم يف �شاحة 

املعارك.
وع���رب ال�����ش��ي��د اإن��ري��ك��و ف��ي��ال، م��دي��ر ق�شم 
تطوير امل�شاريع والبتكار يف برنامج تكامل، 
التكنولوجيا  لتطوير  ظ��ب��ي  اب���و  جل��ن��ة  يف 
ح�شول  ي�شعدنا  ق��ائ��اًل  اخل�����ش��و���ض  ب��ه��ذا 
الطالبة رمي املرزوقي على براءة الخرتاع، 
لها  الدعم  بتقدمي  تكامل  برنامج  ويفخر 
وجل��ام��ع��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من 
خ����الل ه����ذا الخ������رتاع ال���ه���ام، ف��ن��ح��ن من 
ن�شر  اإىل  دائ���م���اً  ن�����ش��ع��ى  ال��ربن��ام��ج  خ���الل 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  والبتكار  الب���داع  ثقافة 
نتائج  روؤي��ة  وي�شرنا  عامة،  والدولة  خا�شة 
ب���راءة الخ���رتاع ه��ذه وغ��ريه��ا مم��ا يدعمه 
ب��راءة  على  احل�����ش��ول  يعد  كما  برناجمنا، 
الخرتاع وت�شجيلها خطوة هامة من اأجل 
اأننا  التجاري لالخرتاعات، حيث  الرتويج 
لرتويج  خمرتعينا  دع��م  اإىل  اأي�شاً  ن�شعى 
الهادف  تكامل  برنامج  اأفكارهم من خالل 
اإىل  اإىل حتويل الخرتاعات والتكنولوجيا 

واقع .

م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��دك��ت��ور ي��و���ش��ف احل��اي��ك 
الم��ارات  بجامعة  الهند�شة  بكلية  ال�شتاذ 
وامل�شرف على امل�شروع عندما نقود ال�شيارة، 
عملية  لأن��ه��ا  نفعل  مب��ا  معظمنا  يفكر  ل 
املركبات  معظم  ف��ق��ي��ادة  تلقائية  اأ�شبحت 
ت��ت��ط��ل��ب ي��دي��ن وق����دم واح�����دة ع��ل��ى الأق���ل 
للتحكم باملركبة ، لكننا عندما نفقد القدرة 
القدمني،  اأو  اليدين  اإح��دى  ا�شتخدام  على 
ن��ف��ق��د ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة، ون����درك 
عدد  يوجد  حيث  �شعوبتها،  م��دى  عندها 
ك��ب��ري م��ن الأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
اإعاقات موؤقتة اأو طويلة الأمد متنعهم من 
اأطرافهم، وت�شبح  كافة  اأو  ا�شتخدام بع�ض 
ي��دي��ن �شربا من  ال�����ش��ي��ارة م��ن دون  ق��ي��ادة 
امل��رزوق��ي  رمي  الطالبة  اأن  اإل   ، امل�شتحيل 
ا���ش��ت��ط��اع��ت ت��خ��ط��ي ه���ذا احل��اج��ز وت��وف��ري 
عتلة  توفري  خ��الل  م��ن  للقيادة  اآخ��ر  خيار 
واخرى  الت�شارع  وعتلة  املقود  مع  للتعامل 
للكوابح يتم التعامل معها من خالل القدم 
لل�شائق  ت�شمح  ومرونة  عالية  وبدقة  فقط 
ا�شتخدام قدمه يف مكان واحد للعمل على 
بال�شيارة،  للتحكم  الخرى  املعنية  امل�شاحة 
وعلى الرغم من اأن هذه ال�شيارة قد يبدو 
اأن����ه مينح  اإل  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا،  مل���ن ل  خ���ط���راً 
يف   ، ب��ال�����ش��ي��ارة  دق��ي��ق��اً  حت��ك��م��اً  م�شتخدمها 
الواقع قمنا بتجربة هذا اجلهاز يف امل�شاحة 
املخ�ش�شة لوقوف ال�شيارات وكانت النتائج 

مثرية وم�شجعة.

دار زايد للثقافة الإ�شالمية ت�شتقبل 
وفدًا من ال�شفارة الأمريكية

•• العني - الفجر:

من  وف��داً  بالعني  الرئي�شي  باملركز  الإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  ا�شتقبلت 
اخلربات  وتبادل  التعاون  تعزيز  بهدف  الدولة،  لدى  الأمريكية  ال�شفارة 
وك��ان يف  الإ�شالمية  بالثقافة  التعريف  والإط��الع على جتربتها يف جمال 
ا�شتقبال الوفد �شعادة الدكتورة ن�شال الطنيجي املدير العام للدار ومدراء 
الإدارات و جمموعة من روؤ�شاء الأق�شام و�شاهد الوفد عر�شاً م�شوراً عن 
اخلدمات التي تقدمها الدار يف اإطار �شعيها لتعزيز الهوية الثقافية العربية 
والإ�شالمية، والن�شاطات التي تقوم بها الدار حيث اأثنى على برنامج تعليم 
اللغة العربية للناطقني بغريها و برامج تاأهيل الوفود اخلارجية، بعد ذلك 

قام بجولة تفقدية �شملت مرافق الدار املختلفة.
ويف نهاية الزيارة اأعرب الوفد عن �شعادته بزيارة الدار وذلك ملا تتبناه يف 
اأهدافها من و�شطية و ت�شامح ديني و تعاي�ض �شلمي، ومت تقدمي درع و هدايا 
الإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اأن  بالذكر  وجدير   .. الزائر  للوفد  تذكارية 
تاأ�ش�شت عام 2005م، وهي موؤ�ش�شة ثقافية اإ�شالمية تهتم بتوفري العناية 
لهم،  والأ�شرية  الجتماعية  الرعاية  تقدمي  و  اجلدد  للمهتدين  الالزمة 
على  ب��الإ���ش��الم  املهتمني  وتعريف  املجتمع  م��ع  التعاي�ض  اأ�شلوب  تفعيل  و 
جتنب  و  الآخرين  مع  التعاي�ض  و  الت�شامح  روح  جوهره.ون�شر  و  حقيقته 

التع�شب و تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

وفد م�شرتك من جامعة الإمارات وجامعة دي�شبورج – اإي�شان الأملانية يزوران بلدية مدينة العني
•• العني - الفجر:

زار وف���د م�����ش��رتك م��ن ج��ام��ع��ة الإم������ارات وج��ام��ع��ة 
دي�شبورج- اإي�شان الأملانية بلدية مدينة العني موؤخرا 
الزائر  الأملانية  اجلامعة  وف��د  برنامج  �شمن  وذل��ك 
جلامعة الإمارات وعدد من املوؤ�ش�شات بالدولة، للدفع 
مدينة  بلدية  ب��ني  التفاهم  اتفاقية  لتنفيذ  ق��دم��اً 
تتويجاً  و  املتحدة  العربية  الإم���ارات  وجامعة  العني 
ل��ل�����ش��راك��ة الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني اجل��ام��ع��ة وال��ب��ل��دي��ة 
والإط���الع  وللتعرف  والعملية  العلمية  امل��ج��الت  يف 
نظم  جم��ال  يف  املكانية  البيانات  اإدارة  اأن�شطة  على 

املعلومات اجلغرافية وامل�شاحة واخلرائط . 
البلو�شي  نا�شر  املهند�ض  الزيارة  خالل  وا�شتعر�ض 
مدير اإدارة البيانات بقطاع تخطيط املدن وامل�شاحة 
ببلدية مدينة العني ، جتربة البلدية يف هذا املجال 
خاللها  ا�شتفادت  عاماً   46 يقارب  ملا  امتدت  والتي 
من اآخر امل�شتجدات يف جمال البيانات املكانية. حيث 
ا�شتمل العر�ض على اإطالع الوفد بدور وم�شئوليات 
والعمليات  اإ�شرتاتيجيتها  و  املكانية  البيانات  اإدارة 

القائمة بها اإ�شافة اإىل نظم اإدارة البيانات املكانية.
 حيث ركزت اخلارطة الإ�شرتاتيجية لإدارة البيانات 
اإيل  بالإ�شافة  اأ�شا�شية  حم��اور  اأرب��ع��ة  على  املكانية 
واخلا�ض  العام  القطاعني  مع  فاعلة  �شراكات  بناء 
والتحكم يف دقة وجودة خمرجات وخدمات البيانات 
امل��ك��ان��ي��ة، وال���ت���ي ا���ش��ت��م��ل��ت ع��ل��ى حم����اور ع���دة منها 
بيانات  وق��اع��دة  الأ�شا�ض  خارطة  �شمولية  ا�شتدامة 
ت��ق��دمي خ���دم���ات بطريقة  ال��ع��ني و  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
فاعلة تر�شي العمالء عالوة على ا�شتدامة م�شتوى 
اجلغرافية  املعلومات  لنظام  اجليومكاين  الن�شج 
ببلدية مدينة العني اإىل جانب تطوير نظم البيانات 
اجلغرافية  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��ام  �شملت  وال��ت��ي  املكانية 
ال�����ش��ور  اإدارة  ن��ظ��ام  و  امل���ت���زام���ن  امل�����ش��اح��ة  ن��ظ��ام  و 

الليدر  ونظام  امل�شاحية  املحطات  ونظام  واخل��رائ��ط 
خالل  من  املكانية  البيانات  حتديث  ونظام  الأر�شي 

املعامالت.
كما قدم رئي�ض ق�شم نظم املعلومات اجلغرافية عر�ض 
امل�شاحة  جم��ال  يف  امل�شاحة  ق�شم  لعمليات  تقدميي 
الطبوغرافية  وامل�����ش��اح��ة  وال��ع��ق��اري��ة  اجليودي�شية 
وحتديث خارطة الأ�شا�ض، وم�شاحة م�شارات الطرق 
الطرق  تو�شيح  اإيل  بالإ�شافة  اخلدمات.  وخطوط 
بها  تنفرد  والتي  الأ�شا�ض  خارطة  لتحديث  املتبعة 

بلدية مدينة العني .
ك��م��ا وت���ن���اول ال��ع��ر���ض ع��ك�����ض جت��رب��ة ب��ل��دي��ة مدينة 
الطرق وخطوط  العني يف جمال تخطيط م�شارات 
اخلدمات مع �شرح الطريقة املتبعة لتحديث املباين 

نظام  طبقات  واأه��م  البناء،  تراخي�ض  اإدارة  بوا�شطة 
فاطمة  املهند�شة  قامت  كما  اجلغرافية.  املعلومات 
مدينة  لبلدية  التفاعلية  اخل��ارط��ة  ب�شرح  النعيمي 
موظفي  بوا�شطة  امل��ت��ع��ددة  وا�شتخداماتها  ال��ع��ني، 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني وال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ض 
والأفراد. وتلخ�ض عر�ض اإدارة البيانات املكانية اإىل 
اأن الإدارة تعمل وفق روؤية حكومة اأبو ظبي ، واإطار 
اأب��و  مركز  معايري  وتطبيق  البلدية  ال�شئون  دائ���رة 
، وبناًء على  ظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات 
اإدارة  وم��ب��ادرات  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  اإ�شرتاتيجية 
وامل�شاحة  امل���دن  تخطيط  وق��ط��اع  املكانية  البيانات 
وال��ك��ادر   ، التكنولوجيا  على  اأ�شا�شاً  تعتمد  وال��ت��ي   ،
املوؤهل والعمليات وفهم ومعرفة احتياجات املجتمع 

ا�شتفاد  ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  ال�شرقية  باملنطقة 
التي  التقنيات والربامج احلديثة  الزائر من  الوفد 
خريطة  خا�شة  املكانية  البيانات  اإدارة  ت�شتخدمها 
الحتياجات  ذوي  واأط��ل�����ض  ال��ع��ني  مبدينة  امل�شاعر 
اخل��ا���ش��ة، وال��ت��ي ت��ع��د ك��اب��ت��ك��ارات مم��ي��زة واإ���ش��اف��ة 
على  اخلرائط  ل�شتخدامات  م�شبوقة  غري  جديدة 

امل�شتويني املحلي والعاملي.
ويف ختام الزيارة �شكر رئي�ض الوفد الأملاين الدكتور 
بلدية  اجل��غ��راف��ي��ا   ق�شم  رئ��ي�����ض  جا�شيلنا  رودول����ف 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ل��ى ح�شن ال���ش��ت��ق��ب��ال وال�����ش��ي��اف��ة ، 
واأ�شاد بتجربتها الرائدة واملتميزة يف جمال البيانات 
يف  رغبتهم  م��دى  عن  اجلانبان  واتفق  كما  املكانية، 

بناء �شراكات م�شتقبلية .

اإطالق اأفالم تر�شيدية على قناة اليوتيوب

العني للتوزيع ت�شتعر�ض جمهوداتها 
التوعوية يف معر�ض التوعية املجتمعية

•• العني - الفجر:

اأف��الم  للتوزيع  العني  �شركة  اطلقت 
قناة  على  خا�شة  توعوية  تر�شيدية 
يف  م�شاركتها  خالل  وذلك  اليوتيوب 
املعر�ض  يف  الثالثة  ال���دورة  فعاليات 
الوطني للتوعية املجتمعية واخلدمات 
املقام يف   2013 الإن�شانية )توعية( 
للمعار�ض،  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�شرح بهذه امل�شاركة مدير عام �شركة 
العني للتوزيع حممد �شامل بن عمري 

للتوزيع  العني  م�شاركة  ب��اأن  ال�شام�شي 
اإىل تعزيز التالحم الوطني املجتمعي ومد ج�شور  املعر�ض تهدف  يف هذا 
فرد  كل  اإدراك  لأهمية  املجتمع  موؤ�ش�شات  جميع  مع  والتوا�شل  التعاون 
واملحافظة على  الوطن  به جتاه  املنوطة  وامل�شوؤوليات  للواجبات  وموؤ�ش�شة 

الرثوات من الهدر .
اإىل توعية  املعر�ض نهدف من خاللها  اأن م�شاركتنا يف  واأ�شاف بن عمري 
املجتمع باأهمية املحافظة على املاء والكهرباء وال�شتخدام الأمثل والعمل 
اأف��راد  اإىل  توعوية  ر�شالة  تو�شيل  و  اخلاطئة  اليومية  العادات  تغري  على 
املجتمع بكافة فئاته تدعو للمحافظة على الطاقة و مواردها ، وياأتي هذا 
ادراكاً منا على اأهمية دور الوعي وانعكا�شه على ال�شلوك الفردي وتو�شيل 

هذه الر�شالة لالأفراد بكل الو�شائل املتاحة و منها قناة اليوتيوب .
املاء  على  املحافظة  باأهمية  الواعي  الإن�شان  ب��اأن  حديثه  ال�شام�شي  وختم 
والكهرباء يختلف اإ�شلوب طرق تعامله يف احلياة اليومية عن الغري مدرك 

كما اأن اأثر هذا الأمر يتعاظم عند اجليل النا�شيء بالتحديد .
وتزامناَ مع افتتاح املعر�ض مت اإطالق اأفالم تر�شيدية على قناة اليوتيوب 
لتوعية النا�شئة عرب قنوات التوا�شل الب�شري بطريقة حمببة لالأطفال 
حمالتها  يف  ال�شركة  ت�شتخدمها  تر�شيدية  كرتونية  �شخ�شيات  متثل 
التوعوية لطلبة املدار�ض )نور وقطورة و�شالمة( مت تطويعها يف الأفالم 

لت�شرح العادات اليومية اخلاطئة ومايجب فعله .
كما مت تخ�شي�ض م�شرح لرواد املعر�ض و طلبة املدار�ض من خالل اجلناح 
العربية  باللغتيني  الرت�شيدية  الأف���الم  لعر�ض  للتوزيع  بالعني  اخلا�ض 
والإجنليزية على رواد املعر�ض وطلبة املدار�ض وللتوا�شل املبا�شر احليوي 
اأ�شئلة وم�شابقات تر�شيدية وتوزيع الهدايا وا�شتعداداً لهذا  معهم واإجراء 
املعر�ض قامت العني بالتعاون مع دار العامل العربي للن�شر والتوزيع باإ�شدار 
جمموعة ق�ش�ض تر�شيدية عن املاء والكهرباء وال�شالمة لالأطفال، كما قام 

بر�شم ال�شخ�شيات املدونة فنانة رو�شية متخ�ش�شة بر�شومات الأطفال .
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�شتة اأ�شياء ل ينبغي قولها 
مطلقًا عرب ر�شائل الهاتف

باإر�شال  اخلا�شة  واخل��ط��وات  بالن�شائح  العمل  ال�شعب  م��ن  اأن���ه  �شك  ل 
الر�شائل  له من  لعدد ل ح�شر  املُر�ِشل  اجليل  هذا  ويف  الن�شية،  الر�شائل 
ق��ول��ه عرب  م��ا ميكن  الأم���ر م�شتحيال يف ر���ش��د وم��راق��ب��ة  ي��وم��ي��ا، ي�شبح 

الر�شائل.
الآتية،  القليلة  الن�شائح  امل�شكلة خالل  تلك  على  التغلب  ا�شتطعنا  ولكننا 

واإليكم ما يلي:

االنف�شال:  .1
فمن اأوائل الن�شائح التي ينبغي العمل بها عند اإر�شال الر�شائل الن�شية هي 
عدم الإباحة باأمر النف�شال عرب الهاتف، فهو اأمر �شخ�شي بني الطرفني 

والر�شائل الن�شية لي�شت مكانا لالإخبار مبثل هذا القرار.

الزيارة:  .2
اأنا اأعلم جيدا مب�شاعر احلب التي يكنها الفرد �شواء ل�شديقه اأو عائلته اأو 
اأي �شخ�ض اآخر يف حياته، ولكن م�شاألة الإخبار مبوعد الزيارة ل ينبغي اأن 

تتم عرب الر�شائل الن�شية.
فالزيارة تعترب من الأم��ور التي ينبغي حتديدها وجها لوجه، ولي�ض من 

خالل بع�ض الكلمات القليلة عرب �شا�شة الهاتف.

احلمل:  .3
اإخبار  الزوجة من  واأن حتذر  �شلبيا، فالبد  اأو  كان هذا خربا جيدا  �شواء 

زوجها ب�شاأنه عرب ر�شائل الهاتف.
ففي حالة ما اإذا كان اأمرا غري �شار فال�شك اأنه �شي�شاب با�شطراب وغ�شب 
�شديد، اأما اإذا كان خربا جيدا فاأعتقد اأي�شا اأنه �شيكون بداخله رغبة قوية 

يف م�شاركتك اإياه.
ومن ثم فقومي مبحادثته اأو روؤيته على الفور!.

اخلطرية: املر�شية  احلاالت   .4
الكلمات،  ببع�ض  للتفوه  �شهلة  و�شيلة  هي  الن�شية  الر�شائل  تعد  حني  يف 
الأ�شخا�ض  اأو تعر�ض بع�ض  الأم��ر بحالة مر�شية خطرية  اإذا تعلق  ولكن 

حلادث معني فالبد هنا من الت�شال ولي�ض الإر�شال.

اخلطوبة: عن  االإعالن   .5
الفرحة هذه  باإخفاء م�شاعر  فلماذا تقوم  اإذاً  هل اقرتب موعد خطبتك؟ 

وت�شتعي�ض عنها ببع�ض الكلمات فقط؟
فهم  اخل��رب،  بهذا  لإخبارهم  واأ�شدقائك  اأقاربك  اأن��ه عند حمادثة  ل�شك 
اإي����اه مهما ك��ان��ت ظروفهم  ���ش��ي��ف��رح��ون ك��ث��ريا، وي��رغ��ب��ون يف م�����ش��ارك��ت��ك 

وم�شاغلهم.
لذا فقم ب�شرد كافة التفا�شيل وا�شمح لنف�شك بالفرح مع الآخرين.

ال�شيئة: االأخبار   .6
املر�شية  باحلالت  اخلا�شة  ال�شابقة  نظريتها  مع  الن�شيحة  هذه  تت�شابه 
اأحد  وفاة  اأو حتى  اأو احلرق  لفقدان وظيفتك  تعر�شت  و�شواء  اخلطرية، 

املقربني، فرياعي عدم الإف�شاح بهذا الأمر مطلقا عرب الر�شائل.
ل  و�شهلة  فعالة  و�شيلة  هي  الن�شية  الر�شائل  ب��اأن  القول  ميكننا  واأخ���ريا 
غبار عليها، ولكن لبد من العمل بتلك الن�شائح املذكورة اآنفا كي يتحقق 

ال�شتخدام الأمثل لتلك الو�شيلة وهذه التكنولوجيا.

يحتل اأعلى قائمة م�شّببات االأمرا�ص الع�شوية والنف�شية 

ال�شغط النف�شي...تخل�شوا منه ول ت�شت�شلموا له!

االأمرا�ص  م�شّببات  قائمة  اأعلى  يف  اليوم  ويقع  الع�شر  داء  اإن��ه 
الع�شوية والنف�شية؟ ما ال�شبيل اإىل التعاي�ص مع ال�شغط النف�شي 

بان�شجام يف ظّل عدم القدرة على تفاديه؟
اإن ال�شغط النف�شي م�شوؤول عن كل داء ي�شيبنا،  يقال 
احلميدة  واالأمرا�ص  التعب  اإىل  الع�شلي  التيّب�ص  من 

حتت  م�شكلة  الأدنى  التعّر�ص  يجعلنا  احلميدة.  وغري 
رحمة هذا ال�شغط امل�شوؤوم، فن�شت�شلم للغ�شب واخلوف 

اإلقاء اللوم على ال�شغط النف�شي  والتعب. مع ذلك، يطرح 
بع�ص الت�شاوؤالت، فداء القرحة املعوية، مثاًل، ي�شيب �شحايا 
دون  من  يظهر  اأن  ال��داء  لهذا  لي�ص  لكن  النف�شي،  ال�شغط 

بكترييا.

اأي�شاً  النف�شي  ال�شغط  اإىل  الت��ه��ام  اأ���ش��اب��ع  ت��وّج��ه 
الدم  �شغط  وارت��ف��اع  دماغية  بجلطة  الإ�شابة  عند 
اأو حتى عند ظهور بع�ض اأنواع ال�شرطان، لكن هذه 
التهامات يف غري مكانها، ل �شيما اأن تاأثري ال�شغط 
اأثبت  العمر.  وبح�شب  الأ�شخا�ض  بح�شب  يختلف 
بع�ض الدرا�شات اأن ن�شبة الكريات البي�ض تنخف�ض 
وظيفة،  اأو  عزيز  �شخ�ض  فقدان  بعد  البع�ض  ل��دى 
املناعة  جلهاز  ج��داً  �شرورية  الكريات  هذه  اأن  علماً 
الأج�شام  �شنع  ع��رب  الع���ت���داءات  تكافح  ال��ت��ي  وه��ي 
عند  تتعر�ض  اأن  يف  عجب  ل  بالتايل  لها.  امل�شادة 

التوّتر للر�شح والتهاب احللق ب�شرعة. 

حتديده
ي��خ��ت��ل��ف م��ع��ن��ى ال�����ش��غ��ط ب��اخ��ت��الف امل���ج���ال ال���ذي 
التي ت�شدر  الفعل  ينطبق عليه. ج�شدياً، يعني ردة 
عنا نتيجة تعّر�شنا لقيد اأو خوف اأو هجوم. يرتبط 
اأو  النفعال  نتيجة  يرتفع  الذي  بالأدرينالني  غالباً 
النا�ض  ل��دى فئة من  ي�شّكل ح��اف��زاً  اخل��وف. كذلك 
وميّهد ال�شبيل اأمامها لتحقيق اأهدافها ال�شخ�شية 
مقاومته  عليهم  ي�شعب  ال��ذي��ن  بعك�ض  املهنية  اأو 
فينهارون ب�شرعة، بالتايل فاإن القدرة على التحّمل 
وبتاريخنا  اجليني  ب��اإرث��ن��ا  مرتبطة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 

وطفولتنا.

موؤ�ّشراته
عندما  التنّف�ض  يف  ب�شعوبة  ن�شعر  اأن  الطبيعي  من 
اأو  باخلفقان  قلبنا  فيبداأ  �شعب،  موقف  يعرت�شنا 
نت�شبب عرقاً ون�شعر بقلق �شديد مينعنا من النوم. 
لي�ض ما يدعو اإىل اخلوف، فاجل�شم ي�شعر بالإعياء 
يف هذه احلالة، ثم ي�شتعيد عافيته وعاداته ب�شرعة 
يوماً  لل�شغط  امل�شّببة  احلالة  تكررت  اإذا  اإل  كبرية، 
تلو اآخر، لذا فاإن الإرهاق مهنياً الذي ي�شبب الإنهاك 

يبعث على القلق ال�شديد. 
يف  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة  اأوردت  ال�شياق،  ه��ذا  يف 
ال�شغط  عالقة  �شنوات  ع�شر  اإىل  يعود  لها  تقرير 
النف�شي باأمرا�ض ال�شرايني والقلب والوفاة الناجتة 
م���ن الإ����ش���اب���ة ب��ج��ل��ط��ة دم��اغ��ي��ة ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ع��ّر���ض 
ل�شغوط مهنية. بالتايل، فاإن كلفة ال�شغط النف�شي 
ناهيك  باهظة  طبية  تكاليف  عنها  يتاأتى  اإذ  عالية، 
ع��ن ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ع��م��ل ب�شبب امل��ر���ض وال��ت��غ��ّي��ب 

امل�شتمر.
تطّوره

مير ال�شغط النف�شي مبراحل عدة:
التفاعل مع العدوان: تتبّدل وترية دقات القلب، ثم 
يعتقد  الكورتيزون.  فت�شنع  ال�شماء  الغدد  تتحرك 

املناعة  ج��ه��از  ف��ع��ل  ردة  اأن  الأط���ب���اء 
ه��ذه  اإزاء  �شيئة  ت��ك��ون  ق��د 

التغريات. 
يتفاعل  م��ق��اوم��ت��ه: 
اجل�������������ش������م ب�������ش���ك���ل 
ط��ب��ي��ع��ي ف��ي�����ش��ت��ع��م��ل 

قدرات الرد التي ميلكها. 
بفاعلية  ال��رد  على  ال��ق��درة  يفقد اجل�شم  الإن��ه��اك: 
املري�ض  اإ�شعاف  ي�شتوجب  ما  عليه،  النتائج  وتظهر 

ب�شبب اخلطر الذي يهدد حياته. 
اأو  ت�شري هذه املراحل على حالت ال�شغط املعنوي 
والعط�ض  كالربد  طبيعي  �شبب  من  الناجت  ال�شغط 

واحلر.

عالقته بالتعب
مبا�شرة  م��رت��ب��ط  النف�شي  ال�شغط  اأن  يف  ���ش��ك  ل 
فن�شتيقظ  الهنيء،  النوم  من  مينعنا  فهو  بالتعب 
مب����زاج ���ش��ي��ئ ي���وم���اً ت��ل��و اآخ�����ر. ق���د حت����دث ت��غ��ريات 
احلقيقة  النهيار.  اإىل  ي��وؤدي  ما  امل���زاج،  يف  فجائية 
التي  النوم  قلة  اإىل  الأ�شا�شي  م��رّده  التعب  ه��ذا  اأن 
تفقدنا القدرة على الرتكيز وتوّلد حالة اإعياء تامة 
حتول دون قيامنا بن�شاطاتنا العتيادية. قد يت�شبب 
هذا التعب مب�شاكل زوجية وعدم القدرة على حتّمل 

ال�شجيج والأولد.

...وبالنوم
كثرياً ما يت�شبب ال�شغط النف�شي بالأرق فن�شتيقظ 
اأعيننا.  ن�شب  همومنا  وا�شعني  الليل،  منت�شف  يف 
املفرغة  اأه��م��ي��ة اخل���روج م��ن ه��ذه احللقة  م��ن هنا 
باحللول  املبا�شرة  قبل  النوم  على  القدرة  وا�شتعادة 

الأخرى.
احلليب  من  كوباً  تناول  م��ا،  بانزعاج  ت�شعر  عندما 
ال�شاخن اأو مغلّي اإحدى الأع�شاب قبل النوم. ل �شك 
كافية. ميكن  غ��ري  لكنها  الأع�����ش��اب،  اأن��ه��ا تهدئ  يف 
املكّملة  بالعالجات  اأي�شاً  املجال  ه��ذا  يف  ال�شتعانة 
كوخز الإبر والطب التجان�شي وتناول الفيتامينات 

واملعادن.
كذلك من ال�شروري ا�شت�شارة طبيب العائلة الذي 
املري�ض وظروف  تاريخ  دقيقة عن  ميلك معلومات 
�شرط  املنا�شبة  احللول  ايجاد  من  فيتمكن  عي�شه، 
عدم النتظار طوياًل. يف حال مل ت�شعر باأي حت�ّشن 
ين�شح باللجوء اإىل عالج اآخر، كذلك ينبغي الرتّيث 
ال�شعور  مل��ج��رد  للياأ�ض  ال�شت�شالم  وع���دم  وال�����ش��رب 

بالتعب.

بال�شرطان
ال��ع��الق��ة املحتملة بني  اأب���ح���اث ع���دة ح���ول  اأق��ي��م��ت 
من  لي�ض  لكن  ال�شرطان،  وظهور  النف�شي  ال�شغط 
اإثبات حتى اليوم يوؤكد اأن ال�شغط النف�شي ال�شديد 
ي�شبب  م��ق��ّرب  �شخ�ض  وف���اة  اأو  ط���الق  م��ن  ال��ن��اجت 
ال�����ش��رط��ان اأو ي��زي��د خ��ط��ر الإ���ش��اب��ة ب���ه. ل��ك��ن من 
الوا�شح اأن ال�شغط قد يدفعنا 
ت�شرفات  اإىل 

ت��ع��ت��رب م�����ش��وؤول��ة ع���ن ال�����ش��رط��ان ك����الإدم����ان على 
اأن  اأو التدخني. حتى الآن ميكننا التاأكيد  املخدرات 
ال�شغط هو �شبب غري مبا�شر لل�شرطان اأو اأنه ميهد 
ال�شبيل لالإ�شابة به، ما يحتم علينا عدم ال�شت�شالم 

لهذه العادات امل�شّرة التي تعر�شنا مل�شاكل كبرية.

باالإعياء املهني 
ج�شدياً  ينهكنا  مزمن  ع�شبي  توتر  املهني  الإع��ي��اء 
�شمريهم  لأن  ب��ه  ت��اأث��راً  اأك���رث  اجل��ّدي��ون  ونف�شياً. 
امل��ه��ن��ي ي��ج��ع��ل��ه��م اك����رث ت���وت���راً م���ن غ���ريه���م. ي��رى 
لذا  انهيار،  اإىل  يتحول  قد  التعب  ه��ذا  اأن  البع�ض 
وتناول  �شحي  غذائي  نظام  باتباع  الأط��ب��اء  ين�شح 
الفيتامينات وممار�شة ن�شاط ريا�شي خفيف وتناول 
اأق���را����ض م�����ش��ادة ل��الن��ه��ي��ار، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل اإج���راء 
�شل�شلة من التحليالت للتاأكد من عدم وجود �شبب 

�شحي اآخر لهذا الإعياء.

مكافحته
ل ت�شتخّفوا باأعرا�ض هذا التعب، فعدم القدرة على 
قد  باخلطر.  ينذر  �شباحاً  ال��ف��را���ض  م��ن  النهو�ض 
تخالونها اأزمة عر�شية، لكن الو�شع يزداد �شوءاً مع 

الأيام. 
من  ت��ذم��راً  فئة  اأك��رث  ال�شن  املتقدمون يف  ي�شكل  ل 
ل  املجتمع،  يف  النا�شطة  والفئة  ال�شباب  بل  التعب، 
ون�شاطات  م�شوؤوليات  ب��ني  امل�شتتات  الن�شاء  �شيما 
عدة. ُيذكر اأن التعب يت�شبب بحوادث على الطرقات 

مرّدها اإىل قلة الرتكيز والتعب.
اإىل الأمرا�ض كافة، ينبغي  بالن�شبة  كما هي احلال 
بغية  النف�شي  ال�شغط  اأ�شباب  حتديد  اإىل  ل  التو�شّ

مكافحته بال�شكل ال�شحيح.
ل فائدة من تناول كمية كبرية من الأدوية التي قد 
الأ�شا�شية  اأنها غري مفيدة، فاأ�شباب ال�شغط  يتبنّي 

هي التالية:
- الإفراط يف العمل.

- �شوء التنظيم.
- القلق غري املربر.

- املر�ض.
مل�شايقات  كالتعر�ض  اأخ��رى  اأ�شباب  اإىل  التعّرف  مت 
اأو  الأبناء  اأح��د  ومر�ض  والطالق  عائلية  و�شجارات 

وفاة قريب اأو فقدان وظيفة...
هذا  من  التخّل�ض  ن�شتطيع  الأ�شباب،  حتديد  عند 
م�����ش��اع��دة طبية من  اإىل  ال��ل��ج��وء  ال��و���ش��ع م��ن دون 
خالل اتخاذ قرارات حتدث تغرياً ملمو�شاً يف حياتنا 
ال�شرتاحة  ميكن  جزئياً.  النف�شي  ال�شغط  وتزيل 
قلياًل من العمل مع اخل�شوع لعالج قبل النطالق 

جمدداً.

خطوات
• حّددوا اأولوياتكم: اأعيدوا 

ت��ن��ظ��ي��م وق��ت��ك��م وح����ددوا 
اهتماماتكم. با�شتثناء 

الأحداث التي تطراأ 
عليكم فجاأة، يجب 

اأن تكونوا قادرين على حتديد ال�شروريات الق�شوى 
امل���ادي���ة تطغى  ال��ه��م��وم  اأن  ���ش��ك يف  ح��ي��ات��ك��م. ل  يف 
على اجلوانب الأخ��رى، لكّن ذلك ل يربر تعري�ض 
نف�شكم لالإعياء. على العك�ض، يجب اأن تعملوا على 
حت�شني الو�شع القائم. باإمكانكم، مثاًل، تدوين تلك 
املالحظات خطياً على دفرت �شغري والطالع عليها 

من وقت اإىل اآخر ريثما تعود الأمور اإىل ن�شابها. 
• اب��ت��ع��دوا ع��ن الأح����داث: ه��ذا ل يعني اأن��ه عليكم 
والذهاب يف عطلة. من  اأعمالكم فجاأة  التخلي عن 
ت��ب��دي��ل م���ا، لي�ض  اإج����راء  اأن���ه م��ن امل�شتحب  امل��ع��ل��وم 
لتبديد الهموم، بل لو�شعها يف اإطارها ال�شحيح من 
اأحياناً.  حتقيقه  ي�شعب  اأم��ر  وه��و  ت�شخيمها،  دون 
البتعاد عن الأحداث لي�ض بالي�شري اإمنا ينبغي بذل 
اأن  احلقيقة  بالإيجابية.  والتحّلي  اجل��ه��ود  بع�ض 
التعب والأرق يدفعاننا اإىل اتخاذ مواقف �شلبية من 
اإىل ت�شخيم الأمور وجند  امل�شاكل اليومية، فنميل 
�شعوبة ق�شوى يف اخلروج من هذه الدوامة. يكمن 
الأن�شب يف البتعاد قلياًل خالل عطلة نهاية  احلل 
اأو التحّدث اإىل اأف�شل �شديق لنا. تكت�شب  الأ�شبوع 
اأهمية ق�شوى وه��ي من  اإىل ن�شابها  الأم��ور  اإع��ادة 
ب��ه��ا، ف��زي��ارة  ال��ق��ي��ام  ال��ت��ي ينبغي  اخل��ط��وات الأوىل 
اخلطوات  تليها  ب��الأول��وي��ة  حتظى  مثاًل،  الطبيب، 

الأخرى. 
• قولوا )ل(: التفّوه بهذه الكلمة مفيد جداً لتجّنب 
حالة الإعياء والإرهاق. لي�ض الهدف من ذلك التمّرد 
على كل ما يحيط بكم، بل رف�ض الأمور غري املربرة 

وغري املنطقية واملبالغ بها يف العمل واملنزل. 
ب��ذل  ينبغي  اإمن���ا  م��ر���ش��اً مم��ي��ت��اً  لي�ض  ال�����ش��غ��ط   •

اجلهود للتخّل�ض منه فور ت�شخي�شه. 
• ل تعتمدوا احللول اجلاهزة اخلا�شة بالأ�شدقاء 

بل ا�شغوا اإليهم واختاروا املفيد من اقرتاحاتهم. 
نتعاي�ض مع  ق��د  اأن��ن��ا  تن�شوا  ذل��ك، ل  ع��ن  ف�شاًل   •
ال�شغط النف�شي من دون الإ�شابة مبر�ض اأو العي�ض 
فمعروف  اإي��ج��اب��اً،  فينا  ال�شغط  يوؤثر  قد  بتعا�شة. 
لتحقيق  ب��ال��ت��وّت��ر  ال�����ش��ع��ور  اإىل  ي��ح��ت��اج  البع�ض  اأن 
الأف�شل. لكن يف حال كنتم غري مهيئني لتحّمل هذه 
امل�شاعب، ل جمال لنتهاج اأ�شلوب يقلب �شخ�شيتكم 
راأ�شاً على عقب، فالهدف هو العي�ض بهناء على رغم 

ال�شغوط وامل�شاكل. 
الأ����ش���دق���اء  اأح����د  زوروا  اأو  ال��ري��ا���ش��ة  م���ار����ش���وا   •
التدخني  اإىل  ت��ل��ج��اأوا  ل  ال�شغوط.  م��ن  للتخّل�ض 
لأنه قد ي�شاعدكم يف ال�شرتخاء، لكنه ينهك رئتيكم 

وكبدكم. 
لي�ض م�شوؤوًل عن كل  النف�شي  ال�شغط  اأن  يبقى   •
الفريو�شات.  بع�ض  اإىل  يعود  اأمرا�شنا  داء، فمعظم 
على  الإدم���ان  نتيجة  ياأتي  فقد  ال�شرطان،  عن  اأم��ا 
الكحول اأو التبغ اأو العي�ض يف بيئة غري �شليمة. لي�ض 
النف�شي �شوى عامل من بني عوامل  ال�شغط 
اأخ����رى ت����وؤدي اإىل اإ���ش��اب��ت��ن��ا ب��الأم��را���ض، 
كالغذاء ال�شيئ وتناول الأدوية مببادرة 

�شخ�شية ومن دون انتظام.
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مغٍن وكاتب ومو�شيقي ومنتج وممثل

ليونيل ريت�شي ... م�شرية فنية �شاملة ل تعرف 

�شتاي�شي كيبلر ت�شدد
 �شربة قا�شية جلورج كلوين

ن�شرت �شتاي�شي كيبلر حبيبة جورج كلوين ال�شابقة �شورة لها مع حبيبها 
اإعالنات  ل�شركة  التنفيذي  املدير  وه��و  ب��روب  ج��ارد  ُيدعى  ال��ذي  اجلديد 
هامة، خالل ق�شائهما اإجازة يف باري�ض، وعلقت على ال�شورة قائلة: اأق�شي 
وقتا رائعا يف مدينة احلب. وبهذا تكون كيبلر قد �شددت �شربة قا�شية اإىل 
املمثل جورج كلوين، بعدما وجدت حبيبا جديدا وو�شيما بعد �شهرين على 

تخّليه عنها.

�شرقة منزل ريهانا
اأجنل�ض لل�شرقة بينما كانت  الواقع يف لو�ض  النجمة ريهانا  تعّر�ض منزل 
اأن  اإل  املنزل  اقتحام  ل�ض  ح��اول  اذ  اأ�شرتاليا،  يف  الغنائية  بجولتها  تقوم 
بع�ض  واأ���ش��ار  ال�شرقة.  اإمت���ام  م��ن  يتمكن  انطلقت ومل  الإن����ذار  ���ش��ف��ارات 
اأن كامريات  اإل  ال�شرقة  بعد ف�شل عملية  الهروب  اأنه حاول  اإىل  التقارير 
تعر�ض  قد  ريهانا  منزل  اأن  يذكر  �شورته.  تلتقط  اأن  ا�شتطاعت  املراقبة 
اقتحام  م��ه��وو���ض  معجب  ح���اول  عندما  ال�شنة  ب��داي��ة  يف  مماثلة  ل��واق��ع��ة 

منزلها، ولكنه دخل منزل جريانها عن طريق اخلطاأ.

فــن �أجــنبــي

ولد املغني والكاتب املو�شيقي واملنتج واملمثل االأمريكي اأ�شمر الب�شرة )ليونيل بروكمان ريت�شي( يف الع�شرين 
من يونيو العام 1949، ون�شاأ يف )تا�شكيفي( بوالية )االباما( يف حرم معهد )تا�شكيفي(. اإذ كان منزل جّده 

يف اجلهة املقابلة من ال�شارع واأمام منزل مدير املعهد. لكن اأ�شرته انتقلت للعي�ص يف )جويل( بوالية )اليوين( 
وهناك ان�شم اإىل ثانوية )جويل ون�شيب(، فكان طالبًا جمتهدًا والعب تن�ص حمرتفا، لهذا ح�شل على منحة 

ريا�شية لاللتحاق مبعهد )تا�شكيفي(، وجنح بتفوق متخ�ش�شًا يف مادة االقت�شاد. وبعدما ح�شل على �شهادة من 
)تا�شكيفي(، اأمت ريت�شي درا�شته وتخرج يف جامعة )اأوبورن(.

بداية امل�شوار الفّني
اأثناء درا�شته �شّكل �شل�شلة من جمموعات )اآر اأندبي( 
اأ���ش��ب��ح   1968 ال���ع���ام  ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ات، ويف  اأوا����ش���ط  يف 
)ك��وم��ودرز(  ف��رق��ة  م��ع  )�شاك�شفون(  وع���ازف  مغّنياً 
الأول  األبومهم  وا�شتمل  �شعبية،  روحية  جماعة  وهي 
املتعدد الأغاين على �شوت راق�ض بديع، ي�شبه مثيله 
و)بريك  غان(  )ما�شني  لفيلم  املو�شيقية  اخللفية  يف 
هاو�ض(. ويف العام نف�شه )1968( وّقعت الفرقة عقد 
ت�شجيل مع �شركة )اتالنتك ريكوردز(. بعدها وّقعت 

الفرقة عقداً اآخر مع �شركة )موتان ريكوردز(.
اأكرث رومان�شية و�شهلة  اأن�شودات �شعرية  كتب ريت�شي 
مرات(  لثالث  و)�شيدة  )�شهل(  اأغنية  مثل  ال�شتماع 
و)ه������ادئ(، اأم����ا الأن�������ش���ودة امل��اأ���ش��وي��ة ف��ك��ان��ت ب��ع��ن��وان 

)اأبحر(.
اأغ���اٍن  لكتابة  امل���ال  يقبل  ب���داأ  ال�شبعينات  نهاية  وم��ع 
)�شيدة(  اأغنية  بتلحني  ق��ام  واأي�شاً  اآخ��ري��ن،  لفنانني 
للمغني كيني روجرز التي فازت باملركز الأول يف العام 
1980، ويف العام 1981 اأنتج روجز األبوماً بالتعاون 
م��ع ري��ت�����ش��ي ب��ع��ن��وان )����ش���ارك ج��ي��ك(، وه��ن��ا احتفظ 

الثنان ب�شداقتهما التي امتدت لل�شنوات الخرية.
ويف العام 1981 غّنى ريت�شي اللحن الأ�شا�شي لفيلم 
ل��ه( م��ع املغنية داي��ان��ا رو����ض، وعندما  )ح��ب ل نهاية 
غ��ّن��اه��ا مب��ف��رده اح��ت��ل��ت الأغ��ن��ي��ة ع��ل��ى امل��رك��ز الأول 
امل��ت��ح��دة، وك��ن��دا  ال��ب��وب( باململكة  ق��ائ��م��ة )اأغ����اين  يف 
والوليات  ونيوزيلندا  واليابان  واأ�شرتاليا  والربازيل 
املتحدة الأمريكية، كما واأ�شبحت من اأف�شل الأغاين 
�شّجع  الأغنية  جناح  )موتاون(.  �شركة  اأنتجتها  التي 
العام  م��ع  ف��ردي  كمغّني  عمله  موا�شلة  على  ريت�شي 

.1982

م�شواره كمغٍن منفرد
قام ريت�شي بعمل اأول اأداء فردي له العام 1982 من 
ريت�شي(  )ليونيل  الأول  األبومه  اأغ��اين  اإح��دى  خالل 
فحققت املركز الول، وكانت البداية الناجحة مل�شواره 
اغنيتا  كذلك  الثمانينات،  اغاين  اأف�شل  كاأحد  الفني 
 Top( اف�شل )ان��ت( و )ح��ب( واحتلتا مركزين يف 

.)5
العام  يف  ك��ان  اأخ��ط��ئ(  اأن  ميكنني  )ل  الثاين  األبومه 
اإح��داه��ا جائزة  ف��از بجائزتني يف )غ��رام��ي(،   1983
اأغنية  ال��ع��ام(. كما واح��ت��وى على  األ��ب��وم يف  )اأف�����ش��ل 
مبو�شيقاها  الأول  املركز  احتّلت  التي  الليل(  )ط��وال 
 1984 ال��ع��ام  ويف  الكاريبي.  الطابع  ذات  الراق�شة 
الثالثة  الأوملبية  لالألعاب  اخلتامي  احلفل  يف  غّناها 

ع�شرة التي اأقيمت يف لو�ض اجنلي�ض.
تال ذلك احتالل املزيد من اأغانيه على مراكز متقدمة 
)مرحباً(  اأغنية  اأجنحها  كانت   ،)10  Top( �شمن 
حب  ق�شة  حتكي  وكانت   ،1984 العام  اأطلقها  التي 
عن  بعيداً  ريت�شي  بلغه  ال���ذي  امل���دى  اأظ��ه��رت  رقيقة 

جذور مو�شيقى )اآر اأندبي( التي بداأ بها.
 )10  Top( اأغاٍن اأخرى �شمن كان لريت�شي ثالث 
للعام 1984 هي )ملت�شق بك(، )اجلري مع الليل(، 
1985 غ��ّن��ى الأغ��ن��ي��ة  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ود(. ويف  )حم���ب 
)قل  ع��ن��وان  حملت  بي�شاء(  )ل��ي��ايل  لفيلم  الرئي�شة 
اأنت - قل اأنا(، وفاز بها بجائزة )اأو�شكار(، كما احتلت 
الوليات  الأغ��اين( يف  )اأف�شل  قائمة  الأول يف  املركز 
امل��ت��ح��دة، وب��ق��ي��ت ع��ل��ى ال��ق��ّم��ة لأرب���ع���ة اأ���ش��اب��ي��ع، كما 
واأ�شبحت الأغنية الأوىل للعام 1985 طبقاً لقائمة 
اأف�شل 100 اأغنية اأعدتها جملة )بيل بورد(. ومنها 
)ال��ب��وب( مايكل جاك�شون يف  م��ع ملك  ت��ع��اون  ح�شل 
الأغنية اخلريية )نحن العامل( فاحتلت املركز الول 

يف )قائمة الأغاين(.
على  )الرق�ض  البوم  ريت�شي  اأطلق   1986 العام  يف 
اأغانيه  واحتلت  وا�شعاً،  انت�شاراً  حقق  ال��ذي  ال�شقف( 
امل���رات���ب الأوىل يف ق��ائ��م��ة )اأف�����ش��ل الأغ�����اين( داخ��ل 
اأمريكا. وبحلول العام 1987 كان التعب قد نال من 
ريت�شي، فاعتنى به والده املتواجد يف )األباما( اإىل اأن 
فارق احلياة العام 1990، ليعود بعدها ريت�شي يف عام 
األبوم )العودة  1992 اإىل الت�شجيل والغناء م�شدراً 

للمواجهة( الذي جمع بع�ض اأف�شل اأغانيه.

اأدن��ى  اإىل  الفني  ن�شاطه  انخف�ض  احل��ني  ذل��ك  ومنذ 
باألبوم  ال�شمت  حاجز  ك�شر   1996 العام  يف  اإذ  حد، 
اأي تغيري  الكلمات( الذي قاوم فيه  )اأعلى �شوت من 
اأو يف مو�شيقى )الهوب( اخلا�شة بالعقد  يف الأ�شلوب 
ال�شابع، والتزم بدًل من ذلك بطريقة مو�شيقى الروح 
امل�شنوعة مبهارة، والتي اأ�شبحت تعرف مبو�شيقى )اآر 

اأندبي( املعا�شرة.
)اأع��ل��ى  مثل  الت�شعينات  يف  ريت�شي  األ��ب��وم��ات  ف�شلت 
���ش��وت م��ن ال��ك��ل��م��ات( و)وق�����ت( يف م�����ش��اه��اة النجاح 
احلديثة  األبوماته  وبع�ض  الأوىل  لأعماله  التجاري 
اأ�شلوبه  اإىل  فيه  عاد  ال��ذي  احلياة(  اإىل  )العودة  مثل 
الأق�����دم وح��ق��ق جن��اح��اً يف اأوروب������ا، ل��ك��ن ك���ان جناحه 
متوا�شعاً داخل الوليات املتحدة. ومنذ العام 2004 
يف  الأوىل  ال�شتة  املراكز  اأح��د  احتلت  اأغنية   40 اأنتج 

اململكة املتحدة.

�شهرة طويلة االأمد
)اجل��ري  و  )ريت�شي(  اأغنيتي  و�شع   2002 العام  يف 
ب��ع��ن��وان  ف��ي��دي��و  ل��ع��ب��ة  ال��ل��ي��ل( كمو�شيقى ���ش��م��ن  م��ع 
)اجل��رمي��ة ال��ك��ربى اأوت���و- مدينة ال��رذي��ل��ة(، لكن مت 
رفع الأغنية عن الن�شخ املتاأخرة من اللعبة. ويف العام 
اآي���دول( حيث مت  )كانديان  برنامج  2004 ظهر يف 

اأداء اأغانيه داخل الربنامج.
2004 ظهر م��ن جديد  ال��ع��ام  ويف وق��ت لح��ق م��ن 
وق��ام  غ��ري(،  )ت��وب  الربيطاين  ال�شيارات  برنامج  يف 

امل�شيف جريمي كالرك�شون باإجراء املقابلة معه.
2005 غّنى ريت�شي مع كيني  ويف نوفمرب من العام 
روجرز يف برنامج )كرو�ض رودز(، ومت خالل احللقة 

التطرق اإىل �شداقتهما داخل وخارج عامل املو�شيقى.
يف  الرئي�شية  ة  املن�شّ على  غّنى   2006 مايو   7 ويف 
م��ه��رج��ان )ن��ي��واورل��ي��ن��ز ج��از اآن��ده��ريي��ت��ي��ج(، وح���ّل يف 
بوعكة  اأ�شيب  ال��ذي  دومينو  انطوان  حمل  املهرجان 

�شّحية.
اأطلق ريت�شي األبومه الثامن الذي قام بت�شجيله داخل 
ا�شتديو حمل عنوان )قادم للوطن( بتاريخ 12 �شبتمر 
ب��ع��ن��وان  ب��الأل��ب��وم  الوىل  الأغ��ن��ي��ة  وك��ان��ت   ،2006

 2006 ي��ول��ي��وم  يف  ت�شويقها  مت  اإذ  ح���ّب���اً(،  )اأ���ش��م��ي��ه 
املتحدة خالل ع�شر  الوليات  اأغنية يف  اأ�شهر  لت�شبح 
كليب  الفيديو  طريقة  على  �شّورها  حينها  �شنوات، 
الفيديو  يف  ريت�شي  ن��ي��ك��ول  بالتبني  اب��ن��ت��ه  وظ��ه��رت 

كخلفية لالألبوم.
ويف 9 �شبتمر 2006 قام ريت�شي بدور امل�شيف وغّنى 
ع��ل��ى ال���ه���واء يف ال��ربن��ام��ج ال��ت��ل��ف��زي��وين ال��ربي��ط��اين 
غّنى  �شهرين  وبعد  ريت�شي(،  ليونيل  م��ع  )م�شاهري 
بدورته  )غ��رام��ي(  جوائز  حفل  برنامج  يف  )مرحباً( 

التا�شعة والربعني.
ومع حلول 25 نوفمرب 2007 كان ظهوره مفاجئاً يف 
احللقة النهائية من برنامج )اأو�شرتاليان اآيدل(، كما 
الليل(،  اأوبرا �شيدين( ليغني )طوال  و�شارك يف )دار 
واأي�شاً قام بالتربع ل�شالح احلملة الرئا�شية للرئي�ض 

الأمريكي احلايل باراك اأوباما العام 2008.
 21 رق��م  ال�شخ�شية  ك��ان ريت�شي   2008 2 مايو  يف 
)اإي�����را غ��ري���ش��وي��ن(  ال��ت��ي تت�شلم ج��ائ��زة )ج�����ورج( و 
لأف�������ش���ل اجن��������ازات ط������وال ال���ع���م���ر، وذل������ك يف ح��ف��ل 
موؤ�ش�شة  تقيمه  ال��ذي  ال�شنوي  الربيعية(  )الأغ��ن��ي��ة 

.)UCLA(
يف  بالغناء  ريت�شي  ���ش��ارك   2008 دي�شمرب   31 ويف 
اجلديد،  العام  بع�شية  احتفاًل  �شكوير(  )ت��امي  �شاحة 
وغ��ّن��ى يف ب��رن��ام��ج )ام��ري��ك��ان اآي����دل( م��ع املغني داين 
)ف��ق��ط  األ���ب���وم���ه  اط���ل���ق   2009 رب���ي���ع  ويف  غ���وك���ي. 

اذهب(.
ويف 7 يوليو 2009، قّدم ريت�شي اأغنية )حمّبة اهلل( 
 30 ويف  مايكل جاك�شون،  التذكارية على  ال�شالة  يف 
مايو 2010 �شارك بالغناء يف )يوم الذكرى الوطني( 
ال��ولي��ات  ال��ذي��ن م��ات��وا يف �شبيل  و)ذك�����رى اجل��ن��ود 
اأغنيتي  م��ق��ّدم��ا  وا�شنطن  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة( 

)مرتبط بك( و )اأمريكا اجلميلة(.
بجولة  وق��ام   2011 العام  اأ�شرتاليا  اإىل  ريت�شي  عاد 
غنائية مع الفنان غاي �شيبا�شتيان طوال �شهري مار�ض 
واأبريل من اجل جمع تربعات مل�شاعدة املت�شررين من 

في�شانات ا�شرتاليا و زلزال نيوزيلندا.
2012 اطلق ريت�شي األبومه العا�شر  26 مار�ض  ويف 

ب��ع��ن��وان )ت��ا���ش��ك��ي��ن��ي( و���ش��ّم 13 اأغ��ن��ي��ة م��ن اغ��ان��ي��ه 
فحققق  )الريغي(،  جنوم  مع  غّناها  والتي  الناجحة 
الألبوم املركز الأول بالن�شبة لألبوماته �شمن قائمة 
)بيل بورد( لأف�شل 200 األبوم يف امريكا، وباع اأكرث 
من مليون ن�شخة ليفوز باأ�شطوانة بالتينية، بعد �شتة 
منذ  يحققه  مل  ما  وه��و  اللبوم  اطالقه  من  ا�شابيع 

اكرث من 25 عاماً.
يف 10 يونيو من عام 2012 ظهر ريت�شي مع كيني 
روجرز يف مهرجان )بونارو املو�شيقي( لي�شاركه اأغنية 
)�شيدة(، وقدما �شوية اأغنية )طوال الليل(. ويف 17 
يونيو من العام 2012 اأطل �شيف �شرف يف برنامج 
)Voice The( يف اأ�شرتاليا، وغّنى )�شهل( مع زوج 
التي  املرة الوىل  نويل مادين، وكانت هذه هي  ابنته 

يغّني بها الثنان.
 The( برنامج  يف  ريت�شي  اأعلن  املا�شي  يونيو   7 يف 
show today( الذي تنتجه )NBC( اأنه �شيبداأ 
)ه��ول��ي��وود(  يف  املقبل  �شبتمر   18 يف  غنائية  ج��ول��ة 
يف  املقبل  اكتوبر   18 يف  وتنتهي  )ف��ل��وري��دا(  ب��ولي��ة 
)لو�ض اأجنلي�ض( بولية )كاليفورنيا(، هي الأوىل يف 
اأمريكا ال�شمالية خالل عقد من الزمن بعنوان )كل 

الأغنيات الناجحة طوال الليل(.

زواجه وانف�شاله 
ب��ري��ن��دا  م���ن  ري��ت�����ش��ي  ت����زوج   1975 اك��ت��وب��ر   18 يف 
1986 دخل يف عالقة مع ديان  ه��اريف، لكنه يف عام 
الك�شندر رغ��م زواج��ه، لينف�شل عن زوجته ه��اريف يف 
عاماً.   18 دام  زواج  بعد   1993 ع��ام  اأغ�شط�ض   19
ليتزوج من الك�شندر يف 21 دي�شمرب 1995 وينجب 
اأ�شماها  وطفلة  بروكمان(  )مايلز  اأ�شماه  طفاًل  منها 
ع��ام  ي��ن��اي��ر  يف  بع�شهما  ع��ن  انف�شال  ث��م  )���ش��وف��ي��ا(، 

.2004
يف العام 1983 تبّنى ريت�شي مع زوجته الأوىل هاريف 
اأحد  ابنة  فتاة تدعى )نيكول كاميل �شكوفيدو( وهي 
عامني،  العمر  م��ن  البالغة  )ليونيل(  فرقة  اع�شاء 
�شن  ب��ل��غ��ت  ان  اإىل  اب��ن��ت��ه��م��ا،  ك��ان��ه��ا  برتبيتها  ف��ق��ام��ا 

التا�شعة ليكمال الجراءات القانونية يف التبني.
عندما  ج���ّداً  ري�شتي  ا�شبح   2008 يناير   21 ويف 
رزق����ت ن��ي��ك��ول م���ن زوج���ه���ا امل��غ��ن��ي ال��رئ��ي�����ش��ي لفرقة 
اأ�شمتها )ونرت  �شارلوت( جويل ماديني بطفلة  )غود 
 9 بتاريخ  اآخ��ر  بطفل  اأي�شاُ  ماديني(، لريزقا  ريت�شي 
ميدنايت  جيم�ض  )���ش��ب��ارو  اأ���ش��م��ي��اه   2009 �شبتمر 
ماديني(. ومع هذا كله مل يبتعد ريت�شي عن عالقاته 

الغرامية.
 

األبوماته الغنائية
• 1982 )ليونيل ريت�شي(

• 1983 )ل ميكنني ان اأبطئ(
• 1986 )الرق�ض على ال�شقف(
• 1992 )العودة اإىل الواجهة(

• 1996 )اعلى �شوت من الكلمات(
• 1998 )الوقت(

• 2000 )العودة اإىل احلياة(
• 2004 )من اجلك فقط(

• 2006 )العودة للوطن(
• 2009 )فقط اذهبي(

• 2012 )تا�شكيفي(

اأعماله ال�شينمائية
• 1977 )�شكوت جوليني(

• 1978 )احلمدهلل اأنه يوم اجلمعة(
• 1990 )الرجي مع الليل(

• 1991 فيلم وثائقي )احلقيقة(
• 1996 )زوجة الواعظ(

• 1998 )املنبوذ(
• 2007 )عائلة �شيمب�شون(

• 2011 )من تعتقد انك تكون؟(
ال�شقف  على  الرق�ض  ريت�شي(:  )ليونيل   2011  •
 BBC وهو اجلزء الرابع من م�شل�شل وثائقي انتاج

وا�شاطري املو�شيقى ال�شمر يف الثمانينات
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وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/19   املودعة حتت رقم  176874 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم اآر ام جيه بارترز اإل بي . 
 وعنوانه   641 الفا درايف ، بيت�شربج ، بي ايه 15238،  الوليات املتحدة الأمريكية . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 توفري اإ�شتخدام موؤقت لربجميات غري قابلة للتحميل يف جمال اإدارة �شل�شلة الإمداد ولوج�شتيات النقل و 

التخزين يف امل�شتودعات يف الفئة 42  .
  الواقعة بالفئة : 42 

و�شف العالمة : الكلمة  ARMADA  كتبت باحلروف الالتينية  .
 ال�ش��رتاطات :   

 فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

التجارية وبراءات  املتحدة للعالمات  الت�شجيل / اخلدمات  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/5 املودعة حتت رقم  176330 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�شم      فارماتون ا�ض ايه . 
 وعنوانه فيا موليني ، 6934 بيوجيو ، �شوي�شرا . 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات �شيدلنية و مواد حمية معدة لالإ�شتخدام الطبي ؛ مكمالت غذائية حتتوي على فيتامينات 
ومعادن وعنا�شر مبقدار �شئيل مبفردها اأو جمتمعة مع خال�شات نباتية واأحما�ض دهنية وحوام�ض اأمينية 

و بروبايوتك .
 5  الواقعة بالفئة 

ر�شم لرجل و اإمراأة باللون الربتقايل مي�شك اأحدهما يد الأخر يحيطهما قو�شان باللون  و�شف العالمة 
اللون  باللون الربتقايل يعلوها  تلة  باللون الربتقايل وخلفهما  اأر�شية  الأخ�شر ومي�شيان على  و  الأبي�ض 
الأخ�شر مع جنمة م�شيئة باللون الف�شي وجميعهم داخل اإطار عمودي م�شتطيل ال�شكل يعلوه خط اأخ�شر 

بطريقة مميزة .
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

التجارية وبراءات  املتحدة للعالمات  الت�شجيل / اخلدمات  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/15 املودعة حتت رقم  176607 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�شم مريك �شارب اآند دوم كورب . 
وعنوانه وان مريك درايف ، وايتهاو�ض �شتي�شن ، اإن جيه 08889 ،  الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات �شيدلنية لالإ�شتخدام الب�شري .

 5  الواقعة بالفئة 
الكلمة   OMPTERA   كتبت باحلروف الالتينية  . و�شف العالمة 

ال�ش��رتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/2 املودعة حتت رقم  176185 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�شم      لنغهام هوتيلز انرتنا�شيونال ليميتد . 
وعنوانه الطابق 33 ، جريت اإيجل �شنرت ، 23 هاربورد رود ، وان�شاي ،  هونغ كونغ .

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
و  التجارية  الأعمال  املعلومات عن  ؛  الفنادق  و  الأعمال  اإدارة  ؛  الإ�شت�شارة  الأعمال وخدمات  اإدارة  خدمات 
الإ�شتف�شارات )الإ�شتعالم( عن الأعمال التجارية ؛ خدمات امل�شاعدة يف الأعمال ؛ خدمات مركز   الأعمال 
و  التجارية  لالأغرا�ض  التجارية  واملعار�ض  املعار�ض  تنظيم  ؛  الفنادق  اأعمال  اإدارة  ؛  الت�شويقي  البحث  ؛ 
؛ خدمات  الإعالنية  امل�شاحات  تاأجري  ؛  الرتويج  و  الإع��الن  و   ، الدعاية  و   ، الت�شويق  ؛ خدمات  الإعالنية 
جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري )ماعدا نقلها( ، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها 
عند احلاجة فيما يتعلق بالأطعمة وامل�شروبات  ومنتجات الإ�شتحمام و اجلمال  واملطبوعات و القرطا�شية 
واملالب�ض و اإك�ش�شوارات املالب�ض  والأفالم  ومنتجات الن�شيج  و املنتجات اجللدية  ومنتجات الأزهار ؛ ترويج 
املبيعات )لالآخرين( ؛ توزيع وبيع الب�شائع ؛ خدمات املعلومات والن�شح املتعلقة باخلدمات �شابقة الذكر .  

 35  الواقعة بالفئة 
و�شف العالمة العبارة THE LANGHAM  كتبت باحلروف الالتينية وحتتها خط ويف الأعلى �شكل 

دائري اأ�شود اللون يقطعه خط متعرج ابي�ض اللون وكتب عليه احلرف L  باللون الأبي�ض بطريقة مميزة .
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/2/15 املودعة حتت رقم  169327 
 تاريخ اإيداع الأولوية  2011/8/15  

 با�شم      مكالوجلني جورملي كينج كومبني  . 
وعنوانه 8810 تينث اأفينيو نورث ، مينيابولي�ض ،  ميني�شوتا 4372- 55427 ، الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مبيدات احل�شرات ومبيدات الآفات ومنظمات منو احل�شرات وطاردات احل�شرات يف الفئة العاملية رقم )5( .

 5  الواقعة بالفئة 
وقد  الالتينية  باحلروف  كتبت    MGK insect control solutions العبارة  و�شف العالمة 
اأ�شكال  MGK  بحجم كبري وعلى ي�شاره ر�شم ل�شكل كروي حماط بقو�ض يحوي  كتب الرتكيب احلريف 
والأخ�شر  الأ�شود  باللون  والكل    Insect Control Solutions  كروية ويف الأ�شفل كتبت عبارة

والرمادي والأبي�ض بطريقة مميزة .
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/15 املودعة حتت رقم  176612 
 تاريخ اإيداع الأولوية 

با�شم �شا�شينرتو � كومري�شيو دي تيك�شتيز، ا�ض.ايه.
 وعنوانه �شينرتو اإمربي�شاريال دي تاليدي ، اإي�شرتادا اأوكتافيو ، باتو ، رقم 177 ، اإيديفي�شيو ايه ، اأرمازم 3 

، 723-2785 كا�شكاي�ض ، الربتغال .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات �شيدلنية وبيطرية ، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية ، مواد حمية معدة لال�شتعمال الطبي 
، واأغذية للر�شع والأطفال ؛ ل�شقات ومواد �شماد ؛ مواد ح�شو الأ�شنان ، و�شمع طب الأ�شنان ؛ مطهرات ، 

م�شتح�شرات لإبادة الهوام واحل�شرات ال�شارة ، مبيدات فطريات ومبيدات الأع�شاب ال�شارة .
 5  الواقعة بالفئة 

الكلمة   SACOOR HEALTH كتبت باحلروف الالتينية  .   و�شف العالمة 
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

التجارية وبراءات  املتحدة للعالمات  الت�شجيل / اخلدمات  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/8   املودعة حتت رقم  176347 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم اآليان�ض لوندري �شي�شتيمز اإل اإل �شي . 
وعنوانه  �شيبارد �شرتيت ، ريبون ، ولية وي�شكون�شني 0990-54971 ،  الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الآت ع�شر املالب�ض يف الغ�شالت ؛ الآت كهربائية لغ�شل وجتفيف املالب�ض و اأجزاءها املكونة لها يف الفئة 7 .

 الواقعة بالفئة : 7 
و�شف العالمة : الكلمة eBoost  كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة .  

 ال�ش��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/15 املودعة حتت رقم  176609 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�شم      مريك �شارب اآند دوم كورب . 
وعنوانه وان مريك درايف ، وايتهاو�ض �شتي�شن ، اإن جيه 08889 ،  الوليات املتحدة الأمريكية .

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 م�شتح�شرات �شيدلنية لالإ�شتخدام الب�شري .

 5   الواقعة بالفئة 
الكلمة   TAPTIQOM  كتبت باحلروف الالتينية  . و�شف العالمة 

 ال�ش��رتاطات : 
 فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

التجارية وبراءات  املتحدة للعالمات  الت�شجيل / اخلدمات  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/2 املودعة حتت رقم  176187 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�شم لنغهام هوتيلز انرتنا�شيونال ليميتد . 
وعنوانه الطابق 33 ، جريت اإيجل �شنرت ، 23 هاربورد رود ، وان�شاي ،  هونغ كونغ .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الفنادق و املطاعم ؛ خدمات توفري اأماكن اإقامة وغرف لالإقامة املوؤقتة ؛ خدمات حجز الفنادق و 
املطاعم ؛ خدمات توفري الأطعمة و امل�شروبات يف املاآدب ؛ خدمات التموين ؛ خدمات �شالت تقدمي البوظة 
)الآي�ض كرمي( ؛ خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة و ال�شطائر )ال�شندوي�شات( ؛ خدمات   املقاهي ؛ 

تنظيم و اإدارة املاآدب ؛ توفري ت�شهيالت اإقامة املوؤمترات .
 43  الواقعة بالفئة 

THE LANGHAM  كتبت باحلروف الالتينية وحتتها خط ويف الأعلى  العبارة  و�شف العالمة 
L  باللون الأبي�ض بطريقة  اأ�شود اللون يقطعه خط متعرج ابي�ض اللون وكتب عليه احلرف  �شكل دائري 

مميزة .
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

التجارية وبراءات  املتحدة للعالمات  الت�شجيل / اخلدمات  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع  بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/5   املودعة حتت رقم  176328 
 رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية   

 با�شم      فورواي لوجي�شتيك�ض �شوليو �شينز . 
وعنوانه �شويت 22 فريوايز بالزا ، 15- 13 فريوايز لني ،مونت اإيجكومب ، كوا زولو ناتال ،جنوب اإفريقيا .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل ؛ وتغليف وتخزين ال�شلع ؛ تنظيم الرحالت وال�شفر.

 الواقعة بالفئة : 39 
و�شف العالمة : الكلمة  FOURWAY كتبت باحلروف الالتينية .  

 ال�ش��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/9 املودعة حتت رقم  176387 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�شم ال�شيد / ديفيد اأتيا�ض 
 وعنوانه 125 كواي دي فاملي ، بات �شي ، 75010 ، باري�ض ، فرن�شا . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شاعات يد و اأدوات قيا�ض الوقت ؛ علب و �شناديق لأجهزة قيا�ض الوقت ، املعادن النفي�شة وكل خليط  منها ؛ 

جموهرات ، اأحجار كرمية ؛ اأدوات قيا�ض الوقت و اأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة .
 14  الواقعة بالفئة 

  Thirsty كتبت باحلروف الالتينية حيث كتبت كلمة    Thirsty WATCH و�شف العالمة العبارة
بحجم كبري و ر�شمت نقطة احلرف )i( على �شكل جنمة وحتتها كلمة  WATCH بحجم اأ�شغر بطريقة 

مميزة .
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/19    املودعة حتت رقم  176872 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم اآر ام جيه بارترز اإل بي . 
 وعنوانه  641 الفا درايف ، بيت�شربج ، بي ايه 15238،  الوليات املتحدة الأمريكية . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات اإدارة �شل�شلة الإمداد ؛ خدمات تبادل املعلومات عن الأعمال يف الفئة 35 .

 الواقعة بالفئة : 35 
و�شف العالمة : الكلمة  ARMADA  كتبت باحلروف الالتينية  .

 ال�ش��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/11  املودعة حتت رقم  176503 
تاريخ اإيداع الأولوية  

 با�شم �شام�شوجن الكرتونيك�ض كو. ، ليميتد 
وعنوانه 129 ، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ � جيو ،  �شيوون � �شي ،  جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ماكينات غ�شيل ال�شحون ؛ خالطات كهربائية لالأغرا�ض املنزلية ؛ غ�شالت مالب�ض كهربائية لالأغرا�ض 
؛  الكهربائية  للمكان�ض  خراطيم  ؛  الكهربائية  املكان�ض  اأكيا�ض   ، الروبوتية  الكهربائية  املكان�ض  ؛  املنزلية 
اأوتوماتيكية ؛ الآت تنظيف كهربائية ؛ الآت كهربائية لتلميع الأحذية ؛ مكان�ض تنظيف  غ�شالت �شحون 

كهربائية .
 7  الواقعة بالفئة 

و�شف العالمة العبارة  SMART CHECK كتبت باحلروف الالتينية  .
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/19   املودعة حتت رقم  176877 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم �شيكور هولدينجز اإنك . 
املتحدة  ال��ولي��ات   ،  33316 اإل  اإف   ، ل��ودرداي��ل  ف��ورت   ،13038 بريد  ، �شندوق  دراي���ف  اإي��ل��ري   2200 وعنوانه 

الأمريكية .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املعاجلة البيئية ، حتديداً ، تنظيف ومنع اإنت�شار وجمع الت�شربات الطارئة ؛ اإن�شاء و اإ�شالح و�شيانة 
الأنابيب البعيدة داخل البحار .

 الواقعة بالفئة : 37 
و�شف العالمة :  الكلمة  SEACOR  كتبت باحلروف الالتينية وعلى ي�شارها ر�شم �شكل كروي يقطعة 

خط مموج بطريقة مميزة  .
 ال�ش��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/15 املودعة حتت رقم  176603 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�شم      مريك �شارب اآند دوم كورب . 
وعنوانه وان مريك درايف ، وايتهاو�ض �شتي�شن ، اإن جيه 08889 ،  الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات �شيدلنية لالإ�شتخدام الب�شري .

 الواقعة بالفئة 5 
 و�شف العالمة الكلمة   COMVEO كتبت باحلروف الالتينية  . 

ال�ش��رتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/19   املودعة حتت رقم  176873 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم اآر ام جيه بارترز اإل بي . 
 وعنوانه   641 الفا درايف ، بيت�شربج ، بي ايه 15238،  الوليات املتحدة الأمريكية . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
؛  لالآخرين(  الب�شائع  وت�شليم  والنقل  التخزين  )حتديداً  النقل  ولوج�شتيات  الإم��داد  �شل�شلة  لوج�شتيات 

خدمات التخزين يف امل�شتودعات يف الفئة 39 .
 الواقعة بالفئة :39 

و�شف العالمة :الكلمة  ARMADA  كتبت باحلروف الالتينية  .
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

التجارية وبراءات  املتحدة للعالمات  الت�شجيل / اخلدمات  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/2 املودعة حتت رقم  176189 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�شم ذي كاميلوت جروب اإنرتنا�شيونال ، اإل اإل �شي . 
وعنوانه 45 روكفيلر بالزا ، �شويت 2000 ، نيويورك ،  اإن واي 10111 ، الوليات املتحدة الأمريكية .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الإ�شتثمارات املالية يف جمال الأ�شهم اخلا�شة ؛ خدمات الإدارة املالية ؛ خدمات الن�شح املايل ؛ خدمات اإدارة 

الإ�شتثمارات ؛ حتديداً اإدارة الأ�شول .
 36  الواقعة بالفئة 

العبارة THE CAMELOT GROUP  كتبت باحلروف الالتينية . و�شف العالمة 
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/2 املودعة حتت رقم  176182 
 تاريخ اإيداع الأولوية    

 با�شم لنغهام هوتيلز انرتنا�شيونال ليميتد . 
 وعنوانه الطابق 33 ، جريت اإيجل �شنرت ، 23 هاربورد رود ، وان�شاي ، هونغ كونغ . 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة العقارات ، تطوير العقارات ، تقييم العقارات ، تثمني   ، اإ�شتئجار وتاأجري العقارات ، وكالت العقارات 
التمويلية ؛ خدمات  ؛ اخلدمات  وال�شقق  املكاتب  تاأجري   ، العقارات  اإ�شتثمار   ، العقارات  �شم�شرة   ، العقارات 
اإ�شتثمار روؤو�ض الأموال ؛ خدمات التقييم املايل ؛  خدمات الن�شح و الإ�شت�شارة املتعلقة باخلدمات املذكورة 

اآنفاً .
 36   الواقعة بالفئة 

THE LANGHAM Residences  كتبت باحلروف الالتينية حيث  العبارة  و�شف العالمة 
كتبت   Residences الكلمة  الأ�شفل  ويف  خط  وحتتها  الو�شط  يف     THE LANGHAM كتبت
  L احل��رف  عليه  وكتب  اللون  ابي�ض  يقطعه خط متعرج  اللون  اأ�شود  دائ��ري  �شكل  الأعلى  بخط مميز ويف 

باللون الأبي�ض بطريقة مميزة .
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/25   املودعة حتت رقم  177091 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم      �شابينا فاري�شت  كو . ، ليميتد . 
وعنوانه  رقم 12 ارون – امرين رود ، كوينج ارون – امرين ، خيت بانكوكنوي ، بانكوك 10700 ، تايالند  . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، ، قم�شان نوم  ، تنانري   حتتية  ، قمي�شولت )�شرتات ن�شوية ق�شرية(  ، �شراويل داخلية  م�شدات لل�شدر 
، جميعها تقع  لل�شباحة  ، مالب�ض  التي تغطي اجل��ذع(  الألب�شة  )ن��وع من  ب��ذلت للج�شم   ، للن�شاء  م�شدات 

�شمن الفئة 25 .
 الواقعة بالفئة : 25 

كلمة Sabinie   كتبت باحلروف الالتينية و اأعالها ر�شم كارتوين لفتاة مبت�شمة حتمل  و�شف العالمة : 
دمية على �شكل فاأرة بطريقة مميزة .

 ال�ش��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/31 املودعة حتت رقم  177368 
تاريخ اإيداع الأولوية 

 با�شم      بانا�شونيك كوربوري�شن  . 
وعنوانه 1006 ، اوازا كادوما ، كادوما � �شي ،   او�شاكا 8501 � 571 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ماكينات غ�شيل كهربائية لالأغرا�ض املنزلية والأجزاء والرتكيبات املتعلقة بها .

 7  الواقعة بالفئة 
و�شف العالمة العبارة )Aqua spin rinse( كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة

ال�ش��رتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933
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اأخبار ال�شاعة: ا�شت�شراف 
امل�شتقبل يف موؤمتر الطاقة 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن ا�شرتاتيجية الطاقة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة ات�شمت على مدى ال�شنوات املا�شية بالفاعلية والتزان والقدرة على 
القراءة ال�شحيحة ملعطيات احلا�شر و�شيناريوهات امل�شتقبل وهذا يعود اإىل 
اعتمادها على التخطيط القائم على روؤى علمية وا�شحة وقاعدة بيانات 
الإقليمي  امل�شتويني  على  الطاقة  ب�شوؤون  يتعلق  ما  لكل  ومتكاملة  دقيقة 
والعاملي وحتت عنوان ا�شت�شراف امل�شتقبل يف موؤمتر الطاقة قالت اإنه منذ 
ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم����ارات  مركز  ينظم   1995 ع��ام 
م���وؤمت���را ���ش��ن��وي��ا ح���ول ال��ط��اق��ة ي��ن��اق�����ض ف��ي��ه م�����ش��ت��ج��دات ه���ذه الق�شية 
و�شيناريوهات امل�شتقبل ب�شاأنها ويحر�ض على م�شاركة خرباء ومتخ�ش�شني 
متميزين يف هذا املوؤمتر �شواء من داخل دولة الإمارات العربية املتحدة اأو 
من خارجها وذلك من منطلق اإدراكه لأهمية بناء قاعدة علمية ومعلوماتية 
على  �شواء  التنمية  اإىل  بالن�شبة  احليوي  املجال  هذا  يف  ومتكاملة  �شاملة 
مركز  ي�شدرها  التي  الن�شرة  واأ���ش��اف��ت   . العاملية  اأو  الإم��ارات��ي��ة  ال�شاحة 
الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية..اأنه من الإ�شارات املهمة وذات 
للدرا�شات والبحوث  الإم��ارات  اإق��دام مركز  اأن  الدللة يف هذا اخل�شو�ض 
عام  بعد  جاء  قد  الطاقة  حول  �شنوي  موؤمتر  تنظيم  على  ال�شرتاتيجية 
واحد من اإن�شائه يف عام 1994..مو�شحة اأن هذا ي�شري اإىل وعيه العميق 
باأهمية هذه الق�شية و�شرورة الر�شد العلمي لتطوراتها ومتغرياتها وهذا 
املا�شية على  ال�شنوات  الطاقة على مدى  يت�شح من حر�ض موؤمترات  ما 
اأمرين مهمني اأولهما التعر�ض للم�شتجدات على خريطة الطاقة العاملية 
ب�شاأن  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  ثانيهما  التقليدية  املو�شوعات  تكرار  بعيدا عن 
هذه امل�شتجدات مبا ي�شاعد على اتخاذ القرارات الفاعلة ب�شاأنها وال�شتعداد 
املبكر للتعامل معها ومع تداعياتها ونتائجها �شواء كانت اإيجابية اأو �شلبية. 
للطاقة  ع�شر  التا�شع  املوؤمتر  على  بو�شوح  ينطبق  �شبق  ما  اأن  واأو�شحت 
الذي يبداأ فعالياته اليوم الثالثاء التا�شع والع�شرين من اأكتوبر وي�شتمر 
حتى الغد برعاية كرمية من قبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
رئي�ض  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
املوؤمتر  يعقد  حيث  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز 
حت��ت ع��ن��وان على درج��ة كبرية م��ن الأه��م��ي��ة ه��و ال��وق��ود الأح��ف��وري غري 
التقليدي ثورة هيدروكربونية مقبلة بالنظر اإىل ما ميثله مو�شوع الوقود 
الأحفوري غري التقليدي من اأهمية وما يثريه من ت�شاوؤلت كثرية حول 
تاأثريه يف خريطة الطاقة العاملية ب�شكل عام ويف دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية ويف مقدمتها دولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل خا�ض. 
اأهمية موؤمترات الطاقة  اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الفتتاحي  واأكدت 
التي ينظمها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية منذ عام 
الهتمام  يف�شر  ما  وهذا  ال�شاأن  هذا  لعبته يف  الذي  املهم  والدور   1995
الكبري بهذه املوؤمترات ومناق�شاتها والدرا�شات التي تقدم فيها وذلك من 
قبل الأو�شاط احلكومية والبحثية يف العامل كله حيث اأ�شبحت كتب مركز 
الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية ودرا�شاته حول ق�شية الطاقة 

مراجع اأ�شا�شية ل�شناع القرار والباحثني واملهتمني بهذه الق�شية.

ينطلق بدبي االأحد برعاية د. را�شد بن فهد 
موا�شفات تكمل ا�شتعداداتها ل�شت�شافة 

املوؤمتر اخلليجي الأول لل�شالمة بال�شيارات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�شتعداداتها  موا�شفات  واملقايي�ض  للموا�شفات  الإم����ارات  هيئة  اأكملت 
ل�شت�شافة املوؤمتر اخلليجي الأول لل�شالمة يف ال�شيارات الذي ينطلق يف 
الدكتور  برعاية معايل  وي�شتمر على مدى يومني  املقبل  الأح��د  يوم  دبي 

را�شد احمد بن فهد وزير البيئة واملياه رئي�ض جمل�ض ادارة الهيئة.
وق���ال ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض حم��م��د ���ش��ال��ح ب���دري م��دي��ر ع���ام هيئة الإم�����ارات 
بالتن�شيق  الم���ارات  دول��ة  اأن  بالوكالة  موا�شفات  واملقايي�ض  للموا�شفات 
لتحديث  الدولية  املوا�شفات  بدرا�شة  تقوم  التعاون  باقى دول جمل�ض  مع 
املوا�شفات  درا���ش��ة  ا�شتمرارية  اإىل  م�شريا  املعتمدة  اخلليجية  املوا�شفات 
واللوائح الدولية فى �شوء ما مت مناق�شته فى الندوة للو�شول اىل اف�شل 
التعاون م�شريا  التى تنا�شب دولة الم��ارات ودول جمل�ض  العاملية  املعايري 
اإىل اأن هذا املوؤمترتعد ياأتي �شمن �شل�شلة من املوؤمترات والندوات وور�ض 
على  املركبات  فى  ال�شالمة  موا�شفات  ملناق�شة  موا�شفات  تنظمها  العمل 
املوؤمتر  اأن هذا  اأن  التعاون.  وذكر  الدولة وم�شتوى دول جمل�ض  م�شتوى 
جمل�ض  لدول  التقيي�ض  هيئة  مع  بالتعاون  موا�شفات  تنظمه  الذي  الهام 
التعاون لدول اخلليج العربية �شي�شارك فيه اكرث من 200 م�شئول وخبري 
دويل وحملي من القطاعات احلكومية واخلا�شة واأبرزها هيئات التقيي�ض 
واجلهات  امل��رور  اإدارات  و  الداخلية  ووزارات  والتجارة  ال�شناعة  ووزارات 
التعاون  جمل�ض  ب��دول  امل�شتهلك  حماية  وجمعيات  والرقابية  الت�شريعية 
وجهات الرتاخي�ض واملرور بالإمارات وهيئات ودوائر الطرق واملوا�شالت 

بالدولة وال�شركات امل�شنعة لل�شيارات ووكالء �شركات ت�شنيع ال�شيارات.

املركزي العماين يطرح لالكتتاب اإ�شدارًا بـ 100 
مليون ريال من �شندات التنمية احلكومية

•• م�سقط-وام:

التنمية  �شندات  44 من  الإ�شدار رقم  العماين ام�ض  املركزي  البنك  طرح 
احلكومية لالإكتتاب بقيمة 100 مليون ريال عماين تبلغ مدة ا�شتحقاقها 
اأو�شح يف  اأن البنك  خم�ض �شنوات. وذكرت وكالة الأنباء العمانية العمانية 
بيانه ام�ض اأن باب الإكتتاب التقدم بالعطاءات �شيفتح خالل الفرتة من 10 
املوافق  الثالثاء  امل��زاد �شيعقد يوم  املقبل..واأن  18 من �شهر نوفمرب  حتى 
19 من نف�ض ال�شهر . واأ�شار البيان اإىل اأن هذه ال�شندات الت�شوية �شت�شدر 
يف ال� 25 من نوفمرب املقبل وت�شتحق ال�شداد يف ال� 25 من �شهر نوفمرب 
مرتني  اجلديدة  ال�شندات  على  امل�شتحقة  الفائدة  دف��ع  و�شيتم   2018
25 من نوفمرب من كل عام حتى  25 من مايو وال���  يف العام وذل��ك يف ال� 
ا�شتحقاقها يف نوفمرب 2018 . واأكد البنك اأن ال�شندات �شت�شدر بطريقة 
خالل  من  بعطاءاتهم  التقدم  امل�شتثمرين  وعلى  فقط  التناف�شي  الكتتاب 
البنوك العاملة يف ال�شلطنة خالل فرتة الكتتاب. و�شيقبل البنك املركزي 
العماين الطلبات املقدمة من اأ�شحاب العطاءات بخالف البنوك املوؤ�ش�شات 
غري امل�شرفية والأفراد التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماين اأو اأكرث اإذا ما 

رغبوا يف ذلك على اأن تكون معتمدة من البنوك التي يتعاملون معها . 

برعاية بلدية مدينة اأبوظبي وم�شاركة اأكرث من 300 خبري وخمت�ص

املوؤمتر واملعر�ض ال�شاد�ض للمواد اجليو ال�شناعية يبداأ فعالياته يف اأبوظبي 

ارتفاع عدد نزلء املن�شاآت الفندقية يف اأبوظبي ليقارب حاجز مليوين نزيل خالل ت�شعة اأ�شهر

•• اأبوظبي-الفجر: 

حت���ت رع���اي���ة ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اب��وظ��ب��ي، 
انطلقت ام�ض فعاليات املوؤمتر واملعر�ض 
ال�������ش���اد����ض ل���ل���م���واد اجل���ي���و ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
ال����ذي   2013 الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق  يف 
املتخ�ش�شة  الأمل��ان��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  تنظمه 
كيه  )اإ����ض  البال�شتيكية  ال�شناعات  يف 
300 خبريا  زد(، وي�شارك به اأكرث من 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  من  وعدد  وخمت�شا 
يف  املدنية  الهند�شة  وط��الب  واملهتمني 

كليات التقنية العليا.
ي��وم��ني يف  امل��وؤمت��ر على م��دى  و ينعقد 
ف��ن��دق ف��ريم��ون��ت ب���اب ال��ب��ح��ر ، ليكون 
ال���ت���ق���وي���ة  رواد  ل����ش���ت���ق���ط���اب  م����ن����ربا 
�شرحا  لتقدمي  لالأرا�شي  ال�شطناعية 
والتو�شع  ال��ت��ط��ورات  اح��دث  ع��ن  �شافيا 
الت�شليح  ���ش��وق  ي�شهده  ال���ذي  ال�����ش��ري��ع 
ال�������ش���رق  ال����ش���ط���ن���اع���ي الر�������ش������ي يف 

الو�شط. 
كما ي�شكل منا�شبة مثالية لتبادل املعارف 
اأح�����دث م���ا تو�شلت  واخل�����ربات وت��ب��ن��ي 
جمال  يف  وتوظيفها  التكنولوجيا،  اإليه 
المر  الطبيعية،  امل��وارد  على  املحافظة 
يف  تطبيقه  على  البلدية  حتر�ض  ال��ذي 

كافة م�شاريعها.
وف�����ش��ال ع���ن ال���رتك���ي���ز ع��ل��ى م�����ش��اري��ع 
البيئية  والتطبيقات  التحتية  البنية 
ب��امل��ن��ط��ق��ة، ���ش��ي�����ش��ه��م امل��ع��ر���ض ال����دويل 
امل�����ش��اح��ب لأع���م���ال امل���وؤمت���ر يف اإح����داث 
طفرة نوعية يف م�شاريع البناء يف جميع 
ومتديد  قيمتها  وزي��ادة  املنطقة،  اأنحاء 

عمرها الفرتا�شي اإىل حد كبري.
 ، واكد املهند�ض عي�شى مبارك املزروعي 
التحتية  البنية  لقطاع  التنفيذي  املدير 
واأ�����ش����ول ال��ب��ل��دي��ة ب���الإن���اب���ة يف ب��ل��دي��ة 
الفتتاحية  كلمته  يف  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ان   ، امل����وؤمت����ر  لأع����م����ال 
هدفا  ال�شتدامة  م��ن  ات��خ��ذت  اأب��وظ��ب��ي 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا ، ت��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه م��ن��ظ��وم��ة 
وت�شعى  وامل�شتقبلية،  احلالية  م�شاريعها 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات��ه��ا ، م���ن خ��الل 
الرتقاء بكفاءة امل�شاريع وحت�شني الأداء 
، والو�شول  التقنيات  اأحدث  ، وا�شتثمار 

اإىل اأع���ل���ى ح���د م���ن ج�����دوى امل�����ش��اري��ع 
وع��م��ره��ا الف���رتا����ش���ي، وب��ال��وق��ت ذات��ه 
اأرقى م�شتويات البيئة وال�شحة  حتقيق 
، و خف�ض ا�شتهالك الطاقة  وال�شالمة 
،وتقنني امل��واد الأول��ي��ة ، وق��د جنحت يف 
م�شاريعها  يف  ال�شتدامة  مبادئ  تطبيق 
التحتية  البنية  م�شاريع  يف  وب��الأخ�����ض 
من  امل��زي��د  لتحقيق  ق��دم��ا ً  ومت�����ش��ي   ،

اأهداف ال�شتدامة بكافة اأ�شكالها .
تت�شرف  ابوظبي  بلدية مدينة  ان  وقال 
ياأتي تعبريا عن  والذي  املوؤمتر  برعاية 
كهدف  ال�شتدامة  مبتطلبات  التزامنا 
م�شاريعنا  ح��ا���ش��ر  اأ���ش��ا���ش��ه  ع��ل��ى  ن��ب��ن��ي 
املواد  موؤمتر  ان  اىل  وا�شار   ، وم�شتقبله 
كربى  تظاهرة  اأ�شبح  ال�شناعية  اجليو 
ن��ط��اق  ع��ل��ى  اجليو�شينثتك�ض  ع���امل  يف 
مرتبة  يحتل  واأ�شبح  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
العلمية  امل��وؤمت��رات  نطاق  على  متقدمة 
كبرية  اآم���اًل  عليه  ون�شع   ، املتخ�ش�شة 
م���ن خ����الل اإ����ش���ه���ام���ه يف ت��ع��زي��ز ج���ودة 

امل�شاريع الإن�شائية اإقليميا. 
لهذا احلدث  البلدية  رعاية  اأن  وا�شاف 
ال��ذي يعدمن اه��م امل��وؤمت��رات يف جمال 

اجل��ي��و���ش��ن��ث��ت��ك�����ض يف ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
�شراكاتها  ب��ت��ع��زي��ز  اه��ت��م��ام��ه��ا  يعك�ض   ،
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مب���ا ي���خ���دم م�����ش��اري��ع 
حيث  وال���ش��ت��دام��ة،  ال�����ش��ام��ل��ة  التنمية 
التنمية  �شيا�شات  بتبني  ال���رائ���دة  ان��ه��ا 
ال�شاملة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ���ش��م��ن  امل�����ش��ت��دام��ة 
التي تنتهجها، وخططها ال�شرتاتيجية 
ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة 
الوثيقة بني كافة امل�شاريع التي تنفذها، 
وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ط��رح��ه��ا، واخل��دم��ات 
البيئية،  بالأبعاد  وربطها  تقدمها،  التي 
والج��ت��م��اع��ي��ة، والق��ت�����ش��ادي��ة، ب��ه��دف 
توظيف املوارد على الوجه الأكمل، جلعل 
مدينة اأبوظبي يف م�شاف املدن العاملية 
وق��ادرة  وجذابة  اآمنة  ببيئة  تتمتع  التي 
الق�شايا  الفاعلة لكافة  على ال�شتجابة 
الإم���ارة من  ت�شهده  ما  البيئية، يف ظل 
ين�شجم  ومب��ا  مت�شارعني  ومن��و  ت��ط��ور، 

مع خطتها للعام 2030. 
م��ن  ال����ع����دي����د  الآن  ن������رى  ان����ن����ا  وق�������ال 
التطورات والبحوث التجريبية التي مت 
موؤمتر  من  املا�شية  الن�شخ  يف  تقدميها 
اجل��ي��و���ش��ي��ن��ث��ي��ت��ك�����ض ب��ال�����ش��رق الأو����ش���ط 

اإدراج  يف  مت�شارع  وب�شكل  اأ�شهمت  وق��د 
التطبيقات  ���ش��م��ن  اجليو�شينثيتك�ض 
امل��ه��م��ة وال��ع��م��ل��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق 

الأو�شط . 
متكنت  ابوظبي  مدينة  بلدية  ان  واك��د 
الأر���ش��ي��ة  ال�����ش��ب��ك��ات  م��ن خ���الل تنفيذ 
يف ت�����ش��ام��ي��م ال���ط���رق م���ن ت��وف��ري اك��رث 
من100 مليون درهم خالل �شنتني يف 
اطالة  خالل  من  تنفذها  التي  امل�شاريع 
عمر الأر�شفة واحلد من انبعاثات ثاين 
اك�شيد الكربون ، وهذا يجعل من موؤمتر 
اجليو�شينثيتك�ض لل�شرق الأو�شط )جيو 
2013 ح��دث��ا ي��ت��وج��ب ح�����ش��وره  م���ي( 
على خرباء اجليو�شينثيتك�ض الوطنيني 

والدوليني.
املوؤمتر وخبري  رئي�ض  اأ�شقر،  وقال ر�شا 
الأع���م���ال ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ع���روف يف ه��ذا 
امل��ج��ال وامل�����ش��وؤول ع��ن تطوير الأع��م��ال 
للبال�شتيك  الأمل����اين  املعهد  اأن�شطة  يف 
)اإ�ض كيه زد( يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
اأه��م��ي��ة  ال��ع��ام  ه���ذا  يكت�شب  امل���وؤمت���ر  ان 
ال��ع��دي��د  اأن  ن��الح��ظ ح��ال��ي��ا  اإذ  خ��ا���ش��ة، 
التجريبية  والأب���ح���اث  ال��ت��ط��ورات  م��ن 

التي متت يف ال�شنوات اخلم�شة املا�شية، 
و�شعت ا�شتخدامات الت�شليح ال�شطناعي 
العملية  التطبيقات  يف  ليدخل  الأر�شي 
ال��ه��ام��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����ش���ط. 
ونظرا  لحظنا،  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
ل��ت��واف��ر امل������واد اخل�����ام امل���م���ت���ازة يف دول 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  مثل 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة و ق��ط��ر ، ت��وج��ي��ه 
ال��ك��ب��رية  ال�����ش��ن��اع��ات  ال��ك��ث��ري م���ن رواد 
قدراتهم الإنتاجية اإىل منطقة اخلليج، 
امل�شتثمرين الوطنيني  ما يحتم ح�شور 
وال���دول���ي���ني مل���وؤمت���ر وم��ع��ر���ض ال���دويل 
الأر�شي  ال�شطناعي  للت�شليح  ال�شاد�ض 

ملنطقة ال�شرق الأو�شط 2013.
الرئي�شيون  ال�شناعة  خ���رباء  اأن  وق���ال 
م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل ���ش��ي��ق��دم��ون 
اأوراق عمل يف جمال ال�شكك احلديدية 
والأَنفاق،  واملوانئ،  واملطارات،  والطرق، 
وحماية  ال�شناعية،  امل�شاريع  وتطوير 
امل��ي��اه، واح��ت��واء  امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة، واإدارة 
ال�شم�شية  الطاقة  وتطبيقات  النفايات، 
العالقة  ذات  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 

بالت�شليح ال�شطناعي الأر�شي.

•• اأبوظبي-وام:

امل��ن�����ش��اآت الفندقية يف  ن���زلء  ارت��ف��ع ع��دد 
اأب��وظ��ب��ي ل��ي��ق��ارب ح��اج��ز م��ل��ي��وين نزيل 
العام  من  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خ��الل 
احل���ايل وذل���ك بعد الإق��ب��ال املميز ال��ذي 
���ش��ه��دت��ه خم��ت��ل��ف م��ع��امل الإم������ارة خ��الل 
م��وؤ���ش��رات  م��ن  ع���دد  وف���ق  �شبتمرب  �شهر 
اأح�����دث  واأظ�����ه�����رت  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة.  الأداء 
ال��ت��ق��اري��ر ال�������ش���ادرة ع���ن ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي 
ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة و����ش���ول اأك����رث من 
اأب��وظ��ب��ي  ف��ن��ادق  اإىل  ن��زي��ل  ال���ف   226
قدرها  من��و  بن�شبة  �شبتمرب  �شهر  خ��الل 
من  ذات��ه  بال�شهر  مقارنة  املائة  يف   19
العام املا�شي ومنو عدد الليايل الفندقية 
بن�شبة 26 يف املائة لت�شل اإىل 714 األفا 
و577 ليلة . وبهذه املنا�شبة قال �شعادة 
اأبوظبي  عام هيئة  املهريي مدير  مبارك 
م�����ش��رورون  ن��ح��ن   .. وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
جدا بازدياد عدد نزلء املن�شاآت الفندقية 
يف الإمارة ل�شيما بعد ازدياد عدد الغرف 
اإىل  قيا�شا  امل��ائ��ة  يف   13 بن�شبة  امل��ت��اح��ة 
وارتفاع  املا�شي..  العام  من  ذاتها  الفرتة 
ليلة   3.16 اإىل  الإق��ام��ة  م��دة  متو�شط 
�شهر  ع���ن  امل���ائ���ة  6 يف  ن�����ش��ب��ت��ه��ا  ب����زي����ادة 
���ش��ب��ت��م��رب م���ن ال���ع���ام امل��ا���ش��ي . واأ����ش���اف 
على  العام  هذا  اهتمامنا  تركز  املهريي.. 
اجلديدة  والفعاليات  للمعامل  ال��رتوي��ج 
يف اأب��وظ��ب��ي الأم���ر ال���ذي ب��دا وا���ش��ح��ا يف 
والفنادق  املنتجعات  م��ن  العديد  افتتاح 
والوجهات ال�شياحية.. و�شنوا�شل اعتماد 
يف  هدفنا  لتحقيق  ال�شرتاتيجية  ه��ذه 
اأك��رث  اإىل  الإق��ام��ة  م��دة  اإط��ال��ة متو�شط 
اإىل ت�شحيح  ون��ت��ط��ل��ع  ل���ي���ال..  ارب���ع  م��ن 
ب��ع�����ض امل��ف��اه��ي��م اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي ت�����ش��ور 
اأب��وظ��ب��ي يف الأ����ش���واق ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى اأن��ه��ا 
ن��وؤك��د  اإذ  ون��ح��ن  مكلفة  �شياحية  وج��ه��ة 

•• دبي-وام:

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات  دول���ة  حققت 
دب��ي اجن��ازا  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  بهيئة  ممثلة 
عامليا جديدا ي�شاف اىل �شل�شلة اجنازاتها 

على امل�شتوى الفاخر لعرو�شنا ال�شياحية 
فاإننا ننوه اإىل اأ�شعارها التناف�شية مقارنة 
املقدمة  والت�شهيالت  مب�شتوى اخلدمات 
. واإنخف�ض معدل تكلفة الإقامة يف غرفة 
الت�شعة  الأ�شهر  خالل  باأبوظبي  فندقية 
املائة  يف   2 بن�شبة  العام  ه��ذا  من  الأوىل 
عن الفرتة ذاتها من العام املا�شي لي�شل 
114 دولرا  اإم��ارات��ي��ا  دره��م��ا   419 اإىل 

اأمريكيا .
فندقا   148 حاليا  اأب��وظ��ب��ي  وحتت�شن 
25 ال��ف��ا و671  و���ش��ق��ة ف��ن��دق��ي��ة ت��وف��ر 
غ��رف��ة ف��ن��دق��ي��ة وجن��ح��ت الإم�����ارة خ��الل 
ال��ع��ام  ه���ذا  م��ن  الأوىل  الت�شعة  الأ���ش��ه��ر 
و732  األفا   981 و  مليون  ا�شتقبال  يف 
امل��ائ��ة ع��ن عام  14 يف  زائ���را بن�شبة من��و 

2012. و�شاهمت هذه الزيادة يف ارتفاع 
يناير  مطلع  بني  الفندقية  الليايل  ع��دد 
25 يف امل��ائ��ة  ب��ن�����ش��ب��ة  ون��ه��اي��ة ���ش��ب��ت��م��رب 
الفا  و195  م��الي��ني  �شبعة  اإىل  لت�شل 
م��دة  متو�شط  ازداد  ك��م��ا  ل��ي��ل��ة..  و319 
الأوىل  الت�شعة  الأ���ش��ه��ر  خ���الل  الإق���ام���ة 
 3.13 اإىل  لي�شل  امل��ائ��ة  يف   10 بن�شبة 
الإ�شغال  ن�شبة  متو�شط  ارتفع  فيما  ليلة 
بن�شبة ثمانية يف املائة لي�شل اإىل 68 يف 
املائة. و�شجل اإجمايل العائدات الفندقية 
العام  من  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر  خ��الل 
ليبلغ  املائة  يف   18 بن�شبة  اجل��اري من��وا 
دولر  مليار  اإم��ارات��ي  دره��م  مليار   3.7
1.5 م��ل��ي��ار دره���م  اأم���ري���ك���ي وت��ت�����ش��م��ن 
اإماراتي و9 ر395 مليون دولر اأمريكي 

بن�شبة منو  وامل�شروبات  الأطعمة  عائدات 
عائدات  ن�شبة  ارتفعت  كما  املائة  يف   17
الغرفة الفندقية بواقع 6 يف املائة لت�شل 
114 دولرا  اإم��ارات��ي��ا  دره��م��ا   285 اإىل 
ال�شدد..  بهذا  امل��ه��ريي  وق��ال   . اأمريكيا 
نتطلع اإىل حتقيق عائدات فندقية قوية 
ب����داأت م��ع اإج����ازة ع��ي��د الأ���ش��ح��ى امل��ب��ارك 
مع  تعزيزها  و�شيتم  اأكتوبر  �شهر  خ��الل 
الفعاليات  من  للعديد  الإم���ارة  احت�شان 
ال��ك��ربى خ��الل ال��رب��ع الأخ���ري م��ن العام 
م��ث��ل ���ش��ب��اق ج���ائ���زة الحت������اد ل��ل��ط��ريان 
الكربى للفورمول 1 و�شل�شلة الفعاليات 
وال���ع���رو����ض امل��راف��ق��ة لح��ت��ف��الت ال��ي��وم 
الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة 
النزلء  ن�شبة  ارتفعت  اآخ��ر  جانب  م��ن   .

املرتبة  اىل  الهيئة  بو�شول  متثل  وال���ذي 
م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  والأوىل  ع��امل��ي��ا  ال���راب���ع���ة 
ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا يف �شهولة 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ك��ه��رب��اء ح�����ش��ب ن��ت��ائ��ج 
 2014 الأعمال  اأن�شطة  ممار�شة  تقرير 
الذي �شدر ام�ض عن البنك الدويل. ياأتي 
هذا الإجناز وفق توجيهات �شاحب ال�شمو 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دب���ي رع���اه اهلل وم��ق��ول��ت��ه ال���ذي اأك���د فيها 
ال�شاحة  على  نف�شها  فر�شت  الم���ارات  اأن 
ال��ع��امل��ي��ة ب�����ش��ب��ب ف����رق ال��ع��م��ل الحت���ادي���ة 
واح��دة  نحل  كخلية  تعمل  التي  واملحلية 
وفق روؤية واحدة متتد لعام 2021 ووفق 
تخ�شع  وخطط  وا�شرتاتيجيات  اج��ن��دات 
وفق  والتقييم  للمراجعة  م�شتمر  ب�شكل 
طموحاتنا املتزايدة يف جميع القطاعات . 
الع�شو  الطاير  �شعادة �شعيد حممد  وقال 

املنتدب الرئي�ض التنفيذي للهيئة اأنه ومن 
منطلق �شعي هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 
وتر�شيخ  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  حتقيق 
وتعزيزا  املنطقة  يف  ال��رائ��دة  دب��ي  مكانة 
لدورها كقطب اقت�شادي ومايل و�شياحي 
كموؤ�ش�شة  روؤي��ت��ه��ا  م���ن  وان��ط��الق��ا  ع��امل��ي 
م�����ش��ت��دام��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع���امل���ي حققت 
الهيئة ه��ذا الإجن���از اجل��دي��د واأ���ش��اف اإن 
م�شرية  توا�شل  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
ال��ن��ج��اح وا���ش��ع��ة ن�����ش��ب اأع��ي��ن��ه��ا الرت��ق��اء 
امل���راف���ق  ج��م��ي��ع  يف  والأداء  ب���اخل���دم���ات 
العلمية  بالطرق  التميز  وحتقيق  العاملة 
وامل���ن���ه���ج ال�����ش��ل��ي��م ح���ي���ث ت��ع��ت��رب ال��ه��ي��ئ��ة 
اخلدماتية  املوؤ�ش�شات  اأف�شل  م��ن  واح���دة 
معيارية  مقارنات  بعد  العامل  يف  املتميزة 
امل��ت��ق��دم��ة. وق��ال  ال���دول  م��ع مثيالتها يف 
اإط��ار رفع كفاءة  تاأتي يف  الهيئة  اإن جهود 
تعزيز  يف  بفاعلية  وامل�����ش��اه��م��ة  خ��دم��ات��ه��ا 

توفري  ع��رب  دب���ي  يف  ال��ع��م��ل  ا�شرتاتيجية 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ال��الزم��ة م��ن  امل����وارد 
املتنامية  الح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ال���الزم���ة 
الإن��ت��اج  الإم������ارة ودع����م م�����ش��اري��ع  ملجتمع 

والتطوير يف خمتلف املجالت.
وفق  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  الطاير  واأ���ش��ار 
يف  التو�شع  خطط  من  متكاملة  منظومة 
امل�شاريع والأن�شطة على خمتلف املحاور من 
خالل مبادرات واجراءات عملية للو�شول 
لع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات ال��ك��ف��اءة والع��ت��م��ادي��ة 
الهيئة  ج��ه��ود  نتيجة  ك��ان��ت  حيث  املمكنة 
ممتازة بكل املقايي�ض وجرى ادخال العديد 
م��ن ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح�����ش��ني على 
بهدف  والت�شغيلية  الن��ت��اج��ي��ة  العمليات 
ولفت  التكاليف.  وتخفي�ض  الكفاءة  رف��ع 
واخت�شار  تب�شيط  عملية  اأن  اإىل  �شعادته 
الأنظمة  اأح��دث  ا�شتخدام  مع  الإج���راءات 
معامالت  اجن��از  يف  احلا�شوبية  والربامج 

من داخل دولة الإمارات العربية املتحدة 
الت�شعة  الأ�شهر  املائة خالل  3 يف  بن�شبة 
الأوىل من هذه العام لتحقق زيادة بن�شبة 
الفندقية  الليايل  عدد  يف  املائة  يف   27
الذي و�شل اإىل مليون و586 الفا و875 
ليله وزيادة بن�شبة 23 يف املائة مبتو�شط 
2.3 ليلة.  وقال  مدة الإقامة الذي بلغ 
املزيد  ا�شتقطاب  علينا  ينبغي  امل��ه��ريي: 
من الزوار املحليني لختبار الطيف املتنوع 
م��ن ال��ع��رو���ض وال��ت��ج��ارب ال��ف��ري��دة التي 
امتداد  على  ال�شياحية  الوجهات  توفرها 
ال��ه��دف  ه���ذا  ون��اأم��ل بتحقيق  الإم������ارة.. 
مع افتتاح مزيد من الوجهات ال�شياحية 
يف ال��ع��ني وامل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة. واأ����ش���اف 
العرو�ض  من  العديد  اأي�شا  طرحنا  لقد 
املتزامنة مع فعاليات رئي�شية مميزة مبا 
خالل  اجل��وي��ة  العني  ا�شتعرا�شات  فيها 
اإ�ض  اإت�ض  اأبوظبي  �شهر دي�شمرب وبطولة 
بي �شي للجولف خالل �شهر يناير حيث 
�شيحظى نزلء الفنادق يف الإمارة بفر�شة 
ح�شور هاتني الفعاليتني جمانا . وتاأتي 
امل�����ش��ادر  اأ����ش���واق  ال��ي��وم يف طليعة  ال��ه��ن��د 
اخل��ارج��ي��ة ل��ن��زلء ال��ف��ن��ادق يف اأب��وظ��ب��ي 
نزيال  و763  األفا   121 ا�شت�شافة  مع 
الأوىل من  الت�شعة  الأ�شهر  هنديا خالل 
يف   24 زي����ادة  بن�شبة  اإي  اجل����اري  ال��ع��ام 
ال��زوار  واأم�شى  املا�شي.  العام  عن  املائة 
فندقية  ليلة  و175  الفا   490 الهنود 
ارت��ف��ع  فيما  امل��ائ��ة  يف   30 زي����ادة  بن�شبة 
يف  خم�شة  بن�شبة  الإق��ام��ة  م��دة  متو�شط 
اأربع ليال. وتتبواأ  املائة ليزيد قليال عن 
قائمة  يف  الثانية  املرتبة  املتحدة  اململكة 
الفنادق  لنزلء  امل�شادر اخلارجية  اأ�شواق 
بريطانيا  و330نزيال  اآلف   109 م��ع 
هذا  م��ن  الأوىل  الت�شعة  الأ���ش��ه��ر  خ��الل 
10 يف املائة عن عام  العام وبن�شبة زيادة 

.2012

اإم��دادات  تاأمني  اىل  بال�شافة  امل�شتهلكني 
ال��ك��ه��رب��اء وامل����ي����اه و����ش���م���ان اإ���ش��ت��دام��ت��ه��ا 
ع��ل��ى امل�����دى ال��ب��ع��ي��د اأم�����ر ب���ال���غ الأه��م��ي��ة 
وم��ن  ال��ر���ش��ي��دة  حكومتنا  روؤي����ة  لتحقيق 
احلر�ض  كل  الهيئة  حتر�ض  املنطلق  ه��ذا 
وم��درو���ض  م�شبق  ب�شكل  التخطيط  على 
امل�شتقبلية.  والحتياجات  املتطلبات  لكل 
واأو�شح الع�شو املنتدب الرئي�ض التنفيذي 
مناف�شة  نتائج  حققت  الهيئة  اأن  للهيئة 
اخلا�ض  القطاع  على  تفوقت  للغاية حتى 
متجاوزة يف ذلك نخبة ال�شركات الأوروبية 
فقد  والعتمادية  الكفاءة  يف  والأمريكية 
الفاقد  ن�شبة  تخفي�ض  الهيئة  ا�شتطاعت 
املائة  ر3 يف   5 اإىل  الكهربائية  ال�شبكة  يف 
واأمريكا  اأوروب���ا  يف  الفاقد  بن�شبة  مقارنة 
املائة فيما  6 و7 يف  ت��رتاوح ما بني  التي 
انخف�شت ن�شبة الفاقد يف �شبكة مياه دبي 

اإىل 8 ر10 يف املائه.

الإمارات الرابعة عامليًا والأوىل على م�شتوى ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف �شهولة احل�شول على الكهرباء
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ات�شالت تعلن عن �شراكة مع بوليكوم لتطوير 
خدمات الت�شالت املوحدة للموؤ�ش�شات وال�شركات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت ات�شالت عن تعاونها مع �شركة بوليكوم 
الرائدة عاملياً يف جمال الت�شالت املوحدة والعمل امل�شرتك عن بعد، وذلك 

بهدف تقدمي حلول ت�شهم يف تطوير خمتلف قطاعات الأعمال. 
وتعمل  الت�شالت منواً  اأ�شرع جمالت  اإحدى  املوحدة  الت�شالت  وتعترب 
على دمج خمتلف و�شائل الت�شال املبا�شر مثل الرتا�شل الن�شي والت�شال 
�شوق  قيمة  تبلغ  اأن  وي��ت��وق��ع  وغ��ريه��ا،  امل��ل��ف��ات  وت��ب��ادل  وامل��رئ��ي  ال�شوتي 
14.5 مليار  2015 قرابة  عام  العامل  املوحدة على م�شتوى  الت�شالت 

دولر. 
وت�شعى ات�شالت و بوليكوم للعمل معاً بهدف تقدمي حلول العمل امل�شرتك 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  موظفي  لربط  واملرئية  ال�شوتية  الت�شالت  عرب 
والتطبيقات  وال��ربوت��وك��ولت  ال�شبكات  خمتلف  ع��رب  اآم��ن  ب�شكٍل  ببع�ض 
حالياً  بوليكوم  وت��ق��دم  با�شتعمالها  امل�شتخدمون  يرغب  التي  والأج��ه��زة 
ال�شحة  ت�شمل  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ل��ع��دٍد كبري  احل��ل��ول  م��ن  جمموعة 

والتعليم والنفط والغاز واحلكومة وال�شناعات الدوائية والرتفيه. 
وقال عبداهلل ها�شم، نائب رئي�ض اأول، تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف 
ات�شالت اأن قطاع الأعمال ي�شهد توجه املوؤ�ش�شات وال�شركات اإىل تبّني عقد 
الجتماعات والربط عن بعد عرب الفيديو بهدف حتقيق الت�شال الدائم 
ورفع الإنتاجية وخف�ض النفقات، ولكنها بحاجة ملن�شة عمل م�شرتك اآمنة 

وموثوقة كي تدير �شري عملياتها بكفاءة. 
و  ات�����ش��الت  بحجم  موؤ�ش�شتني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأن  ها�شم  ع��ب��داهلل  واأ���ش��اف 
متطلبات  تالئم  التي  املنا�شبة  احللول  توفري  من  ميكن  �شوف  بوليكوم 
ال�شحابية  الإم���ارات وذل��ك من خ��الل من�شة احلو�شبة  الأع��م��ال يف  قطاع 

املتطورة التي متلكها ات�شالت . 
ومن جانبه قال دانييل �شمريير، نائب الرئي�ض للمبيعات، ال�شرق الأو�شط 
واإفريقيا اأن بوليكوم تعمل مع �شركائها لتقدمي حلول مبتكرة ت�شهم يف تبني 
تقنيات العمل امل�شرتك وقد اأ�شبح التعاون عن بعد عن طريق الفيديو اأحد 
ال�شراكة اجلديدة  ت�شاعد هذه  و�شوف  للموؤ�ش�شات  الأ�شا�شية  احللول  اأهم 
مع ات�شالت على ن�شر العمل امل�شرتك والتعاون عن بعد يف دولة الإمارات. 

من بني 126 �شركة 11 فقط حت�شل عليها
 A موارد لل�شرافة �شمن الفئة
وفق ت�شنيف امل�شرف املركزي

•• دبي –الفجر:

�شنفت موارد لل�شرافة �ض.ذ.م.م ، اإحدى �شركات جمموعة موارد للتمويل 
�شمن الفئة A وذلك وفق قيام امل�شرف املركزي موؤخرا بت�شنيف �شركات 
ال�شرافة العاملة يف الدولة ، والبالغ عددها 126 �شرافة اإىل ثالث فئات 
فئة A ، فئة B ، فئة C، وجاء الت�شنيف ا�شتنادا اإىل عدة معايري ، منها 
حجم راأ�ض املال ل�شركة ال�شرافة العاملة بالدولة ، بالإ�شافة اإىل التزامها 
باأنظمة  تقيدها  وم���دى  امل���ايل  و�شعها  وك���ذا   ، املطلوبة  التوطني  بن�شبة 

وقوانني امل�شرف املركزي ملزاولة مهنة 
ال�شرافة.

م����ن ج��ه��ت��ه اأع�������رب حم���م���د م�����ش��ب��ح 
النعيمي الرئي�ض التنفيذي ملجموعة 
����ش���رك���ات م������وارد ل��ل��ت��م��وي��ل ، رئ��ي�����ض 
عن   ، لل�شرافة  م���وارد  اإدارة  جمل�ض 
الغالية من قبل  الثقة  امتنانه لهذه 
م���وارد  وت�شنيفه  امل��رك��زي  امل�����ش��رف 
م�شريا   ،  A الفئة  �شمن  لل�شرافة 
فقط  ����ش���راف���ة  ���ش��رك��ة   11 اأن  اإىل 
العاملة   126 ال���  ال�شركات  بني  من 
تاأتي   A الفئة  بالدولة ح�شلت على 
موؤكدا   ، بينهم  من  لل�شرافة  م��وارد 

ع��ل��ى اأن ه����ذه ال��ث��ق��ة ال��غ��ال��ي��ة ت��دف��ع 
بالقائمني على اإدارتها باملحافظة على هذا التميز وتقدمي اأف�شل اخلدمات 

املتطورة يف اأعمال ال�شرافة .
 ،  2013 اأن الفرتة املقبلة وقبل انتهاء العام اجلاري  واأكد النعيمي على 
، موؤكدا على  �شيعلن عنها قريبا  م��وارد لل�شرافة انطالقة قوية  �شت�شهد 
اإم��ارات الدولة العديد من  اأن موارد لل�شرافة �شتحقق لعمالئها يف كافة 
�شوق  ي�شهده  م��ا  لتواكب  ، وذل��ك  ال�شرافة  الإجن����ازات يف جم��ال خ��دم��ات 
ال�شرافة من تداول للعمالت يف الدولة ن�شاطا ملحوظا يف حركة التحويل 
العمالت  تبديل  حركة  من  الن�شاط  هذا  اأن  اإىل  لفتا   ، العمالت  وتبديل 
�شائحي  ، وخ�شو�شاً من  املقبلة  الفرتة  �شي�شتمر خالل  التحويالت  ومنو 
والعمالة  وامل�شتثمرين   ، والعربية  الأوروبية  وال��دول  العربي  اخلليج  دول 
املتزايدة التي ت�شهدها الدولة حاليا ، نتيجة ما توفره الدولة من امتيازات 
، �شاهمت وب�شكل  اأر�شا ا�شتثمارية خ�شبة  بالقوانني واللوائح جتعل منها 

كبري يف عودة حركة الزدهار والنمو مرة اأخرى باأقوى مما كانت.

ملواجهة التحديات املتعلقة بالطاقة يف احلا�شر وامل�شتقبل

انطالق اليوم الأول من موؤمتر الطاقة يف دورته التا�شعة ع�شرة

م���ن خ����الل اخ��ت��ي��ار امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
لتكون  الإم���ارات  دول��ة  املتحدة  والأمم 
للطاقة  الدولية  للوكالة  دائ��م��اً  م��ق��راً 
جديد  عهد  باجتاه  )اإيرينا(،  املتجددة 
امل�شكالت  ملواجهة  الدويل  التعاون  من 
اخلطرية التي من بينها التغري املناخي 
وظ��اه��رة ارت��ف��اع درج��ة ح���رارة الأر���ض 
واأم����ن ال��ط��اق��ة، ك��م��ا اأن ه���ذه امل��ب��ادرة 
الوعي بني احلكومات  زي��ادة  تدل على 
ب�������ش���رورة ت��ع��زي��ز امل�����ش��ارك��ة وت�����ش��اف��ر 
اجل���ه���ود ب���ني ج��م��ي��ع ال�����دول مل��واج��ه��ة 
التحديات املتعلقة بالطاقة يف احلا�شر 
التي  ذات��ه��ا  الر�شالة  وه��ي  وامل�شتقبل، 
للدرا�شات  الإم����ارات  مركز  عليها  داأب 
ويتحملها  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح��وث 
مب�شوؤولية نحو بلدان املنطقة والعامل 
الطاقة  ق�شايا  جمال  يف  ال�شواء،  على 

واملجالت الأخرى.

التقنيات احلديثة
ون��ق��ل ال�����ش��ي��د )م��ط��ر ال��ن��ي��ادي( وكيل 
�شهيل  م��ع��ايل  حت��ي��ات  ال��ط��اق��ة  وزارة 
حم��م��د امل���زروع���ي وزي���ر ال��ط��اق��ة وق��ال 
وت�شعى  التطور  ع�شب  الطاقة  متثل 
الدول التي حباها اهلل مب�شادر للطاقة 
امل�شادر  لهذه  الأم��ث��ل  ال�شتخدام  اإىل 
النمو  عجلة  ا�شتمرار  على  للمحافظة 
ف��ي��ه��ا، وي������وؤدي ال��ت��ط��ور يف ال��ت��ق��ن��ي��ات 
احلديثة اإىل فتح اآفاق جديدة يف اإنتاج 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از ع��ل��ى ن��ح��و ���ش��اع��د على 
تطور الحتياطات الهيدروكربونية يف 
اأدى التطور  املكامن املعقدة، يف املقابل 
وال���ش��ت��غ��الل  ال���ش��ت��ك�����ش��اف  تقنيات  يف 
اإىل ظهور م�شادر هيدروكربونية غري 
والغاز  ال�شخري  النفط  مثل  تقليدية 
ال�شخري، هذه امل�شادر غري التقليدية 
ميكن  اأن��ه��ا  للبع�ض  ت��ب��دو  ق��د  للطاقة 
التقليدية  للم�شادر  تهديداً  ت�شكل  اأن 
على  ت��وؤث��ر  اأن  مي��ك��ن  اأن��ه��ا  اأو  للطاقة 
والغاز،  للنفط  امل�شدرة  ال��دول  عوائد 
الطاقة  اأن  ذك��رت  وان  �شبق  كما  ولكن 
والتطور يف  النمو  متثل ع�شب عملية 
العامل، واأن الطلب العاملي على م�شادر 
م�شتمر  ارت���ف���اع  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف  ال��ط��اق��ة 
وت��ع��م��ل ع���دد م��ن ال����دول ع��ل��ى اع��ت��م��اد 
لتكون  الطاقة  م�شادر  تنويع  �شيا�شة 
يف ماأمن من اي تقلبات اآو ظروف قد 

توؤثر على امن الطاقة فيها.
ال��دول  واأ���ش��اف النيادي الإم���ارات من 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة امل�������ش���درة ل��ل��ن��ف��ط وع�����ش��و 
اأن��ه��ا  ال  والواب������ك  الأوب�����ك  منظمتي 
تنويع  �شيا�شة  باعتماد  قرارها  اتخذت 
م�������ش���ادر ال���ط���اق���ة مب����ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م��ع 
طبيعتها اجلغرافية واملناخية، واحتلت 
ب��ه��ذه ال�����ش��ي��ا���ش��ة م��ك��ان��ة م��ت��ق��دم��ة بني 
كانت  الم����ارات  ف��دول��ة  املنطقة.  دول 
الطاقة  تطبيقات  ا�شتخدام  يف  �شباقة 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  ال�شم�شية 
ون�����ش��ر امل��ع��رف��ة وان�����ش��اء م��راك��ز اب��ح��اث 
ال�����ش��دد  ه���ذا  يف  متخ�ش�شة  وم��ع��اه��د 
وي���ات���ي اف���ت���ت���اح حم��ط��ة ���ش��م�����ض 1 يف 
املنطقة الغربية يف �شهر مار�ض املا�شي 
بقدرة 100 ميجاواط وجممع حممد 
بن را�شد للطاقة ال�شم�شية بقدرة ت�شل 
افتتاحه  مت  ال��ذي  ميجاواط   13 اىل 
اأكتوبر احلايل دليال على  �شهر  خالل 

ا�شتخدام  على  ال��دول��ة  وت�شميم  ع��زم 
الطاقة ال�شم�شية.

ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل ي���ات���ي ق�����رار دول���ة 
النووية  الطاقة  با�شتخدام  الم����ارات 
عن�شرا  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ط��اق��ة  لن���ت���اج 
اخر من عنا�شر �شيا�شة تنويع م�شادر 
ان يبداأ  املتوقع باذن اهلل  الطاقة ومن 
ان���ت���اج ال��ك��ه��رب��اء م���ن اول م��ف��اع��ل يف 
عام  يف  النووية  للطاقة  براكة  حمطة 
ت�شل  �شوف   2020 عام  ويف   2017
الأربعة يف  املفاعالت  النتاج من  قدرة 

حمطة براكة اىل 5600 ميجاواط.
وقال النيادي ، لتعزيز ا�شتقرار ال�شواق 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�شعى  العاملية 
املتحدة اىل رفع طاقتها النتاجية من 
مليون   3.5 اىل  لت�شل  اخل��ام  النفط 
هذا  ان   2017 ع��ام  يف  يوميا  برميل 
الم����ارات وغريها  دول��ة  ل��دى  التوجه 
امل�������ش���درة للنفط  ال������دول  ك���ذل���ك م���ن 
النتاجية  طاقتها  رف��ع  يف  لال�شتثمار 
جاء نتيجة لزيادة النمو العاملي والنمو 
زي��ادة  عليهما من  ترتب  وم��ا  ال�شكاين 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال���ط���اق���ة وب���الخ�������ض يف 
القت�شادات ال�شاعدة يف ا�شيا وامريكا 
القت�شادي  النمو  وك��ذل��ك  اجلنوبية 
ال�شريع يف دول املنطقة. ان الطلب على 
يزال  الطبيعي ل  والغاز  اخل��ام  النفط 
مرتفعا وميثال معا ن�شبة 57 يف املائة 
من ال�شتهالك العاملي للطاقة الولية 
اىل  الدرا�شات  وت�شري   ،2012 عام  يف 
النفط  على  الطلب  يرتفع  ان  احتمال 
اخلام من 89 مليون برميل اىل 104 

مليون برميل يف عام 2030.
خ�����الل ال�������ش���ن���وات امل���ا����ش���ي���ة اح���دث���ت 
التقنيات احلديثة ثورة يف انتاج النفط 
التقليدية  غ���ري  امل�����ش��ادر  م���ن  وال���غ���از 
املحتملة  الث�����ار  ع���ن  احل���دي���ث  وك����رث 
لن���ت���اج ال��ن��ف��ط وال����غ����از م���ن امل�����ش��ادر 
غ���ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وك����رث احل���دي���ث عن 
وال��غ��از  النفط  لن��ت��اج  املحتملة  الث���ار 
ال�����ش��خ��ري ع��ل��ى امل�������ش���ادر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
اىل  الم���ر  ه��ذا  واأدى  وال��غ��از.  للنفط 
التقليديني  املنتجني  قلق لدي  حدوث 
النفط  ا�شعار  املحتملة على  الث��ار  من 
تقليدية  م�����ش��ادر  م��ن  املنتجة  وال��غ��از 
وبالأخ�ض على ا�شعار الغاز يف اعتقادي 
ما  ح��د  اإىل  فيه  مبالغ  القلق  ه��ذا  ان 
وبالأخ�ض ب�شان النفط اخلام. فارتفاع 
والث��ار  ال�شخري  النفط  اإن��ت��اج  تكلفة 
تدل  النتاج  هذا  على  املرتتبة  البيئية 
على اأن���ه رمب��ا ي��واج��ه حت��دي��ات كبرية 
اإىل  يوؤهله  اأق��ل ل  يكون على نطاق  اأو 

مزاحمة اإنتاج النفط التقليدي.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���الأث���ر امل��ح��ت��م��ل للغاز 
التقليدي  الغاز  اأ�شعار  على  ال�شخري 
قليال.  خمتلفة  ال�����ش��ورة  اأن  ف��اأع��ت��ق��د 
خالل  ارتفعت  التقليدي  الغاز  فاأ�شعار 
ال�شنوات املا�شية نتيجة الطلب املتزايد 
ع��ل��ى ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي و���ش��ع��ى بع�ض 
املنتجني اإىل ربط اأ�شعار الغاز الطبيعي 

باأ�شعار النفط اخلام.
على  �شاعد  ال�شخري  ال��غ��از  ان��ت��اج  اإن 
���ش��د ج����زء م���ن ال��ط��ل��ب امل���ت���زاي���د على 
الوليات  يف  وبالأخ�ض  الطبيعي  الغاز 
الذي  الأم��ر  وكندا  الأمريكية  املتحدة 
قد يوؤثر على اأ�شعار بيع الغاز يف العقود 

ط��وي��ل��ة الأج������ل، وب���الأخ�������ض يف ح��ال��ة 
البدء بالت�شدير من اأمريكا ال�شمالية 
التي  املعوقات  على  التغلب  حالة  اأو يف 
حتول دون ا�شتغالل الغاز ال�شخري يف 

مناطق اأخرى من العامل.
مم��ا ل���ش��ك ف��ي��ه اأن جن���اح ان��ت��اج ال��غ��از 
ال�شخري يف اأمريكا ال�شمالية يعود اإىل 
والتي من  بنية حتتية متطورة  وج��ود 
اأنابيب  خ��ط��وط  �شبكات  وج���ود  اأهمها 
تقليل  على  �شاعدت  م�شاندة  وخدمات 

مدة وتكلفة النتاج.
ال��ت��ط��ور احل��ا���ش��ل يف  اأن  يف اع��ت��ق��ادن��ا 
ان��ت��اج ال��غ��از ال�����ش��خ��ري اإذا ق���در ل��ه اأن 
ي�����ش��ت��م��ر ���ش��ي��ك��ون ل���ه اأث�����ر اإي���ج���اب���ي يف 
ي�شاعد  الغاز على نحو  اأ�شعار  ا�شتقرار 
اأو�شع  الغاز يف جم��الت  ا�شتخدام  على 
كزيادة ا�شتخدامه يف انتاج الكهرباء اأو 

يف قطاع املوا�شالت اأو ال�شناعة.

النفط والغاز
ال��زي��ودي  احمد  ث��اين  الدكتور  و���ش��رح 
و���ش��ئ��ون  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  اإدارة  م��دي��ر 
ال��ط��اق��ة ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة ح��ي��ث ق��ال 
والأبحاث  الدرا�شات  الكثري من  هناك 
ال���ت���ي ق���دم���ت خ�����الل امل����وؤمت����ر وال���ت���ي 
تتطرق اإىل الثورة اجلديدة يف الطاقة 
والإم����ارات  ع��امل��ي مفتوح  ���ش��وق  فهناك 
تعتمد على تنوع م�شادر الطاقة لي�ض 
فقط النفط والغاز ولكن هناك برنامج 
اأي�شا  وهناك  ال�شلمي  النووية  الطاقة 
م�������ش���روع ���ش��م�����ض ل��ل��ط��اق��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
واأ�شاف الزيودي ، هناك درا�شات ل�شركة 
اب��وظ��ب��ي ل��ل��ب��رتول لك��ت�����ش��اف ام��اك��ن 
ونحاول  الح��ف��ورى  الوقود  بها  يوجد 
ور�شم  اخلارجية  ال�شتثمارات  ت�شجيع 
يف  املتجددة  للطاقة  م�شتقبلية  خطة 

المارات العربية املتحدة.
 

ثورة بداأت
وق����ال ال���دك���ت���ور ان�����ض احل���اج���ي خبري 
اقت�شادي لي�ض هناك تاأثري مبا�شر من 
النفط الأمريكي على النفط اخلليجي 
اثقل ويختلف من حيث  انه  من حيث 
الكندي فهو الذي  النفط  اأما  النوعية 
مي��ث��ل ت��ه��دي��د ح��ي��ث مي��ك��ن ت�����ش��دي��ره 
الأ�شيوية  ال��دول  اإىل  كندي  غ��رب  من 
وق��ال احلاجي اإن هناك ث��ورة ب��داأت يف 
والثورة  والتقليدية  املتجددة  الطاقة 
تعني اأن الأمور تغريت فالعتماد على 
اإنتاج الغاز الطبيعي يف �شمال الوليات 
ا�شترياد  اأن  ح��ني  ازدي���اد يف  املتحدة يف 

النفط بات اليوم يف انخفا�ض .

ثقل املوؤ�ش�شات
واو���ش��ح اح��م��د حم��م��د ال���ش��ت��اذ مدير 
ال��درا���ش��ات  م��رك��ز  امل���وؤمت���رات يف  ادارة 
وال��ب��ح��وث ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ه ح��ي��ث ق��ال 
امل����وؤمت����ر ع���ل���ى م�����دى ي���وم���ني وه���ن���اك 
جم����م����وع����ة م������ن امل����ح����ا�����ش����ري����ن م��ن 
المارات وخارجها مثل اليابان وكوريا 
وايطاليا  المريكيا  املتحده  والوليات 
، وه���ن���اك جم��م��وع��ة م���ن امل��و���ش��وع��ات 
والنتكا�شات  تداعيات  يف  تن�شب  وهي 
على انواع الطاقة وكيفية ال�شتفادة يف 
الثورة املتوقعة للوقود الحفوري على 

م�شتوى العامل.

•• تغطية رم�سان عطا:

�شمو  اأول  الفريق  م��ن  كرمية  برعاية 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حممد 
ع��ه��د اأب���وظ���ب���ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى 
للقوات امل�شلحة، رئي�ض مركز الإمارات 
ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات 
انطلقت �شباح ام�ض يف مركز الإمارات 
ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات 
ف���ع���ال���ي���ات اأع����م����ال م����وؤمت����ره ال��ت��ا���ش��ع 
الأح��ف��وري غري  ال��وق��ود  للطاقة  ع�شر 
التقليدي: ثورة هيدروكربونية مقبلة؟ 
و�شط ح�شور �شخ�شيات رفيعة امل�شتوى 
م��ن دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
عدد  عن  ف�شاًل  واأجنبية  عربية  ودول 
املتخ�ش�شني  والباحثني  اخل��رباء  من 
يف �شوؤون الطاقة، واأع�شاء من ال�شلك 
الدبلوما�شي العاملني يف الدولة وذلك 

يف مقر املركز يف اأبوظبي.

روؤى ا�شرتاتيجية
تعظيماً  احل�شور  جميع  وق��وف  وبعد 
لعزف ال�شالم الوطني لدولة الإمارات 
العربية املتحدة، ا�شتهل �شعادة الدكتور 
ج���م���ال ���ش��ن��د ال�������ش���وي���دي م���دي���ر ع���ام 
ل��ل��درا���ش��ات والبحوث  م��رك��ز الإم����ارات 
بكلمته  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ال�شرتاتيجية 

الرتحيبية، حيث قال
ون���ح���ن ن�������ش���رع يف اأع����م����ال م���وؤمت���رن���ا 
ال��ذي  للطاقة  ع�شر  التا�شع  ال�شنوي 
ُيعقد حت��ت ع��ن��وان ال��وق��ود الأح��ف��وري 
هيدروكربونية  ث��ورة  التقليدي:  غري 
مقبلة ، اأن ن�شجل بكل تقدير وعرفان 
�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ل�����ش��ي��دي  وام��ت��ن��ان 
اآل نهيان، ويل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
ع��ه��د اأب���وظ���ب���ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى 
للقوات امل�شلحة، رئي�ض مركز الإمارات 
ال�شرتاتيجية،  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات 
رع��اي��ة ���ش��م��وه ال��ك��رمي��ة ل��ه��ذا امل��وؤمت��ر 
وقد  التوقيت،  ه��ذا  يف  الأهمية  البالغ 
الطيبة جلميع  �شموه متنياته  لني  حمَّ
امل�����ش��ارك��ني م���ن اأك���ادمي���ي���ني وب��اح��ث��ني 
وخرباء ومناق�شني باأن تتكلل جهودهم 
وب��ح��وث��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة يف ه����ذا امل���وؤمت���ر 
ج ب��ت��و���ش��ي��ات وخطط  ب��ال��ن��ج��اح، وُت���ت���وَّ
وم�����ش��اري��ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤى  ت��ب��ل��ور 
ب���ن���اء ���ش��ي��ا���ش��ات م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت�����ش��ب يف 
ال��ذي  امل�شتقبل  ا�شرتاتيجيات  خدمة 
نريد، والأهداف التي انعقد من اأجلها 
موؤمتركم املوقر، لي�ض لدولة الإمارات 
لبلدان  ب��ل  فح�شب،  امل��ت��ح��دة  العربية 

العامل وعموم الإن�شانية جمعاء.
وق����ال ال�����ش��وي��دي ن��ت��ح��دث ال���ي���وم عن 
للثورة  الكبرية  القت�شادية  الأه��م��ي��ة 
نتوخى  اإمن��ا  املقبلة،  الهيدروكربونية 
ا����ش���ت���ق���راء م���ا يف ث��ن��اي��ا ه����ذه ال���ث���ورة، 
جيو-اقت�شادية  متغريات  توجد  حيث 
الأهمية  من  كبري  قدر  على  و�شيا�شية 
ال��وق��ود  م��ي��دان  يف  و�شتح�شل  حت�شل 
ال��ت��ق��ل��ي��دي يف عاملنا  غ���ري  الأح����ف����وري 
املعا�شر، وهي متغريات �شيكون لها، بال 
�شك، تداعياتها على الطاقة التقليدية 
ع��ام، ومنطقة اخلليج  العامل بوجه  يف 
ال���ع���رب���ي، مب����ا ف��ي��ه��ا دول������ة الإم��������ارات 
العربية املتحدة بوجه خا�ض، و�شيكون 
اأ�شواق  لهذه املتغريات انعكا�شاتها على 
بالعر�ض  يتعلق  فيما  العاملية  الطاقة 
وامل��ن��ت��ج��ني  امل�شتهلكني  ب���ني  وال��ط��ل��ب 

اجلدد للطاقة اجلديدة.
الإم���ارات  مركز  ان  ال�شويدي  وا���ش��اف 
ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات 
طفرات  اأي  اآث���ار  اق��ت��ف��اء  على  حري�ض 
اجلديد  الإن��ت��اج  يف  حت�شل  اأن  ُيحتمل 
اأغ��وار  و�شرب  التقليدية،  غري  للطاقة 
العاملية  الطاقة  اأ�شواق  على  تداعياتها 
يف امل�شتقبل، وبخا�شة اأن دولة الإمارات 
تعد  كانت  واإن  والتي  املتحدة،  العربية 
مل�شادر  ال�شرتاتيجيني  املنتجني  اأح��د 
الوقت  يف  واملوؤهلة  التقليدية،  الطاقة 
امل��ت��ج��ددة، ف��اإن  ال��ط��اق��ة  نف�شه لإن��ت��اج 
الطاقة  اأم��ن  نحو  الإن�شانية  ر�شالتها 
عززت  التي  العامل، هي  وم�شتقبلها يف 
ال��دويل مبكانتها ودوره��ا  ثقة املجتمع 
يف هذا املجال، حيث يتج�شد هذا عملياً 

وع�����ن امل���ع���اي���ري امل���و����ش���وع���ة لخ��ت��ي��ار 
اخل���ربة هي  ال���ش��ت��اد  ق��ال  املحا�شرين 
ون��وع��ي��ة  الن��ت��ق��اء  عملية  يف  ال���ش��ا���ض 
مو�شوع  يف  تناولها  يتم  التي  البحاث 
املوؤمتر واجلانب الثالث هي مدى ثقل 

املوؤ�ش�شات التي ينتموا اليها عامليا .

اعمال املوؤمتر
من  الأوىل  اجل��ل�����ش��ة  اأع���م���ال  وب������داأت 
امل���وؤمت���ر مل��ن��اق�����ش��ة حم���ور ال���وق���ود غري 
اجليو-�شيا�شية  التداعيات  التقليدي: 
ال��ع��رب��ي ودول���ة  ع��ل��ى منطقة اخل��ل��ي��ج 
فيها  اأ���ش��ار  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
ال��دك��ت��ور ث��اين ال���زي���ودي، م��دي��ر اإدارة 
وزارة  الطاقة،  و�شوؤون  املناخي  التغري 
ال��دور  اإىل  اجلل�شة،  رئي�ض  اخلارجية، 
الكبري الذي تلعبه الوزارة يف ا�شتقطاب 
ال�شتثمارات اإىل الدولة وتوفري فر�ض 
الوقود  بدائل  اإىل  كذلك  العمل، لفتاً 
التقليدية التي اأ�شبح يتم البحث عنها 
التنمية  ع��ل��ى  م�شتقباًل  ذل���ك  وت��اأث��ري 

القت�شادية.
وناق�ض حممد اأوغوت�شو، رئي�ض جمل�ض 
اململكة  العاملية يف  املوارد  اإدارة موؤ�ش�شة 
املتحدة، واملبعوث اخلا�ض لهيئة ميثاق 
حما�شرته  يف  بلجيكا  مبملكة  الطاقة 
بعنوان النعكا�شات على اأ�شواق الطاقة 
العربي  اخلليج  يف  واملنتجني  العاملية 
تغري اأ�ش�ض املناف�شة يف �شوق النفط بعد 

ظهور لعبني جدد .
ت��غ��ريت  ال��ل��ع��ب��ة  اإن  اأوغ���وت�������ش���و  وق�����ال 
وق��واع��ده��ا ولع��ب��ي��ه��ا ك��ذل��ك ، م��وؤك��داً 
على �شرورة تالوؤم كل دولة وجمموعة 
التي  اجل��دي��دة  ال��ت��غ��ريات  م��ع  اإقليمية 
����ش���ت���ح���دث ع���ل���ى ال�������ش���اح���ة يف جم���ال 
خ��الل  وامل��ت��ج��ددة  التقليدية  ال��ط��اق��ة 
اأ�شبح  اأن���ه  اإىل  لف��ت��اً  املقبلة،  الأع����وام 
لدى القت�شادات النا�شئة زيادة كبرية 
اإىل  م�����ش��رياً   ، ال��ط��اق��ة  على  الطلب  يف 
خ��الل  �شت�شهدان  وال��ه��ن��د  ال�����ش��ني  اأن 
الطلب  يف  كبرية  زي��ادة  املقبلة  الفرتة 

على الطاقة.
اإن ال�����ش��ني وال��ه��ن��د  وق����ال اأوغ��وت�����ش��و 
 21% ����ش���ت�������ش���ه���دان زي��������ادة مب����ق����دار 
العام  وبحلول  ال��ط��اق��ة،  على  بالطلب 
ال��ط��ل��ب  ن�����ش��ف  ���ش��ت��م��ث��الن   2030
العاملي ، ف�شاًل عن ال�شتهالك العايل 
ل��ل��ط��اق��ة ل���دى دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، 
من  للفرد  ال��ع��ايل  ال�شتهالك  ب�شبب 
قطاعات  وج���ود  وب�شبب  اأوًل  ال��ط��اق��ة 
اقت�شادية �شخمة تعتمد على الطاقة، 
الطاقة  على  متزايدة  حاجة  يعني  ما 
امل��ت��ج��ددة وغ���ري امل��ت��ج��ددة واع��ت��رب اأن 
هناك بع�ض الالعبني اجلدد يف جمال 
ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، ف��م��ث��اًل اأ���ش��رتال��ي��ا 
اأ���ش��ب��ح��ت ت��ن��ت��ج غ����از ال��ف��ح��م ب��ك��م��ي��ات 
كبرية، يف حني تنتج موزمبيق وتنزانيا 
والربازيل وباك�شتان الغاز امل�شال وقال 
تتداول  بداأت  الدول  اإن هذه  اأوغوت�شو 
هذه الطاقة املتجددة مع كل من رو�شيا 

واإيران .
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ل���وي�������ض ج��ي��و���ش��ت��ي، 
ال���درا����ش���ات  م���رك���ز  يف  اأول  م�����ش��ت�����ش��ار 
ال��ولي��ات  يف  وال��دول��ي��ة  ال�شرتاتيجية 
العام ملركز  الأمريكية، واملدير  املتحدة 
اأمريكا الالتينية للطاقة يف جمهورية 
اليوم  ي�شتهلك  ال��ع��امل  اإن  كولومبيا، 
255 مليون برميل من النفط يومياً . 
واأ�شاف جيو�شتي يف حما�شرته بعنوان 
النفط  منتجي  من  املتحولة:  الطاقة 
امل�شتهلكني  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ني  وال���غ���از 
واملنتجني اجلدد اأن الوقود الأحفوري 
�شي�شيطر على قطاع الطاقة لل�شنوات 
ل�شتغالل  توجه  هناك  اأن  اإل  املقبلة، 
لعدة  املتجددة  للطاقة  م�شادر جديدة 
اعتبارات من اأهمها احلفاظ على البيئة 
وحتدث الدكتور اأن�ض احلاجي، اخلبري 
 )NGP( القت�شادي الأول يف �شركة
ال��ولي��ات  ال��ط��اق��ة يف  راأ�����ض م���ال  اإدارة 
امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة، يف حم��ا���ش��رت��ه 
الأمريكية حول  الطاقة  اإحياء  بعنوان 
الع��ت��م��اد ال��ك��ب��ري يف ���ش��م��ال ال��ولي��ات 
امل�شال وتقليل  الغاز  اإنتاج  املتحدة على 

العتماد على النفط.

اأحمد االأ�شتاذ:
 اختيار املحا�شرين 
ــى  ــل يــــــاأتــــــي ع
ــض اخلـــربة  ــا� ــش اأ�
الأبحاث ونوعية 

جمال ال�شويدي:
 املركز حري�ض 
على اقتفاء اآثار 

اأي طفرات حتتمل 
يف اإنتاج الطاقة

اأن�ص احلاجي:
اإنتاج   العتماد على 
الطبيعي  ـــغـــاز  ال
ــات  ــولي ال ب�شمال 
ــاد ازدي يف  املتحدة 

مطر النيادي:
الكهرباء  اإنتاج  يبداأ   
مـــن حمــطــة بــراكــة 
ــوويــة  ــن لــلــطــاقــة ال
2017 ـــــام  ع يف 

ثاين الزيودي: 
هناك درا�شات ل�شركة 
لكت�شاف  اأدنـــــوك 
ــــن جـــديـــدة  ــــاك اأم
ــوري ــف لــلــوقــود الأح
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ارتفاع املبادالت بني االإمارات واأمريكا الالتينية اإىل 3.8 مليار دوالر يف 2012

وزير القت�شاد يزور الربازيل وت�شيلي لتعزيز التبادل القت�شادي ال�شتثماري 

االإمارات كربى الدول امل�شدرة لرتكيا 

حرة راأ�ض اخليمة توقع مذكرة تفاهم مع مناطق حرة الرتكية 

امل�شرف املركزي يعقد اجتماعـه ال�شابع ل�شنة 2013 يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-الفجر:

يقوم معايل املهند�ض �شلطان بن �شعيد 
املن�شوري وزير القت�شاد بزيارة ر�شمية 
وفد  راأ����ض  على  وت�شيلي  ال��ربازي��ل  اإىل 
اق���ت�������ش���ادي وجت������اري خ����الل الأ����ش���ب���وع 
الأول من نوفمرب اجلاري بهدف تعزيز 
ال���ت���ع���اون الق���ت�������ش���ادي وال���ش��ت��ث��م��اري 
وتنمية التبادل التجاري ويرافق معاليه 
خ��الل ه��ذه اجل��ول��ة �شعادة ع��ب��داهلل اآل 

�شالح وكيل وزارة بوزارة القت�شاد. 
املهمة  ال���زي���ارة  ه���ذه  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
اأ�شواق  اإىل  الدخول  اأم��ام  املجال  تف�شح 
والتعرف  الالتينية  اأمريكا  يف  جديدة 
تلك  ال�شتثمارية يف  البيئة  اإىل طبيعة 
اأه���م ال��وج��ه��ات  املنطقة ال��ت��ي ت��ع��د م��ن 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف ال��وق��ت ال���راه���ن، اإىل 
ج���ان���ب ت��ق��وي��ة وت��ع��زي��ز ال����رواب����ط بني 
جمتمع الأع��م��ال يف ك��ل م��ن الإم����ارات 
م��ن جهة  وال��رازي��ل وت�شيلي  م��ن جهة، 

اأخرى.
وقال معايل املهند�ض �شلطان املن�شوري 
���ش��ي��ا���ش��ة  ظ���ل  ويف  الم��������ارات  دول�����ة  اأن 
الن��ف��ت��اح وال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����ش��ادي التي 
على  حت��ر���ض  ومم��ار���ش��ة،  نهجا  تتبعها 
م���د ج�����ش��ور ال���ت���ع���اون وت��ق��وي��ة اأوا����ش���ر 
العالقات الثنائية وخا�شة على ال�شعيد 
الق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري وال���ش��ت��ث��م��اري 
ان  ال��ع��امل ،لف��ت��ا اىل  م��ع خمتلف دول 
ع��الق��ات الم�����ارات ال��ق��وي��ة م��ع ال���دول 
تعزيز  يف  �شاهمت  وال�شديقة  ال�شقيقة 
ا�شتثمارية  بيئة  بناء  عامليا ويف  مكانتها 
ج��اذب��ة ل��ك��ربى امل�����ش��اري��ع الق��ت�����ش��ادي��ة 

العاملية.
اأن زيارة بلدان رئي�شية  واأ�شاف معاليه 
ل�شتك�شاف  متهد  الالتينية  اأمريكا  يف 
جم������الت وف����ر�����ض ال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا يف 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة  الأول�����وي�����ة  ذات  ال���ق���ط���اع���ات 

يتعلق  ما  وبالأخ�ض  ال��دول��ة،  لقت�شاد 
ب��ت��ع��زي��ز ق�����درات واإم���ك���ان���ات ال���دول���ة يف 
جم���ال الب��ت��ك��ار وامل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية 
واملتو�شطة وال�شناعة والطاقة املتجددة 

والأمن الغذائي والزراعة. 
الخ��رى  الغايات  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
الفر�ض  للزيارة تت�شمن الط��الع على 
اأم��ري��ك��ا  امل��ت��اح��ة يف دول  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
بهذا اخل�شو�ض اىل  الالتينية، م�شريا 
ال��زائ��ر  ال��دول��ة  اأع�����ش��اء وف��د  ان قائمة 
القت�شادية  اجل��ه��ات  م��ن  نخبة  ت�شم 
القطاعني  م��ن  ال��دول��ة  وال��ت��ج��اري��ة يف 
العام واخلا�ض، �شيبحثون مع نظرائهم 
فر�ض  والت�شيلي  الرازيلي  اجلانبني  يف 
وجم��������الت ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون واق����ام����ة 

م�شاريع م�شرتكة.
وقال معاليه ان الزيارة �شت�شكل فر�شة 
لت�شليط ال�شوء على املناخ ال�شتثماري 
ببيئة  وال��ت��ع��ري��ف  ال���دول���ة  اجل�����اذب يف 
العمال احليوية يف المارات وما توفره 
ومغرية  واع���دة  ا�شتثمارية  فر�ض  م��ن 
ظل  يف  الع��م��ال  ورج���ال  للم�شتثمرين 
والت�شهيالت  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل��ح��ف��زات 
الداري�������ة والج���رائ���ي���ة غ���ري امل���ح���دودة 
ومتطورة،  حديثة  حتتية  بنية  ووج��ود 
اإ�شافة اىل ما تتمتع به الدولة من بيئة 
وحتفظ  امل�شتثمرين  حتمي  ت�شريعية 

حقوقهم. 
التنمية  م�����ش��رية  ان  امل��ن�����ش��وري  وق����ال 
ال�����ش��ام��ل��ة وامل�������ش���ت���دام���ة يف ال����دول����ة يف 
ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ت��وف��ر ف��ر���ش��ا ك��ب��رية 
واخل��ارج��ي��ني  امل��ح��ل��ي��ني  للم�شتثمرين 
الع��م��ال  ورج����ال  امل�شتثمرين  وم��ن��ه��م 
معاليه  منوها  الالتينية،  اأم��ري��ك��ا  م��ن 
ب���اأن جن���اح الم�����ارات ب��ت��ج��اوز ت��داع��ي��ات 
اخل�شائر  ب��اأق��ل  العاملية  امل��ال��ي��ة  الأزم����ة 
وحم���اف���ظ���ة الق���ت�������ش���اد ال���وط���ن���ي على 
منو  معدلت  وحتقيقه  ومتا�شكه  قوته 

م��ع��ق��ول��ة وم��وا���ش��ل��ة ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش��اري��ع 
احليوية يف خمتلف القطاعات وخا�شة 
ما يتعلق منها بالبنية التحتية، كل ذلك 
عزز من �شمعة الدولة باعتبارها مالذا 
املنطقة  م�شتوى  على  اأم��ن��ا  ا�شتثماريا 

والعامل. 
ون����وه م��ع��ال��ي��ه ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ب��اح��ث ح��ول 
اإم��ك��ان��ي��ات وف��ر���ض ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف 
ق��ط��اع��ات ال�����ش��ن��اع��ة وال����زراع����ة وامل����واد 
القطاعات  وه��ي  وال��ت��ع��دي��ن،  ال��غ��ذائ��ي��ة 
اأم��ري��ك��ا  دول  بع�ض  فيها  حققت  ال��ت��ي 
وت�شيلي  ال���ربازي���ل  وم��ن��ه��ا  ال��الت��ي��ن��ي��ة 
جتربة  فيها  وراك��م��ت  نوعية  اإجن����ازات 
و�شمعة  م�شداقية  اقت�شادها  اك�شبت 

طيبة على م�شتوى العامل.
املباحثات  ان  امل��ن�����ش��وري  م��ع��ايل  ول��ف��ت 
الربازيلي  اجلانبني  مع  �شتجري  التي 
وال��ت�����ش��ي��ل��ي خ�����الل ال�����زي�����ارة ���ش��رتك��ز 
اأي�������ش���ا ع��ل��ى �����ش����رورة زي������ادة م��ع��دلت 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني دول���ة الإم����ارات 
بلغت  ال��ت��ي  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ري���ك���ا  ودول 
 2012 يف  اأمريكي  دولر  مليار   3،8

فعالة  تن�شيق  اآل��ي��ات  تبني  خ���الل  م��ن 
واإط����الق امل��ن��ت��دي��ات الق��ت�����ش��ادي��ة ورف��ع 
وت����رية ال��ت��ن�����ش��ي��ق وت�����ش��ك��ي��ل ف����رق عمل 
م�����ش��رتك��ة مل��ت��اب��ع��ة ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 
تفاعلية  ل���ق���اءات  وع��ق��د  الق��ت�����ش��ادي��ة 
والربازيلية  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  ب��ني 
ال��ت��ع��اون  �شبل  ل�شتك�شاف  والت�شيلية 
امل�شرتك فيما بينهم والتباحث يف اآليات 
�شتى  يف  واخل��ربات  ال�شتثمارات  تبادل 
معاليه  وق��ال  والخت�شا�شات  املجالت 
ان حجم ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري احل���ايل ل 
والتطلعات  والآم���ال  طموحات  ير�شي 
ول ي��ع��رب ع���ن الم���ك���ان���ي���ات وال��ف��ر���ض 

املتاحة لزيادته وتعزيزه.
ويف �شياق مت�شل تتطلع مبادلة ل�شتثمار 
13 مليار دولر ) 47.7 مليار درهم ( 
الربازيلية  ال�شناعات  من  جمموعة  يف 
ك��ال��ن��ف��ط وال����غ����از والمل���ن���ي���وم واأ����ش���ب���اه 
املو�شالت والبنية التحتية والطريان. 

وت��ق��دي��ر م��وري�����ش��ي��و ب��ورخ��ي�����ض رئ��ي�����ض 
وك��ال��ة ال���رتوي���ج ل��ل��ت��ج��ارة وال���ش��ت��ث��م��ار 
يف ال�����ربازي�����ل اأب���ي���ك�������ض ب����رازي����ل ح��ج��م 

ال���ش��ت��ث��م��ارات الإم��ارات��ي��ة يف ال��ربازي��ل 
 3.  67( ت��ق��ري��ب��ا  دولر  م��ل��ي��ار  ب��ن��ح��و 
ا�شتثمارات موانئ  مليار درهم(، ومتثل 
دب�����ي ال���ع���امل���ي���ة وح����ده����ا يف ال����ربازي����ل 
وتتنوع  دولر.  مليون   500 م��ن  اأك��رث 
ال�شتثمارات الإماراتية يف الربازيل بني 
البنية  م�شاريع  منها  خمتلفة  قطاعات 

التحتية واملوانئ والعقارات.
اقت�شاد   20 اأف�شل  وتعد الربازيل من 
على  اأ�شا�شي  ب�شكل  وتعتمد  ال��ع��امل  يف 
ك��م��ا ل تقل   ، ال���نب-ال���ك���اك���او  ال���زراع���ة 
ال�شناعة اأهمية اقت�شادية يف البلد ومن 
التي  ���ش��اوب��اول��و  ال�شناعية  امل���دن  اه���م 
لل�شيارات  م��زده��رة  �شناعات  حتت�شن 

والآلت والطائرات ،املواد الغذائية. 
الثانية  امل��ح��ط��ة  وه���ي  ت�شيلي  ع��ن  اأم���ا 
ل����ل����زي����ارة ف���ق���د وا����ش���ت���ط���اع���ت ت��ط��وي��ر 
م�����وارده�����ا، ف��ح��ق��ق��ت ت���ف���وق���اً يف جم��ال 
ال�شتغالل املعدين وال�شناعي اإىل جانب 
ال�شئيلة  ح�شتها  رغم  الزراعي  التقدم 
واأهم  للزراعة،  ال�شاحلة  الأرا�شي  من 
وال����ذرة،  وال�����ش��ع��ري،  ال��ق��م��ح،  املحا�شيل 
م�شاحة  وتخ�ش�ض  وال��ب��ن��ج��ر،  والأرز، 
لباأ�ض بها لزراعة اخل�شروات والفاكهة 
الأبقار  من  احليوانية  ثروتها  وتتكون 
الأ�شماك متثل حرفة  و�شيد  والأغنام، 
مهمة خ�شو�شاً يف القطاع اجلنوبي من 

ت�شيلى.
احتياطي  ثلث  ح��وايل  ت�شيلي  ومتتلك 
دول  اأك��رب  انها  كما  العامل،  يف  النحا�ض 
العامل ا�شتخراجا ل�)النرتات الطبيعي( 
ال���ذه���ب وال��ف�����ش��ة  ت���واف���ر  اإىل ج���ان���ب 
البرتول  واكت�شف  واحلديد،  واملنجنيز 
م���وؤخ���راً، م��ا دف��ع ه��ذا ح��رك��ة الت�شنيع 
�شهر   : ال�����ش��ن��اع��ات  واأه������م  ب���ال���ب���الد، 
وال�شناعات  ال�شلب،  و�شناعة  احلديد 
تعليب  ���ش��ن��اع��ة  خ�����ش��و���ش��اً  ال��غ��ذائ��ي��ة 

الأ�شماك و�شناعة ال�شكريات. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

العالقات  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  خ��ط��وة  يف 
واإم���ارة  تركيا  جمهورية  ب��ني  التجارية 
راأ�����ض اخل��ي��م��ة، اأب���رم���ت امل��ن��ط��ق��ة احل��رة 
اأ���ش��رع املناطق  ب��راأ���ض اخل��ي��م��ة، اإح����دى 
التكلفة  وفّعالية من حيث  احل��رة من��واً 
يف دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة 
وال�شتثمار  احل���رة  للمناطق  ال��رتك��ي��ة 
واخل��دم��ات يف اخل��ارج ووزارة القت�شاد 
يف جمهورية تركيا. وّقع مذكرة التفاهم 
عن املنطقة احلرة براأ�ض اخليمة ال�شيخ 
القا�شمي،  حم��م��د  ب��ن  �شقر  ب��ن  اأح��م��د 
احل���رة  امل��ن��ط��ق��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
ب��راأ���ض اخل��ي��م��ة، وع���ن اجل��ان��ب ال��رتك��ي 
�شعادة بولنت اأوغور اأجفيت، نائب وكيل 
وذلك  تركيا  القت�شاد بجمهورية  وزير 
خالل حفل اأقيم بهذه املنا�شبة يف فندق 
والدورف ا�شتوريا يف راأ�ض اخليمة. كما 
�شعادة  م��ن  ك��اًل  التوقيع  م��را���ش��م  �شهد 
جمهورية  �شفري  الطاي،  ف��ورال  �شفيك 

تركيا لدى الدولة، وال�شيد بيرت فورت، 
املدير التنفيذي للمنطقة احلرة براأ�ض 
التفاهم  مذكرة  توقيع  وياأتي  اخليمة. 
يف اإط��ار الزيارة التي قام بها وفد رفيع 
مب�شاركة  تركيا  جمهورية  من  امل�شتوى 
املديرية  عن  امل�شوؤولني  كبار  من  نخبة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ن��اط��ق احل����رة وال���ش��ت��ث��م��ار 
واملنطقة احلرة  واخل��دم��ات يف اخل���ارج، 
يف م���ر����ش���ني، وامل��ن��ط��ق��ة احل�����رة مب��ط��ار 
�شحفياً   15 اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اأت���ات���ورك، 
على  املذكرة  وتركز  حكومياً.  وم�شوؤوًل 
ت��ط��وي��ر جم�����الت ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك، 
املنطقة  بني  التجارية  العالقة  وتعزيز 
احلرة براأ�ض اخليمة وجمهورية تركيا، 
ف�شاًل عن توفري فر�ض جتارية جديدة 
لل�شركات التي تتخذ من املنطقة احلرة 
براأ�ض اخليمة مقراً لها يف املناطق احلرة 
ال�شيخ  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه  ال��رتك��ي��ة. 
كانت  لطاملا  القا�شمي:  �شقر  بن  اأحمد 
تركيا �شوقاً ا�شرتاتيجية مهمة للمنطقة 
احل���رة ب��راأ���ض اخل��ي��م��ة وع��م��الئ��ه��ا على 
حد ���ش��واء، وت��اأت��ي ال��زي��ارة التي ق��ام بها 

•• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�ض اإدارة امل�شرف املركزي اجتماع�ه ال�شابع ل�شنة 
اأبوظبي برئا�شة معايل خليفة حممد الكندي  2013 يف 
رئي�ض جمل�ض الإدارة ح�شر الإجتماع معال�ي خالد جمعة 
بن  �ش�لطان  وم��ع��ايل  الإدارة  جمل�ض  رئي��ض  ن��ائ��ب  امل��اج��د 
نا�شر ال�ش�ويدي املحاف����ظ وكل من اأ�شحاب ال�شعادة يون�ض 
حاجي اخلوري و خالد حممد �ش��امل بالعمى و خالد اأحمد 
الطاي��ر و حم�د مب���ارك ب�وعمي����م اأع�شاء جمل�ض الإدارة و 
حمم��د علي بن زايد الفال�شي نائب املحاف��ظ و�ش�عيد عبد 
اهلل احلامز م�شاعد املحافظ ل�شوؤون الرقابة على البنوك 
و �شيف هادف ال�شام�شي م�شاعد املحافظ ل�شوؤون ال�شيا�شة 
موظفي  كبار  من  وجمموعة  املال��ي  وال�شتقرار  النقدية 
امل�شتجدات  اآخ��ر  على  املجل���ض  واإط��ل��ع  امل��رك��زي.  امل�شرف 
التي  والإج����راءات  املالية  اخل��دم��ات  قانون  م�شروع  ب�ش��اأن 
الرئي�شية  وامل���ح���اور  ال�����ش�����اأن  ه���ذا  يف  الآن  ح��ت��ى  ات���خ���ذت 
التعديالت  باإجراء بع�ض  امل�شريف اجلديد ووجه  للقانون 
املحافظ  م�شاعد  تقرير  على  املجل��ض  اإط��ل��ع  كما  عليها. 

الن�شب  ب�ش��اأن  املايل  النقدية وال�شتقرار  ال�شيا�شة  ل�شوؤون 
امل�شريف  ال���ش��ت��ق��رار  امل�����ش��ريف  للنظام  الكلية  الح��رتازي��ة 
جانب  اإىل  امل�����ش��ريف  ال��ق��ط��اع  ل��دى  ال�ش��يولة  وم��وؤ���ش��������رات 
املركزي  امل�شرف  احتياطيات  اإدارة  �شيا�شة  ب�شاأن  تقرير 
والتعامل  ل��الإي��داع��ات  الق�شوى  احل���دود  ب�����ش��اأن  وت��ق��ري��ر 
الأخرى.  املالية  واملن�شاآت  البنوك  مع  الأجنبية  بالعمالت 
الإع���الم  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  �شيا�شة  م�����ش��روع  املجل�ض  ون��اق�����ض 
الت�شال  ا�شرتاتيجية  لأه���داف  حتقيقا  اإع���داده  مت  ال��ذي 
وذل��ك  الدولية  املمار�شات  اأف�شل  م��ع  ومتا�شيا  احلكومي 
اإدارة وتعزيز العالقات مع و�شائل الإع��الم. واطلع  بهدف 
املعدل وفقا لقرارات  ال�شرافات  املجل�ض كذلك على نظام 
على  اط��ل��ع  كما   .. مبوجبه  العمل  واأق���ر  الإدارة  جمل�ض 
م�ش��ودة نظام احل�شابات اخلامدة لدى البنوك واملوؤ�ش�ش�ات 
ح��ق��وق عمالء  اإىل �شمان  ي��ه��دف  وال���ذي  الأخ���رى  املالية 
املوؤ�ش�شات املالية املذكورة وورثتهم وو�شع اإطار عام لتنظيم 
التعامل مع احل�شابات اخلامدة لدى هذه املوؤ�ش�شات بحيث 
الأخ��رى  املالية  املوؤ�ش�شات  البنك  م�شوؤولية  النظام  يحدد 

من ناحية وم�شوؤولية العميل من ناحية اأخرى .

واملديرية  الرتكية  القت�شاد  وزارة  وفد 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ن��اط��ق احل����رة وال���ش��ت��ث��م��ار 
خ��ط��وة  لت�شكل  اخل�����ارج  يف  واخل���دم���ات 
عالقاتنا  تطوير  م�شار  يف  ا�شرتاتيجية 
مبناق�شة  قمنا  كما  الثنائية.  التجارية 
الهادفة  الفر�ض  م��ن  وا�شعة  جمموعة 
واتفقا  التجارية،  الأوا���ش��ر  توطيد  اإىل 
ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن جم������الت ال���ت���ع���اون 
امل�شرتكة لكال  امل�شلحة  ملا فيه  املتبادلة 
ال��ط��رف��ني . واأ�����ش����اف: ت��ه��دف م��ذك��رة 
التعاون  م�شتويات  تعزيز  اإىل  التفاهم 
كمركز  مكانتنا  وتر�شيخ  الطرفني،  بني 
على  و�شنعمل  املنطقة  يف  رائ���د  جت���اري 
توفري اجلهود املمكنة مل�شاعدة ال�شركات 
لعملياتها  ق��واع��د  تاأ�شي�ض  يف  ال��رتك��ي��ة 
ان���ط���الق���اً م���ن امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ب���راأ����ض 
اخليمة، وذلك لتحقيق املنفعة املتبادلة 
ل��ع��م��الئ��ن��ا ال���ذي���ن ي��ت��ط��ل��ع��ون ب���دوره���م 
املناطق  يف  انت�شارهم  نطاق  تو�شيع  اإىل 

احلرة الرتكية .
اأجفيت:  اأوغ���ور  بولنت  ق��ال  جهته،  من 
نحن م�شرورون بتوقيع مذكرة التفاهم 

ب��راأ���ض اخل��ي��م��ة ول  م��ع املنطقة احل���رة 
اآف���اق  �شتفتح  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اأن  ���ش��ك 
ج���دي���دة ل���ل���ت���ع���اون، واإط�������الق م�����ش��اري��ع 
م�����ش��رتك��ة، وت���وف���ري امل���زي���د م���ن ف��ر���ض 
ال��ع��م��ل وال��ت��ع��اون ل��ع��م��الئ��ن��ا يف ت��رك��ي��ا. 
اخليمة  ب���راأ����ض  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  تتمتع 
العديد  وتقدم  لالأعمال  م�شجعة  ببيئة 
م����ن امل����زاي����ا واحل�����واف�����ز ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
لتفتح  التفاهم  مذكرة  وت��اأت��ي  للعمالء 
اأب����واب ال��ن��ق��ا���ض ح���ول م��ي��ادي��ن ال��ت��ع��اون 
كل  لكت�شاف  �شويا  و�شنعمل  املحتملة، 
القائمة  العالقة  بدفع  الكفيلة  ال�شبل 
ن��ح��و م��زي��د م���ن ال��ت��ق��دم. وم���ن ناحية 
التي  الطويلة  اخل��ربات  �شتعزز  اأخ��رى، 
الأ�شواق  يف  العمل  يف  �شركاتنا  متتلكها 
تتمتع  ال���ذي  ال��ت��ن��وع  م�شتوى  املختلفة 
وكلنا  اخليمة.  براأ�ض  احلرة  املنطقة  به 
التي  اجلديدة  الأعمال  فر�ض  ب��اأن  ثقة 
اخليمة  ب��راأ���ض  احل���رة  املنطقة  توفرها 
من  كبريين  وترحيب  ا�شتجابة  �شتلقى 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات الرائدة التي تعمل 

انطالقاً من مناطقنا احلرة .

يذكر اأن الإمارات العربية املتحدة جاءت 
اأكرب  قائمة  �شمن  اخلام�شة  املرتبة  يف 
الرتكية بني  لل�شلع  امل�شتوردة  الوجهات 
وذل��ك  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول 
بح�شب تقرير �شدر عن وزارة القت�شاد 
الرتكية يف يوليو من هذا العام اإذ بلغت 
قيمة ال�شلع امل�شتوردة 8.17 مليار دولر 
امل�شتوردات  اأه��م  وم��ن   .2012 ع��ام  يف 
الذهب؛ واملنتجات امل�شّنعة؛ والبرتول؛ 
واحلديد  البرتولية؛  وامل��واد  واملنتجات 
وال�����ش��ل��ب، وامل��الب�����ض والإك�����ش�����ش��وارات. 
ك��م��ا ج���اءت الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
اأك��رب الدول  18 �شمن قائمة  يف املركز 
امل�شدرة اإىل تركيا يف عام 2012 بقيمة 
3.59 مليار دولر، بزيادة 118 باملائة 
العام  يف  امل�شجلة  الأرق����ام  م��ع  باملقارنة 
 850 من  اأكرث  حالياً  يوجد   .2011
�شركة، ووكالة جتارية، وعالمة جتارية 
العربية  الإم���ارات  تركية تعمل يف دول��ة 
امل��ت��ح��دة. و���ش��ّج��ل��ت م��وؤ���ش��رات امل��ب��ادلت 
من��واً  البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ت��ج��اري��ة 

كبرياً خالل ال�شنوات ال 10 املا�شية. 

اإمباور تفوز بجائزة الإمارات 
للطاقة 2013 الربونزية

•• دبي-وام: 

بجائزة  فوزها  اإمباور  املركزي  التربيد  لأنظمة  الإم��ارات  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
ال�شغرية  الطاقة  م�شاريع  فئة  من  الربونزية   2013 للطاقة  الإم���ارات 
عن  املياه  توفري  يف  الت�شغيل  عمليات  كفاءة  يف  لإجنازاتها  تقديرا  وذل��ك 

م�شروعها مبدينة دبي الطبية.
و�شلم �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�ض املجل�ض الأعلى للطاقة 
يف دبي اجلائزة لأحمد بن �شعفار الرئي�ض التنفيذي ل�شركة اإمباور خالل 
احلفل الذي اأقيم برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
دبي يف فندق  ال��وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم 

جراند حياة بدبي.
الناجحة يف  اإم��ب��اور  ب��ن��اء على جت��رب��ة  امل�����ش��روع  التحكيم  واإخ��ت��ارت جلنة 
ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة تي ا�ض ايه وتعترب هذه التجربة 
من اأحدث الطرق املبتكرة يف هذا املجال والتي تعود بالعديد من الفوائد 
املياه  ا�شتهالك  خف�ض  يف  ت�شاهم  لكونها  وذل���ك  والبيئية  الق��ت�����ش��ادي��ة 
املوارد  اأهم  اأحد  وبالتايل احلفاظ على  الن�شف  لل�شرب مبقدار  ال�شاحلة 
اإنه  �شعفار  اب��ن  ق��ال  املنا�شبة  وبهذه  الأو���ش��ط.  ال�شرق  منطقة  يف  القيمة 
�شهادة  وه��ي   2013 للطاقة  الإم���ارات  بجائزة  اإم��ب��اور  تفوز  اأن  لي�شرفنا 
الذي  بالتقدير  �شعداء  ونحن  �شركتنا  حققته  ال��ذي  التقدم  على  عظيمة 
حل�شنا عليه والذي يوؤكد اجلهود التي نبذلها يف �شبيل تفعيل البتكارات 

التكنولوجية يف قطاع تربيد املناطق لتحقيق التنمية امل�شتدامة. 

اأدكو تنتج 1.6 مليون برميل يوميًا 
وترفعه اإىل 1.8 يف 2017 

•• اأبوظبي-وام:

الن��ت��اج  اأدك���و حجم  ال��ربي��ة  ال��ب��رتول��ي��ة  للعمليات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  رف��ع��ت 
بحلول  يرتفع  اأن  على  برميل حاليا  مليون   1.6 اإىل  النفط  اليومي من 
عام 2017 اإىل 1.8 مليون برميل يومي وياأتي هذا لتطور يف اطار خطة 
و�شعتها ال�شركة يف عام 2010 لزيادة طاقتها النتاجية من 1.4 مليون 
برميل يوميا اىل 1.8 مليون برميل يوميا بحلول 2017 وقال الرئي�ض 
افتتاح  عقب  له  ت�شريحات  يف  الكندي  املنعم  عبد  ادك��و  ل�شركة  التنفيذي 
املنتدى ال�شاد�ض والثالثني لدول التعاون اخلليجي لتكنولوجيا احلفر يف 
القطاع النفطي يف اأبوظبي ام�ض اإن زيادة انتاج ال�شركة ياأتي يف اطار خطة 
حكومة اأبوظبي لرفع الطاقة النتاجية يف البالد اىل 3.5 مليون برميل 
اإن ا�شتخدام التكنولوجيا املتطورة يف  2017. واأ�شاف  يوميا بحلول عام 
حفر الآبار �شاهم بخف�ض التكاليف بن�شبة ترتاوح بني 30 و35 يف املائة 
م�شريا   .. �شابقا  تطويرها  ال�شعب  من  ك��ان  حقول  تطوير  على  وال��ق��درة 
من  اجلديدة  التكنولوجيا  بف�شل  متكنت  اأبوظبي  اأن  اىل  ال�شدد  هذا  يف 
ا�شتغالل الغاز احلام�ض يف حقل �شاه الذي �شيبداأ النتاج بنهاية 2014 
مب��ع��دل م��ل��ي��ار م��رت م��ك��ع��ب م��ن ال��غ��از ي��وم��ي��ا ف��ي��م��ا �شيتم ت��ط��وي��ر حقل 
حب�شان املماثل بالتعاون بني �شركة ادنوك و �شركة �شل . واأو�شح الكندي 
وعمليات  النفطية  الآب���ار  حفر  يف  امل�شتخدمة  اجل��دي��دة  التكنولوجيا  اأن 
اأعماق  والو�شول اىل  ال�شتك�شاف توفر احلفر يف درج��ات ح��رارة مرتفعة 
الأم��ر الذي ي�شهم ت�شهم يف  الفقي  التو�شع يف عمليات احلفر  جديدة مع 
تقليل الفرتة الزمنية لالأعمال موؤكدا اأن تطوير تكنولوجيا احلفر عامل 
اأ�شا�شي لظهور النفط .. واأ�شار اإىل اأن اأبوظبي �شباقة يف تطوير حقول الغاز 
احلام�ض وقال اإن احلدث ي�شهم يف تبادل اخلربات والطالع على جتارب 
التطوير  اآليات  وكذلك  النفط  وا�شتخراج  املنطقة يف عمليات احلفر  دول 

للمعدات والعاملني والتعامل مع التحديات الجتماعية.

 موانئ دبي العاملية حتقق منوًا بن�شبة 
الثالث الربع  خالل  املناولة  اأحجام  يف  4ر2% 

•• دبي -وام:

ناولت موانئ دبي العاملية املحدودة 2 ر14 مليون حاوية منطية قيا�ض 20 
قدما خالل الربع الثالث من العام 2013 عرب حمفظة اأعمالها العاملية 
4 ر2 يف املائة . ويرجع هذا  حمققة منوا يف اأحجام املناولة الكلية بن�شبة 
النمو اإىل حت�شن الأداء الت�شغيلي يف املحطات التابعة لل�شركة يف مناطق اآ�شيا 
واملحيط الهادئ والإمارات العربية املتحدة..ولأغرا�ض التقارير املحا�شبية 
فقد �شجلت اأحجام املناولة الكلية خالل الربع الثالث اأداء م�شتقرا بن�شبة 
بع�ض  وت�شييل  بيع  لعمليات  نتيجة  املائة  ر0 يف   4 بلغت  انخفا�ض طفيف 
..مناولة  علي  جبل  الإم��ارات  اإقليم  و�شجل  ال�شابقة.  الفرتات  يف  الأ�شول 
قيا�شيا  اأداء  حمققا  املائة  يف  ر5   4 بنمو  منطية  حاوية  مليون  ر3   6
خالل الربع الثالث ما اأدى اإىل جتاوز حجم املناولة خالل الأ�شهر الت�شعة 
10 ماليني حاوية منطية للمرة  الأوىل من العام وحتى �شبتمرب املا�شي 
الأوىل . و�شهد الربع الثالث من العام قيام حمفظة اأعمالها من املحطات 
املوحدة مبناولة 6.7 مليون حاوية منطية بن�شبة منو اإثنني يف املائة على 

اأ�شا�ض املقارنة املثلية مدفوعة بالأداء القوي لإقليم الإمارات.
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وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/24   املودعة حتت رقم  177010 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم كوانرتان �شي�شتيمز ليمتد . 
وعنوانه  يونيت 6 ، جارنيت كلوز ، واتفورد ،  هريتفورد�شري ،  دبليو دي 24    7جي ان ، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، بالتعتيم  التحكم  اأدوات  ؛  التعتيم  وحجريات  التعتيم  قيا�ض  وح��دات  حتديداً   ، بالتعتيم  التحكم  اأنظمة 
بال�شاءة  التحكم   اأنظمة  ؛  اللم�شية  الو�شادات  حتكم  ولوحات  الن�شغاطية  الأزرار  حتكم  لوحات  حتديداً 
الن�شغاطية  الأزرار  حتكم  لوحات  حتديداً   ، بال�شاءة  التحكم  اأدوات  ؛  ال���ش��اءة  قيا�ض  وح��دات  حتديداً   ،

ولوحات حتكم الو�شادات اللم�شية ؛ وحدات قيا�ض املرحل يف الفئة 9  .
 الواقعة بالفئة : 9 

الرتكيب احلريف QS   كتب باحلروف الالتينية .   و�شف العالمة : 
 ال�ش��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/24   املودعة حتت رقم  177015 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم      ات�ض . لوندبيك ايه/ا�ض 
 وعنوانه  اوتيليافيج 9 ، 2500 فالبي – الدمنارك . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والأم��را���ض  الإ�شطرابات  وع��الج  من  للوقاية  �شيدلنية  وم��واد  م�شتح�شرات  ؛  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
املتعلقة بها  اأو املتولدة  من اأو التي ت�شيب  اجلهاز الع�شبي املركزي ؛ م�شتح�شرات ومواد �شيدلنية تعمل 
على اجلهاز الع�شبي املركزي ؛ حمفزات اجلهاز الع�شبي املركزي ؛ م�شتح�شرات  ومواد �شيدلنية  للوقاية 
النف�شية والع�شبية ؛ م�شتح�شرات ومواد  �شيدلنية للوقاية من  من  ومعاجلة الأمرا�ض والإ�شطرابات 
ومعاجلة مر�ض الزهامير ، الكتئاب ، الذهان ، القلق ، ال�شرع ، ت�شلب الأن�شجة ، احلجر ال�شماقي ،  مر�ض 
الإ�شطراب   ، ال�شخ�شية  اإنف�شام   ، باركن�شون  مر�ض   ، الأرق   ، ال��وراث��ي(  الأع�شاب  اإ�شطراب   ( هنتنجتون 
الثنائي القطب ، الأورام ، الأمل ، الإدمان على امل�شكرات ومر�ض الإعتمادية ؛ م�شتح�شرات ومواد وكوا�شف 

وعوامل لالأغرا�ض الت�شخي�شية والطبية .  
 الواقعة بالفئة : 5 

و�شف العالمة : الكلمة REXULTI   كتبت باحلروف الالتينية الكبرية  .
 ال�ش��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/25   املودعة حتت رقم  177087 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم يوروكلري ا�ض ايه / اإن يف  . 
 وعنوانه  1 بوليفارد دو روا البريت الثاين ، 1210 بروك�شل ، بلجيكا . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ادارة معلومات قاعدة بيانات مالية ل�شراء وبيع والتجارة يف والو�شاية على واإدارة ال�شندات املالية يف الفئة 

.  35
 الواقعة بالفئة : 35 

و�شف العالمة : العبارة  COLLATERAL HIGHWAY  كتبت باحلروف الالتينية .
 ال�ش��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/19   املودعة حتت رقم  176878 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم      �شيكور هولدينجز اإنك . 
املتحدة  ال��ولي��ات   ، اإل 33316  اإف    ، ل��ودرداي��ل  ف��ورت  بريد 13038،  ، �شندوق  دراي��ف  اإيلري   2200 وعنوانه 

الأمريكية .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تدريب الآخرين يف جمال الإ�شتعداد و الإ�شتجابة ملواجهة الكوارث البيئية .
 الواقعة بالفئة :41 

و�شف العالمة : الكلمة  SEACOR  كتبت باحلروف الالتينية وعلى ي�شارها ر�شم �شكل كروي يقطعة 
خط مموج بطريقة مميزة  .

 ال�ش��رتاطات :   
 فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/24   املودعة حتت رقم  177011 
تاريخ اإيداع الأولوية رقم وبلد الولوية 

 با�شم كوريا ووتر ري�شور�شيز كوربوري�شن . 
وعنوانه  �شان 2-6 يونت�شوك – دوجن دايدوك – جو دايجيون ، 711-306 ، جمهورية كوريا .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اإن�شاء معامل الطاقة ، اإن�شاء م�شانع الطاقة الكهرومائية ، الإن�شاءات العامة ، اإن�شاء اأعمال الهند�شة املدنية 
، الإن�شاءات حتت املاء ، جتريف الوحل حتت املاء ، تركيب الأجهزة الكهربائية ، خدمات مد كابالت الطاقة 

الكهربائية ، اإقامة اأبنية حتت الأر�ض ، تركيب و اإ�شالح معدات الري .
 الواقعة بالفئة : 37 

خطني  وفوقها  الغامق  الأزرق  باللون  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت    K water العبارة   و�شف العالمة : 
نقطة  عند  الغامق  الأزرق  باللون  ظ��الل  م��ع  ال��ف��احت  الأزرق  و  ال��ربت��ق��ايل  باللونني  منحنيني  عري�شني 

اإت�شالهما بطريقة مميزة .
 ال�ش��رتاطات          :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/24   املودعة حتت رقم  177016 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم  ات�ض . لوندبيك ايه/ا�ض 
 وعنوانه  اوتيليافيج 9 ، 2500 فالبي – الدمنارك . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والأمرا�ض  الإ�شطرابات   وع��الج  من  للوقاية  �شيدلنية  وم��واد  م�شتح�شرات  ؛  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
املتعلقة بها  اأو املتولدة  من اأو التي ت�شيب  اجلهاز الع�شبي املركزي ؛ م�شتح�شرات ومواد �شيدلنية تعمل 
على اجلهاز الع�شبي املركزي ؛ حمفزات اجلهاز الع�شبي املركزي ؛ م�شتح�شرات  ومواد �شيدلنية  للوقاية 
النف�شية والع�شبية ؛ م�شتح�شرات ومواد  �شيدلنية للوقاية من  من  ومعاجلة الأمرا�ض والإ�شطرابات 
ومعاجلة مر�ض الزهامير ، الكتئاب ، الذهان ، القلق ، ال�شرع ، ت�شلب الأن�شجة ، احلجر ال�شماقي ،  مر�ض 
الإ�شطراب   ، ال�شخ�شية  اإنف�شام   ، باركن�شون  مر�ض   ، الأرق   ، ال��وراث��ي(  الأع�شاب  اإ�شطراب   ( هنتنجتون 
الثنائي القطب ، الأورام ، الأمل ، الإدمان على امل�شكرات ومر�ض الإعتمادية ؛ م�شتح�شرات ومواد وكوا�شف 

وعوامل لالأغرا�ض الت�شخي�شية والطبية .  
 الواقعة بالفئة : 5 

و�شف العالمة : الكلمة BRINTELLIX كتبت باحلروف الالتينية الكبرية .
 ال�ش��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/25    املودعة حتت رقم  177088 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم يوروكلري ا�ض ايه / اإن يف  . 
 وعنوانه  1 بوليفارد دو روا البريت الثاين ، 1210 بروك�شل ، بلجيكا . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 اخلدمات امل�شرفية و املالية ؛ توفري معلومات قاعدة بيانات مالية ل�شراء وبيع و التجارة يف و الو�شاية على 

و اإدارة ال�شندات املالية يف الفئة 36 .
 الواقعة بالفئة : 36 

و�شف العالمة : العبارة  COLLATERAL HIGHWAY  كتبت باحلروف الالتينية .
 ال�ش��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/19   املودعة حتت رقم  176879 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم      �شيكور هولدينجز اإنك . 
املتحدة  ال��ولي��ات   ، اإل 33316  اإف   ، ل��ودرداي��ل  ف��ورت  ، �شندوق بريد 13038،  دراي��ف  اإيلري  وع��ن��وان��ه:2200 

الأمريكية .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الإ�شت�شارة يف جمال الإ�شتعداد و الإ�شتجابة ملواجهة الكوارث الطبيعية ؛ خدمات احلماية ، حتديداً 
، توفري احلماية ملرافق الواجهات البحرية و املراكب البحرية  .

 الواقعة بالفئة : 45 
الكلمة  SEACOR  كتبت باحلروف الالتينية وعلى ي�شارها ر�شم �شكل كروي يقطعة  و�شف العالمة : 

خط مموج بطريقة مميزة  .
 ال�ش��رتاطات          :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/24   املودعة حتت رقم  177012 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم      كوريا ووتر ري�شور�شيز كوربوري�شن . 
وعنوانه  �شان 2-6 يونت�شوك – دوجن دايدوك – جو دايجيون ، 711-306 ، جمهورية كوريا .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الإمداد باملاء ، توزيع املاء ، توزيع الكهرباء ، الإمداد بالطاقة الكهربائية ، توزيع الطاقة الكهربائية ، ت�شغيل 

الهوي�شات )املن�شاآت املالحية( ، النقل النهري ، النقل البحري ، اإر�شاد ال�شفن ، النقل بالبوارج .
 الواقعة بالفئة : 39 

خطني  وفوقها  الغامق  الأزرق  باللون  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت    K water العبارة   و�شف العالمة : 
نقطة  عند  الغامق  الأزرق  باللون  ظ��الل  م��ع  ال��ف��احت  الأزرق  و  ال��ربت��ق��ايل  باللونني  منحنيني  عري�شني 

اإت�شالهما بطريقة مميزة .
 ال�ش��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع  بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/24   املودعة حتت رقم  177008 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم كوانزهو كايالجن فايري كو .، ليميتد . 
 وعنوانه  لياجنزهوجن فيلد جنجياجن �شيتي ، فيوجيان بروفين�ض ، ال�شني . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
، مالب�ض للحفالت  للماء  ، مالب�ض م�شادة  �شباحة  اأث��واب   ، اإ�شتحمام  اأث��واب   ، للمواليد  ، مالب�ض  مالب�ض 
التنكرية ، اأحذية للريا�شة البدنية ، اأحذية ، قبعات ، مالب�ض حمبوكة ، قفازات ) مالب�ض( ، ربطات عنق ، 

م�شدات للن�شاء ، ف�شاتني زفاف .
 الواقعة بالفئة : 25 

الكلمة  HOO  كتبت باحلروف الالتينية وعلى ي�شارها ر�شم منحني ال�شكل وحتته نقطة  و�شف العالمة : 
بطريقة مميزة .

 ال�ش��رتاطات          :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/24   املودعة حتت رقم 177007 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم      تاي بري�شريفيد فود فاكتوري كو. ، ليميتد 
 وعنوانه  1/ 42 ، بيت�شكا�شيم رود ، اوم- ياي ، �شامربان ، ناكورنباثوم ، تايلند . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
نودلز ) معكرونة رقيقة (  �شريعة التح�شري ، �شعريية اأرز �شريعة التح�شري ، �شعريية  اأرز  جمفف ، اأعواد 
اأرز جمففة ، معكرونة )با�شتا( �شريعة التح�شري ، اأرز �شريع التح�شري ، معجون الكاري ، م�شحوق الكاري ، 
توابل  وبهارات ، معجون التوابل ،  طحني ه�ض بنكهة م�شحوق  التوابل  ، طحني التيمبورا، طحني التوابل 
، طحني التوابل اله�ض ، منتجات احلبوب ، ح�شاء   ومرق ، �شل�شة ومنتجات م�شابهة ، يخنة ) ح�شاء كثيف( 

وح�شاء مركز ، خليط خمفوق ، مقبالت جاهزة لالأكل ، اأطعمة خفيفة
 الواقعة بالفئة : 30 

�شكل هند�شي  داخل  الأبي�ض  باللون  الالتينية  WAI WAI كتبت باحلروف  العبارة   و�شف العالمة : 
باللون الأ�شود بطريقة مميزة .

 ال�ش��رتاطات          :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/24 املودعة حتت رقم  177013 
تاريخ اإيداع الأولوية رقم وبلد الولوية 

با�شم �شانثا بايوتيكنيك�ض ليميتد .
وعنوانه الطابق الثالث والرابع ، فازانثا ت�شامربز ، فاحت ميدان رود ، ب�شريباغ حيدراأباد ، 004 500 اأندهرا 

برادي�ض ، الهند .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املنتجات ال�شيدلنية ، اللقاحات .
 5  الواقعة بالفئة 

 و�شف العالمة الكلمة SHANCHOL  باحلروف الالتينية    .   
ال�ش��رتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/24   املودعة حتت رقم 177009 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم دي�شاجن جروب كو .، ليميتد   . 
وعنوانه  نورث  اأوف وينهوا )دبليو( رود ، وي�شت اأوف �شاندا رود ، ويهاي �شيتي ، �شاندوجن ، ال�شني .  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
  ، ق��ف��ازات  ؛  حمبوكة  مالب�ض  ؛  للماء  م�شادة  مالب�ض  ؛  اإ�شتحمام  اأث���واب  ؛  للمواليد  مالب�ض   ، مالب�ض   

)مالب�ض( ؛ م�شدات للن�شاء ؛ اأحذية ، قبعات ؛ ربطات عنق .
 الواقعة بالفئة : 25 

الكلمة  DiSHaNG  كتبت باحلروف الالتينية و اأعالها حروف باللغة ال�شينية وعلى  و�شف العالمة : 
الي�شار ر�شم ل�شكل بي�شوي غري مكتمل بطريقة مميزة .

 ال�ش��رتاطات          :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

وب��راءات  التجارية  للعالمات  املتحدة  الت�شجيل /اخلدمات  وكيل  تقدم  التجارية عن  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/25   املودعة حتت رقم  177086 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم يوروكلري ا�ض ايه / اإن يف  . 
 وعنوانه  1 بوليفارد دو روا البريت الثاين ، 1210 بروك�شل ، بلجيكا . 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 برجميات حا�شوب ملعاجلة البيانات الكرتونياً ولالإر�شال اللكرتوين لالأموال والبيانات والوثائق املتعلقة 

باخلدمات املالية  يف الفئة 9 .
 الواقعة بالفئة : 9 

و�شف العالمة : العبارة  COLLATERAL HIGHWAY  كتبت باحلروف الالتينية .
ال�ش��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

التجارية وبراءات  املتحدة للعالمات  الت�شجيل / اخلدمات  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/24   املودعة حتت رقم  177006 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم      �شام�شوجن الكرتونيك�ض كو. ، ليميتد 
وعنوانه  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ � جيو ،  �شيوون � �شي ،  جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مدجمة  وم�شاند  ل�شلكية  اإت�����ش��الت  م�شتقبالت   ، �شمعية  ���ش��وت  م��ك��ربات  م��ن  تتاألف  �شمعية  م��ع��دات    -
لإ�شتخدامها مع الأجهزة الإلكرتونية املحمولة ، حتديدا ، قارئات كتب اإلكرتونية ، اأجهزة حا�شوب لوحية 
نقالة  هواتف   ،  )  4 بي  اإم   (  4 ال�شمعية  الطبقات  م�شغالت   ،  )  3 بي  اإم   (  3 ال�شمعية  الطبقات  م�شغالت   ،
، وهواتف ذكية ؛ برجميات تطبيقات احلا�شوب لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة لتثبيت والتحكم باملعدات 
اآن��ف��اَ  -   م�شخمات �شوت   -   مكونات �شوتية  -  مكربات �شوت  -   م�شغالت ذاك��رة  ال�شمعية امل��ذك��ورة 
التخزين ذات ناقالت مت�شل�شلة عامة فارغة ) يو ا�ض بي ( كامريات فيديو  برجميات تطبيقات احلا�شوب 
احلا�شوب  �شبكة  وموجهات  ومفاتيح  حماور   . احلا�شوب  األعاب  برجميات   . ال�شوات  لتمييز  لإ�شتخدامها 
واملعلومات حول عناوين  الإلكرتوين  الفوري للربيد  الإ�شتالم  و  الإر�شال  و  للر�شائل  . برجميات حا�شوب 
القراءة  وتنظيم حمتويات  لإدارة  باملحتويات.  برجميات حا�شوب  وامل�شاركة  باجلداول  امل�شاركة   ، الإت�شال 
الرقمية املتنوعة حتديدا ً الكتب الإلكرتونية واجلرائد الإلكرتونية والأطروحات واملجالت الإلكرتونية . 
برجميات حا�شوب لإدارة املعلومات ال�شخ�شية .  برجميات حا�شوب ل�شراء اأو حتميل اأو ت�شغيل اأو الإ�شتماع 
حمتويات  اإىل  الإ�شتماع  اأو  ت�شغيل  اأو  حتميل  اأو  يف  الإ���ش��رتاك  اأو  ل�شراء  حا�شوب  برجميات   . للمو�شيقى 
الإلكرتونية  واملجالت  والأط��روح��ات  الإلكرتونية  واجلرائد  الإلكرتونية  الكتب  حتديدا  الرقمية  القراءة 
ومراجعة  ومعاجلة  ونقل  وتنظيم  ت�شجيل  يف  لإ�شتخدامها  حا�شوب  برجميات    . الإلكرتونية  الأل��ع��اب  و 
بالتلفاز  تتعلق  التي  الإلكرتونية  والألعاب  الفيديو  وملفات  ال�شمعية  وامللفات  والبيانات  الن�شو�ض  ملفات 
واأجهزة احلا�شوب وم�شغالت املو�شيقى وم�شغالت الفيديو وم�شغالت الو�شائط والهواتف النقالة  برجميات 
حا�شوب لإ�شتخدامها مع اأنظمة املالحة املتعلقة بالأقمار ال�شناعية ونظام حتديد املواقع العاملي ) جي بي 
اإ�ض ( لأغرا�ض املالحة والتوجيه والتخطيط للرحالت ور�شم اخلرائط الإلكرتونية ؛ برجميات حا�شوب 
لأنظمة معلومات ال�شفر لتوفري اأو تقدمي الن�شائح حول ال�شفر وحول املعلومات  املتعلقة بالفنادق واملعامل 
واملتاحف وو�شائل النقل العامة واملطاعم ومعلومات اأخرى فيما يخ�ض ال�شفر والنقل . برجميات حا�شوب 
تقرتح تطبيقات قلم الإدخال الأن�شب اخلا�ض لالأجهزة النقالة  برجميات حا�شوب  للو�شول اىل النرتنت  
والتطبيقات املتنوعة برجميات حا�شوب لإ�شتخدامها يف اإ�شتعرا�ض وحتميل اخلرائط الإلكرتونية ؛ برجميات 
حا�شوب تت�شمنها الهواتف املحمولة و/اأو اأجهزة احلا�شوب املحمولة التي ت�شمح للم�شتخدم بت�شغيل وحتميل 
اللعاب الإلكرتونية والإ�شتماع اإىل وحتميل نغمات الرنني واملو�شيقى واإ�شتعرا�ض وحتميل حافظات ال�شا�شة 
واخللفيات لل�شا�شة . برجميات حا�شوب لإعداد الفعاليات اليومية ومفكرة العناوين والتقاومي واملذكرات 
ومكونات الو�شائط املتعددة املخزنة يف الأجهزة النقالة . برجميات احلا�شوب للتمكني من التاأليف ، الإعالن 
 ، الت�شغيل   ، الت�شفري  ، فك  الت�شفري   ، التلخي�ض   ، التحرير    ، الإ�شتقبال   ، الإر�شال   ، التنزيل   ، التحميل   ،
التخزين ، التنظيم ، الإظهار ، العر�ض ، و�شع الرقع ، اإ�شافة حمتويات يف الويبلوج ، امل�شاركة اأو بطريقة 
اأخرى توفري و�شيط الكرتوين اأو معلومات على الإنرتنت اأو �شبكة اإت�شالت اأخرى . براجميات احلا�شوب 
لتمكني امل�شتخدمني من برجمة وتوزيع حمتوى �شمعي ، ومرئي ، ون�شي وحمتوى و�شائط اآخر ، وي�شمل 
املو�شيقى ، احلفالت املو�شيقية ، الفيديو ، الراديو ، التلفاز ، الأخبار ، الريا�شة ، اللعاب ، الأحداث الثقافية 
، واملتعلقة بالرتفيه والربامج التعليمية عرب �شبكات الت�شال . برجميات حا�شوب لإ�شتقبال ونقل وت�شفري 
وفك الت�شفري ترميز وفك ترميز واإر�شال وم�شاعفة وعدم م�شاعفة ومعاجلة الفيديو والبيانات الأخرى 
بال�شكل الرقمي لتو�شيل برامج التلفاز وبرامج الفيديو الأخرى اإىل اأجهزة الفيديو املنا�شبة لتوزيع برجمة 
 . رقمية  �شور  م�شاهد  �شكل  على  رقمية  األبومات  حا�شوب   اأج��ه��زة   . التلفاز  اأج��ه��زة  على  لعر�شها  التلفاز 
كامريات رقمية . اإطارات �شور رقمية . اأجهزة اإ�شتقبال رقمية . �شور رقمية قابلة للتحميل ، حتديدا �شور 
فوتوغرافية اأو فيديوية قابلة للتحميل يف جمال التعليم والرتفيه. نغمات رنني قابلة للتحميل . م�شغالت 
اأقرا�ض الفيديو الرقمية ) دي يف دي (  األواح بي�شاء اإلكرتونية .  اأجهزة فاك�ض . م�شغالت القر�ض ال�شلب 
. طرفيات مفاتيح اأجهزة الإت�شال الداخلي لتو�شيلها ب�شبكة الهاتف . هواتف تعمل بربوتوكول الإنرتنت ) 
اآي بي (. لوحات مفاتيح تعمل بربوتوكول الإنرتنت )اآي بي( تبادل الفرع اخلا�ض . برجميات اأنظمة ت�شغيل 
الهواتف ذات الأزرار . لوحات مفاتيح الهواتف ذات الأزرار . مفاتيح �شبكة النت املحلية ) اإل ايه اإن ( . لوازم 
، كابالت  الكهربائية  البطاريات  ، �شواحن  البطاريات  اللوحية حتديداً  واأجهزة احلا�شوب  النقالة  الهواتف 
 ، ال�شيارات   �شواحن   ، الأذن  �شماعات   ، الال�شلكية  الراأ�ض  ، اطقم  ال�شلكية  الراأ�ض  اأطقم   ، البيانات  تو�شيل 
حمافظ للهواتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية ، اأطقم غري يدوية معدة لإ�شتخدامها مع الهواتف النقالة 
اأجهزة  و  النقالة  للهواتف  معدة  حتريكها  ميكن  حمافظ  �شكل  على  اأغطية   ، اللوحية  احلا�شوب  واأج��ه��زة 
احلا�شوب اللوحية ، قلم اإبري ، حامالت هواتف و اأربطة للهواتف ؛ اجزاء امامية قابلة للتبديل للهواتف 
النقالة واأجهزة احلا�شوب املحمولة ؛ حمطات امل�شاند املدجمة لل�شوت تو�شع على ال�شطح لتو�شيل الهواتف 
النقالة واأجهزة احلا�شوب اللوحية مب�شخمات ال�شوت ؛ حامالت معدة للهواتف النقالة . برجميات اأنظمة 
ت�شغيل الهواتف النقالة  هواتف نقالة . �شا�شات عر�ض )مكونات حا�شوب( . م�شغالت الطبقات ال�شمعية 3 
) اإم بي 3 ( . مكونات خادم الو�شول لل�شبكة . برجميات ت�شغيل خادم الو�شول لل�شبكة . �شواقات القرا�ض 
الب�شرية م�شغالت  الأقرا�ض الب�شرية  امل�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية ) بي دي ايه( اأجهزة حا�شوب حممولة 
. م�شغالت الو�شائط املتعددة املحمولة . طابعات لأجهزة احلا�شوب . اأ�شباه مو�شالت )رقائق( . هواتف ذكية 
. برجميات لنظام اإدارة ال�شبكة . قلم اإبري لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة . برجميات اأنظمة ت�شغيل اجهزة 
احلا�شوب اللوحية . اأجهزة حا�شوب لوحية . هواتف . هواتف ت�شتخدم كاأجهزة طرفية لربوتوكول الإنرتنت 
)اآي بي ( تبادل الفرع اخلا�ض )بي بي اأك�ض( . م�شتقبالت تلفاز . نظارات ثالثية الأبعاد )3دي(  موجهات 

�شبكة املنطقة الوا�شعة ) دبليو ايه اإن( . 
 الواقعة بالفئة : 9 

و�شف العالمة : العبارة  GIGA SOUND   كتبت باحلروف الالتينية  .
 ال�ش��رتاطات :   

اأو   ،  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

التجارية وبراءات  املتحدة للعالمات  الت�شجيل / اخلدمات  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  اإدارة  تعلن 
الخرتاع بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم  176504  بتاريخ 2012/7/11 
تاريخ اإيداع الأولوية     رقم وبلد  الولوية   

 با�شم      �شام�شوجن الكرتونيك�ض كو. ، ليميتد 
وعنوانه  129 ، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ � جيو ،  �شيوون � �شي ،  جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مدجمة  وم�شاند  ل�شلكية  اإت�����ش��الت  م�شتقبالت   ، �شمعية  ���ش��وت  م��ك��ربات  م��ن  تتاألف  �شمعية  م��ع��دات    -
لإ�شتخدامها مع الأجهزة الإلكرتونية املحمولة ، حتديدا ، قارئات كتب اإلكرتونية ، اأجهزة حا�شوب لوحية ، 
م�شغالت الطبقات ال�شمعية 3 )اإم بي 3( ، م�شغالت الطبقات ال�شمعية 4 ) اإم بي 4 ( ، هواتف نقالة ، وهواتف 
ال�شمعية  باملعدات  والتحكم  لتثبيت  املحمولة  الإلكرتونية  لالأجهزة  احلا�شوب  تطبيقات  برجميات  ؛  ذكية 
اآنفاَ  -  م�شخمات �شوت . -  مكربات �شوت . -  م�شغالت ذاكرة التخزين ذات ناقالت مت�شل�شلة  املذكورة 
ا�ض بي ( كامريات فيديو  برجميات تطبيقات احلا�شوب لإ�شتخدامها لتمييز ال�شوات  عامة فارغة ) يو 
األعاب احلا�شوب . حماور ومفاتيح وموجهات �شبكة احلا�شوب . برجميات حا�شوب للر�شائل و  . برجميات 
باجلداول   امل�شاركة   ، الإت�شال  عناوين  حول  واملعلومات  الإل��ك��رتوين  للربيد  الفوري  الإ�شتالم  و  الإر���ش��ال 
حتديدا ً  املتنوعة  الرقمية  ال��ق��راءة  حمتويات  وتنظيم  لإدارة  حا�شوب  برجميات    . باملحتويات  وامل�شاركة 
. برجميات حا�شوب لإدارة  الإلكرتونية  الإلكرتونية والأطروحات واملجالت  الإلكرتونية واجلرائد  الكتب 
الإ�شتماع للمو�شيقى . برجميات  اأو  اأو ت�شغيل  اأو حتميل  .  برجميات حا�شوب ل�شراء  ال�شخ�شية  املعلومات 
حتديدا  الرقمية  القراءة  حمتويات  اإىل  الإ�شتماع  اأو  ت�شغيل  اأو  حتميل  اأو  يف  الإ�شرتاك  اأو  ل�شراء  حا�شوب 
  . الإلكرتونية  الألعاب  و  الإلكرتونية  واملجالت  والأط��روح��ات  الإلكرتونية  واجلرائد  الإلكرتونية  الكتب 
والبيانات  الن�شو�ض  ونقل ومعاجلة ومراجعة ملفات  وتنظيم  ت�شجيل  لإ�شتخدامها يف  برجميات حا�شوب 
وامللفات ال�شمعية وملفات الفيديو والألعاب الإلكرتونية التي تتعلق بالتلفاز واأجهزة احلا�شوب وم�شغالت 
املو�شيقى وم�شغالت الفيديو وم�شغالت الو�شائط والهواتف النقالة    برجميات حا�شوب لإ�شتخدامها مع 
( لأغرا�ض املالحة  اإ�ض  العاملي ) جي بي  املواقع  ال�شناعية ونظام حتديد  بالأقمار  املتعلقة  اأنظمة املالحة 
معلومات  لأنظمة  حا�شوب  برجميات  ؛  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��رائ��ط  ور���ش��م  للرحالت  والتخطيط  والتوجيه 
ال�شفر لتوفري اأو تقدمي الن�شائح حول ال�شفر وحول املعلومات املتعلقة بالفنادق واملعامل واملتاحف وو�شائل 
والنقل. برجميات حا�شوب تقرتح تطبيقات  ال�شفر  فيما يخ�ض  اأخرى  ومعلومات  واملطاعم  العامة  النقل 
والتطبيقات  النرتنت   للو�شول اىل  النقالة  برجميات حا�شوب   الأن�شب اخلا�ض لالأجهزة  الإدخ��ال  قلم 
املتنوعة  برجميات حا�شوب لإ�شتخدامها يف اإ�شتعرا�ض وحتميل اخلرائط الإلكرتونية ؛ برجميات حا�شوب 
وحتميل  بت�شغيل  للم�شتخدم  ت�شمح  التي  املحمولة  احلا�شوب  اأج��ه��زة  و/اأو  املحمولة  الهواتف  تت�شمنها 
اللعاب الإلكرتونية والإ�شتماع اإىل وحتميل نغمات الرنني واملو�شيقى واإ�شتعرا�ض وحتميل حافظات ال�شا�شة 
واملذكرات  والتقاومي  العناوين  ومفكرة  اليومية  الفعاليات  لإعداد  حا�شوب  برجميات  لل�شا�شة.  واخللفيات 
ومكونات الو�شائط املتعددة املخزنة يف الأجهزة النقالة . برجميات احلا�شوب للتمكني من التاأليف ، الإعالن 
 ، الت�شغيل   ، الت�شفري  ، فك  الت�شفري   ، التلخي�ض   ، التحرير    ، الإ�شتقبال   ، الإر�شال   ، التنزيل   ، التحميل   ،
التخزين ، التنظيم ، الإظهار ، العر�ض ، و�شع الرقع ، اإ�شافة حمتويات يف الويبلوج ، امل�شاركة اأو بطريقة 
اأخرى توفري و�شيط الكرتوين اأو معلومات على الإنرتنت اأو �شبكة اإت�شالت اأخرى . براجميات احلا�شوب 
لتمكني امل�شتخدمني من برجمة وتوزيع حمتوى �شمعي ، ومرئي ، ون�شي وحمتوى و�شائط اآخر ، وي�شمل 
املو�شيقى ، احلفالت املو�شيقية ، الفيديو ، الراديو ، التلفاز ، الأخبار ، الريا�شة ، اللعاب ، الأحداث الثقافية 
، واملتعلقة بالرتفيه والربامج التعليمية عرب �شبكات الت�شال . برجميات حا�شوب لإ�شتقبال ونقل وت�شفري 
وفك الت�شفري ترميز وفك ترميز واإر�شال وم�شاعفة وعدم م�شاعفة ومعاجلة الفيديو والبيانات الأخرى 
بال�شكل الرقمي لتو�شيل برامج التلفاز وبرامج الفيديو الأخرى اإىل اأجهزة الفيديو املنا�شبة لتوزيع برجمة 
 . رقمية  �شور  م�شاهد  �شكل  على  رقمية  األبومات  حا�شوب   اأج��ه��زة   . التلفاز  اأج��ه��زة  على  لعر�شها  التلفاز 
كامريات رقمية . اإطارات �شور رقمية . اأجهزة اإ�شتقبال رقمية . �شور رقمية قابلة للتحميل ، حتديدا �شور 
فوتوغرافية اأو فيديوية قابلة للتحميل يف جمال التعليم والرتفيه.  نغمات رنني قابلة للتحميل . م�شغالت 
اأقرا�ض الفيديو الرقمية ) دي يف دي (  األواح بي�شاء اإلكرتونية .  اأجهزة فاك�ض . م�شغالت القر�ض ال�شلب 
. طرفيات مفاتيح اأجهزة الإت�شال الداخلي لتو�شيلها ب�شبكة الهاتف . هواتف تعمل بربوتوكول الإنرتنت ) 
اآي بي (. لوحات مفاتيح تعمل بربوتوكول الإنرتنت )اآي بي( تبادل الفرع اخلا�ض . برجميات اأنظمة ت�شغيل 
الهواتف ذات الأزرار . لوحات مفاتيح الهواتف ذات الأزرار . مفاتيح �شبكة النت املحلية ) اإل ايه اإن ( . لوازم 
، كابالت  الكهربائية  البطاريات  ، �شواحن  البطاريات  اللوحية حتديداً  واأجهزة احلا�شوب  النقالة  الهواتف 
 ، ال�شيارات   �شواحن   ، الأذن  �شماعات   ، الال�شلكية  الراأ�ض  ، اطقم  ال�شلكية  الراأ�ض  اأطقم   ، البيانات  تو�شيل 
حمافظ للهواتف النقالة والأجهزة الإلكرتونية ، اأطقم غري يدوية معدة لإ�شتخدامها مع الهواتف النقالة 
اأجهزة  و  النقالة  للهواتف  معدة  حتريكها  ميكن  حمافظ  �شكل  على  اأغطية   ، اللوحية  احلا�شوب  واأج��ه��زة 
احلا�شوب اللوحية ، قلم اإبري ، حامالت هواتف و اأربطة للهواتف ؛ اجزاء امامية قابلة للتبديل للهواتف 
النقالة واأجهزة احلا�شوب املحمولة ؛ حمطات امل�شاند املدجمة لل�شوت تو�شع على ال�شطح لتو�شيل الهواتف 
النقالة واأجهزة احلا�شوب اللوحية مب�شخمات ال�شوت ؛ حامالت معدة للهواتف النقالة . برجميات اأنظمة 
ت�شغيل الهواتف النقالة  هواتف نقالة . �شا�شات عر�ض )مكونات حا�شوب( . م�شغالت الطبقات ال�شمعية 3 
) اإم بي 3 ( . مكونات خادم الو�شول لل�شبكة . برجميات ت�شغيل خادم الو�شول لل�شبكة . �شواقات القرا�ض 
الب�شرية م�شغالت  الأقرا�ض الب�شرية  امل�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية ) بي دي ايه( اأجهزة حا�شوب حممولة 
. م�شغالت الو�شائط املتعددة املحمولة . طابعات لأجهزة احلا�شوب . اأ�شباه مو�شالت )رقائق( . هواتف ذكية 
. برجميات لنظام اإدارة ال�شبكة . قلم اإبري لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة . برجميات اأنظمة ت�شغيل اجهزة 
احلا�شوب اللوحية . اأجهزة حا�شوب لوحية . هواتف . هواتف ت�شتخدم كاأجهزة طرفية لربوتوكول الإنرتنت 
)اآي بي ( تبادل الفرع اخلا�ض )بي بي اأك�ض( . م�شتقبالت تلفاز . نظارات ثالثية الأبعاد )3دي(  موجهات 

�شبكة املنطقة الوا�شعة ) دبليو ايه اإن( . 
 الواقعة بالفئة :     9 

 . الالتينية   باحلروف  كتبت   BD WISE  و�شف العالمة : العبارة 
 ال�ش��رتاطات :   

اأو   ، القت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  30  اأكتوبر 2013 العدد 10933

الإعالناتكم 
يرجى االت�شال على:

  هاتف:024488300 -  فاك�ص :024489891
email:advt@alfajrnews.ae



�شبا مبارك تنفي 
نفت �شبا مبارك اأن تكون تربعت مببلغ ن�شف مليون دولر لدعم م�شر بعد 
03 يونيو، وقالت يف حديث لها: )هذا الكالم غري �شحيح واإن كنت  ثورة 
اأرى اأن ماليني الدنيا باأ�شرها ل توازي اأف�شال م�شر وخريها على الفنانني 
اإمام  اأن عادل  واأك��دت �شبا  الدنيا و�شتبقى كذلك دائماً(.  اأم  العرب، فم�شر 

اأكرث جنم كوميدي ي�شحكها، ومتنت العمل معه ومع النجم �شمري غامن.

منى زكي يف 
)جنينة عايدة(

اإىل  للعودة من خالله  زكي  اختارته منى  ال��ذي  ال�شم  هو  عايدة(  )جنينة 
ال�شينما بعد غياب طويل.

الفيلم اجلديد من اإخراج حممد بكري خمرج م�شل�شلها )اآ�شيا(، وهو نف�شه 
الذي اأخرج فيلم زوجها اأحمد حلمي الأخري )على جثتي(.

يذكر اأن منى زكي اأ�شرت على التعاون مع بكري جمدداً يف فيلمها اجلديد، 
كذلك من املقرر اأن ت�شتعني بفريق عمل امل�شل�شل مل�شاركتها بطولة الفيلم، 

الذي مل يتحدد ميعاد لبدء ت�شويره بعد.
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يف البطوالت اجلماعية كل فنان ي�شيف اإىل االآخر

كرمي حممود عبد العزيز: اأ�شتفيد من خربة والدي يف احلياة عمومًا

قرر اأال يعتمد على جنومية والده واأن يبداأ الطريق 
من اأول ال�شلم، لذلك مل ي�شتعجل البطولة املطلقة، 
حممود  ك��رمي  وانتظر  ال�شباب،  النجوم  ك��ع��ادة 
يف  الفر�شة  له  �شنحت  حتى  �شنوات  العزيز  عبد 
ال�شينمائية  بطوالته  اأوىل  البلبل(،  )ع�ص  فيلم 
عن  ال�شعبية.  االأغنية  مطربي  من  جمموعة  مع 
كان  ال�شبكي  ب��اآل  وعالقته  ال�شينمائية  جتربته 

معه هذا اللقاء:

ع عقدًا لطيفة توقِّ
النوع من  الرقمي(، وهي �شركة تقدم هذا  األبوم مع �شركة )وت��ري لالإنتاج  لإنتاج  النجمة لطيفة عقداً  وقعت 
رت لطيفة  اخلدمة يف العامل العربي للمرة الأوىل. والألبوم �شيوزَّع فور اإ�شداره اأواخر العام احلايل. كذلك �شوَّ

اأغاين من الألبوم اجلديد مع املخرج وليد نا�شيف.

تر�شيح فيفي عبده لـ )يوم لل�شتات(
قامت اإلهام �شاهني برت�شيح الفنانة فيفي عبده مل�شاركتها بطولة )يوم لل�شتات(، وهو الفيلم الذي تنتجه �شاهني 

وتقوم ببطولته و�شتخرجه كاملة اأبو ذكري.
من جانبها اأبدت عبده موافقتها املبدئية على الدور، الذي �شبق واعتذرت عنه كل من لو�شي ودينا، ل�شغر حجمه، 
قراءة  لأن تطلب  فيفي عبده  دفع  ما  وهو  م�شاحتها �شغرية،  الفيلم  اأدوار  كل  ب��اأن  عبده  اأقنعت  �شاهني  اأن  اإل 

ال�شيناريو قبل اأن تبدي راأيها النهائي.
اآخر اأفالم فيفي عبده كان )مهمة يف فيلم قدمي(، الذي �شاركها بطولته اإدوارد، واأنتجه حممد ال�شبكي.

اأك���رث من  اأح��م��د ال�شبكي يف  امل��ن��ت��ج  • ت��ع��اون��ت م��ع   
عمل، ملاذا اأ�شندت اإليك هذا العام بطولة فيلم )ع�ض 

البلبل(؟
- عندما ان�شممنا اإىل �شركة ال�شبكي حممد رم�شان 
واأنا، قرر اأحمد ال�شبكي  اإنتاج فيلم لكل منا، ويف حال 
جناحه ن�شتمر معه يف اأفالم اأخرى، وي�شمل  العقد 
بطولة عمل واحد. وهذا العام �شمحت الظروف اأن 
ينتج يل الفيلم، بعدما اأنتج ملحمد رم�شان فيلمني: 

)عبده موتة( و)قلب الأ�شد(.
كان  ال�شغري  �شعد  اأن  ع��ن  ت���رّدد  م��ا  �شحة  م��ا   •
كان  ال�شبكي  م��ع  خ��الف��ه  اأن  اإل  لبطولته  مر�شحاً 

ال�شبب يف ا�شتبعاده واإ�شناد البطولة اإليك؟
- غري �شحيح على الإطالق، تعاونا �شوياً يف اأكرث من 
عمل، ومل اأ�شادف اأي خالف بينه وبني ال�شبكي الذي 
نعتربه جميعنا كاأب لنا، وهو حا�شر دائماً يف موقع 
الت�شوير وي�شرف على التفا�شيل كافة، ونتعامل مع 

بع�شنا البع�ض كاأ�شرة واحدة.   
يف  رغبته  �شعد  خ��الف  �شبب  اأن  م��ن  ت��ردد  وم��ا   •
مطلقة  ب��ط��ول��ة  يعترب  ل  ح��ت��ى  الفيلم  ا���ش��م  تغيري 

لك؟
- خمطئ من يطلق هذه الإ�شاعات لأنه يجهل مدى 
اأن  ي�شتحيل  بل  بال�شبكي،  �شعد  التي تربط  العالقة 
ب��ط��ول��ة جماعية  ال��ف��ي��ل��م  ث���م  ي��خ��ت��ل��ف��ا، 
ي�شارك فيها: �شعد ال�شغري، حممود 
الليثي، دينا، بو�شي، وباقي فريق 
ال��ع��م��ل، ول��ي�����ض م���ن ب��ط��ول��ت��ي 

وحدي.
البطولت  مع  اأنت  هل   •

اجلماعية اأم الفردية؟
ال��ب��ط��ولت  اإىل  اأم��ي��ل   -
اجلماعية لأن كل فنان 

ي�شيف اإىل الآخر.
م��ن  ن���ف���ه���م  ه�����ل   •
كالمك اأنك ترف�ض 

البطولة الفردية؟
وح���ده���م���ا  اأب�����������داً،   -
وال�شيناريو  ال��ف��ك��رة 
يقرران طبيعة العمل 

الذي اأوافق عليه.
ر������ش�����ح�����ك  م����������ن   •

للفيلم؟
ال�شبكي،  احل����اج(   (-  
واأن����ا واف��ق��ت على 
ال����������ف����������ور 

وق���ب���ل اأن اأق��������راأ ال�������ش���ي���ن���اري���و. ب���ع���د ذل�����ك ال��ت��ق��ي��ت 
ال�شيناري�شت �شيد ال�شبكي وحدثني عن ق�شة الفيلم، 
وبعد اأيام بداأنا الت�شوير وانتهينا منه يف وقت ق�شري 

مل يتعدَّ الأ�شابيع.
ت��ق��راأ  اأن  ق��ب��ل  ل��ل��م��واف��ق��ة  ح��م�����ش��ك  ال�����ذي  م���ا   •

ال�شيناريو؟
ق��راأت  ب�شكل مبدئي وع��ن��دم��ا  واف��ق��ت  ال��ب��داي��ة  - يف 
ال�شيناريو زاد اإعجابي به، خ�شو�شاً بعدما اجتمعت ب� 
)احلاج( ال�شبكي الذي اأثق بخياراته، ثم  يفرت�ض اأن 
اأقدم معه عماًل �شينمائياً ح�شب اتفاقنا منذ 

عامني تقريباً.
• اأمل تقلق من خو�ض اأوىل بطولتك 
اأع��ج��ب  اجل���م���ه���ور  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 

بتمثيلك يف الأدوار الثانية؟
- ل �شك يف اأنها جمازفة مني 
ما  فاأنا  التوقيت،  ه��ذا  يف 
اكت�شاب  مرحلة  يف  زل��ت 
خ�������ربات ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة، 
ل���ك���ن ال���ت���وف���ي���ق م��ن 
ع��ن��د رب��ن��ا واحل��م��د 
هلل وج����دت ق��ب��ول 
من اجلمهور على 
التمثيلي،  اأدائ�����ي 
اإىل  دف����ع����ن����ي  م������ا 
خ��و���ض ال��ت��ج��رب��ة، 
لكني ب�شراحة لن 
اأرت������اح ح��ت��ى اأمل�����ض 

جناح الفيلم.
اأخ����������ذت  ه��������ل   •
وال��دك يف  م�شورة 

هذه اخلطوة؟
اإل����ي����ه يف  - اأجل��������اأ 
اأموري كافة ولي�ض 
فح�شب،  ال��ف��ن  يف 
لأن����ن����ي اأ���ش��ت��ف��ي��د 
م�������ن خ������ربت������ه يف 
احل����ي����اة ع���م���وم���اً. 

امل��وىل  على  بالعتماد  ن�شحني  الفنية،  بداياتي  يف 
ا�شت�شريه يف  ما  وك��ث��رياً  ثم على خياراتي،  وج��ل  عز 
مالب�شات الدور وتفا�شيله، كاأنني اأحتدث مع �شديق 

مقرب كي ين�شحني.
دورك؟ تفا�شيل  • ما 

- اأوؤدي دور بلبل، مطرب لديه فرقة �شعبية، ويحاول 
حتقيق طموحه يف الغناء، وتدور الأحداث بعد ذلك 

يف اإطار كوميدي.
الفيلم على  اعتماد  النتقادات حول  رّدك على  • ما 

الغناء والرق�ض اأكرث من اهتمامه بامل�شمون؟
- اأنا �شد فكرة انتقاد العمل قبل عر�شه اأو حتى من 
اإىل امل�شمون،  خالل ال�شريط الدعائي له. بالن�شبة 
اأردنا كفريق عمل اإ�شعاد اجلمهور، عرب تقدمي فكرة 
خفيفة ممزوجة بفقرات غنائية، لأن ال�شعب امل�شري 
يعاين حالة ياأ�ض واكتئاب ب�شبب الأو�شاع ال�شيا�شية، 
م�شاهد  نقدم  ومل  مبتذل،  غ��ري  العمل  اأن  �شيما  ل 

جريئة بل تناولنا مناذج موجودة يف جمتمعنا.
اأن  العيد خ�شو�شاً  اأفالم  املناف�شة بني  • كيف تقّيم 
ال�شتعرا�شي  ال�شعبي  الطابع  عليه  يغلب  معظمها 

مثل )الق�شا�ض( و)8%(؟
اأرى  - النجاح توفيق من املوىل وحده. �شخ�شياً، ل 
اأي وجه للمناف�شة بني الأف��الم املطروحة يف مو�شم 
اأن  عيد الأ�شحى، لأن عددها قليل. وب�شدق متنيت 
يطرح فيلمي يف مو�شم مليء بالأفالم ولنجوم كبار، 
دور  يف  الأف���الم  ك��رثة  اأن  باعتبار  باملناف�شة،  لأ�شعر 
نوع  وم��ن  و�شريفة  �شر�شة  مناف�شة  حت��دث  العر�ض 

خا�ض.
اأن  �شبق  التي  )الكيميا(  اأغنية  الفيلم  يف  تغني   •
غ��ن��اه��ا وال�����دك ال��ف��ن��ان حم��م��ود ع��ب��د ال��ع��زي��ز منذ 

�شنوات طويلة يف فيلم )الكيف(.
مقطعاً  منها  اأخذنا  لكننا  نف�شها،  الأغنية  لي�شت   -
قدمت  مثلما  كوميدي،  ك���)اإف��ي��ه(   وقدمناه  واح���داً 
موتة،  عبده  �شخ�شية  فيه  اأج�شد  الفيلم  يف  م�شهداً 
لكنه  بالتاأكيد ل،  اأ�شخر من حممد رم�شان؟  فهل  
كوميدي،  اإط���ار  ويف  الأح����داث  �شياق  �شمن  م�شهد 
ال��ف��ي��ل��م احل��ق��ي��ق��ي��ة هي  و���ش��ب��ق وق���ل���ت اإن ر����ش���ال���ة 

الكوميديا.
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جولة يف ماأدبا وجبل نيبو..

مقام مو�شى فوق قمة اجلبل.. اإطاللة على قبة ال�شخرة وكنائ�ض القد�ض 
فمدينة ماأدبا تقع يف منطقة جبلية 
تطل على وادي الأردن والبحرامليت 
الأر���ض  �شطح  ع��ن  ال��ذي ينخف�ض 
400 م )املنطقة الأكرث انخفا�شاً 
يف العامل( وتبعد ماأدبا م�شافة 33 

كلم عن عمان .
لوفرة  الف�شيف�شاء  مبدينة  ُت�شمى 
ه���ذا ال��ف��ن يف ال��ك��ن��ائ�����ض ال��ق��دمي��ة 
امل��ن��ط��ق��ة حيت  اأرج������اء  امل���وزع���ة يف 
وجودها  منذ  ع��دي��دة  �شعوب  م��رت 

ق.م.  1200-1160
وه���ن���اك يف اح����د امل��ت��اح��ف ���ش��ارك��ن��ا 
يف ���ش��ن��اع��ة اك����رب ل���وح���ة ���ش��ي��اح��ي��ة 
م�����ش��ن��وع��ة م����ن ال��ف�����ش��ي��ف�����ش��اء يف 
امل��ادة  ه��ذه  بو�شع قطع من  العامل 
ال�شخرية على اللوحة التي ي�شارك 
يف �شناعتها املاليني من زوار ماأدبا 

علي مدار العام .
انه  ايل  التاريخية  ال��وث��ائ��ق  ت�شري 
يف القرن الثاين ع�شر ق.م ا�شتوىل 
عليها الأموريون واأحرقوها وعا�ض 
احلكم  ف���رتة  طيلة  فيها  الأن���ب���اط 
ال��روم��اين ال���ذي وف��ر لها اإزده����اراً 
ب�شبب موقعها على الطريق  كبرياً 
ال�شام  ب�شرى  من  املمتد  التجاري 
اىل البحر الأحمر وو�شل ازدهارها 
التجاري اىل �شك نقود خا�شة بها 
يحمل ق�شم منها ا�شمها وق�شم اآخر 

ا�شم الهة ماأدبا ع�شتاروت .
انت�شرت فيها  البيزنطي  الع�شر  يف 
���ي���دت ال��ك��ن��ائ�����ض يف  امل�����ش��ي��ح��ي��ة و����شُ
معركة  هرقل  خ�شر  م.   636 �شنة 
ال����ريم����وك و���ش��ي��ط��ر ال���ع���رب على 

ماأدبا.
���ش��رب��ت��ه��ا ال��������زلزل ع���ل���ى م���راح���ل 
ويف  م   746 ع����ام  يف  الأول  ف��ك��ان 
ال����ق����رن احل��������ادي ع�������ش���ر ت��ع��اق��ب��ت 
الأر�شية عليها بكثافة مما  الهزات 
دف����ع اأه��ل��ه��ا اىل ه��ج��رت��ه��ا خ��ا���ش��ة 
اأر�شية التي  اآخ��ر ه��زة  بعد ح��دوث 
ا���ش��ت��م��رت اأرب����ع����ني ي���وم���اً ب�����ش��ورة 

متتالية.
ظ���ل ق�����ش��م م���ن اآث����اره����ا م��ت�����ش��دع��اً 
فبقي  الآخ���ر  الق�شم  اأم���ا  وم��دم��راً 
الأر��������ض ح��ت��ى حكم  م���ط���م���وراً يف 

العثمانيون املنطقة.

مدينة الف�شيف�شاء  
وق���ال ل��ن��ا م��دي��ر امل��ت��ح��ف ان م��ادب��ا 
تعترب مدينة الف�شيف�شاء وان ازدهار 
فن الف�شيف�شاء يف مادبا ومنطقتها 
ق��د ن�����ش��اأ ع��ن وج����ود م��در���ش��ة فنية 
كانت ماأدبا مركزها وقد عملت عدة 
قرون وانتجت ما انتجته ماأدبا من 
ماأدبا  يف  امل��وزاي��ك  الف�شيف�شاء  ف��ن 
واملخيط وماعني وفيالدلفيا  ونبو 
الر�شا�ض  وام  وج��ر���ض  ال�شويفية 
اجل���م���ال  وام  وال�����ب�����رتا  و����ش���ي���اغ���ة 
ورحاب واحل�شن وبيت را�ض والربة 
قي�ض  وام  وال�����ش��ل��ط  وزي  وال���ك���رك 
واحلميمة  وي���اج���وز  ف��ح��ل  وط��ب��ق��ة 

وغ����ريه����ا م����ن امل����واق����ع والم����اك����ن 
ماأدبا  مدر�شة  كانت  التي  الث��ري��ة 
الف�شيف�شاء  ت�شدر  الف�شيف�شائية 

اىل كل انحاء البالد.
 لقد بلغت الف�شيف�شاء اوج ازدهارها 
يف ال����ق����رون اخل���ام�������ض وال�����ش��اد���ض 
وال�����ش��اب��ع امل���ي���الدي���ة وام����ا اع�����ش��اء 
م���در����ش���ة م�����اأدب�����ا ال��ف�����ش��ي��ف�����ش��ائ��ي��ة 
و���ش��ن��اع��ه��ا وف��ن��ان��ي��ه��ا وم��ب��دع��ي��ه��ا 
فكانوا من املواطنني من اهل البالد 
امل��ح��ل��ي��ني ومل���در����ش���ة م����اأدب����ا ط��اب��ع��ا 
الف�شيف�شاء  ف��ن  يف  ومم��ي��زا  خا�شا 
و���ش��ن��اع��ت��ه��ا ك��ت��م��ث��ي��ل احل���ي���وان���ات 
وال��ن��ب��ات��ات م��ع��ا وك��ت�����ش��وي��ر ال���ش��د 
م��ع ال��ث��ور وه���و رم���ز ال�����ش��الم وام��ا 
امل��وا���ش��ي��ع ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����ش��ور على 
فكانت  الف�شيف�شائية  الر���ش��ي��ات 
ت�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى ت�����ش��وي��ر ال��ك��ائ��ن��ات 
ال��ب�����ش��ري��ة واحل���ي���وان���ي���ة وال��ط��ي��ور 
وال��ن��ب��ات��ات وت�����ش��وي��ر م�����ش��ن��وع��ات 
الن���������ش����ان ك���ال�������ش���الل وال����ف����وؤو�����ض 

العمل  م�شاهد  وت�شوير  وال�شيوف 
اليومية كاقتطاف العنب واحل�شاد 

والف�شول الربعة.
حوايل  منذ  ماأدبا  يف  تاأ�ش�شت  وق��د 
فن  لتعليم  مدر�شة  عاما  ع�شرين 
ملدر�شة  احياء  الف�شيف�شاء  و�شناعة 
ك��ان��ت  ال��ت��ي  الف�شيف�شائية  م���اأدب���ا 
ما  البيزنطي  الع�شر  يف  م�شهورة 
ن�شاهده من ح�شارة هو القليل من 
الكثري حيث كانت مادبا كلها جميع 
م��ن��ازل��ه��ا وم��ب��ان��ي��ه��ا ال��ق��دمي��ة وق��د 
رائعة  ف�شيف�شائية  بار�شيات  بلطت 
م��ن هذه  بع�شاً  ي���زال  ول  اجل��م��ال 
عظمة  على  ت��دل  م��وج��ودة  البيوت 

فن الف�شيف�شاء يف مادبا .
����ش���اه���دن���ا يف م����اأدب����ا ع�����دة اأم���اك���ن 
م�شيحية مقد�شة واأثرية، من اأبرز 

معاملها : 
 -ك���ن���ي�������ش���ة م������ار ج���رج�������ض ل���ل���روم 
الأرث��وذك�����ض ال��ت��ي تعترب م��ن اأه��م 
ال���ك���ن���ائ�������ض ال���ع�������ش���ر امل������وج������ودة يف 

املنطقة 
 -جبل نيبو اأو نبو حيث �شعد النبي 
مو�شى لريى اأر�ض كنعان ومي�شي 

اآخر �شنوات حياته.
ُق��ِط��ع  ال��ت��ي   -ق��ل��ع��ة م��ك��اور القلعة 

فيها راأ�ض يوحنا املعمدان.
وُع��رث  املحب�شة  وتعني  ال�شياغة   -
ه��ن��اك ع��ل��ى ث���الث ك��ن��ائ�����ض تزينها 

لوحات ف�شيف�شائية كثرية.
 -ال���دي���ر وه���و ك��ن��اي��ة ع��ن �شومعة 
ل���ل���ره���ب���ان. ت�����ش��ري ب��ع�����ض الآث������ار 
لل�شياح  م�شافة  ك���ان  ان���ه  اىل  ف��ي��ه 

وللحجاج.

فوق قمة اجلبل 
م��ل��ت��ٍو حم��اط  �شعدنا ع��رب ط��ري��ق 
قمة  اع��ل��ى  اىل  ال�شنوبر  ب��ا���ش��ج��ار 
جبل نبو الذي يقع على بعد ع�شرة 
بلدة  م��ن  ال��غ��رب  اإىل  م���رتات  كيلو 
م���ادب���ا ووق���ف���ن���ا ع��ن��د م���ق���ام ال��ن��ب��ي 

مو�شى عليه ال�شالم .

وجت���������ول���������ن���������ا يف 
وخرجنا  للكني�شة  امل��ج��اور  املتحف 
طاملا  م�شاهد  ل��روؤي��ة  حميطها  اىل 

حلمنا بها او �شمعنا عنها .
ط��رف  ع��ل��ى  ن��ي��ب��و  ج��ب��ل   فمنطقة 
ال��ه�����ش��ب��ة ت���وف���ر م��ن��اظ��ر م��ده�����ش��ة 
ويف  الأردن  ووادي  امل���ي���ت  ل��ل��ب��ح��ر 
اأن  امل��رء  ي�شتطيع  ال�شافية  الأي���ام 
واأب��راج  ال�شخرة  م�شجد  قبة  ي��رى 
وهناك  القد�ض   الكنائ�ض يف مدينة 
عليه  مو�شى  النبي  اأن  يعتقد  م��ن 
وعلى  نيبو   ج��ب��ل  ُدف���ن يف  ال�����ش��الم 
اأن�شاأه رهبان  بناء  قمة ذلك اجلبل 
ال��ف��رن�����ش��ي�����ش��ك��ان حل��م��اي��ة ل��وح��ات 
تعود  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة،  الف�شيف�شاء 
بعد  وال�شاد�ض  الرابع  القرنني  اإىل 

امليالد. 
ج��ب��ل ن��ي��ب��و م��ن امل���واق���ع ال��ه��ام��ة يف 
التاريخية  املكانة  حيث  من  الردن 
والدينية، اإذ يفرت�ض ان يكون النبي 
مو�شى عليه ال�شالم قد مات ودفن 

�شغرية  كني�شة  ت��وج��د  ح��ي��ث  ف��ي��ه، 
يف ه����ذا امل���وق���ع ب��ن��اه��ا امل�����ش��ي��ح��ي��ون 
امل��ي��الد،  بعد  ع��ام )393(  الأوائ����ل 
وق���د ت��و���ش��ع ه���ذا امل��ك��ان ت��دري��ج��ي��اً، 
جممعاً  ا�شبح  ال�شابع  القرن  ففي 
احلجاج  اليه  ياأتي  وا�شعاً  بيزنطياً 
مارين عرب  القد�ض  بعيد عرب  من 
اأريحا، وعيون مو�شى ثم جبل نيبو 
الطبيعية  احل��ارة  بالينابيع  انتهاًء 

يف حمامات ماعني.
ب��ن��اوؤه  ال��ع��ائ��د  نيبو  وال��زائ��ر جلبل 
ل��ل��ق��رن ال���راب���ع ي��ج��د اأن�����ه مل يبق 
م��ن��ه ���ش��وى ك��ت��ل م��ن ح��ج��ر الكل�ض 
)خارج املبنى احلايل( مع �شيء من 
اأبرز  ومن  الف�شيف�شائية،  الأر�شية 
«�شليب»  هناك  امل��وج��ودة  الأم��اك��ن 
الكني�شة  مذبح  من  بالقرب  يوجد 
وه���و امل��ك��ان ال���ذي ك��ان��ت حت��ي��ا فيه 
ذك�����رى وف�����اة ال��ن��ب��ي م��و���ش��ى عليه 

ال�شالم.
خا�شع  وامل��ك��ان   1933 �شنة  منذ 

قبل  م��ن  وحفريات  تنقيبات  لعدة 
الفرن�شي�شكانية  ال��رع��اي��ة  منظمة 

لالرا�شي املقد�شة. 
الأكرث  الف�شيف�شائية  الأر�شية  اما 
ج�����م�����اًل ف���ق���د اح���ت���ف���ظ ب���ه���ا ب��ي��ت 
بناوؤه  مت  ال��ذي  ال��ق��دمي،  املعمودية 
عام )531( ميالدي حيث يفتنت 
التي  الأخ�����اذة  بالت�شاميم  ال��زائ��ر 
الريفية  وامل��ن��اظ��ر  ال�����ش��ي��د  ت�����ش��ور 
غريبة  حيوانات  من  كبرياً  وع���دداً 
ال�����ش��ك��ل ت��وح��ي ب���الأ����ش���ود وال��ن��م��ور 
واحل�����م�����ار ال���وح�������ش���ي وال�����ث�����ور ذي 

الأ�شنام واجلمال وغريها.
ان معظم الف�شيف�شاء تعود للجناح 
املركزي )للبا�شيقليا( وهي تعر�ض 
ال��ذي  على ج���دران املبنى احل��دي��ث 
�شيد ل��وق��اي��ة احل���رم. وي����اأوي دي��راً 
ح��دي��ث��اً ���ش��غ��رياً ال���ي���وم جم��م��وع��ة 
م���ن ال��ف��رن�����ش��ي�����ش��ك��ان وف���ري���ق���اً من 

الخ�شائيني الآثاريني.
ال��وق��وف على جبل نيبو  ان جم��رد 

يجعل  الكني�شة  ام���ام  املن�شة  على 
ان ي��رى نف�ض املنظر  ال��زائ��ر ق���ادراً 
املثري عرب ال�شريط الأخ�شر لوادي 
مي��ك��ن  اذ  امل���ي���ت  وال���ب���ح���ر  الردن 
م�����ش��اه��دة ���ش��ق��وف ب���ي���وت ال��ق��د���ض 
هذا  م��ن  وعلى مقربة  وبيت حل��م، 
امل����ك����ان مي���ك���ن م�������ش���اه���دة ال��ن�����ش��ب 
ال����ت����ذك����اري ال������ربون������زي ل��الف��ع��ى 
ال�شليب، وميثل هذا  امللفوفة على 
مو�شى  رفعها  التي  الفعى  الن�شب 

يف ال�شحراء.

الت�شمية والتاريخ
البابليني.  التجارة عند  اإله  نبا هو 
مي�شع  م����وؤاب  م��ل��ك  م�شلة  وت��ذك��ر 
م��دي��ن��ة ن��ب��و واحل�����روب ال��ت��ي دارت 
ع���ل���ى ذل������ك اجل����ب����ل، وم����ن����ذ ذل���ك 
امل��دي��ن��ة ويف القرن  ال��وق��ت ه��ج��رت 
ال����راب����ع ع���ن���دم���ا و���ش��ل��ت��ه��ا ق��ب��ي��ل��ة 
كني�شة  فيها  بنت  م�شيحية  ب��دوي��ة 
القرن  املدينة وازده���رت يف  وع��ادت 

ال�شاد�ض.
ا����ش���م امل���دي���ن���ة م���ذك���ور يف ال���ت���وراة 
ه��ك��ذا: »ا���ش��ع��د اإىل ج��ب��ل ع��ب��ارمي، 
هذا جبل نبو الذي يف اأر���ض مواآب 

الذي قباله اأريحا«. 
 يعتقد امل�شيحيون اأن نبي اهلل مو�شى 
وقف على جبل نيبو مع قومه وراأى 
ال��ت��ي مل ي�شلها  امل���وع���ودة  الأر�����ض 
واأن����ه ت���ويف ودف���ن عليه ال�����ش��الم يف 
�شيدت  اجلبل  قمة  نبو.  على  جبل 
ك��ن��ي�����ش��ة اإي���وان���ي���ة ال�����ش��ك��ل اأن�����ش��اأه��ا 
القرنني  بني  الفرن�شي�شكان  رهبان 
امليالد وفيها  الرابع وال�شاد�ض بعد 
بالرغم  الف�شيف�شاء.  م��ن  ل��وح��ات 
النبي  ق���رب  اأن  اع��ت��ق��اد  م���ن وج����ود 
اأي��ا من  اأن  اإل  فيها  مو�شى موجود 
علماء الآث��ار مل يتمكن من العثور 
عليه وبالتايل فال يوجد اأي تاأكيد 

على موقعه اأو وجوده.

•• ماأدبا-االردن- خا�س بالفجر:

ي�شف الزميل الدكتور جمال املجايدة يف احد مقاالته يف موقع هوتل اندري�شت دوت كوم
 hotelandrest.com قمة جبل نيبو بانها معجزة الهية ويروي ق�شة الو�شول اىل هناك كما يلي:

القراآن  يف  ذكرها  الوارد  املائدة  �شورة  من  ا�شمها  ا�شتقت  التي  ماأدبا  مدينة  اىل  عمان  و�شط  من  ال�شيارة  ركبنا 
الكرمي ، و�شلنا اىل تلك املدينة التاريخية العتيقة العريقة ظهرا ، لروؤية كنائ�شها ومتاحفها التاريخية.
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ال�شعري املغلي يعمل 
على غ�شيل الكلى

الأم��الح  م��ن  التخل�ض  على  ي�شاعد  ال�شعري  ان  احلديثة  الب��ح��اث  اك��دت 
اأى  وتنظيفها من  ويعمل على غ�شلها  الكلى  تكوين احل�شوات فى  ومينع 

�شوائب قد تت�شبب لها فى الإ�شابة بالن�شداد اأو الف�شل الكلوى.
 30 اإىل   20 ت���رتاوح م��ن  ل��ف��رتة  امل��ي��اه  ف��ى  ال�شعري  وين�شح بغلى ح��ب��وب 

دقيقة. و�شربه يوميا قبل وجبة الإفطار.
اأف�شل بكثري من  اأن �شرب م�شروب حبوب ال�شعري املغلى  واأك��دت البحاث 
تناوله م�شنعا ومعباأ، حيث يكون خاليا من املواد احلافظة والنكهة، حمرزا 
نتائج اأعلى فى عالج املر�شى بالكلى لأنه خام وطبيعى. كما اأن هناك اأنواعا 

من م�شروبات ال�شعري تكون حمالة وم�شاف اإليها ال�شكر بن�شب عالية.
ون�شح باإ�شافة الزعرت اأو النعناع الأخ�شر الطازج اأو البقدون�ض اأو الكرف�ض 
ملغلى حبوب ال�شعري اإذا كان مذاقه غري حمبب، ولكن بعد النتهاء متاما 
من غليه بعدة دقائق لي�شفى مذاقا جيدا عليه ويحمى العن�شر امل�شاف 

من تطاير الفائدة منه، ويتمكن ال�شخ�ض من �شربه ب�شهولة.

الكمبيوتر ين�شر ال�شمنة بني الطفال
فى م�شر خالل  الأط��ف��ال  ل��دى  ال�شمنة  انت�شار  اأن  درا���ش��ة حديثة  ك�شفت 
ال�شنوات القليلة املا�شية اأ�شبحت منت�شرة مع تغيري منط احلياة الأ�شرية 
العام  ال�شتخدام  ب�شبب  اخلمول  �شاعات  وزي���ادة  ال�شرائية  القوة  وزي���ادة 

للكمبيوتر والتليفزيون ب�شورة مفرطة.
مبنطقة  ابتدائية  مدار�ض  ثالث  من  طالب   600 على  الدرا�شة  اأجريت 
اأو خا�شة وك�شفت  بنها والقرى املحيطة بها �شواء كانت مدار�ض حكومية 
الدرا�شة عن اأن %74.8 من الأطفال فى املدار�ض الثالث كانت اأوزانهم 
ال�شمنة،  من  يعانون   8.4% ال���وزن،  زي��ادة  من  يعانون   13% طبيعية، 

%3.8 يعانون من نق�ض الوزن.
كما ل��وح��ظ خ��الل ال��درا���ش��ة زي���ادة م��ع��دلت ح���دوث ال�شمنة ف��ى امل��دار���ض 
اإىل  بالإ�شافة  الريف،  عن  امل��دن  فى  واأي�شا  احلكومية  فى  عنها  اخلا�شة 
وجود دور هام للعامل الوراثى حيث اإن التاريخ العائلى لل�شمنة له تاأثريه 

الإيجابى فى معظم الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.
األقت الدرا�شة ال�شوء على معظم عوامل اخلطر املت�شببة فى زيادة الوزن 
زي��ادة  من  يعانون  الذين  الأط��ف��ال  فى  الأغلبية  اأن  وج��د  حيث  وال�شمنة، 
اأقل من الوجبات ول يتناولون وجبة الإفطار عادة  الوزن يتناولون عدداً 
ويتناولون الطعام قبل النوم، كما اأن الأكل اأثناء م�شاهدة التليفزيون هو 

العامل امل�شرتك لل�شمنة فى جميع املدار�ض. 
كما اأن ممار�شة الريا�شة حتذو بن�شبة �شئيلة جدا بني الأطفال امل�شابني 
البع�ض  يعتربها  باأهميتها، حيث  الكافى  الوعى  بال�شمنة، مع عدم وجود 
اأن  الدرا�شة  ال�شيفية وك�شفت  العطلة  اإىل  تاأجيلها  و�شيلة للرتفيه ميكن 
هناك جهال ملحوظا عن اأهمية مر�ض ال�شمنة وعالجه فى �شن الطفولة 
�شواء كانت من جانب الطفل اأو عائلته ويتعاملون مع امل�شكلة بعدم جدية. طفلة تقدم عر�شًا لالأزياء �شمن اأ�شبوع املو�شة يف العا�شمة ال�شينية بكني. )اأ ف ب(

الدراق 

ال��������������دراق، واأ�����ش����ل����ه 
م����ن ال�������ش���ني، اأ����ش���ر 
الأم�����ريك�����ي�����ني م��ن��ذ 
وق��������ت ط�����وي�����ل ق��ب��ل 
ت���وم���ا����ض  ي��������زرع  اأن 
 160 ج���ي���ف���ر����ش���ون 
يف  دراق  ������ش�����ج�����رة 

ب�شتانه. واليوم، ينمو 
الدافئة حول  املناطق  يف  اللذيذة  الفاكهة  ه��ذه  ن��وع من   300 ح��واىل  بكثافه 
باللب، وال��دراق  امللت�شقة  النواة  ال��دراق ذو  ال��دراق:  العامل. هنالك فئتان من 
ذو النواة املتحررة. يتم التفريق بينهما مبدى �شهولة نزع اللب عن النواة. مع 
امللت�شقة، فيكون ف�شلها  النواة  اأما  ب�شهولة،  النواة  تزال  املتحررة،  النواة  دراق 
اللذين   ،Cو  A بالفيتامينني  املحتوى  ع��ايل  ال���دراق   . بتحدٍّ اأ�شبه  اللب  عن 
يعززان الب�شرة اجلميلة املقاومة لل�شيخوخة، والنظر ال�شليم، واجلهاز املناعي 
للبوتا�شيوم، والألياف  اأي�شاً  القوي. هذه الفاكهة املك�شوة بالوبر، م�شدر جيد 
القلب.  مر�ض  من  بوقايته  معروف  نباتي  مغذٍّ  وه��و  كريبتوثانك�شن  والبيتا 
وفيما الدراق معروف من قبل بوقايته من بع�ض اأنواع ال�شرطان، يتم تطوير 
اأنواع اأخرى من الدراق، توؤمن معاً اأعلى ن�شبة من م�شادات الأك�شدة واملغذيات 
معاً  لالأمعاء  وم�شهل  للبول  مدر  مفعول  للدراق  لل�شرطان.  املحاربة  النباتية 
املغذية  الفاكهة  هذه  اأي�شاً  حتتوي  اله�شمية.  الع�شارات  اإف��راز  ي�شتحث  وهو 
املزيلة للدهون على البورون، الذي يعرف عنه رفعه ملعدل الإ�شرتوجني لدى 
الن�شاء يف مرحلة ما بعد الإيا�ض، وتنبيهه للدماغ، وم�شاعدته على الوقاية من 
الغني  ال��دراق  التمتع بحبة نا�شجة من  ا�شعروا باحلرية يف  اإذاً  ترقق العظام. 

بالع�شارة متى اأردمت. فطعمه اللذيذ فقط ي�شعركم بتناول احللوى امل�شرة.

• من الذي بنى متثال اأبو الهول يف م�شر؟
- خفرع

التي تعني )معلم( اإىل اأي لغة تنتمي؟ اأ�شتاذ  • كلمة 
- اللغة الفار�شية

لون حجر الزمرد؟ • ما 
- اأخ�شر

؟ اللبناين  النابغة  املخرتع  هو  • من 
- ح�شن كامل ال�شباح

يرجع اأ�شلها؟ لغة  اأي  اإىل  بنطلون  • كلمة 
- اللغة الإيطالية

العامل؟ يف  بناء  اأ�شخم  هو  • ما 
- �شور ال�شني العظيم

• هنالك نوعا من اجلليد ل ين�شهر بل يتبخر، اإنه اجلليد اجلاف.
• �شكان العامل يزدادون مبعدل مليون ون�شف املليون كل اأ�شبوع. 

املياه  تنمو يف  اأن  التي ميكن  القليلة  الأن���واع  واح��دة من  تعد   ، ا�شتوائية  �شجرة  وه��ي  املانغروف،  �شجرة   •
املاحلة.

اإبريل ، وي�شمى يف بريطانيا يوم اخلدعة ، ويف فرن�شا يوم  اإبريل )ني�شان( يدعى عندنا كذبة  الأول من   •
ال�شمك، ويف اليابان يوم الدمية اأما يف اأ�شبانيا فيدعى بيوم املغفل.

• �شغط املاء داخل كل خلية يف الب�شلة كاف لت�شغيل حمرك بخاري.
• اأكرث من ن�شف اإنتاج العامل من الف�شة يتم ا�شتعماله كيماويا يف �شنع اأفالم الت�شوير واملرايا.

• هنالك نوعا من الأ�شماك يدعى بال�شمك ال�شديف باإمكانه ابتالع اإن�شان كامل.
• البعو�ض يف�شل لدغ النا�ض ذوي الب�شرة البي�شاء وال�شعر الأ�شقر

الطيور  اأم��ا  اأ�شفل  و  لأعلى  منقارها  ت�شتطيع حتريك  التي  الوحيدة  كلها هي  الطيور  دون  الببغاء من   •
الأخرى فاإنها حترك منقاراً واحداً.

• القلب يدق يف الدقيقة من 60 � 80 مرة و يف العام الواحد يدق 40 مليون مرة.
• م�شامري احلديد ل ت�شلح يف تثبيت خ�شب البلوط وذلك ب�شبب املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�شب والتي 

تت�شبب يف �شداأ امل�شامري .

كان هناك بائعة حليب تدعى نعمة فكانت تاأتي اإىل �شارعنا لتبيع احلليب، كان كل ما فيها جميل.. وجها 
وحليبا  ال�شارع  يف  من  جميع  ينتظره  جميل  ب�شوت  ون��داء  طيبة  وكلمة  جميلة  عذبة  وابت�شامة  �شبوحا 
طازجا عندما تاأتي به ينزل اجلميع باأوانيهم لل�شراء فتفرغ كل ما معها يف �شارعنا وتعود لبيتها م�شرورة 
دائما قدومها في�شريون بجانبها  ينتظرون  الأطفال  كان هناك جمموعه من  كله  �شعيدة ويف و�شط هذا 
وعندما تنادي على احلليب يقلدها اجلميع خا�شة فتاه تدعى �شعاد فكانت تقلد �شوتها متاما في�شحك 
الأطفال وت�شحك نعمه ..جاء وقت مل حت�شر فيه نعمه لب�شعه ايام فقلق اجلميع عليها فاأخذوا يت�شاءلون 
عما بها وهم قلقون بعد ذلك بيومان جاءت نعمه وهي حتمل احلليب لكنها كانت متعبه ومري�شة وعند اأول 
ال�شارع قابلها الطفال فرحة غامرة و�شالم وحتيه ففاجاأتهم باأنها ل ت�شتطيع الكالم.. هنا �شكت اجلميع 
حزنا .. ح�شنا وماذا �شنفعل الن كيف �شيباع كل هذا احلليب .. ل تقلقوا .. كانت هذه �شعاد .. قالت �شت�شري 
انا على احلليب و�شفق اجلميع فرحني  �شاأنادي  عليه،  وننادي  و�شن�شري معها  نعمه وهي حتمل احلليب 
وهي  �شوتها اجلميل،  نعمات  ت�شتعر�ض  �شعاد  اخذت  احلليب،  نعمه، جاء  يهللون جاءت  و�شاروا جميعهم 
ال�شارع  تنادي على احلليب ونعمه ت�شحك حتى مت بيع احلليب كله مع �شالمات وا�شواق وحتيات �شكان 
و�شرورهم و�شحكهم ملا فعلته �شعاد ومن يومها مل تن�شى نعمه هذا املعروف ومن يومها اي�شا و�شكان ال�شارع 

يقولون ل�شعاد يا نعمة .

بائعة احلليب 

�شعيد ر��شد �شعيد �لر��شدي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مرمي �شعيد ر��شد �لر��شدي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

مبارك حممد م�شبح �لر��شدي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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عائ�شة �شلطان ر��شد �ل�شام�شي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

العالج النف�شي ي�شاعد يف �شفاء فقدان ال�شهية
ال�شهية  فقدان  من  ال�شفاء  يف  ي�شاعد  النف�شي  العالج  اأن  حديثة  اأملانية  درا���ش��ة  ك�شفت 
النف�شي  للطب  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  اأو�شحته  مل��ا  وفقا  وذل��ك  احل���الت،  اأغ��ل��ب  يف  الع�شبي 

واجل�شدي والعالج الطبي النف�شي.
قارنت  الدرا�شة  اأن هذه  لها،  برلني مقرا  العا�شمة  تتخذ من  التي  واأو�شحت اجلمعية، 
تاأثري العالج النف�شي التقليدي مع تقنيتني جديدتني من العالج النف�شي للمرة الأوىل، 
وبذلك مت ا�شتخدام ثالث تقنيات خمتلفة من العالج داخل هذه الدرا�شة، التي خ�شع لها 

242 من الن�شاء امل�شابات بهذا املر�ض ومت تق�شيمهن اإىل ثالث جمموعات.
قبل  امل�شت�شفى من  املكثف يف  الطبي  لالإ�شراف  ام��راأة  كل  الأوىل خ�شعت  املجموعة  ويف 

طبيبها اخلا�ض، 
الذي قام باختيار املعالج النف�شي الذي �شيتوىل مهمة عالجها فيما بعد. وتلقت املجموعة 
الثانية العالج ال�شلوكي املعريف، اإذ خ�شعن لبع�ض التقنيات املخ�ش�شة لتعلم كيفية اإعادة 

�شلوكهن الغذائي اإىل م�شاره الطبيعي.
اأما املجموعة الثالثة فقامت امل�شرتكات فيها مبحاولة ا�شتك�شاف ال�شراعات 

ال�شهية  بفقدان  اإ�شابتهن  اإىل  امل��وؤدي��ة  النف�شية  والعوامل  تعي�شها  التي 
الع�شبي من خالل اخل�شوع ل�شكل معدل من التحليل النف�شي، وا�شتغرقت 
كل تقنية عالجية 10 اأ�شهر، مع العلم باأن التقنيات الثالث جميعها تندرج 

�شمن العالج النف�شي.
الن�شاء  ه��وؤلء  وزن  زي��ادة  �شاهم يف  النف�شي  العالج  اأن  اإىل  الدرا�شة  وخل�شت 

الالئي مل يتعد وزنهن قبل ذلك 46.5 يف املتو�شط. 
ومل يحدث هذا الأمر اإل مبعدل بطيء، اإل اأنه كان 
ب�شكل م�شتمر، كما ا�شتمرت النتائج الإيجابية بعد 

انتهاء الطرق العالجية الثالث اأي�شا.


