
�أن م�شكلة حب  �ل��در����ش��ات، يبدو  وف��ق 
�لن�شاء  م��ن   25% ت��ط��اول  �ل�����ش��ب��اب 
�خلام�شة  ع���م���ر  ف�����وق  �ل����ع����امل  ح�����ول 
متفاوت.  ب�����ش��ك��ل  �إمن������ا  و�ل���ع�������ش���ري���ن 
�مل�شكلة  ت���ك���ون  �حل��������االت،  ب��ع�����ض  يف 
ه��رم��ون��ي��ة. ل���ذ� ي��ج��ب �ل��ت��خ��ل�����ض من 
�لتي تزيد �لو�شع �شوء�ً مثل  �لعو�مل 
�ملاكياج �ل�شيئ �لنوعية وبع�ض �الأدوية 
�أغلب  يف  لكن  �لهرمونية.  و�لعالجات 
�ل�شغط  ع��ن  �الأح��ي��ان، تنجم �حل��ال��ة 

�لنف�شي.
 باالإ�شافة �إىل �لعالج �ملو�شعي، ي�شف 
بالتايل،  ح��ي��وي��ة.  م�����ش��اد�ت  �الأط���ب���اء 
�ليومية  �ل�����ع�����اد�ت  م���ر�ج���ع���ة  ي���ج���ب 
�مل��ح��ت��م��ل��ة: ينبغي  ل��ت��ج��ن��ب �الأخ���ط���اء 
�لع�شو�ئية  و�الأق��ن��ع��ة  �ل��ف��رك  ت��ف��ادي 
وجل�شات �لتنظيف �لتي تك�شط �جللد 
وجتفف �لب�شرة. يف �ملقابل، من �ملفيد 
��شتعمال كرمي مرطب �شباحاً وم�شاًء 
يف  تدخل  �لتي  �ملنتجات  عن  و�لتخلي 
بودرة  )مثل  )�لكوميدوغينيك(  فئة 
�ل��وج��ه(. م��ن �الأف�����ش��ل �أي�����ش��اً �ختيار 
تكافح  �ل��ت��ي  �لتجميل  م�شتح�شر�ت 
ولي�ض  �لر��شدين  عند  ظهور �حلبوب 
ح�شا�شة،  �لب�شرة  كانت  �إذ�  �ملر�هقني. 
يجب ��شتعمال منتجات ملّطفة طبعاً.

ا�شتداد حرارة الب�شرة
�شمن  من  باحلر  و�ل�شعور  �الح��م��ر�ر 
ال  �لنف�شي.  �ل�شغط  م��وؤ���ش��ر�ت  �أب���رز 
د�عي للذعر �إذ� كانت �لعو�ر�ض عابرة 
ت���و�زن �حل��اج��ز �جللدي  الأن �خ��ت��الل 
ما  يكون موقتاً،  �لب�شرة  �ل��ذي يحمي 
و�لتهابها  �لب�شرة  ج��ف��اف  �إىل  ي���وؤدي 

وتو�ّشع �الأوعية �ل�شعرية �مل�شوؤولة عن 
�الحمر�ر.

جميع  جتنب  ينبغي  �مل�شكلة،  ملعاجلة 
�لب�شرة  �إىل  ت�����ش��يء  �ل���ت���ي  �ل���ع���و�م���ل 
و�ل�شابون  و�ل��ت��ق�����ش��ر  �ل���ف���رك  م��ث��ل 
و�ل��ك��رمي��ات �ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى مو�د 
�ملرطب،  �لكرمي  جانب  �إىل  كحولية. 
ملّطف  م�شتح�شر  ����ش��ت��ع��م��ال  ي��ج��ب 

يحتوي على مياه حر�رية.
�خل�شوع  يجب  �الح��م��ر�ر،  ��شتمر  �إذ� 
قد  �مل�شكلة  الأن  �الأم����د  ط��وي��ل  ل��ع��الج 
تتعلق مبر�ض جلدي. �إذ� كانت �الأوعية 
�حلالة  ترت�فق  قد  ح�شا�شة،  �ل�شعرية 
مع �حلّكة وظهور حبوب �شغرة. من 
�الأف�شل ��شت�شارة �خت�شا�شي �جللد يف 

هذه �حلالة.

احلّكة يف فروة الراأ�س
ب�شرة فروة �لر�أ�ض هي ركيزة �لعو�طف 
حكة  من  كرث  ي�شتكي  �مل���ز�ج.  وتقلبات 
ب�شرة  الأن  �ل���ر�أ����ض  ف����روة  يف  م��زع��ج��ة 
رد  وتعطي  ج��د�ً  تكون ح�شا�شة  �لر�أ�ض 
لذلك،  نتيجًة  �الأ�شباب.  الأب�شط  فعل 
قد ي�شبح �ل�شعر تالفاً وباهتاً وي�شعب 
مت�شيطه. ملعاجلة هذه �مل�شكلة، جتنبي 
�ل�����ش��ام��ب��و �ل��ق��وي وغ�����ش��ل �ل�����ش��ع��ر بني 
ث����الث و���ش��ب��ع م����ر�ت يف �الأ����ش���ب���وع مع 
�العتبار:  يف  حت���ذي���ر�ت  �أرب���ع���ة  �أخ�����ذ 
كل  عند  بال�شامبو  م��رة  �ل�شعر  غ�شل 
��شتحمام، و��شتعمال مياه فاترة، وعدم 
�مل�شتعملة،  �ل�شامبو  كمية  يف  �ملبالغة 
ف�����ش��اًل ع��ن �الم��ت��ن��اع ع��ن ف���رك فروة 
�لر�أ�ض بخ�شونة. يف حال �شبغ �ل�شعر، 
يجب �أن ت�شرح �ملر�أة مل�شفف �ل�شعر �أن 

ر�أ�شها  ف�����روة 
ح�������������ش������ا�������ش������ة 

وحتتاج �إىل �لعناية 
و�لنعومة. �إذ� تر�فقت 
ت�شاقط  م���ع  �حل���ال���ة 

�ل�شعر، ميكن ��شتعمال 
مكّون  غ���ذ�ئ���ي  م��ك��ّم��ل 

�الألغينات  عن�شر  م��ن 
�ألياف  ���ش��الم��ة  لتعزيز 

�ل�شعر.

البقع اجللدية
�جللد �لدهني:  • �لتهاب 
ي���ظ���ه���ر ه�������ذ� �الل����ت����ه����اب 

نوع  ع��ن  و�ل��ن��اج��م  �ل�شائع 
من �لفطريات على جانبي 

�الأن��ف و�خلدين وحتت 
�حل�����اج�����ب�����ني وح���ت���ى 
ع��ل��ى ف����روة �ل���ر�أ����ض. 
ت�������ش���م���ل �ل����ع����و�ر�����ض 

ب��ق��ع��اً ح���م���ر�ء وح���ك���ة م��زع��ج��ة. ال بد 
وهو  �مل�شكلة،  حلل  مو�شعي  عالج  من 
عبارة عن م�شاد للفطريات للحد من 
عالج  �إىل  باالإ�شافة  �خل��م��رة،  تكاثر 
م�شاد لاللتهاب. خالل �لنوبات، يجب 
�الأدوي���ة  م��ن  م�شنوع  ك��رمي  ��شتعمال 
�لق�شرية ف�شاًل عن �تباع عاد�ت يومية 
من  للحد  وترطيبها  �لب�شرة  لتنظيف 

ظهور �لبقع و�حلبوب.
• �ل��ت��ه��اب �جل��ل��د ح���ول �ل��ف��م: تظهر 
ب��ق��ع ح��م��ر�ء م��غ��ط��اة ب��ح��ب��وب �شغرة 
�أو  �ل��ف��م  ح���ول  ت��ق��ع  ت��دري��ج��اً.  تتق�شر 
�مل�شكلة معقد  �الأن����ف. ح��ل ه��ذه  حت��ت 
بال�شغط  ترتبط  الأنها  �ل�شيء  بع�ض 

�لنف�شي عند �لر��شدين ومن �الأف�شل 
هذه  يف  �جل��ل��د  �خت�شا�شي  ����ش��ت�����ش��ارة 
م�شاد�ت  �ل����ع����الج  ي�����ش��م��ل  �حل�����ال�����ة. 
ح��ي��وي��ة وم�����ش��ت��ح�����ش��ر�ً ي��ح��ت��وي على 

�لكورتيزون.
�إنها مناطق جافة وحمر�ء  • �لقروح: 
�حل���ّك���ة. ميكن  ت�شبب  وق���د  وم��زع��ج��ة 
�خلدين  )على  مكان  �أي  يف  تظهر  �أن 
�لذر�عني  على  حتى  �أو  �ل��ف��م،  وح���ول 
ترطيب  من  بد  ال  �جل��اف��ة(.  و�لب�شرة 
�ل��ب�����ش��رة م��رت��ني ي��وم��ي��اً ع��ل��ى �الأق����ل، 
�ل���وج���ه، ويف فرتة  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��ي��م��ا  ال 
با�شتعمال  نن�شح  �ل��ن��وم.  ق��ب��ل  �مل�����ش��اء 
م�������ش���ت���ح�������ش���ر�ت غ���ن���ي���ة ب���االأح���م���ا����ض 

�لدهنية و�لغلي�شرين.
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ذخائر للوي�س ال�شاد�س ع�شر يف مزاد
ب��دم��اء لوي�ض  �ل��ك��ت��ان م�شرجة  ق��م��ا���ض م��ن  ت��ب��اع ذخ��ائ��ر حت���وي قطعة 
�ل�شاد�ض ع�شر وحمفوظة د�خل نع�ض �شغر من خ�شب �البنو�ض �ملنحوت، 
دروو  �وت��ي��ل  �شالة  يف  م���ز�د  �شمن  �ملقبل  ني�شان-�بريل  م��ن  �ل��ث��ال��ث  يف 
للمز�د�ت يف باري�ض. وتقدر قيمة هذه �لقطعة بني �ربعة �الف و�شتة �الف 
يورو، بح�شب د�ر كوتو بيغاري للمبيعات �لتي تنظم هذ� �لبيع للتذكار�ت 
كتب  ورق��ة  على  باحلرب  مبخطوطة  مرفقة  �لذخائر  وه��ذه  �لتاريخية. 
 .1793 �لثاين-يناير  كانون   21 �ل�شاد�ض ع�شر،  للوي�ض  دم غال  عليها 
مقدم من �لكولونيل جوبر �شنة 1829 . وبعد �يد�عه �ل�شجن يف �لعام 
1792، حوكم �مللك لوي�ض �ل�شاد�ض ع�شر و�شدر حكم عليه باالعد�م ثم 
قتل بقطع ر��شه باملق�شلة يف 21 كانون �لثاين-يناير 1793 يف �شاحة 
�لبيع  وق��ال �خلبر يف  �ل��ك��ون��ك��ورد(.  �شاحة  ��شمها  ��شبح  )�ل��ت��ي  �ل��ث��ورة 
�لنا�ض  تد�فع  �عد�مه،  بعد  بر�ض  لفر�ن�ض  �شوؤ�ل  على  رد�  بوليه  �شريل 
مت  �جل���الد،  ق�شه  �ل��ذي  �شعره  �مل��خ��ل��وع.  �مللك  ممتلكات  على  للح�شول 
جمعه وبيعه كما ت�شر بع�ض �لوثائق �ىل �ن �ملو�طنني غم�شو� رماحهم 
وحمارمهم يف دماء لوي�ض �ل�شاد�ض ع�شر. ويبلغ طول قطعة �لقما�ض 20 

�شم بعر�ض 16 �شم.
كما يحوي �لنع�ض �ل�شغر �لبالغ �رتفاعه 9 �شم وبطول 13 �شم �ي�شا 
�الر���ض عند  �الرج��ح من  �لتقاطها على  بالرمل، مت  جيبا �شغر� مليئا 
��شفل �ملق�شلة يوم قطع ر��ض �مللك وفق �خلبر. و�قر بوليه بان ال دليل 
�جر�ء  يجب  ل��ذل��ك  ح��ق��ا.  ع�شر  �ل�شاد�ض  لوي�ض  دم���اء  �ن��ه��ا  على  قاطعا 
فحو�ض للحم�ض �لنووي . كما �شيتمكن حمبو لوي�ض �ل�شاد�ض ع�شر من 
�شر�ء رباط حذ�ئه �لف�شي �لذي حافظ عليه جان باتي�شت كلري خادم 

�مللك يف �ل�شجن. وتقدر قيمته بني 3 �الف وخم�شة �الف يورو.

اأغرب اأحمر �شفاه على الإطالق
جًد�،  �خلا�شة  باملوهوبة  هوملبوم  �شاندر�  �ل�شويدية،  �لكثرون  و�شف 
بعد �أن قامت بو�شع جمموعة من �ل�شور ل�شفتيها وقد ر�شمت عليهما 
�الإنرتنت،  �شبكة  على  �خلا�شة  مدونتها  على  وذل��ك  مذهلة،  �أ���ش��ك��ااًل 
فقد القت موهبتها �لر�ئعة قبواًل عاملًيا، حيث ت�شتقبل مدونتها حالًيا 

ز�ئرين من جميع �أنحاء �لعامل بح�شب �أم بي �شي.
ومن بني �الأ�شكال �لتي لفتت �الأنظار ر�شمتها لعني �الإن�شان كاملة مع 
�لرمو�ض و�لبوؤبوؤ على �شفتيها. وتقول �شاندر� �إن فكرة ��شتخد�م �ل�شفاه 

كقطعة قما�ض و�لر�شم عليها قد جاءتها حينما كانت ت�شعر بامللل.
�لفيديوهات  من  �لر�شومات  هذه  ر�شم  تعلمت  �أنها  �شاندر�  و�عرتفت 
�ملن�شورة على يوتيوب لكنها طبقتها على �شفتيها بداًل من �لورق، حيث 

�عتمدت على �لتجربة و�خلطاأ.

هارفارد تفت�س الربيد الإلكرتوين لأ�شاتذتها 
ك�شفت �شحيفة نيويورك تاميز �م�ض �أن جامعة هارفارد �أقدم موؤ�ش�شات 
�لتعليم �لعايل بالواليات �ملتحدة ت�شفحت خل�شة �لربيد �الإلكرتوين 
�خلريف  فيها  �لعاملني  �لتدري�ض  هيئة  �أع�شاء  من  بالعديد  �خلا�ض 
ب�شاأن  �الإع���الم  الأج��ه��زة  �أخ��ب��ار�  �شّرب  �ل��ذي  �مل�شدر  بحثا عن  �ملا�شي، 

ف�شيحة �لغ�ض �لتي ع�شفت باجلامعة يف �الآونة �الأخرة.
ونقلت �ل�شحيفة عن �أ�شخا�ض قالت �إنهم على در�ية باالأمر، �أن �جلامعة 
مل ُتبلغ �أ�شحاب ح�شابات �لربيد �الإلكرتوين تلك عن ��شرت�قها �لنظر 

يف حمتويات ر�شائلهم و�لتي ��شتمرت عدة �شهور.
وبحثت هارفارد يف �لربيد �الإلكرتوين �خلا�ض بنحو 16 عميد كلية 
مقيما، لكن �جلامعة مل تخربهم بذلك �إىل ما قبل �أيام قليلة عندما 

تناولت �شحيفة بو�شطن غلوب �ملو�شوع الأول مرة.
و�إلقاء  �لكلية  و�أع�شاء  �الإد�ري��ني  مهام  بني  �ملقيمون  �لعمد�ء  ويجمع 
�جلامعة  م�شاكن  يف  �إقامتهم  �أثناء  �لدر��شية  �لف�شول  يف  �ملحا�شر�ت 
وجدت  �مل��ا���ش��ي،  �أغ�����ش��ط�����ض-�آب  ففي  للطالب.  مر�شدين  باعتبارهم 
�إ�شد�ء  كيفية  ت��ت��ن��اول  �ملقيمني  �ل��ع��م��د�ء  �إىل  موجهة  �إد�ري����ة  م��ذك��رة 
�لن�شح لطالب مثلو� �أمام �للجنة �الإد�رية بتهم تتعلق بالغ�ض، طريقها 
�الآد�ب  كلية  �أع�شاء  م��ن  �ملكونة  �الإد�ري����ة  و�للجنة  �الإع���الم.  لو�شائل 
و�لعلوم ُمناط بها تنفيذ �للو�ئح و�لنظم �جلامعية. وكان �لغر�ض من 
عمليات �لبحث يف �حل�شابات �الإلكرتونية للعمد�ء �ملقيمني هو �لك�شف 
وقد  ذل���ك.  على  �أح���د  ُيعاقب  مل  لكن  �ملعلومات  ت�شريب  م�شدر  ع��ن 
�أعلنت جامعة هارفارد يف �أغ�شط�ض-�آب �ملا�شي �أنها ت�شتبه يف �أن حو�يل 
ن�شف عدد �لطالب يف �أحد �شفوفها �لدر��شية �لكبرة مار�شو� �لغ�ض 
 .2012 يف �المتحانات �لنهائية �لتي يوؤدونها يف �ملنازل يف ربيع عام 
و�ن�شب �التهام يف �أن �لطالب �مل�شتبه فيهم �إما يكونون قد تعاونو� مع 
�أنهم  و�إم��ا  للتعليمات،  �نتهاك  يف  �المتحانات  حل  يف  �لبع�ض  بع�شهم 

مار�شو� غ�شاً �شريحا ب�شرقتهم �الأجوبة على �الأ�شئلة.

نهر  يف  نافق  خنزير   900
�أم�ض  ظ��ه��ر  ب��ع��د  ع���رثت  �إن��ه��ا  �ل�شينية  �شنغهاي  يف  �ل�شلطات  ق��ال��ت 
�لذي يعترب  نافق يف نهر هو�نغبو  900 خنزير  �أكرث من  �الأول على 
�جلديدة  �ل�شني  �أن��ب��اء  وكالة  ونقلت  �ملدينة.  يف  �ل�شفة  ملياه  م�شدر�ً 
)�شينخو�( عن م�شلحة �ملياه باملدينة، �أنه مت ر�شد �أج�شام عائمة على 
�شطح �ملياه يف ق�شم �شونغجيانغ من نهر هو�نغبو م�شدر مياه �ل�شرب 
ل�شكان �شنغهاي. و�أ�شافت �أنه مت �نت�شال �أكرث من 900 خنزير نافق 
من �ملياه، و�أنها م�شتمرة بالبحث عن خنازير �أخرى قد تكون ال تز�ل 
�لفحو�ض  �أنها  �مل�شلحة  و�أك��دت  �ملياه  تلّوث  تفادي  �أج��ل  �لنهر من  يف 
�الأولية �أظهرت �أن �خلنازير �لنافقة مل توؤثر على نوعية �ملياه �إاّل �أنها 
�شتجري فحو�شاً �إ�شافية على مياه �لنهر للتاأّكد من �أن �ملياه مل تتلّوث 
وجتري �للجنة �لزر�عية يف �شنغهاي حتلياًل على �خلنازير ملعرفة �شبب 

نفوقها و�حتمال وجود وباء ما �شربها.

دع�������وة حل���م���اي���ة ك���ن���وز 
م���������ش����ر ال����ت����اري����خ����ي����ة
���ش��اب��ق �لرئي�ض  دع���ا وزي���ر م�����ش��ري 
خطو�ت  الت����خ����اذ  م���ر����ش���ي  حم���م���د 
م�شاريع  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة  ف���وري���ة 
و�حلد  �الأث��ري��ة  �مل��و�ق��ع  يف  �لتنمية 
للكنوز  �مل�������ش���روع  �ل��ن��ه��ب غ���ر  م���ن 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة يف م�����ش��ر. وق����ال ز�هي 
حو��ض وزير �لدولة �مل�شري �ل�شابق 
ل�شوؤون �الآثار يف مقابلة مع �شحيفة 
�آثارنا  �إن  �م�ض  �ك�شربي�ض  �شندي 
و�أخ�شى  حقيقي  خطر  يف  �لثمينة 
�لتاريخي  م�����ش��ر  ت����ر�ث  ع��ل��ى  ح��ق��اً 
�حلكومة  جت���اه���ل  ج������ر�ء  �ل���غ���ن���ي، 
لالأخطار �لتي تتعر�ض لها، و�حجام 
�لق�شية مع  �ث��ارة هذه  وزر�ئها عن 
يريدون  ال  الأن��ه��م  مر�شي  �لرئي�ض 
وزر�ء  �أن  و�����ش���اف   . ���ش��ج��ة  �ث�����ارة 
�حلكومة �مل�شرية يريدون �حلفاظ 
ويخافون  �جلديدة  منا�شبهم  على 
م��ن �الن��ت��ق��اد، و�ج����ازو� ب��ن��اء مقربة 
جديدة يف موقع ده�شور فوق �جل�شر 
�الإهر�مات  م��ن  �ثنني  يربط  �ل��ذي 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة.. وه����ذ� �الج������ر�ء غر 
ق��ان��وين مت��ام��اً . و����ش��ار ح��و����ض �إىل 
مل�شاريع  �مل��خ�����ش�����ش��ة  �الأم��������و�ل  �أن 
�الآث���ار و�حل��ف��اظ على  �لتنقيب عن 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة ج���رى حتويلها  �ل��ك��ن��وز 
خللق 7000 وظيفة للنا�ض �لذين 
�إلغاء  �أي عمل، كما مت  ال ميار�شون 
م�شروع يف �لعا�شمة �لقاهرة كلفته 
��شرتليني  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   100
لرتميم 30 موقعاً �ثرياً، مبا فيها 
�لنا�شر  وجم��م��ع  �حل��ك��ي��م  م�����ش��ج��د 

حممد بن قالوون.

ع�������������ادل اإم������������������ام: ال 
اأخ��������������اف ال���ب���ل���ط���ج���ة 
�إمام  ع���ادل  �مل�شري  �لفنان  �أع���رب 
تقول  �شائعات،  من  ��شتغر�به  عن 
�شخ�شية،  ب��ح��ر����ش��ة  ي�شتعني  �ن���ه 
م�شاهده  ت�شوير  �أث��ن��اء  حلمايته 
�ل��ذي يجري   ، �لعر�ف  يف م�شل�شل 

ت�شويره حالياً.
�شيدتي  مل��ج��ل��ة  �ل���زع���ي���م  و�����ش����رح 
قائاًل: طبعا كل هذ� �لكالم كذب، 
�أو من  �لبلطجة  �أخ���اف م��ن  �أن��ا ال 
�أخ���اف �شوى  �أن��ا ال  �آخ���ر،  �أي �شيء 
وت���ع���اىل وم����ن كتب  ���ش��ب��ح��ان��ه  �هلل 
��شتعان  عليه �شيء �شر�ه حتى لو 

مبليون بودي جارد ليحر�شوه .
كثر�ً  عليه  ي��ع��ر���ض  �أن���ه  و�أ����ش���اف 
له  �شخ�شية  بحر��شة  ي�شتعني  �أن 
د�ئما  لكنه  �حلر��شة،  �شركات  من 
ي��رف�����ض، و�أن���ه���ى �ل��زع��ي��م كالمه 

قائاًل: �الأعمار بيد �هلل.

ن����وك����ي����ا ت����ت����خ����وف م��ن 
ه���ات���ف م��اي��ك��رو���ش��وف��ت 
�لفنلندية  ن��وك��ي��ا  ���ش��رك��ة  ك�����ش��ف��ت 
ع��ن خم��اوف��ه��ا م��ن �إط����الق �شركة 
قريبا  �الأم��رك��ي��ة  مايكرو�شوفت 
�أجهزة  �شل�شلة  �شمن  ذكيا  هاتفا 
ل��ي��ك��ون خ��ط��وة جديدة  ���ش��رف�����ض 
�حلو��شيب  �إن��ت��اج  ج��ان��ب  �إىل  ل��ه��ا 

�للوحية.
يف  �لفنلندية  �ل�شركة  و�أو���ش��ح��ت 
�ل����ذي رفعته  �ل�����ش��ن��وي  ت��ق��ري��ره��ا 
�الأور�ق  ل���ل���ج���ن���ة  ي����وم����ني  ق����ب����ل 
�أن  �الأمركية  و�لبور�شات  �ملالية 
مايكرو�شوفت قد تتجه ب�شيا�شتها 
�إىل �شنع هاتف ذكي، �الأم��ر �لذي 

�شيمثل �شرر� بالن�شبة لنوكيا.
�أب��رز خماوفها هو  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
حال  يف  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  ت��زي��د  �أن 
بنظام  �إنتاجها  من  هاتف  �أطلقت 
وي��ن��دوز ف���ون ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى دعم 
ه��ات��ف��ه��ا �خل���ا����ض م��ق��اب��ل خف�ض 
لهو�تف  ت���ق���دم���ه  �ل������ذي  �ل����دع����م 
بذ�ت  �لعاملة  �الأخ���رى  �ل�شركات 

�لنظام.

الطماطم ... لب�شرة ن�شرة
�إذ� غ�شت عميقاً يف جمال �لرتكيبات �ملقاومة لل�شيخوخة وتلك 
�إياها  متنحنا  �لتي  �لفو�ئد  �أن  تدركني  ب�شرتِك،  حتمي  �لتي 

�لطماطم جتعل ب�شرتِك �أكرث ��شر�قاً ون�شارة.
‘فاكهة �حلب’  تعود �أ�شول هذه �خل�شار �حلمر�ء �لتي ت�شمى 
�إىل �أمركا �جلنوبية، وهي �ليوم نوع �الأطعمة �الأكرث ��شتهالكاً 
ين�شح  حتى  مو�شمها  يبد�أ  �إن  ما  �لبطاطا.  بعد  �لعامل  ح��ول 
�أنو�ع  الإعد�د جميع  و��شتعمالها  بتناولها  �لتغذية  �خت�شا�شيو 

�ل�شل�شات.
�أنها تدر �لبول فح�شب، بل �أي�شاً  ال يعزى �ل�شبب يف ذلك �إىل 
كمية  ع��ل��ى  ي�شتمالن  ول��ب��ه��ا  �حل��م��ر�ء  ق�شرتها  �أن  و�ق���ع  �إىل 
كبرة جد�ً من �لفيتامني c، و�ملعادن )�لبوتا�شيوم، �ملغنيزيوم، 
للج�شم،  �ل�شرورية  �لغذ�ئية  و�لعنا�شر  وغرها(  �لفو�شفور 
�ل�شرورية  �ملركبات  ع��ن  ف�شاًل  ك��اروت��ني  و�لبيتا  و�لليكوبني 

ملكافحة �شيخوخة �لب�شرة.
لذ� مييل �الخت�شا�شيون يف جمال �بتكار م�شتح�شر�ت �لتجميل 
وكي  يعدونها.  �لتي  �لرتكيبات  فاأكرث يف  �أكرث  ��شتعمالها  �إىل 
يف  �لعنا�شر  ه��ذه  و���ش��ع  ذل���ك، مت  م��ن  �أي�����ش��اً  ب�شرتنا  ت�شتفيد 
م�شتح�شر�ت للعناية بالب�شرة خم�ش�شة ملنح �لب�شرة �لن�شارة 
حبوب  يف  �أو  لل�شيخوخة  مقاومة  م�شتح�شر�ت  يف  و�الإ���ش��ر�ق، 

للحماية من �أ�شعة �ل�شم�ض.

تركيبتها  ت�شتمل يف  �لتي  �مل�شتح�شر�ت  ومتنحِك 
�ل��ط��اق��ة، حتمي  �ل��ط��م��اط��م  ع��ل��ى  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
�ل�شن...  �لتقدم يف  ب�شرتِك، وتخفف من مظاهر 

و�لليكوبني،  ك���اروت���ني  �ل��ب��ي��ت��ا  ث��ن��ائ��ي  وب��ف�����ش��ل 
متنحك هذه �مل�شتح�شر�ت �شعور�ً بالر�حة 

وهذه  �الأول.  �ال�شتعمال  منذ  يتجلى 
طبيعية  ملونات  عن  عبارة  �ملركبات 

�لفاكهة  �أن����������و�ع  ب���ع�������ض  ت���ع���ط���ي 
�جلزر،  �أو  كالطماطم  و�خل�����ش��ار، 

لونه �ملميز.
�لب�شرة  على  �مل�شتح�شر�ت  و�شعت  و�إذ� 

�إفر�ز  حتفز  ك���رمي،  �شكل  على  �شغرة  بكمية 
وبهذ�  �ل�شمرة.  �جل�شم  متنح  �لتي  �مل��ادة  �مليالنني، 

�شتالحظني تغر�ً يف لون �شحنتك. و�إليك فائدة �أخرى 
�ل��ت��ي حت��د من  للبيتا ك��اروت��ني: ق��درت��ه على �حل��م��اي��ة 
ثاأثر �العتد�ء�ت �خلارجية. ومبا �أنه م�شاد لالأك�شدة، 
�ل�شغط  من  ويخفف  �ملبكرة  �خلاليا  �شيخوخة  يكافح 

�ل�شيلينيوم  من  مب�شاعدة  ذل��ك  �ملوؤك�شد،  �لنف�شي 
�أي�����ش��اً، عن�شر غ��ذ�ئ��ي ���ش��روري م��وج��ود يف 

�لطماطم.

ال�شغط النف�شي
لن يت�شلل اإىل ب�شرتي 

املوؤ�شرات االأوىل لل�شغط النف�شي معروفة: ت�شارع نب�شات 
ما  لكن  العرقية.  الغدد  ن�شاط  الب�شرة،  �شحوب  القلب، 

على  اأي�شًا  ي�شطرب  الب�شرة  ت��وازن  اأن  هو  كرث  يعرفه  ال 
الفعل  ردود  من  �شل�شلة  يوّلد  النف�شي  ال�شغط  الأن  الطويل  املدى 

البيولوجية التي ت�شمل جميع اأنحاء اجل�شم، من بينها الب�شرة.
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مركز  �ول  �الم���������ار�ت  ج���ام���ع���ة  �أن���������ش����اأت 
مرة  الأول  و�ل���ق���ي���ادة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
�جلامعة  ق���ر�ر جمل�ض  على  ب��ن��اء�  وذل���ك 
يف �جتماعه �الخر برئا�شة معايل �ل�شيخ 
�لتعليم  وزي��ر  نهيان  �آل  نهيان بن مبارك 
�ن�شاء  �ل��ع��ل��م��ي وي���اأت���ي  �ل���ع���ايل و�ل��ب��ح��ث 
�مل���رك���ز �جل���دي���د ب��ال��ت��و�ف��ق م���ع خطوط 
�ن  �ىل  �لر�مية  �ال�شرت�تيجية  �ل�شيا�شة 
تكون دولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة من 
�ف�����ش��ل �ل��ب��ل��د�ن يف �ل��ع��امل ب��ح��ل��ول �لعام 
�يجاد  �ال�شا�شية  مهامه  وم��ن   2021
�شر�كات م�شتدمية مع خمتلف موؤ�ش�شات 
�لقطاع �لعام لتقدمي �لدعم �ملتخ�ش�ض يف 
جماالت �لقيادة وو�شع وت�شميم �ل�شيا�شة 

وتقيميها وتنفيذها. 
�ف�شل  ت���ق���دمي  �ىل  �مل���رك���ز  ي���ه���دف  ك��م��ا 
�خلدمات و�ال�شاليب �ملبتكرة للتعامل مع 
جمتمع  تو�جه  �لتي  �ملختلفة  �لتحديات 

�المار�ت ف�شال �ن يكون �شريكا رئي�شيا يف 
�لتميز و�البد�ع يف جمال �ل�شيا�شة �لعامة 

و�حلكومة و�لقيادة.
و�شرح �شعادة �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي 
�ن�شاء  �ن  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �جلامعة  م��دي��ر 
�مل���رك���ز ي��ج��يء ط��ب��ق��ا ل��ت��وج��ي��ه��ات معايل 
�لذي  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ 
ت��ق��دمي �ف�����ش��ل �خلدمات  ي��ح��ر���ض ع��ل��ى 
يف  و�لبحثية  �لعلمية  �مل��ر�ك��ز  خ��الل  م��ن 
�ملركز  ه���ذ�  �ن�����ش��اء  “�ن  وق����ال  �جل��ام��ع��ة 
يت�شمن �ربعة �هد�ف رئي�شية �ولها �جر�ء 
�ملتخ�ش�شة يف �جلو�نب  �لعلمية  �لبحوث 
وثانيا  و�لقيادة  �لعامة  لل�شيا�شة  �ملتعددة 
بالقيام  ث���م  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  ب��ن��ك  ت��اأ���ش��ي�����ض 
�ل�شيا�شة  بحقل  يعملون  مل��ن  ب��ال��ت��دري��ب 
�لعامة و�عد�د بر�مج �لتطوير �ملهني �ىل 
�ملثمر مع  �ل��ت��ع��اون  رو�ب���ط  تعزيز  ج��ان��ب 

�ملجتمع و��شحاب �مللحة �ملعنني. 
حممد  �لدكتور  �ال�شتاذ  عقب  جانبه  من 
ي��و���ش��ف ب��ن��ي ي���ا����ض ن���ائ���ب م���دي���ر جامعة 

باأن  �الكادميية  �ل�شوؤون  مدير  �الم���ار�ت 
ت��وج��ه��ا يق�شي بو�شع  �مل��رك��ز مي��ث��ل  ه���ذ� 
جامعة �المار�ت يف مقدمة م�شرة �المة 
ن��ح��و �ل��ت��ط��ور و�الزده������ار ك��م��ا ي��ع��زز  من 
�جلهود �لوطنية �لر�مية �لهادفة ملعاجلة 
و�قع  م��ن  �ملجتمعية  �ل�شيا�شات  ق�شايا 
تزخر  �لتي  �لعلمية  و�الأب��ح��اث  �خل���رب�ت 

بها �جلامعة. 
�لدكتور  �ال���ش��ت��اذ  �ف���اد  �خ���رى  م��ن ناحية 
�لعلوم  ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د  �ل��ب��ي��ي��ل��ي  حم���م���د 
تعلب  �لكلية  باأن  و�الجتماعية  �الن�شانية 
بر�مج  وت�����ش��م��ي��م  ت��ف��ه��م  يف  ر�ئ������د�  دور� 
و�لقيادة  �لعامة  لل�شيا�شة  مركز �جلامعة 
تقوم  �مل��رك��ز  منها  ينطلق  �ل��ت��ي  و�ل��ك��ل��ي��ة 

ب������االأد�ء �ل��ن��اج��ح مب��ا ل��دي��ه��ا م��ن خرب�ت 
وق��در�ت علمية و�ل��ذي �شيتم �جن��ازه من 
�ملتعددة ملوؤ�ش�شات  �ملو�رد  خالل �لوفرة يف 
�لكاملة  �ل��ق��درة  لها  �لكلية  و�ن  �جلامعة 
على �لتعاون مع جممل عمليات �ل�شيا�شة 
�مل�شتوى  م��ن��ه��ج��ي��ة  ن��اح��ي��ة  م���ن  �ل��ع��ام��ل��ة 

�لنظري و�لعملي. 

موظفو �شركة اأبوظبي خلدمات ال�شرف ال�شحي 
ي�شاركون يف فعاليات مهرجان ق�شر احل�شن
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فعاليات  يف  �أم�ض،  �ل�شحي  �ل�شرف  خلدمات  �أبوظبي  �شركة  موظفو  �شارك 
مهرجان ق�شر �حل�شن �لذي �أقيم يف �لعا�شمة �أبوظبي، �حتفاء بذكرى مرور 

�أكرث من 250 عاماً على �إن�شاء ق�شر �حل�شن.
 “ “�لعيالة  �لوطنية  �لرق�شة  �ل�شعبية يف  �لفنون  فرق  �ملوظفون  �شارك  كما 
و�الأهازيج و�للوحات �لوطنية �لرت�ثية �لتي نظمت يف �شاحة ق�شر �حل�شن، 
و�لتي تغنت باأجماد �آل نهيان و�الآب��اء و�الأج��د�د، ودوره��م يف حتقيق منجز�ت 

�لوطن وكيف كان ق�شر �حل�شن منطلقاً لهذه �الجناز�ت �لكبرة.
وتاأتي م�شاركة �ملوظفني يف هذه �لتظاهرة �لوطنية �ملهمة بهدف �لتفاعل مع 
�لفعاليات �ملجتمعية ون�شر روح �لوعي و�مل�شاركة لدى �ملوظفني و�إحياء للتاريخ 
�لعريق لق�شر �حل�شن �لذي ي�شكل �أيقونة �إمار�تية تاريخية  مكنت حكام �آل 
نهيان على مر �ل�شنني �ملا�شية من تر�شيخ مكانة �أبوظبي على م�شتوى �ملنطقة. 
ج�شدت  �لتي  �لرت�ثية  �للوحات  من  مميزة  جمموعة  على  �ملوظفون  و�طلع 
مبرور  �الحتفال  مبنا�شبة  �نطلقت  �لتي  �حل�شن  ق�شر  مهرجان  فعاليات 
�لقدمية،  �أبوظبي  معامل  و�أب���رزت  �حل�شن،  ق�شر  �ن�شاء  على  عاماً   250
موظفو  كما�طلع  �أبوظبي.  يف  تاريخي  �شرح  �أق��دم  �حل�شن  ق�شر  يتو�شطها 
�ل�شركة يف �ل�شاحة �ملمتدة حول �لق�شر على خمتلف �الأن�شطة و�لفعاليات �لتي 
�ملنطقة قدمياً يف خمتلف جو�نبها  �أهل  �أمناط وطبيعة حياة  نظمت لتحكي 
�للوؤلوؤ  �ل�شفن و�لغو�ض و�لبحث عن  �ل�شيد و�شنع  �أن�شطة  �لبحرية بعر�ض 
و�أي�شاً �لبيئة �ل�شحر�وية ويف �لو�حات و�الحتفاالت �الجتماعية على �لطر�ز 
�الأ�شيل. وز�ر �ملوظفون �أي�شاً �ل�شوق �لرت�ثي �لقدمي �لذي �شنعت حماله من 
�ل�شعف و�طلعو� على د�ئرة �ل�شرطة �لتي �تخذت �ل�شكل �لقدمي نف�شه �لذي 
كانت عليه يف فرتة �خلم�شينات وتعرفو� �إىل �ملهن �لقدمية �لتي مار�شها �الآباء 

و�الأجد�د يف تلك �لبيئات، على مدى مر�حل تاريخية خمتلفة.
و�شملت جولة �ملوظفني �أي�شا زيارة معر�ض ق�شر �حل�شن �لذي يتناول �أهمية 
�أق�شامه  يف  ويقدم  �ملنطقة،  يف  و�ل�شيا�شية  و�الجتماعية  �لتاريخية  �حل�شن 
من  �أك��رث  قبل  �إن�شائه  منذ  للح�شن  �لتاريخية  �مل�شرة  عن  ملحات  �ملختلفة 
250 �شنة، مرور� باحلقبات �لزمنية �لتي تو�لت على تطويره، و�أهم �الأحد�ث 

�لتي مرت عليه، وتاريخ �آل نهيان منذ تلك �لفرتة حتى �ليوم. 
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مبادرة جديدة يف ال�شيا�شات العامة

جامعة المارات تن�شئ اأول مركز لل�شيا�شة العامة والقيادة بالدولة

•• العني - الفجر

رئي�شة  �شو�رع  �أ�شماء  بتغير  �لعني  مدينة  بلدية  ب��د�أت 
جلنة  �أ���ش��درت��ه��ا  توجيهات  على  ب��ن��اًء  وذل���ك   ، باملدينة 
لتتو�فق  �أبوظبي  باإمارة  �جلغر�فية  لالأ�شماء  �أبوظبي 
مع �شو�بط �لت�شمية �ملفرو�شة الختيار �أ�شماء �ل�شو�رع  
، حيث مت تغير ��شم  �شارع �لعني �إىل �شارع ح�شة بنت 

حممد و �شارع �لنخيل �إىل  �شارع حمودة بن علي .
رئ��ي�����ض ق�شم  �ل��ك��ع��ب��ي  �أح��م��د  �مل��ه��ن��د���ش��ة �شيخة  وق��ال��ت 
و�مل�شاحة  �مل��دن  تخطيط  بقطاع  و�الأن��ظ��م��ة  �ل�شيا�شات 
حممد   بنت  ح�شة  �شارع  يعترب   ، �لعني  مدينة  ببلدية 
و�لهامة   �لرئي�شة  �ل�����ش��و�رع  م��ن   ) �شابقاً  �لعني  )���ش��ارع 
باملدينة ، �إذ ميتد الأكرث 6 كيلومرت�ت  تقريباً ويخرتق 
منطقة و�شط �ملدينة �لتجاري من �ل�شمال �إىل �جلنوب 

و�شواًل �إىل �ملنطقة �ل�شناعية .
ويربط هذ� �ل�شارع �لعديد من �الأن�شطة �لتجارية �ملهمة 
يف �لعني كامل�شارف و�الأ�شو�ق مع �أ�شهر �ملعامل �لرت�ثية 
باالإ�شافة  �لعني  ق�شر  ومتحف  �لعني  كو�حة  للمدينة 
�إىل �ملر�فق �خلدمية كم�شت�شفى �لو�حة و�شركة �ت�شاالت 
و�إ�شتاد  خليفة بن ز�يد  �لريا�شي ، وي�شتمر جنوباً لتطل 

عليه معار�ض و وكاالت �ل�شيار�ت يف �ملنطقة �ل�شناعية ، 
كما تعترب �لتقاطعات �لو�قعة على هذ� �ل�شارع �حليوي 
من �أكرث تقاطعات و�شط �ملدينة �شهرة كتقاطع �ملندو�ض 

و�لتخطيط و�ل�شاعة ونفق �ل�شناعية .
ب��ن علي )���ش��ارع �لنخيل �شابقاً(  ���ش��ارع ح��م��ودة  وح���ول  
�أ�شافت �لكعبي ، يعترب هذ� �ل�شارع من �ل�شو�رع �لرئي�شة 
�لهامة ، بالرغم من ق�شر طوله حيث يبلغ  ما يقارب 
و�شارع  غرباً  �لبلدية  �شارع  بني  يربط  �إذ  �لكيلومرتين 
غنية  منطقة  �شمن  يقع  و   ، �شرقاً  خليفة  ب��ن  حممد 
يفوح منها عبق �لتاريخ و�لرت�ث وتقع على جانبيه و�حة 
�لقطارة  �شوق  �إىل  باالإ�شافة  �جليمي  وو�ح��ة  �لقطارة 
�أثرية  وي�شم مو�قع  كما   ، �أفتتح موؤخر�ً  �لذي  �ل�شعبي 
مهمة منها مركز �لقطارة للفنون و �لوحد�ت �ل�شكنية  

و�مل�شاجد و�لقالع �لقدمية.
توجيهات  �شدور  ف��ور  �لعني  مدينة  بلدية  وعملت  كما 
تغير م�شميات �ل�شو�رع على �إجر�ء وتنفيذ �لتعديالت 
�ل�شو�رع  ه��ذه  �أ�شماء  �إدر�ج  م��ن خ��الل  وذل��ك  �ل��الزم��ة، 
�ملعلومات  و�أن��ظ��م��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  يف  ر���ش��م��ي  ب�شكل 
�جلغر�فية بقطاع تخطيط �ملدن و�مل�شاحة ، فيما ويجري 
�أ�شماء �ل�شو�رع  من  �لعمل حالياً على ��شتبد�ل لوحات 

قبل متخ�ش�شني يف جمال �للوحات �الإر�شادية ولوحات 
�لتحتية  �لبنية  �إ���ش��ر�ف قطاع  �ل�����ش��و�رع وحت��ت  �أ���ش��م��اء 
باأن   ، �آخ��ر ذك��رت �لكعبي  و�أ�شول �لبلدية.  ومن جانب 
لهذه �مل�شميات دالالت مميزة  لدى �شكان و�أهايل مدينة 

�لعني حيث تعك�ض مدى �لتقدير و�لعرفان لهذه �لرموز  
و�ل�شخ�شيات �لتي كان لها كبر �الأثر يف تاريخ وح�شارة 
ذ�كرة  يف  تثبيتهم  علينا  �ل��و�ج��ب  م��ن  و�ل��ذي��ن  �ملدينة. 

�ملدن تثميناً جلهودهم.

بلدية مدينة العني تغري اأ�شماء �شارعني رئي�شني باملدينة

اإقامة العيـن تنظم ندوة
 عن �شرطان عنق الرحم

•• العني - الفجر

نظمت �إد�رة �الإقامة و�شوؤون �الأجانب - �لعني  بالتعاون مع ق�شم �خلدمات 
�شمن  �ل��رح��م  عنق  �شرطان  ع��ن  حقائق  ح��ول  �شحية  حما�شرة  �لطبية 
�أمان  )�ل�شحة  �شعار  �أبوظبي حتت  �ل�شحة يف  تنفذها هيئة  �لتي  �حلملة 

و�لفح�ض �طمئنان( بح�شور عدد من موظفات �الإد�رة.
وقدمت �لدكتورة بان نبهان، �خ�شائية �أمر��ض �لن�شاء، خالل �لندوة �لتي 
مف�شاًل  �شرحاً  �ل��ع��ني،   - �الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  �الإق��ام��ة  �إد�رة  عقدت يف مقر 
�أ�شبابه و�أعر��شه، وطرق �نت�شار  حول مر�ض �شرطان عنق �لرحم ت�شمن 
�ملر�ض و�لوقاية منه �إىل  جانب توزيع برو�شور�ت توعية حول هذ� �ملر�ض 
على �حل�شور ويف نهاية �ملحا�شرة مت �لتاأكيد على حر�ض ق�شم �خلدمات 
�لطبية على ن�شر �لتوعية �ل�شحية يف كافة �ملبادر�ت وذلك �شمن منظومة 

�لعمل �ل�شحية يف �لتوعية مبخاطر �الأمر��ض و�شرورة �لوقاية منه.



ال بّد من �أن يح�شل �جل�شم على كفايته من �لفيتامينات 
�ل�شدد  ه��ذ�  يف  �الأ�شا�شية،  �ملغذية  و�لعنا�شر  و�مل��ع��ادن 
و�لبيتا  و)ب��ي(  )�إي(  )دي(،  )���ش��ي(،  فيتامينات  ُتعترب 
ك���اروت���ني و�ل���زن���ك و�مل��اغ��ن��زي��وم �أب����رز ع��ن��ا���ش��ر �جلهاز 
هذه  �أن  �إال  �الأم��ر����ض.  حماربة  عن  �مل�شوؤول  �لدفاعي 
�لفيتامينات ال تتو�فر يف �ملكمالت �لغذ�ئية فح�شب بل 

على مو�ئدنا �أي�شاً.
مناعتنا.  دع��م  على  ب��ال��ق��درة  و�ل��ن��ب��ات��ات  �لع�شل  مي��ت��از 
و�للقاح(  �ل�شمع  م��ن  )خليط  �لعكرب  �الأط��ب��اء  ي�شف 
لتطهر  �لنحل  ينتجه  ف��ع��ال  طبيعي  ح��ي��وي  كم�شاد 
)�إلو�شان  كب�شوالت  هيئة  على  تناوله  وميكن  خليته، 
ب��روب��ول��ي�����ض(. ع����الوًة ع��ل��ى ذل���ك، ي�����ش��ّم �ل��ه��الم �لذي 
تفرزه عامالت �لنحل لتغذية ملكتهّن، معادن وعنا�شر 
ين�شح  �لتنف�ض.  وت���رة  ت��ق��ّوي  وفيتامينات  ���ش��روري��ة 
يومياً  �لعكرب  م��ن  ب���ازالء  م��ق��د�ر حبة  بو�شع  �الأط��ب��اء 

حتت �لل�شان وتركها تذوب وذلك ملدة ع�شرين يوماً.
مع  وتناغمها  فعاليتها  �الإخنا�شيا  زه��رة  برهنت  كذلك 
 20 عدٍد من �ملكمالت �لغذ�ئية. لذلك ُين�شح باإ�شافة 
ما  ���ش��ر�ب  �إىل  �ل��ط��ازج��ة  �لنبتة  م�شتخرج  م��ن  ق��ط��رة 
ط��و�ل ف�شل  وقائي  كعالج  يومياً  م��ر�ت  وتناوله ثالث 
�ل�شتاء، وذلك حلّث نظام �ملناعة �لدفاعي. �أخر�ً، تاأكد 
�أن �لفرو�شات لن تتجر�أ على �القرت�ب من �أنفك هذ� 
�ل�شليم يف  و�لتفكر  �لنظافة  ر�عيت �شروط  �إذ�  �ل�شتاء 

حياتك �ليومية.

زكام وعطا�س
عطا�ض وتنقيط؟ تكاد تعجز عن وقف ر�شح �أنفك؟ ينتج 
�لزكام عن فرو�شات معدية تنت�شر على نطاٍق و��شع يف 
مو�شم �لربد ويزيد من خطورتها �الختالط يف و�شائل 
�خلانقة  �الأج���و�ء  ويف  �مل�شافحة  وع��رب  �مل�شرتك  �لنقل 
�إذ  �أ�شا�شياً،  دور�ً  �لعامة  حالتنا  ت��وؤدي  بنا.  حتيط  �لتي 
ُن�شاب بالفرو�شات و�لبكتريا حني نفتقد �إىل �لطاقة 
�لكافية مل�شاعفة �خلاليا �لبي�شاء و�إنتاج �أج�شام م�شادة. 
يرهق �لربد هذه �لطاقة وي�شعفنا �ل�شغط �أكرث فاأكرث 

فنعجز عن مكافحة �لفرو�شات.
و�لتلوث  بالغبار  لالأنف  �ملخاطي  �لغ�شاء  يتاأثر  كذلك 
و�لربد، فهو يعمل لدى بع�ض �الأ�شخا�ض كحاجز يردع 
�لفرو�شات، �إال �أن �ل�شعف ياأخذ من �الإن�شان كّل ماأخذ، 
�شو�ء كان يعاين ح�شا�شية ما �أو كان مري�شاً بال�شكري �أو 

متعباً فقط، لذلك من �الأف�شل �عتماد تد�بر وقائية.

ن�شائح وقائية
وعند  �ل�شتاء  ف�شل  بد�ية  يف  فاعل  �لكربيت:  ع��الج   -
بتناوله  ُين�شح  بالزكام.  م�شابني  باأ�شخا�ض  �الحتكاك 
�ل�شباح  ���ش��وف��ر(، يف  )�أول��ي��غ��و���ش��ت��ي��م  ح��ب��وب  �شكل  ع��ل��ى 
�أربعة  �أي��ام �شهرياً وملدة ت��رت�وح بني  قبل �لطعام ع�شرة 

وخم�شة �أ�شهر.
- عالج �لزنك: ُيعترب �لزنك �أحد �أهم �ملعادن �لد�عمة 
ب�شكٍل  �خلاليا  م�شاعفة  على  ي�شاعد  �إذ  �ملناعة  لنظام 
�لربوتينات  توليف  وع��ل��ى  �لبي�شاء(  )�خل��الي��ا  ف��ع��ال 
مع  يومياً  بتناوله  ُين�شح  �مل�شادة(.  �الأج�شام  )بالتايل 
زنك(.  )فيزيومان�ض  كب�شولة  �شكل  على  �لفيتامينات 
و�لتوقف  �لزنك كعالج وقائي  تناول  �إىل �شرورة  ُي�شار 
مبر�ض  �الإ�شابة  عالمات  �أوىل  ظهور  عند  تناوله  عن 

�أنف �أذن حنجرة �إذ قد ت�شتعمله �لفرو�شات للتكاثر.

زيوت عطرية
�لتي  �الأ�شا�شية  �لعطرية  �لزيوت  من  �ال�شتفادة  ميكن 
ع��ل��ى جزيئياتها  ل��ل��ح��ف��اظ  ب�����اردة  ����ش��ت��ع��م��ال��ه��ا  ُي��ف�����ش��ل 

�شليمة.
و�مل�شادة  �مل��ط��ه��رة  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��زي��وت  باختيار  ُين�شح 
م�شادة  بخ�شائ�ض  كافور  قرفة  زيت  يت�ّشم  للجر�ثيم. 
للفرو�شات �لتي ت�شاهم يف تقوية �ملناعة. ميكن �إ�شافة 
قطر�ت منه �إىل زيت خ�شب �لورد وزيت �لنرويل وزيت 
�لليمون وغ��ر ذل��ك م��ن �أن����و�ع �ل��زي��وت. ك��ذل��ك ميكن 
 Puressentiel شتعمال خليط مطهر جاهز كرذ�ذ��
 Complex �أو  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  زي���ت���اً   41 ي�����ش��ّم  �ل�����ذي 
�لذي ي�شّم �شتة   Protection Naturactive

�أنو�ع من �لزيوت �الأ�شا�شية.

االلتهاب ال�شعيبي
غالباً ما يلي �اللتهاب �ل�شعيبي عدوى فرو�شية ت�شل 
من  بّد  ال  جلي  ب�شكل  �لعدوى  لظهور  �لق�شبتني.  �إىل 
�لق�شبات،  يف  خ��ا���ض  �شعف  �أو  كبرين  وت��ل��وث  �شغط 
�أعمق من  وقد ت�شل �لعدوى يف هذه �حلالة �إىل مكان 
عامال  ن�شتن�شقه  �لذي  �لهو�ء  نوعية  ُتعترب  �حلنجرة. 
حمفز�ً، فاجلو �مللّوث )غاز�ت �لعو�دم و�ملو�د �لكيماوية 

�أو �لعفونة...( ي�شاهم يف �شعف �لق�شبات.
وي��ب��دو �الأم���ر �أ���ش��و�أ ل��دى �مل��دخ��ن��ني، حت��ت��وي ك��ّل نفخة 
�شيجارة على مليون مليار من �لذر�ت �حلرة و4700 
�اللتهاب  �لتفريق بني  بّد من  �ل�شموم. هنا ال  نوع من 
�ل�شتاء و�اللتهاب  �ملرء يف  �ل�شعيبي �حلاد �لذي ي�شيب 
�أكرث  و�أحياناً  �أ�شهر  �لذي يدوم ثالثة  �ملزمن  �ل�شعيبي 

ويرتك �أثر�ً خطر�ً يف �لتنف�ض.

ن�شائح وقائية
- جرعة من �الأو�شيوكو�شينوم: ُيعطي هذ� �لدو�ء نتائج 
مطوال  كالبقاء  خطرة  لظروف  �لتعر�ض  بعد  فعالة 
تبقى �حلماية  م��ري�����ض.  م��ن  م��ق��رب��ٍة  �أو على  �ل���ربد  يف 
�لذي  �لر�شح  �أو  �لزكام  ملكافحة  و�شيلة  �أف�شل  �لوقائية 
ي�شبق عادة �اللتهاب �ل�شعيبي. ُين�شح بتناول جرعة من 
هذ� �ل��دو�ء وتركها تذوب حتت �لل�شان مرتني كّل �شت 
�شاعات. ال يرتك هذ� �لدو�ء �أي �آثار جانبية �أو موؤ�شر�ت 

�شلبية.
�لتيمولني  بتناول جرعة من  ُين�شح  �ملثلية:  �ملعاجلة   -
ُتوؤخذ  �أن  على  �خلريف،  يف   9CH+VAB 9CH
ت���ذوب حتت  وت��رك��ه��ا  �ل��ط��ع��ام  قبل  ج��رع��ة منه �شباحاً 
�أن هذ� �لدو�ء يبقى  �لل�شان على مدى 15 يوماً، علماً 

وقائياً وي�شاعد على تعزيز نظام �ملناعة.

زيوت عطرية
عندما يتمكن �لزكام من �ل�شخ�ض وُيخ�شى من حتوله 
�إىل �لتهاب �شعيبي، ُين�شح بخلط ملعقة من �لع�شل مع 
�ل�شاي  �شجرة  وزيت  �الأ�شا�شي  �لليمون  زيت  قطرة من 
�الأ�شا�شي )يطهر �حلنجرة(. وميكن تناول هذه �جلرعة 

ثالث مر�ت يومياً.

فريو�س االإنفلونزا
يف �ل�شتاء ينت�شر فرو�ض �الإنفلونز� �مل�شبب للر�شح، حتى 
و�إن كنت ب�شحة جيدة، يعزز �لتعب و�ل�شغط و�لنق�ض 
بهذ�  �الإ�شابة  �لنظافة  �اللتز�م مبعاير  وقّلة  و�لتلوث 

�لفرو�ض.

 ن�شائح وقائية
- عالج �النفلو�نزيوم: ُين�شح بتناول جرعة �أو جرعتني 
تعمل  مثلية  �شاللة  فهو  �شهر،  ك��ل  �النفلو�نزيوم  م��ن 

كمحفز مناعي خا�ض ملحاربة �لر�شح.
�إ�شافة جرعة من  �أو�شيوكو�شينوم: ميكن  - جرعة من 
�مل��ادة كعالج وقائي فوري عند �الحتكاك ب�شخ�ٍض  هذه 
م�شاب بالر�شح، علماً �أنها ال جتدي نفعاً عند ��شتعمالها 
كعالٍج وقائي طويل �الأمد خالفاً لالنفلو�نزيوم، لذلك 
كّل  �أق�شى  كحّد  م��ر�ت  ث��الث  �جلرعة  بتجديد  ُين�شح 

ثالث �شاعات.
- ُين�شح بو�شع قطرة من خليط من �لزيوت �لعطرية 
على  �ملثال(  �شبيل  على  بر�ناروم  )�أرومافور�ض،  �لنقية 
ال�شتن�شاق  �الأن���ف  �إىل  رفعهما  قبل  وفركهما  �ليدين 
�لعام  �لنقل  ن�شتقل  �أن  �ملناعة قبل  �لزيت لتعزيز  عطر 
�أو نق�شد �مل�شت�شفى �أو �ملحال �لتجارية �لكربى. ُين�شح 

با�شتعمال �أربع قطر�ت من هذ� �خلليط يومياً.

لقاح �شّد الر�شح
ين�شح �الأطباء �الأ�شخا�ض �ملتقدمني بالعمر و�مل�شابني 
و�الأ�شخا�ض  �شعفاً  يعانون  �لذين  �أو  مزمنة  باأمر��ض 
يعتربونه  �إذ  �ل��ل��ق��اح،  ه���ذ�  ب��اأخ��ذ  ب��ه��م  يحتكون  �ل��ذي��ن 

و�شيلًة مفيدة لتجّنب �نت�شار �لوباء.
يتطلب هذ� �للقاح 15 يوماً ليعطي مفعوال لذلك من 
�إىل ذروت��ه ملزيد من  �لوباء  �أخ��ذه قبل و�شول  �الأف�شل 
باأخذه  وُين�شح  �شبتمرب  نهاية  منذ  يتو�فر  �لفاعلية. 
�أن فرو�ض  �إىل  بّد من �النتباه  قبل نهاية دي�شمرب. ال 
�لر�شح يختّلف كّل عام عن فرو�ض �لعام �ل�شابق من هنا 

�شرورة جتديد �للقاح كّل عام.

التهاب اجليوب االأنفية
وحالة  جرثومياً،  مر�شاً  �الأنفية  �جليوب  �لتهاب  ُيعّد 
�لتي  ل��الأن��ف  �ملخاطية  �الأغ�شية  �لتهاب  م��ن  متقدمة 
وفقاً  �حل��ي��وي��ة  �مل�����ش��اد�ت  ط��ري��ق  ع��ن  معاجلتها  ميكن 
لو�شفة طبيب. غالباً ما تزد�د �حل�شا�شية من جر�ثيم 
�لتهاب �جليوب �الأنفية وت�شبب �لتهاباً يف�شد �الأغ�شية 
�نت�شار  ي�شاهم يف  عامل  وهو  ويركز �حلديد،  �ملخاطية 

�ملو�د �مللوثة.

ن�شائح وقائية
 - كربيت على �شكل حملول م�شل فيزيولوجي: ي�شاعد 
زي��ادة �الأغ�شية  �الأن��ف وعلى  �الأو�شاخ من  على ت�شريف 
ُين�شح  �لتنف�شية.  �ملنطقة  بطانة  ت�شكل  �لتي  �ملخاطية 
عند  �أي��ام   10 مل��دة  كعالج  يومي  ب�شكٍل  رذ�ذ  با�شتعمال 
�لغني   Sterimar )رذ�ذ  �ملخاطية  �الأغ�����ش��ي��ة  وه��ن 

بالكربيت(.

زيوت عطرية
 ُين�شح كّل من يتخطى �لثانية ع�شرة من �لعمر بتناول 

قطرة من زيت قرفة �لكافور وقطرة من زيت �لليمون 
�الأ�شا�شي مع ملعقة من �لع�شل �أو من �لزيت �لنباتي 
لتعزيز �ملناعة وذلك مع �أوىل بو�در �ل�شقيع وعلى 

مدى ثالثة �أ�شهر.

خناق دائم
�أ�شاب  تغر�ً  �أن  باخلناق  �ملتكررة  �الإ�شابة  تعني 
حو�جز �لدفاع يف �أج�شامنا، ويعني �فتقار �أغ�شيتنا 
�ملخاطية �لتي ت�شكل بطانة �ملنطقة �لتنف�شية �إىل 
�ل�شالح �ل�شروري الأد�ء دورها كمرت��ض دفاعي، 
فرو�ض  �أي  �إز�ء  �أك���رث  ح�شا�شني  �شنكون  �أن��ن��ا 
�لهو�ء  �لتلوث،  �إىل ذلك، يزيد  باالإ�شافة  عابر. 
�جلاف �أو �لن�شاط �ل�شوتي غر �العتيادي من 
�أن عدم  �إىل  �الإ���ش��ارة  بّد من  �آالم �حلنجرة. ال 
معاجلة �لزكام ي�شاهم يف �نتقاله �إىل �حلنجرة 

)على �شكل خناق �أو �لتهاب حلق...( كذلك يهيئ 
�لتعب وخ�شارة كتلة �لع�شالت �شرير�ً د�فَئا لعدوى 

�إ���ش��اف��ي��ة. وم���ن �مل��ع��ل��وم �أن���ه ك��ّل��م��ا �أ���ش��ي��ب �الإن�شان 
ب��ال��ع��دوى ك��ّل��م��ا ف��ق��د ك��ت��ل��ة �ل��ع�����ش��الت وتعّر�ض 

�أخرى. ينق�شم �خلناق  خلطر �الإ�شابة بعدوى 
�الأكرث  وهو  �لفرو�شي  �خلناق  نوعني:  �إىل 

و�خل��ن��اق �جل��رث��وم��ي وه��و خطر  �شيوعاً 
وي�شتلزم م�شاد�ت حيوية.

ن�شائح وقائية
- ع���الج �ل��ن��ح��ا���ض – �ل��ذه��ب – 

�لف�شة: عند �الإ�شابة �ملتكررة 
�الأطباء،  يو�شي  ب��اخل��ن��اق، 
مع حلول �خلريف وطو�ل 
باعتماد عالج  �لربد،  ف�شل 
يقوم على عن�شري �لنحا�ض 

و�ل����ف���������ش����ة �ل���������ش����روري����ني 
غر�نيون...(.  )�أوليغو�شول، 

�الأج�شام  �إع��د�د  �لنحا�ض  يعزز 
�لذهب  ي��ق��ّوي  �مل�����ش��ادة يف ح��ني 

�لكريات  حتفيز  خ��الل  م��ن  �مل��ن��اع��ة 
ُين�شح  �ل����ذر�ت.  ه�شم  على  �لبي�شاء 

ب��و���ش��ع ج��رع��ة و�ح�����دة حت���ت �ل��ل�����ش��ان ق��ب��ل �لفطور 

�شباحاً ملدة �شهر.
هذ�  ت��ن��اول  ي��ت��ّم  م��ا  غالباً  �لف�شة:  على  يعتمد  رذ�ذ   -
�لعن�شر �ل�شروري على �شكل مكمالت غذ�ئية، ويتمتع 
مبيزة م�شادة لاللتهابات وم�شاعدة على �ل�شفاء، ت�شاهم 
يف حماية �الأغ�شية �ملخاطية �الأنفية وترميمها. ُين�شح 
بر�ّض هذ� �ل��رذ�ذ مرة و�حدة يف �الأنف يومياً لتطهره 
كعالج  ��شتعماله  �أن  علماً  �الإف�����ر�ز�ت،  م��ن  و�لتخّل�ض 

ميتّد على 10 �أيام )رينورغيو روم(.

زيوت عطرية
�الأوريغانو  يعترب  �ملناعة:  جهاز  لتعزيز  �الأوري��غ��ان��و   -
م�شاد�ً قوياً لاللتهابات �لتي ت�شيب �ملحيط �لتنف�شي. 
ُين�شح باإعد�د عالج وقائي من زيت �الأوريغانو �لعطري 
ثالثة  �أو  �أ�شبوعني  م��دى  على  يومياً  كب�شولة  مبعدل 
�أ�شابيع قبل حلول ف�شل �ل�شتاء )�أولياكاب، بر�ناروم �أو 
فيتوزون(. لكن حذ�ر من تناول زيت �الأوريغانو �لعطري 
�ملتو�فر على �شكل قطر�ت، فقد يوؤدي �إىل حروق يف �لفم 
و�ملريء ملا يحتويه من مو�د حارقة كالفينول. من هنا 
ال بّد من تناول جرعة �شغرة من هذ� �لزيت الحتو�ئه 
على زيت �لفينول �لعطري، �أما �الأف�شل فيبقى �العتماد 

على �لكب�شوالت �ملعّدة جرعاتها مبا يتالءم و�جل�شم.
ُي���ن�������ش���ح ب���و����ش���ع ق���ط���رت���ني من  - �الأوك���ال���ي���ب���ت���و����ض: 
�الأوكاليبتو�ض �مل�شّع �لنقي على منديل و��شتن�شاقه طو�ل 
�ليوم كعالٍج وقائي لتجّنب تطّور �لزكام �إىل خّناق وذلك 
منذ ظهور �أوىل بو�در �لزكام �أو عند �الحتكاك ب�شخ�ٍض 
م�شاب بالزكام. حذ�ر عند ��شتعمال �لزيوت �الأ�شا�شية: 
ال تالئم �لزيوت �الأ�شا�شية �الأطفال حتت �شّن �ل�شاد�شة 
�شائل  �أو  حبوب  �شكّل  على  �أت��ت  �شو�ء  �حلامل  �مل���ر�أة  �أو 
�لزيوت  �إىل  �للجوء  قبل  ل��ذل��ك  )للتدليك(،  نقية  �أو 
مبعدل  و�الل��ت��ز�م  �لطبيب  مبر�جعة  ُين�شح  �الأ�شا�شية 

�شت قطر�ت كحّد �أق�شى يومياً.

الفريو�شات ملكافحة  و�شائل   5
1- تدفئة من دون مبالغة: عند �خلروج من منزٍل د�فئ 
�حلر�رة.  ف��ارق  نتيجة  �جل�شم  يتاأذى  قد  بالثلج،  للعب 
ال  مثالية  متو�شطة  ح���ر�رة  على  باحلفاظ  ُين�شح  ل��ذ� 
20 درج��ة يف �لد�خل و�خل��ارج لتعزيز   -19 تزيد عن 
يوؤدي  �أج�شامنا.  �لفيتامني )D( يف  مناعتنا وخم��زون 
�الأغ�شية  �إىل جفاف  ب�شكٍل مفرط  �ملكان  ح��ر�رة  �رتفاع 
�ملخاطية يف منطقة �الأذن و�الأنف و�حلنجرة ما يعر�شنا 

ملزيد من �ل�شعف.
2- غ�شل �ليدين: ُين�شح بغ�شل �ليدين باملياه و�ل�شابون 
�أن  30 ثانية )من دون  �إىل   20 م��ر�ت عدة يومياً من 
نن�شى �الأظفار( لتجنب �نتقال �لفرو�شات بعد تنظيف 

�الأنف و�لعط�ض وتناول �لطعام. �أما يف حال تعذر غ�شل 
بعد  كحويل  مائي  حملول  با�شتخد�م  ُين�شح  �ليدين، 
�لتاأكد من قدرته على مكافحة �لبكتريا و�لفرو�شات 
و�ل��ف��ط��ري��ات )ه���الم م��ائ��ي ك��ح��ويل م�����ش��اد للبكتريا، 

.)Puressentiel
ممار�شة  ت�شاعد  �ل�شغط:  م��ن  للتخفيف  �حل��رك��ة   -3
عن  �مل�����ش��وؤول  و�ل�شغط  �لقلق  مكافحة  على  �لريا�شة 
�أثناء  �مل��اغ��ن��زي��وم  وف��ق��د�ن  �ل��ط��اق��ة  م�شتوى  �نخفا�ض 
�ل���ت���ب���ّول، وع���ن �ن��ت�����ش��ار �ل��ف��رو���ش��ات و�ل��ب��ك��ت��ري��ا بني 
دقيقة   45 �إىل   30 من  �مل�شي  كذلك  ميكن  �خل��الي��ا. 
ل����الأرق، ال  �ل��ن��وم منعاً  ي��وم��ي��اً م��ع جتنب �حل��رك��ة قبل 

�شيما �أن �لنوم �ل�شليم يدعم مناعة �جل�شم.
4- تنقية هو�ء �ملحيط: ال ي�شعنا �لقيام بالكثر لتنقية 
�مل��ل��ّوث يف �خل����ارج، ل��ك��ن ميكننا جت��ّن��ب حتويل  �ل��ه��و�ء 
فتح  خ���الل  م��ن  ل��ل��ف��رو���ش��ات  د�ف���ئ  معقل  �إىل  منزلنا 
�لهو�ء  لتجديد  �الأق��ل  على  يومياً  دقائق   10 �لنو�فذ 

حتى يف �أيام �لربد �لقار�ض.
�ملعزز�ت �حليوية  �ملعوية: بو��شطة  �لنباتات  5- تدليل 
معظم  �أن  �إىل  �الأط����ب����اء  ي�����ش��ر  �مل���ن���اع���ة.  حت��ف��ز  �ل���ت���ي 
وجود  ب�شبب  �ملعوية  �لنباتات  يف  خلاًل  يعانون  �لنا�ض 
�لذي  �ل�����ش��غ��ط  �رت���ف���اع  �أو  �حل��دي��د  �أو  لل�شكر  م��ف��رط 
�لقولون،  �إىل  مه�شومة  غ��ر  م��و�د  و���ش��ول  يف  ي�شاهم 
10 مليار�ت وحدة من �لبيفيدو�ض  وين�شحون بتناول 
30 يوماً يف �ملرة �الأوىل  و�لالكتوبا�شيلو�ض على مدى 

ثم على مدى 10 �أيام كّل عام.

ن�شائح للجميع
�إليها  يحتاج  �لتي  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  توزيع  من  بّد  ال 
�جل�شم على وجبات على مد�ر �ليوم، من خالل فطور 
كامل غني بالربوتينات، وع�شاء خفيف خاٍل من �للحوم. 
 – �أوميغا  بالفيتامينات،  �أطباقنا غنية  تكون  �أن  ينبغي 

تناول: من  �أكرثو�  لذلك  �ل�شرورية،  و�لعنا�شر   ،3
 C بالفيتامني  �لغنية  �لطازجة  و�خل�شار  �لفاكهة   -
)ك���ي���وي ول��ي��م��ون وب��روك��ل��ي وف��اك��ه��ة ح���م���ر�ء( وميكن 

تناولها على �شكل ع�شائر �شريعة �ال�شتهالك.
�لذي  �ملاغنزيوم  ل��زي��ادة  مثالية  وه��ي  �ملعدنية  �مل��ي��اه   -

ي�شكل م�شدر قلق حني ينق�ض من �جل�شم.
- �ل�����ش��اي �الأخ�������ش���ر: ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �أك����رب ق����دٍر من 

�لبوليفينول �مل�شاد للفرو�شات.
- زيت �للفت: للتطهر.

و�ل�شلمون  و�ل�����ش��ردي��ن  و�الإ���ش��ق��م��ري  �لرنكة  �أ���ش��م��اك   -
)مبخرة �أو م�شلوقة �أو متبلة( نظر�ً �إىل غناها باأوميغا 

.3 –
�أو ليمون نظر�ً  - �ل�شمندر، �ل�شبانخ، �لكرف�ض، �لعد�ض 

�إىل غناها �لطبيعي بالنحا�ض.
- �لفجل �الأ�شود �لذي مينح مقد�ر�ً من �لكربيت.

جتنبو�:
دفعاً  تعطي  الأن��ه��ا  �ل�شريعة  �ل�شكريات   -

للفرو�شات.
- �الأحما�ض �لدهنية �مل�شبعة كالزبدة 

و�جلبنة و�ملقايل.
�حلديد:  ت��ن��اول  يف  �الإف�����ر�ط   -
مكمالت  �أو  �أح�����م�����ر  )حل������م 
غ����ذ�ئ����ي����ة غ�����ر م���الئ���م���ة(، 
�إن�شاء  يف  �حلديد  ي�شاهم 
بيئة خ�شبة للفرو�شات 

و�جلر�ثيم.

�شحة وتغذية
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الرائجة ال حتمل يف  املو�شمية  االأمرا�س  اأن  الربد، �شحيح  اإال عندما يحّل ف�شل  نقاط �شعٍف ال تظهر  منا  لكّل 
طياتها خطرًا اأو موتًا، اإال اأن اخلرباء يركزون على �شرورة دعم نظام املناعة يف اأج�شامنا ملحاربة الفريو�شات التي 

تكرث يف ف�شل ال�شتاء. يف ما يلي ن�شائح ملكافحة االأمرا�س املو�شمية.

و�شفات طبيعية حتارب الفريو�شات 

كيف جتنبني طفلك احل�شا�شية؟
�الأم��ه��ات من �حل�شا�شية جتاه  ي��زد�د قلق  �لطعام  �لطفل  تناول  ب��دء  مع 
�لثالثة  دون  �الأطفال  من  �ملئة  يف   8 �إىل   4 �لتي ت�شيب من  �لطعام، 
تقول  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة.  �مل�شببات  بتحديد  ح��دي��ث��ة  در�����ش���ات  �شمحت  �أع�����و�م. 
طبيبة �الأطفال كري�شتني رزق �إنه كلما نوعنا �لطعام يف �لفرت�ت �الأوىل 
خطوة  بالعمل  �الأطباء  فيو�شي  للح�شا�شية.  �لطفل  تطوير  خطر  نزيد 
كلها.  �لطفل  حاجات  �حلليب  يغطي  �أ�شهر،  �ل�شتة  حد  �إىل  بخطوة... 
وحتى  �أ�شهر  �خلم�شة  �شن  قبل  �شيء  �أي  الإطعامه  حاجة  من  ما  لذلك، 
�أفر�دها  �أح��د  يعاين  عائلة  �إىل  ينتمون  �لذين  لالأطفال  �أ�شهر  �شتة  قبل 

�حل�شا�شية �أو �لربو �أو �الأكزميا.
نبد�أ بالطعام �لو�حد تلو �الآخر... يف �لبد�ية، نقدم للطفل تدريجاً، �جلزر 
و�لتفاح و�لفا�شولياء �خل�شر�ء �ملطبوخة، و�علمي �أن كوكتيالت �لفاكهة 
ال تفيده. ملعرفة �إذ� كان يتقبل �لطعام �أم ال، يو�شى بتقدمي �لطعام نف�شه 
له ملدة ثالثة �أيام متتالية و�إىل حد �شبعة �أيام. يف حال مل يظهر �أي ردود 

فعل ه�شمية �أو جلدية ميكن عندئٍذ �النتقال �إىل �لطعام �لتايل.
�الأطعمة �ملح�شرة يف �ملنزل �أكرث مالءمة للبدء بتنويع �الأكل، الأن معظم 
�ملو�د  بينها  من  �ملكونات،  من  كبر  ع��دد  على  يحتوي  �مل�شنعة  �الأطعمة 

�ملثرة للح�شا�شية.
�أطعمة:  خم�شة  من  �حل�شا�شيات  من  �ملئة  يف   80 تنتج  �الأط��ف��ال،  ل��دى 
تلك  تلي  و�ل�شمك.  �خل���ردل  �لبقر،  حليب  �ل�����ش��ود�ين،  �ل��ف��ول  �لبي�ض، 
�الأطعمة �لفاكهة �لغريبة و�لكرف�ض. �عتبار�ً من �ل�شهر �ل�شابع �أو �لثامن، 
قدمي لطفلك 20 غر�ماً من �ل�شمك يومياً وبعد �ل�شهر �لثامن �أطعميه 

�لبي�ض، و�أجلي �الأطعمة �الأكرث �إثارة للح�شا�شية �إىل وقت متاأخر.
غذ�ئية  منافع  �أي  تقدم  ال  �لتي  و�خل���ردل،  و�لكرف�ض  �لغريبة  �لفاكهة 
�ملوز  بتقدمي  �لبدء  ميكن  لكن،  عاجاًل.  تقدميها  �إىل  حاجة  ال  للطفل، 
ب�شكل ��شتثنائي منذ �ل�شهر �خلام�ض. �أما يف ما يتعلق بالفول �ل�شود�ين 

و�لف�شتق و�للوز فيف�شل تاأجيل تقدميها �إىل ما بعد �ل�شنتني.
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يف مفتتح كتابه )حممد مكية و�لعمر�ن 
ي��ق��ول م��ع��د وم���وؤل���ف �لكتاب  �مل��ع��ا���ش��ر( 
ح�شني �لهند�وي: )لعل حممد مكّية هو 
�لفنان �ملعماري �الأكرث �شدقاً يف �لتعبر 
�لعمر�ين عن حيوية وغنى �لهّم �جلمايل 
ذل��ك عرب  �لع�شرين،  �ل��ق��رن  �ل��ع��رب��ي يف 
�شل�شلة ت�شاميم هند�شية جميلة و�أ�شيلة، 
عك�شت �أي�شاً ن�زعة �إن�شانية عاملية �لتطلع 
يف  تاأ�شلت  معاً،  �آن  يف  �جل��ذور  وعر�قية 
جماالت عدة لت�شهم يف جتديد وتطوير 
�ل�شرق  يف  �لتقليدي  �ل��ع��م��ر�ين  �ل��ط��ر�ز 

�لعربي �الإ�شالمي(.
وه����ذ� �ل��ت��ق��ي��ي��م، ك��ر���ش��ت��ه م���ب���ادرة جلنة 
حتكيم دول��ي��ة ق��ب��ل ع���دة ���ش��ن��و�ت، مبنح 
حممد مكّية جائزة �أف�شل فنان معماري 
�لهند�شية  �ل��ت�����ش��ام��ي��م  )ع��م��ي��د  ول��ق��ب 
�ملوؤمتر  قمة  خ��الل  ذل��ك  ومت  �لعربية(، 
و�لتطوير  و�ال�شتثمار  للهند�شة  �لدويل 
و�لتي   ،2003 ع����ام  دب����ي  يف  �مل��ن��ع��ق��دة 
�مل��ع��م��اري �لر�ئد  ت��ك��رمي ه���ذ�  �ع���ت���ربت 
تكرمياً لفن �لعمارة �لعربي و�الإ�شالمي 

�ملعا�شر.
�الإب���د�ع  �الآخ��ري��ن يف  ع��ن  مكية  يختلف 
ترجمة  يف  جناحه  خ��الل  من  �لعمر�ين 
و�جلمالية،  �لروحية  �جلماعية،  �لقيم 
بل  مظهرية،  تقنية  ممار�شة  عرب  لي�ض 
�أي�شاً عرب ممار�شة د�خلية غايتها �لتعبر 
و�أ�شالتها  �ل��ق��ي��م  ت��ل��ك  م�����ش��ام��ني  ع���ن 
ي�شميه  ما  هو  �آخ��ر  وبكالم  وعقالنيتها، 

ب� )�لبعد �الإن�شاين( يف �لعمارة.
مكية  حممد  جت��رب��ة  �لكتاب  ي�شتعر�ض 
مر�حلها،  ج��م��ي��ع  يف  �مل��ع��م��اري��ة  �ل��ف��ن��ي��ة 
معمارية  �شروح  يف  �إ�شهاماته  خ�شو�شاً 
نال بع�شها �شهرة عربية بل عاملية كجامع 
�لكبر  �لدولة  بغد�د وجامع  �خللفاء يف 
�ل��دول��ة يف  �ل��ك��وي��ت وت�شميم جل��ام��ع  يف 
�إ����ش���الم �آب�����اد و�آخ�����ر مل��ق��ر ج��ام��ع��ة �ل���دول 
يف  �الأوىل  �ملرتبة  حاز  تون�ض  �لعربية يف 
�حلال  �شاأنه، كذلك  �لدولية يف  �مل�شابقة 
يف  �ل��دول��ة  جامع  ت�شاميم  �إىل  بالن�شبة 
�لر�شيد  وجامعة  �لكوفة  وجامعة  بغد�د 
و�مل����رك����ز �ل���ث���ق���ايف �الإ����ش���الم���ي يف روم���ا 

و�لعديد جد�ً غرها.

انتماء اإىل املكان
ي��ت��األ��ف �ل��ك��ت��اب م��ن �أرب��ع��ة �أق�����ش��ام: جاء 
مكّية  )حم���م���د  ب��ع��ن��و�ن  �الأول  �ل��ق�����ش��م 
وم���ن���ظ���وره �ل���ع���م���ر�ين(، وي��ت��ح��دث عن 
فن  م��ع  مكّية  وق�شة  �ل��ب��د�ي��ات  مرحلة 
)در��شات  �ل��ث��اين  �لق�شم  �أم���ا  �ل��ع��م��ارة. 
�الإ�شالمية(  �لعمارة  ح��ول  مكّية  ملحمد 
�أب��ح��اث ع��ن ف��ن �ل��ع��م��ارة يف  في�شم �شتة 
�ل��ق�����ش��م �لثالث  �مل��ا���ش��ي و�حل��ا���ش��ر، ث��م 
�لعمر�ن(  )حما�شر�ت ومد�خالت حول 
وم�شاهمات  حم���ا����ش���ر�ت  ت�����ش��ع  وي�����ش��م 
للموؤلف يف جمال �لفن �ملعماري وعالقته 
بالرت�ث �لهند�شي �لعربي، وياأتي �لق�شم 

�ل���ر�ب���ع و�الأخ������ر ك���� )م���الح���ق( وي�شم 
م��ق��االت وم��ق��اب��الت ل��ل��م��وؤل��ف ن�����ش��رت يف 
عدد من �ل�شحف �لعربية. و�أخر�ً �شرة 

و�أعمال حممد مكّية.
�عترب مكية �أن �لعمر�ن هو قبل كل �شيء 
�نتماء �إىل �ملكان و�لزمان معاً، و�أال �نف�شام 
ب��ني �ل��ق��ي��م �الإن�����ش��ان��ي��ة و�ل��روح��ي��ة وبني 
و�جلمالية،  �لبيئية  ووظائفه  �لعمر�ن 
جلامع  �ل�شهر  ت�شميمه  �إجن����از  وم��ن��ذ 
�شوق  )م��ن��ارة  �لبديعة  ومنارته  �خللفاء 
ب��غ��د�د( قبل نحو ن�شف قرن،  �ل��غ��زل يف 
يف  تباعاً  تنه�ض  �ملعمارية  مكية  و�أعمال 
�أخرى، وحتى  و�إ�شالمية  عو��شم عربية 
بجماليات  �اله��ت��م��ام  م��ث��رة  �أوروب����ي����ة، 
مفرد�تها �الإ�شالمية �ملجددة و�بتكار�تها 
�ملتميزة فنياً وتقنياً، �إىل جانب جناحها يف 
�شمان تلبية �شاملة الأهد�فها �لوظيفية 
مبر�رة  حت��دث  ما  غالباً  وه��و  �لو�قعية. 
عما حل يف �لقرن �لع�شرين بعمر�ن مدن 
عربية عريقة مثل بغد�د و�شنعاء وجدة 

و�لقاهرة، لقد فقدت هويتها �لقدمية يف 
ر�أي��ه، من دون �أن تكت�شب هوية جديدة. 
�إذ �متدت �الأحياء فيها كاالأخطبوط من 
ويعترب  معقولني.  ه��دف  �أو  خطة  دون 
مكونات  يت�شمن  ق��د  �ل����رت�ث  �أن  مكية 
يتكون  لكنه  عتيقة،  �أ�شبحت  �أو  عتيقة 
ب�شكل خا�ض من ثرو�ت معرفية و�أدو�ت 
عنها  �ال�شتغناء  ميكن  ال  وتقنية  فكرية 
�لتطور  لهذ�  �أردن���ا  �إذ�  �ل��ق��ادم،  لتطورنا 

�لقادم �أن يكون حقيقياً و�أ�شياًل.
 م����ن ه���ن���ا ف������اإن �إط����الق����ه �ل����دع����وة �إىل 
�كت�شاف مبادئ وروح �لعمر�ن �الإ�شالمي 
و��شتلهامهما هو يف نظره نوع من �لوفاء 
لهما وتعبر عن جوهر �الإميان �الإ�شالمي 
�لكربى  ون�شاأ، و�حلقيقة  �لذي ولد فيه 
�أن هذ� �ال�شتلهام وذلك �الكت�شاف لي�شا 
يطبع  ما  و�أن  �شيما  ال  بتاتاً،  م�شمونني 
�ال�شتثنائية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل���ف���رتة  ه����ذه 
�لغربية  �حل�����ش��ارة  �أن  ه��ي  بتعقيد�تها 
وما  ز�لت وحدها ما يتحكم عمر�نياً  ما 

�لدولية  �الأم�����ور  م��ق��ال��ي��د  ع��ل��ى  ي��ه��ي��م��ن 
ومن بينها �لبيئية ب�شكل تبدو معه هذه 
�حل���ال كما ل��و ك��ان��ت ق��دري��ة وحتمية يف 
�أن  و�حل���ال  �الأق���ل.  على  وجوهها  بع�ض 
زحف �حل�شارة �لغربية ونزوعها �لعنيد 
لفر�ض  عليه،  ق��ادرة  د�م��ت  ما  �شي�شتمر، 
�لذوقية  وم��ن��ظ��ور�ت��ه��ا  ت��ف��ك��ره��ا  ط���رق 
�حل�شار�ت  ع��ل��ى  �خل���ا����ش���ة  و�ل��ق��ي��م��ي��ة 
تعقيد�ً  �الأم��ر  وم��ا يزيد  �الأخ���رى كافة. 
�ملعماريني  �مل��ه��ن��د���ش��ني  ت���دف���ق  �أن  ه���و 
�لعرب و�مل�شلمني على �جلامعات �لغربية 
ل��در����ش��ة �ل��ع��م��ر�ن �ل��غ��رب��ي �حل��دي��ث ال 
يقرتن �إال ب�شك عدمي �الأهمية، بدر��شة 
�لرت�ث �لعمر�ين �الإ�شالمي، �الأمر �لذي 
�شيئاً  �شلتهم  �إىل قطع  ن���ادر�ً  �إال  ي���وؤدي، 
ف�شيئاً مع هذ� �لرت�ث وتخليهم تدريجاً 
و�لذوقية،  �لروحية  خ�شو�شياتهم  عن 

ب�شكل و�ع �أو غر و�ع.
 ويرى مكية �أن �لوهم �لكبر �لذي يقع 
�لعربي  �لعامل  معماري  من  �لكثر  فيه 

�أج��م��اال ه��و �عتقادهم  �ل��ث��ال��ث  و�ل��ع��امل 
�لتكنولوجيا  م��ع��ط��ي��ات  ب�����اأن  �ل���غ���رب���ي 
و�ل����ع����ل����وم �حل���دي���ث���ة و�إجن�����از�ت�����ه�����ا هي 
معطيات و�إجناز�ت حيادية �أو �أنها جمرد 
�أي  م��ت��ن��اول  م��و���ش��وع��ة يف  ���ش��م��اء  �أدو�ت 
يف  لفائدته،  ت�شخرها  ي�شتطيع  �إن�شان 
�أنها يف و�قعها �لفعلي معطيات و�جناز�ت 
بذ�تها،  وقائمة  حمددة  بح�شارة  خا�شة 
وبالتايل فهي من�شجمة ب�شكل خا�ض، بل 
ومنبثقة من قيم تلك �حل�شارة وتر�ثها 
عالقاتها  ومن��ط  روحيتها  وخ�شو�شية 
�الن�������ش���ان���ي���ة وم���وؤ����ش�������ش���ات���ه���ا �ل���روح���ي���ة 
�ملختلفة  وم���ن���اخ���ات���ه���ا  و�الج���ت���م���اع���ي���ة 

وبيئتها.

اإحياء الرتاث
�إىل  �لرومانتيكية  �لنظرة  �أن  يرى مكية 
�لرت�ث هي نظرة عجز وجهل. و�لهدف 
من معرفة �لرت�ث �إعادة �إحيائه خلدمة 
باأفكار جديدة  متطلبات �لع�شر و�لبيئة 
م��ت��ج��ددة و���ش��م��ن ه���ذ� �مل��ط��ل��ب. ويطرح 
�إىل  دع���وت���ه  ور�ء  ت��ق��ف  �ل��ت��ي  �الأ����ش���ب���اب 
باأ�شالة  �مل�����ش��ل��م��ني  �مل��ع��م��اري��ني  مت�����ش��ك 
�إ�شاعة  ورف�����ض  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة  ح�شارتهم 
هويتهم �لتاريخية و�لروحية. وي�شدد يف 
�أكرث من منا�شبة على �ل�شرعية �لعميقة 
لهذه �لدعوة �لتي متتد لديه، �أو يجب �أن 
متتد، �إىل �ملجاالت �الإبد�عية و�الإنتاجية 
منها  �لعملية  ���ش��و�ء  ك��اف��ة  و�ل��وظ��ي��ف��ي��ة 
مكية  ويرف�ض  �ل��ذوق��ي��ة.  �أو  �الأدب��ي��ة  �أو 
كل  لتقييد  ك��م��ع��ي��ار  �أو  ك��ل��غ��ة  �حل���د�ث���ة 
�شيء، معترب�ً �أنها يجب �أن متثل تفاعاًل 
�شحياً مع ما �شبقها، �أي مع �لرت�ث. �أما 
�شطحية  ت�شبح  فاإنها  ذل��ك  جت��اوزت  �إذ� 
الأنها �شتفتقر �إىل �شيء مهم هو �لهوية، 

�لهوية �الإقليمية و�لهوية �الإن�شانية.
1914 يف بغد�د،  ولد حممد مكيه عام 
�ملحالت  م��ن  �الل(،  )�شبابيغ  حملة  يف 
�شكانها  �أ�شل  رجح  �لتى  �لباقية  �لقليلة 
�أنهى  �لعبا�شية(،  )بغد�د  �أ�شالف  باأنهم 
حممد مكيه تعليمه �ملعماري يف �إنكلرت�، 
)كينغ�ض  يف  �لعليا  در��شته  �أنهى  كذلك 
يف   Kings College ك�����ول�����وج( 

كمربيدج عام 1946.
ميكن ر�شد مرحلتني �أ�شا�شيتني يف نتاج 
�الأوىل،  �ملرحلة  �ملعماري؛  مكية  حممد 
ت��ب��د�أ م��ن��ذ �ن��ه��م��اك��ه يف �ل��ع��م��ل �مل��ه��ن��ي يف 
ن��ه��اي��ة �الأرب��ع��ي��ن��ي��ات، وحتى  �ل���ع���ر�ق يف 
بد�ية �ل�شتينيات، �أي �إىل ميقات ت�شميم 
و�لتي  1963؛  ع���ام  �خل��ل��ف��اء(  )ج��ام��ع 
م�شرة  يف  �لثانية  �ملرحلة  ت��ب��د�أ  عندها 
ثمة  ���ش��دي��د،  باخت�شار  �مل��ه��ن��ي��ة.  �مل��ع��م��ار 
�ملعمار:  ���ش��رورة  يف  رئي�شت�ان  حقبت�ان 
بالطبع ثمة  قبل جامع �خللفاء وبعده. 
�ملعماري  �شهدتها م�شرة  �أخرى  مر�حل 
�لذي ترك ب�شمة كبرة يف تاريخ �لعمارة 

�لعربية و�الإ�شالمية.

�أ�شاد معايل ياركي كتاينن رئي�ض وزر�ء فنلند� بجامع 
�ل�شيخ ز�يد �لكبر ودوره �حل�شاري و�لثقايف ور�شالته 
�إب����ر�ز م��اآث��ر �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ ز�ي���د بن  �ل��ه��ادف��ة �إىل 

�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .
�ملعماري  لل�شرح  زيارته  خالل  كتاينن  معايل  و�أع��رب 
�لكبر على هام�ض زيارته للدولة موؤخر� عن �إعجابه 
باجلامع وباألو�نه �ملميزة وخا�شة لونه �الأبي�ض �لذي 
�ل�شروح  هذه  مثل  زي��ارة  �أن  موؤكد�   .. �ل�شحاب  ي�شبه 
ق��در كبر من  �ل��ز�ئ��ر  نف�ض  تبث يف  �ل��ك��ربى  �لدينية 

�لطماأنينة و�ل�شكينة و�لهدوء.
و�أكد �أن جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبر �أ�شبح وجهة �شياحية 
�جلن�شيات  خمتلف  من  �ل�شياح  ماليني  لدى  مف�شلة 
�شياحية  16 وجهة  �أه��م  �أن��ه جاء موؤخر� �شمن  حيث 
عاملية .. م�شر� �إىل �أن هذ� �ل�شرح �لثقايف �لبارز ي�شهم 
�الإ�شالمية وفنونها وينقل  بالعمارة  �لزو�ر  يف تعريف 
�شعوب  ك��ل  �إىل  �الإم�����ار�ت  �شعب  ع��ن  ح�شارية  ���ش��ورة 

�لعامل.
خالل  ل��ه  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  فنلند�  وزر�ء  رئي�ض  وق���ام 
�ل���زي���ارة ب��ج��ول��ة يف �ل�����ش��رح �ل��دي��ن��ي �ل��ك��ب��ر تعرفو� 
وكذلك  و�لزخرفية  �ملعمارية  جمالياته  على  خاللها 
مكتبة �ملركز وما ت�شمه من كتب ومو�شوعات نادرة يف 

�شتى علوم �حل�شارة �الإ�شالمية وفنونها.
يذكر �أن مركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبر �لتابع لوز�رة 
�شوؤون �لرئا�شة يحظى برعاية ومتابعة من �شمو �ل�شيخ 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة . وت��اأ���ش�����ض �مل��رك��ز ل��ي��ك��ون نو�ة 

للحركة �لثقافية و�لفكرية �لتي تتمحور حول �جلامع 
�نطالقا من �لقيمة �لثقافية و�لوطنية �لتي تعرب عن 

�ملفاهيم و�لقيم �لتي ر�شخها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه تلك �لقيم �ملتجذرة يف 

�لوجد�ن و�لوعي و�لتي ت�شكل �متد�د� للهوية �لوطنية 
�مل�شتلهمة من تعاليم ديننا �حلنيف.

ثقافة وفن�ن
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درا�شات جديرة باالهتمام

حممد مكية والعمران املعا�شر لل�شاعر العراقي ح�شني الهنداوي

رئي�س الوزراء الفنلندي ي�شيد بالدور احل�شاري والثقايف جلامع ال�شيخ زايد الكبري 

�شل�شلة  الهنداوي، ويت�شمن  العراقي ح�شني  لل�شاعر  املعا�شر(  للعلوم( كتاب )حممد مكية والعمران  العربية  �شدر عن )الدار 
درا�شات جديرة باالهتمام حول عمارة العراقي حممد مكية اإىل جانب بع�س حما�شراته يف هذا املجال.

نتائج  تعلن  اأبوظبي  يف  ال�شعر  اأكادميية 
م�شابقة املعر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية

�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  عليها  ت�����ش��رف  �ل��ت��ي  �ل�شعر  �أك��ادمي��ي��ة  �أع��ل��ن��ت 
�أجمل  م�شابقة  �أبوظبي..نتائج  �إم��ارة  يف  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج 
�شياع  وو�شف  �ملقنا�ض  رحلة  و�شف  مو�شوعي  يف  �لنبطية  �لق�شائد 
 2012 �أبوظبي  و�لفرو�شية  لل�شيد  �لدويل  باملعر�ض  �خلا�شة  �لطر 
�أجمل  م�شابقة  �الأول يف  باملركز  وف��از  �ملا�شي.  �شبتمرب  �ختتم يف  �ل��ذي 
من  �ل�شمري  دبي�شان  فار�ض  �ملقنا�ض..طالل  رحلة  و�شف  يف  ق�شيدة 
ونال  و�لثالث.  �لثاين  �ملركزين  جائزتي  حجب  مت  فيما  �لكويت  دول��ة 
�لطر..هادف  �شياع  و�شف  يف  ق�شيدة  �أجمل  م�شابقة  يف  �الأول  �ملركز 
�لكتبي من دولة �الإم��ار�ت يف حني ح�شل على �ملركزين �لثاين و�لثاين 
مكرر ب�شر علي عزوز من �جلز�ئر وفهد �شمالن �لعفا�شي من �لكويت 
ومت حجب جائزة �ملركز �لثالث. و�أو�شح �شلطان �لعميمي مدير �أكادميية 
�ملعر�ض  مع  بالتز�من  �شنويا  �مل�شابقة  هذه  تنظيم  �أن  باأبوظبي  �ل�شعر 
�لدويل لل�شيد و�لفرو�شية باأبوظبي ياأتي حر�شا من �الأكادميية ومن 
�شعر�ء  مع  �لد�ئم  و�لتو��شل  �لتفاعل  على  للمعر�ض  �ملنظمة  �للجنة 
�ل�شعري  �لفن  لهذ�  و�إح��ي��اء  وو�شفه  �ملقنا�ض  ق�شائد  وحمبي  �لنبط 
�لذي نظم فيه �ل�شعر�ء منذ زمن قدمي . ويعترب �ل�شعر �لنبطي �ملجال 
�الأدبي �لتعبري �الأكرث �شعبية و�نت�شار� يف منطقة �خلليج �لعربي بل 
�مل�شابقة للربط بني  �أرج��اء كثرة من �لوطن �لعربي وت�شعى هذه  ويف 
�لوجد�ن  عن  يعرب  �ل��ذي  �لنبطي  �ل�شعر  هما  عريقني  تر�ثيني  فنني 
يعترب�ن من  �للذين  و�لفرو�شية  و�ل�شيد  �لعام  �ل��ذوق  �جلمعي وميتع 
�أبرز �لفنون �ملعربة عن �لقيم �لعربية �الأ�شيلة. و�شاهمت هذه �مل�شابقة 
على مدى �لدور�ت �ملا�شية يف زيادة نظم �لق�شائد �لتي تتعلق بال�شقارة 
على نحو و��شع بينما كان �إنتاج �ل�شعر�ء يف هذ� �ملجال ال يو�زي �شعبية 

�ل�شقارة �لتي تعترب �أحد �أهم ركائز �لرت�ث يف �ملنطقة. 

جائزتني  يح�شد  اأبوظبي  جناح 
يف بور�شة ال�شفر العاملية بربلني

�ختتم جناح �أبوظبي م�شاركته يف معر�ض بور�شة �ل�شفر �لعاملية بربلني 
. و��شتحق  �الأعمال  باحل�شول على جائزتني من جامعة كولون الإد�رة 
�أف�شل  ج��ائ��زة  و�لثقافة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  ق��ادت��ه  �ل��ذي  �جل��ن��اح 
عر�ض وفعاليات جذب تكرميا الأن�شطته �لثقافية و�لرت�ثية مثل �خلط 
�إقباال الفتا  ��شتقطبت  �لعربية و�لتي  �لعربي ونقو�ض �حلناء و�لعطور 
على جميع  �أظ��ه��ر متيز�  الأف�شل جناح  �خلا�شة  و�جل��ائ��زة  �ل���زو�ر  م��ن 
موؤ�شر�ت �لتقييم. وجاء منح هذه �جلو�ئز نتيجة ��شتبيان �أجر�ه طالب 
وفقا  �شنفها  و�ل���ذي  �الأجنحة  كافة  ب��ني  �الأع��م��ال  الإد�رة  ك��ول��ون  كلية 
ملعاير حمددة و�شملت جودة ت�شميم وبناء �جلناح و�ملحتوى و�ملعلومات 
�ملتاحة و�خلدمات �ملتوفرة و�ملوؤثر�ت �لب�شرية و�ل�شمعية �خلا�شة وكرم 
�ل�شيافة. وت�شلمت �جلائزتني �لعنود خليفة تنفيذي �لرتويج �خلارجي 
ب� هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة ومرمي �ل�شام�شي �لطالبة �الإمار�تية 
�لنعيمي مدير  وقال مبارك  �لعربية.  �لعطور  �أن�شطة  �شاعدت يف  �لتي 
�إد�رة �لرتويج و�ملكاتب �خلارجية يف �لهيئة �إن �إحر�ز هذ� �لتكرمي �شكل 
مفاجاأة �شعيدة.. �ذ �أننا مل نعلم بزيار�ت �لتقييم و�الإ�شتبيان �مل�شاحب 
لها و�لتي عك�شت �الأ�شد�ء �الإيجابية جلناحنا يف �ملعر�ض وناأمل �أن يكون 
عندما  بالفخر  �شعرنا  �الإن��ط��ب��اع..وق��د  بهذ�  خ��رج��و�  ق��د  زو�ره  جميع 
�شعدت �لعنود ومرمي ال�شتالم هاتني �جلائزتني و�شط حتية جمموعة 

من �أبرز �لعاملني بقطاع �ل�شياحة يف �لعامل . 

مدينة يف الروح 
�شدرت عن د�ر )�لهالل( �مل�شرية رو�ية )مدينة يف �لروح( للكاتبة �الأردنية 
�شناء �أبو �شر�ر، وتقع يف 150 �شفحة من �لقطع �ملتو�شط. تتناول �لرو�ية 
�شرة حياة �شحايف يعاين فقد �لهوية و�لفقر، و�حلرمان من حق �لتعبر 
�أحبهم يف حياته و�القتالع من وطن  ر�أي��ه �حل��ر، وفقد�نه الأ�شخا�ض  عن 

�أحبه.
تركز �لرو�ية على م�شاعر �ل�شحايف �الإن�شان كر��شد للحياة وحامل لفكر 
معني، كذلك ك�شخ�ض عادي يعاين ظروفاً معي�شية �شعبة، فهو قد يبدو يف 

�ملجتمع  نظر 
���������ش��������اح��������ب 
لكونه  �متياز 
�����ش����ح����اف����ي����اً، 
يعاين  ل��ك��ن��ه 
������ش�����ع�����وب�����ات 
م��������ت��������ع��������ددة 
وم�������ع�������ق�������دة. 
�لرو�ية  تعيد 
ل����ل���������ش����ح����ايف 
ه����������وي����������ت����������ه 
�الن�������ش���ان���ي���ة، 
مكتوبة  وه��ي 
بل�شان �لرجل 
�ل�����������ش�����ح�����ايف 
�أن  رغ�����������������م 
�ل�������ك�������ات�������ب�������ة 

�مر�أة.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171431         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�الأبحاث �ل�شناعية، خدمات ت�شميم 
وتطوير �أجهزة وبر�مج �حلا�شب �الآيل؛ خدمات قانونية؛ تقدمي بر�مج �لكمبيوتر؛ تقدمي بر�مج من خالل �شبكة �الأنرتنت 
غر قابلة للتحميل من �أجل نقل و مز�منة ال�شلكياً للملفات �ل�شوتية، �لفيديو، �لن�شية، �ملتعددة �لو�شائط، �الأفالم، ملفات 
�الأغاين و �لنقل من و �إىل جهاز �لكمبيوتر، جهاز تلفزيون يعمل مع �لكمبيوتر، و �أجهزة �أخرى لعر�ض �لفيديو و �ل�شوت 
قابلة للعمل على �لكمبيوتر، �الأجهزة �خللوية، �لكمبيوتر �لنقال، �أو �أجهزة نقالة �أخرى؛ خدمات تزويد خدمة �لتطبيقات 
�لتي حتتوي بر�مج من  �أ�ض بي( و  )�أي��ه  �لتطبيقات  �لكمبيوتر؛ خدمات تزويد خدمة  �لتي حتتوي بر�مج  �أ�ض بي( و  )�أي��ه 
و  تخزين  �لعر�ض،  �لت�شفر،  فك  �لرتميز،  �ال�شتخر�ج،  حترير،  ��شتقبال،  نقل،  �الأن��رتن��ت،  عرب  �لتحميل  �لتاأليف،  �أج��ل 
بالتحديد،  بي(،  �أ�ض  )�أيه  �لتطبيقات  تزويد خدمة  �اللكرتونية؛ خدمات  �ملن�شور�ت  �ل�شور،  �لر�شومات،  �لن�شو�ض،  تنظيم 
��شت�شافة بر�مج �لكمبيوتر جلهات �أخرى يف جمال �لتجارة �اللكرتونية على جهاز كمبيوتر خادم ليتم �خلول �إليه من قبل 
�الخرين؛ خدمات م�شاركة �ل�شور بطريقة �مل�شتخدم-�ىل-�ملت�شفح؛ تقدمي موقع �نرتنت به ميزة تقنية تتيح للم�شتخدمني 
رفع، تخزين، عر�ض، و تنزيل �شور �لديجيتال و ملفات �لفيديو؛ خدمات �لكمبيوتر، بالتحديد، خدمات تزويد ��شت�شافة 
على �ل�شحابة �اللكرتونية )كالود(؛ حو�شبة �ل�شحابات �اللكرتونية؛ خدمات �شبكات �لتو��شل �الجتماعية عرب �النرتنت، 
بالتحديد، ت�شهيل �لتفاعل �الجتماعي بني �الأفر�د، �لتقدمي �الجتماعي، و �لعثور على �الأ�شخا�ض ذوي هو�يات، �هتمامات 
و خلفيات حمددة؛ ت�شفر �ملعلومات �ملتاحة على جهاز كمبيوتر؛ تخطيط و �نتاج و �شيانة بر�مج �لكمبيوتر من �أجل �أمن 
�لتحقق من و  �ملتعلقة باالت�شاالت �اللكرتونية؛  �لكمبيوتر  �لبيانات يف جهاز  �ملتاحة على جهاز كمبيوتر؛ ت�شفر  �لبيانات 
�لربهنة على �مل�شتخدمني يف جمال �لتجارة �اللكرتونية عرب �النرتنت؛ �لت�شميم من خالل ر�شومات �لكمبيوتر؛ ت�شميم 
و�إنتاج بر�مج ر�شومات �لكمبيوتر؛ �إن�شاء و�إد�رة �ملو�قع على �شبكة �الإنرتنت يف �لنطاق �خلا�ض؛ �إن�شاء و�شيانة �شفحات �لويب 
يف �الت�شال عرب �الإنرتنت؛ حتويل �لبيانات �أو �لوثائق من �ل�شكل �ملادي �إىل �لو�شائط �الإلكرتونية؛ حتويل �لبيانات من بر�مج 
�لكمبيوتر و�لبيانات )لي�ض �لتحويل �ملادي �مللمو�ض(؛ �ال�شت�شار�ت �ملهنية فيما يتعلق بنظم �لكمبيوتر؛ �ال�شت�شار�ت �ملهنية 
فيما يتعلق بت�شميم �أنظمة �لكمبيوتر؛ تطوير �أنظمة �لكمبيوتر؛ تطوير �لرب�مج الأجهزة �ألعاب �لفيديو؛ �لتحقق لالخرين 
�اللكرتونية؛  بالتجارة  يتعلق  مبا  �لويب  �شفحات  من  لالخرين  �لتحقق  �الأن��رتن��ت؛  خ��الل  من  �الل��ك��رتوين  �لربيد  من 
ت�شميم بر�مج الأجهزة �ألعاب �لفيديو مع تلفزيون لال�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ توفر �ملعلومات حول بر�مج �لكمبيوتر و�أجهزة 
ب�شنع، جتهيز،  يتعلق  فيما  �ملهنية  �ال�شت�شار�ت  �لكمبيوتر؛  و�أجهزة  �لكمبيوتر  �لتقنية لرب�مج  �لكتيبات  �إعد�د  �لكمبيوتر؛ 
وتوفر �لبيانات عن طريق جهاز كمبيوتر؛ ت�شميم و�شيانة نظم معاجلة �ملعلومات بو��شطة جهاز كمبيوتر؛ �شنع، جتهيز، 
وحترير بر�مج �لكمبيوتر؛ ت�شميم �شبكات �لكمبيوتر؛ �ال�شت�شار�ت �ملهنية فيما يتعلق بت�شميم ودر��شة �شبكات �لكمبيوتر؛ 
�الأجهزة  ذ�كرة من  ��شتئجار  �لكمبيوتر؛  نظام  �لكمبيوتر الأمن  بر�مج  �ملرمزة مع  و  �ملمغنطة  �الأ�شرطة  وتاأجر  و��شتئجار 
الأجهزة  بال�شاعة  تاأجر  و  ��شتئجار  �لكمبيوتر؛  وبر�مج  �لكمبيوتر  �أجهزة  وتاأجر  و��شتئجار  �لويب؛  ل�شفحات  �خلادمة 
�لكمبيوتر من خالل �ل�شبكات �ملت�شلة باالنرتنت؛ خدمات �ثبات �الأ�شالة �خلا�شة من خالل �ت�شاالت �الإنرتنت؛ �إد�رة مر�كز 
�لو�شول  تاأجر وقت  �شاملة؛  بيانات من �شبكة كمبيوتر  خدمة �لربيد �اللكرتوين؛ تقدمي حمركات بحث للح�شول على 
�إىل جهاز كمبيوتر؛ تطوير كتيبات �لتعليمات لالآخرين يف جمال �آالت �لعاب �لفيديو مع تلفزيون لال�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ 
�مللفات �ل�شوتية و حمتويات  �ملعلومات، �ل�شور،  �مل�شجلني لتبادل  ��شت�شافة مو�قع �ملجتمعات عرب �النرتنت للم�شتخدمني 
�لفيديو و �النخر�ط يف �ل�شبكات �الجتماعية؛ حتليل ال�شتغالل حقول �لنفط؛ �ال�شت�شار�ت �ملعمارية؛ �لهند�شة �ملعمارية؛ 
�لبحوث  �لكيميائي؛  �لتحليل  )�لقيا�ض(؛  �لتكييل  �لبيولوجية؛  �لبحوث  �جلر�ثيمية؛  �لبحوث  �لفنية؛  �الأع��م��ال  توثيق 
��شت�شار�ت  �لكمبيوتر؛ تاأجر �لكمبيوتر؛  �ل�شحب �اللكرتونية )كالود(؛ برجمة  �لكيميائية؛ تغذية  �لكيميائية؛ �خلدمات 
�لكمبيوتر  �لكمبيوتر؛ خدمات حماية  �لكمبيوتر؛ ت�شميم نظم  �لكمبيوتر؛ حتليل نظم  �لكمبيوتر؛ ت�شميم بر�مج  بر�مج 
توفر  جمال  يف  ��شت�شار�ت  �لكمبيوتر؛  �أجهزة  وتطوير  ت�شميم  جمال  يف  ��شت�شار�ت  �الن�شاء�ت؛  �شياغة  �لفرو�شات؛  من 
�لد�خلي؛  �لديكور  �الآخرين؛ ت�شميم  �أجل  �الإنرتنت من  �ملو�قع  �إن�شاء و�شيانة  �لتجميل؛  �لطاقة؛ بحوث يف م�شتح�شر�ت 
حتويل �لوثائق �ىل وثائق رقمية )�مل�شح �ل�شوئي(؛ ت�شميم �ملالب�ض؛ ن�شخ بر�مج �لكمبيوتر؛ �لهند�شة؛ �لتنقيب �جليولوجي؛ 
�خلطوط(؛  )علم  �ليد  خ��ط  حتليل  �لت�شويرية؛  �لفنون  ت�شميم  �جليولوجية؛  �ال�شتطالعات  �جليولوجية؛  �لبحوث 
�مليد�نية؛  �ال�شتطالعات  �لكمبيوتر؛  بر�مج  تن�شيب  �شناعي؛  �النرتنت(؛ت�شميم  )م��و�ق��ع  �لكمبيوتر  مو�قع  ت�شت�شيف 
�مليكانيكية؛ معلومات �الأر�شاد �جلوية؛ مر�قبة نظم �لكمبيوتر عن بعد؛  �ملو�د؛ �لبحوث  �شيانة بر�مج �لكمبيوتر؛ �ختبار 
�لتنقيب عن �لنفط؛ ��شتطالعات حول حقول �لنفط؛ �ختبار �آبار �لنفط؛ ت�شميم �لتعبئة و �لتغليف؛ �لفيزياء )�لبحوث(؛ 
تقدمي حمركات �لبحث لالإنرتنت؛ توفر �ملعلومات �لعلمية؛ �لن�شيحة و�ال�شت�شار�ت يف ما يتعلق مو�زنة �لكربون؛ �شبط 
�جلودة؛ ��شتعادة بيانات �لكمبيوتر؛ ��شتئجار بر�مج �لكمبيوتر؛ ��شتئجار �أجهزة خو�دم �النرتنت؛ �لبحث و�لتطوير من �أجل 
�الآخرين؛ �لبحوث يف جمال حماية �لبيئة؛ �لت�شميم )�لت�شميم �ل�شناعي(؛ ��شتطالعات �لر�أي؛ �لبحوث �لتقنية؛ �ختبار 

�لن�شيج؛ ��شتك�شاف حتت �ملاء؛ �لتخطيط �حل�شري؛ �ختبار �شالحية �ل�شر للمركبات؛ حتليل �ملياه؛ تنبوؤ�ت �لطق�ض
بالفئة: 42

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171430         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات  و�لثقافية؛  �لريا�شية  و�الأن�شطة  ترفيه  خدمات  �لتدريب؛  توفر  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خدمات 
�لطلب؛  عند  �لفيديو  خدمة  عرب  للتنزيل  �لقابلة  غر  �لتلفزيونية  و�ل��رب�م��ج  �الأف��الم  توفر  �لتعليمية؛ 
توفر �لفوري للمو�شيقى �مل�شجلة م�شبقا عرب �شبكة �لكمبيوتر �لعاملية؛ متنزهات �لت�شلية و�للهو؛ �ملالهي؛ 
�الأجتماعات؛  وتنظيم  ترتيب  �ملوؤمتر�ت؛  وتنظيم  ترتيب  �لندو�ت؛  من  وتنظيم  ترتيب  �حليو�نات؛  تدريب 
ترتيب وتنظيم حلقات در��شية؛ ترتيب وتنظيم �ملناق�شات؛ ترتيب مل�شابقات �جلمال؛ �ملد�ر�ض �لد�خلية؛ حجز 
مقاعد للمعار�ض؛ خدمات �ملكتبة �ملتجولة؛ �ل�شرك؛ دور�ت �ملر��شلة؛ خدمات �ملرق�ض؛ �لدوبالج؛ معلومات 
�لتعليم؛ �الأمتحانات �لتعليمية؛ خدمات �مل�شيف للرتفيه و�لت�شلية؛ �ملعلومات �لرتفيه؛ �الإنتاج �ل�شينمائي؛ 
تعليم �جلمباز؛ خدمات  �الألعاب؛  تنظيم  كمبيوتر؛  �شبكة  �النرتنت من  فور� على  �ملقدمة  �للعب  �خلدمات 
�لنو�دي �ل�شحية؛ خدمات �لنو�دي �لريا�شية؛ خدمات �لتعاليم؛ مكتبات �الإقر��ض؛ خدمات �ملكتبة �ملتنقلة؛ 
�ليان�شيب؛  ت�شغيب  �حل�شانة؛  م��د�ر���ض  �ملو�شيقى؛  �الأف��الم؛ل��ق��اع��ات  ��شتوديوهات  للفنانني؛  من��اذج  و�شع 
�مل�شابقات  تنظيم  تعليمية؛  �أو  ثقافية  الأغ��ر����ض  �ملعار�ض  تنظيم  �ل��ك��ر�ت؛  تنظيم  �الأورك�����ش��رت�؛  �خل��دم��ات 
�لريا�شية؛ �لرتبية �لبدنية؛ �إنتاج بر�مج �إذ�عية وتلفزيونية، �إنتاج �لعرو�ض؛ توفر خدمات ممر�ت ت�شلية؛ 
توفر �ملر�فق �لريا�شية؛ ن�شر �لكتب؛ ن�شر �لكتب و�ملجالت �اللكرتونية على �النرتنت من �شبكة كمبيوتر؛ 
�ملعد�ت  تاأجر  �لديني؛  �لتعليم  �لرتفيهية؛  �ملعلومات  �ال�شتوديو؛  ت�شجيل  خدمات  �لر�ديو؛  عرب  �لرتفيه 
�الإ�شاءة ملجموعات  �أجهزة  تاأجر  �ل�شينمائية؛  �الأفالم  تاأجر  �لنقالة؛  �لفيديو  تاأجر م�شجالت  �ل�شمعية؛ 
و�ك�ش�شو�ر�تها؛  �لفيلم  عر�ض  �أجهزة  تاأجر  �ملتحركة؛  �ل�شور  تاأجر  �لتلفزيون؛  ��شتوديوهات  �أو  م�شرحية 
تاأجر  �جللدي؛  �لغو�ض  معد�ت  تاأجر  �ملناظر؛  م�شهدة  مر�فق  تاأجر  و�لتلفزيون؛  �لر�ديو  �أجهزة  تاأجر 
�لت�شجيالت �ل�شوتية؛ تاأجر مر�فق �ال�شتاذ�ت �و �ملالعب؛ تاأجر من�شات م�شهدة �ملناظر؛ تاأجر مالعب 
للتن�ض؛ تاأجر كامر�ت �لفيديو؛ تاأجر م�شجالت كا�شيتات �لفيديو؛ تاأجر �أ�شرطة �لفيديو؛ خدمات كتابة 
توقيت  �مل�شرحية؛  �لعرو�ض  تلفزيونية؛  �لرتفيه  �لتدري�ض؛ �خلدمات  �لريا�شة؛  �ل�شيناريو؛ خدمات خميم 
�حليو�ن؛  حد�ئق  فيديو؛  �شريط  �أف��الم  �إنتاج  فيديو؛  �شريط  حترير  �لدر��شة؛  ر�شوم  �لريا�شية؛  �الأح��د�ث 
�ملجالت  يف  تو�شف  �لكمبيوتر  �أل��ع��اب  برنامج  و  �لكمبيوتر  �أل��ع��اب  ح��ول  �الن��رتن��ت  على  �ملعلومات  ت��ق��دمي 
�ل�شخ�شي؛  لال�شتخد�م  تلفزيون  مع  �لفيديو  �أل��ع��اب  الآالت  لرب�مج  كتيبات  ن�شر  و�ملطبوعات؛  و�لكتيبات 
تاأجر �الأ�شرطة �ملمغنطة م�شفرة مع بر�مج الآالت لعبة فيديو مع تلفزيون جلهاز �لكمبيوتر نظام �الأمن؛ 
�مل�شتخدمني من برجمة  لتمكني  �النرتنت  على خط  فورية  �لت�شهيالت  توفر  �لرقمي؛  �لت�شوير  خدمات 
�ل�شورة �لرقمية وملفات �لفيديو وحمتوى �لو�شائط �ملتعددة �الأخرى؛ �أكادمييات )�لتعليم(؛ ترتيب وتنظيم 
�ل�شينما؛  عرو�ض  �ل��ي��دوي؛  �خل��ط  خدمات  )ت��دري��ب(؛  �لعمل  حلقات  وتنظيم  ترتيب  �ملو�شيقية؛  �حلفالت 
طبيعة  يف  �لرتفيه  �ملكتبي؛  �اللكرتونية  �لن�شر  )تدريب(؛  �لتلقن  �لتعليم(؛  �أو  )�لرتفيه  �لنو�دي  خدمات 
�لغولف؛  مر�فق  توفر  �الأل��ع��اب؛  �مل��ع��د�ت  تاأجر  �لعاملية؛  �الت�شاالت  �شبكة  عرب  تلعب  �لتفاعلية  �الأل��ع��اب 
�لتوجيه �ملهني )ن�شائح �لتعليم �أو تدريب(؛ خدمات عطلة خميم )�لرتفيه(؛ خدمات مرتجم �للغة؛ خدمات 
�لتخطيط خمتلف عن ما هو من �أجل �أغر��ض �لدعاية؛ ت�شوير على �مليكروفيلم؛ تاأجر عار�شات �الفالم 
وملحقاتها؛ تقدمي �لعرو�ض �ل�شينمائية؛ �خلدمات �لتاأليف �ملو�شيقي؛ �خلدمات �أخبار لل�شحفيني؛ �لنو�دي 
�ملدرب  �لفرقة(؛ خدمات  �لعرو�ض )خدمات مدير  تنظيم  �لرتفيه(؛  �أو  )�لتعليم  تنظيم م�شابقات  �لليلية؛ 
�لعملي  �لتدريب  �لفوتوغر�يف؛  �لت�شوير  �لفوتوغر�فية؛  �لتقارير  �لبدنية(؛  �للياقة  )تدريبات  �ل�شخ�شية 
�ملن�شور�ت  �النرتنت  على خط  فوري  توفر  �لكاريوكية؛  توفر �خلدمات  �ملو�شيقى؛  �إنتاج  �ل�شرح(،  )علمية 
�الإلكرتونية لي�شت قابلة للتحميل؛ ن�شر �لكتب و�ملجالت �اللكرتونية �لفوري على �النرتنت؛ ن�شر �لن�شو�ض 
�لريا�شية؛  �الأر��شي  تاأجر  �ل�شيار�ت؛  با�شتثناء  �لريا�شية  �ملعد�ت  تاأجر  �لدعاية؛  �لن�شو�ض  عن  خمتلفة 
توقيت  )�ل��رتف��ي��ه(؛  �لتذ�كر  خ��دم��ات  كالة  �لتدري�ض؛  �الأف���الم؛  ترجمة  �الإ���ش��ار�ت؛  لغة  تف�شر  �و  ترجمة 
�لفيديو؛  �لفيديو؛ ت�شجيل �شر�ئط  �أ�شرطة  تاأجر  �للعب؛ خدمات تلفزيونية؛  تاأجر  �لريا�شية؛  �الأحد�ث 
�الر�شاد �ملهني )ن�شيحة �لتعليم �أو �لتدريب(؛ �إعادة �لتدريب �ملهني؛ ترتيب وتنظيم ور�شات عمل )تدريب(؛ 

كتابة �لن�شو�ض خمتلفة عن �لن�شو�ض �لدعائية؛ خدمات حديقة حيو�ن
بالفئة: 41

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171426         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لطائر�ت؛  و��شالح  �شيانة  �لهو�ئي؛  �لتكييف  �جهزة  ��شالح  و  تركيب  �لرتكيب؛  خدمات  ��شالح؛  �ملباين؛  �ن�شاء 
معاجلة �ملركبات مبو�د م�شادة لل�شد�ء؛ خدمات �شناعة �لثلج �ل�شناعي؛ �لتزفيت؛ تنظيف و��شالح �ملر�جل؛ �لبناء 
بالطوب؛ �ال�شر�ف على �ن�شاء �ملباين؛ عزل �ملباين؛ بناء ��شكاك وحمالت عر�ض �حكام �شد �ملباين؛ تركيب و ��شالح 
�جهزة �النذ�ر �شد �ل�شرقة؛ ��شالح و �شيانة �ملو�قد؛ �شيانة �ملوبيليا )��شالح(؛ غ�شل �ل�شيار�ت؛ خدمات �لنجارة؛ 
تنظيف �ملد�خن؛ نتظيف �ل�شطوح �خلارجية للمباين؛ تنظيف �ملباين من �لد�خل؛ تنظيف �ملالب�ض؛ ��شالح �ملالب�ض؛ 
�الن�شاء؛ ��شت�شار�ت �الن�شاء�ت معلومات عن �الن�شاء�ت؛ معاجلة �ملباين ملنع �لرطوبة؛ هدم �ملباين؛ تنظيف �لبالط 
�مل�شلع؛ تطهر من �جلر�ثيم؛ حفر �بار �لزيت �و �لغاز �لعميقة؛ حفر �الب��ار؛ �لتنظيف �جلاف؛ تركيب و ��شالح 
�الجهزة �لكهربائية؛ تركيب و ��شالح �مل�شاعد؛ �ن�شاء �مل�شانع؛ ��شالح و �شيانة �الت عر�ض �الفالم؛ تركيب و ��شالح 
�جهزة �النذ�ر �شد �حلريق؛ تركيب و��شالح معد�ت �لتجميد؛ �لعناية بالفر�ء وتنظيفة و��شالحة؛ تركيب و��شالح 
�الف��ر�ن؛ �شيانة �الثاث؛ جتديد �الثاث �ن�شاء �ملو�نئ؛ تركيب و��شالح معد�ت �لت�شخني؛ معلومات عن �لرتكيب؛ 
�ن�شاء وت�شليح قطع �لكمبيوتر؛ مكونات �لكمبيوترو قطع �لكمبيوتر �خلارجية؛ تركيب �البو�ب و�لنو�فذ؛ تركيب 
و��شالح �الجهزة �لطبية و�جلر�حية �لعدد و�الآالت، تت�شمن مثاقب جر�حية ومبا�شع و�أن�شال وكّبا�شات ومقرنات 
تو�شيلية ومثبتات قلبية؛ �أجهزة نقل �لدم �لذ�تي و�أدو�ت غر مفيدة بعد �الإ�شتعمال ملعاجلة ومر�قبة �لدِم؛ تركيب 
�أدو�ِت  وت�شليح  و�شيانة  �لرتكيب  و�الأوح��ال؛  �لف�شالَت  مياه  معاجلة  �أجهزة  �ملياه؛  �إم��د�ِد  جماري  ومياه  �لو�شائِل 
�الإت�شاِل؛ �إخماد تدخِل يف �جلهاِز �لكهربائِي؛ تركيب وت�شليح �أدو�ت رِي؛ تركيب �أجهزِة مطبِخ؛ �َشحذ �ل�شكنِي؛ �لَغ�شل؛ 
�لعناية �جللدية وتنظيف وت�شليح؛ تركيب وت�شليح م�شعد؛ �لكوي �لكّتاين؛ تركيب مكائِن و�شيانة وت�شليِح؛ �لبناء؛ 
؛  �للبا�ض �ملُ�َشلِّح؛ تعدين �الإنتز�ع؛ �شيانة وت�شليح �شيارِة؛ غ�شل �شيارة؛ تركيِب �أجهزِة و�شيانة وت�شليح مكائن �ملكتِبِ
�أمو�ج  مانِع  بناية  �لفوتوغر�يِف؛  �جلهاِز  ت�شليح  ملونِة؛  �شم�شية  ت�شليح  �لورقي؛  تعليق  وخارجي؛  د�خلي  �لدهان، 
بير؛ بناء و�شيانة خِط �أنابيب؛ �لَتج�شي�ض؛ �ل�شباكة؛ �شغط للبا�ِض؛ �حلت؛ ت�شليح م�شّخِة؛  خدماِت �حلفر؛  �إبادة 
�جلرد؛ �إعادة بناء �ملحّركاِت �لتي َكانْت باليُة �أَو حّطمْت جزئياً؛ �إعادة بناء �ملكائِن �لتي َكانْت باليُة �أَو حّطمْت جزئياً؛ 
�ملنّقبني؛  �أج��رة  بناِء(؛  )�أجهزة  �لر�فعاِت  �أج��رة  �ل��ب��ول��دوزر�ِت؛  �أج��رة  �للبا�ِض؛  �إع��ادة ملئ خر�طي�ِض �حل��رِب؛ ترميم 
�أجرة �لطريِق تكن�ض �ملكائن؛ معلومات ت�شليح؛ �لت�شليح وتركيب �لعدِد �لكهربائية، تركيب �أجهزِة مطبِخ، خدمات 
�لت�شليَح و�ل�شيانَة؛ �لرتكيب و�شيانة وت�شليح مكائِن �ملكتِب؛ �أ�شالح و�شيانة �لطابعات �الإلكرتونية؛ ت�شليح �أقفاِل 
�لَتثبيت؛ تبليط  َتعليب؛ تلبي�ض �الإط��ار�ِت )�إط��ار�ت(؛  �إعادة  �إعادة �لقطعة �لفنيِة؛  �إعادة �الآالت �ملو�شيقيِة؛  �الأم��ِن؛ 
خدمات  حمطات  �لت�شقيل؛  �لرملي؛  �لر�ض  �الآم��ن؛  و�لت�شليح  �ل�شيانة  �ل�شد�أ؛  مانع  �ال�شقف؛  خدمات  �لطريِق؛ 
�لغرف  و�لت�شليح  �ل�شيانة  �ل�شارِع؛  تنظيف  ح��ذ�ِء؛  ت�شليح  �ل�شفن؛  بناء  و�ل�شيانة(؛  بالوقود  )تزويد   )- )عربة 
�لتنجيد؛  �مل��اء؛  �لت�شليح حتت  �مل��اء؛  �لبناء حتت  �شم�شيِة؛  ت�شليح  هاتِف؛  وت�شليح  تركيب  م�شبِح؛  �شيانة  �لقوية؛ 
ت�شليح جنادِة؛ �لَتلميع؛ م�شاعدة توّقِف عربِة )ت�شليح(؛ تنظيف �لعربِة؛ ت�شحيم عربِة )َدْهن(؛ �شيانة عربِة؛ َتلميع 
�لعربِة؛ حمطات خدمات عربِة )َتْزويد بالوقود و�ل�شيانة(؛ َغ�شل عربِة؛ �بادة �الفات، ما عد� للزر�عِة؛ تق�شية �ملطاط 
بالكربيت لالإطار�ِت )ت�شليح �إطار�ت(؛ �لتغطية؛ بناء وت�شليح خمزِن؛ �لغ�شيل؛ غ�شيل �لبطانِة؛ تنظيف �لنافذِة؛ 
ت�شليح �أَو �شيانة طائرِة؛ حو�ض �حلمام وتنظيف غاليِة �حلّماِم؛  تنظيف �ل�شجادة و�لب�شاط ؛ ت�شليح �ل�شاعات و�دو�ت 
رُب بامل�شربه لفوتون؛  �لقيا�ض �أَو �ل�شيانَة؛ �إ�شت�شار�ت �لبناِء؛ َتطهر يد �لهاتف؛ َتلميع �الأر�شيِة؛ َنْف�ض �لقطِن َي�شْ
�أجرة  وجهاِز؛  ومكائِن  �لبناِء  �أجهزِة  �أج��رة  �لعربِة؛  من  �لغ�شيل  جهاِز  �أج��رة  �لبنايِة؛  �شيانة  �أَو  مر�قبة  �أو  �لعملية 
�لغ�ّشاالِت �لكهربائيِة؛ �أجرة �الأر�شيِة �لتي تنظُف �ملكائَن؛ �أجرة جمففاِت �ملكوى؛ �أجرة لتعدين �ملكائِن و�جلهاِز؛ �أجرة 
�ملما�شِح؛ �أجرة جمففاِت �لدورِة للمالب�ِض؛ ت�شليح �حلقائِب �أَو �الأكيا�ِض؛ ت�شليح �لدر�جاِت؛ ت�شليح �أجهزِة �لبليارِد؛ 
�أَو  ت�شليح �أدو�ِت �شيِد �ل�شمك؛ ت�شليح �ملكائِن وجهاِز �للعبِة؛ ت�شليح �حُللي �ل�شخ�شيِة؛ ت�شليح �مل�شتلمني �الإذ�عِي 
م�شتلمي �لتلفزيوِن؛ ت�شليح �لنظار�ِت؛ ت�شليح �أجهزِة �الألعاب �لريا�شيِة؛ ت�شليح �حل�شائر؛ ت�شليح وحد�ِت مقعِد 
و �لدمى؛ ت�شليح �أَو �شيانة لتكييف �جلهاِز )لالأغر��ِض �ل�شناعيِة(؛  �ملرحا�ِض َمع  غ�شيل ماِء َيتدّفُق؛ ت�شليح �لُلَعِب �أَ
و  ت�شليح �أَو �شيانة �ملكائِن و�جهِزة �لت�شليِة؛ ت�شليح �أَو �شيانة �ل�شيار�ِت؛ ت�شليح �أَو �شيانة تركيباِت �حلّماِم؛ ت�شليح �أَ
�شيانة �جهزة ��شطفاف �لعجالت؛ ت�شليح �أَو �شيانة �لغالياِت؛ ت�شليح �أَو �شيانة �مل�شاعِل؛ ت�شليح �أَو �شيانة �ملكائن 
�لكيميائِي؛  �ملعاجلة  وجهاِز  �ملكائِن  �شيانة  �أَو  ت�شليح  �لكيميائيِة؛  �لنباتاِت  �شيانة  �أَو  ت�شليح  �لكعَك؛  ت�شحق  �لتي 
ت�شليح �أَو �شيانة �ملفارِخ؛ ت�شليح �أَو �شيانة �ملكائِن و�جلهاِز �ل�شينمائِي؛ ت�شليح �أَو �شيانة �ملكائِن وجهاِز �لبناِء؛ ت�شليح 
�أَو �شيانة عدِد �مل�شتهلِك �لكهربائيِة؛ ت�شليح �أَو �شيانة �أجهزِة �لطبخ لالأغر��ِض �ل�شناعيِة؛ ت�شليح �أَو �شيانة قدوِر 
�لطبخ؛ ت�شليح �أَو �شيانة  مكائِن و�أدو�ِت �لزر�عة؛ ت�شليح �أَو �شيانة غ�ّشاالِت �ل�شحون لالأغر��ِض �ل�شناعيِة؛ ت�شليح 
�أَو �شيانة جهاِز �لغّو��شني؛ ت�شليح �أَو �شيانة حا�شناِت �لبي�ِض؛ ت�شليح �أَو �شيانة جهاِز �الإ�شاءة �لكهربائِي؛ ت�شليح 
�شيانة  �أَو  ت�شليح  �ل�شناعيِة؛  لالأغر��ِض  �لكهربائيِة  �لغ�ّشاالِت  �شيانة  �أَو  ت�شليح  �لكهربائيِة؛  �ملحّركاِت  �شيانة  �أَو 
�أَو  ت�شليح  �لنارية؛  �الأ�شلحة  �شيانة  �أَو  ت�شليح  �حلريق؛  �أجر��ِض  �شيانة  �أَو  ت�شليح  �اللكرتونيِة؛  و�الجهزة  �الآالت 
�شيانة �ملكائِن و�آالِت �شيِد �ل�شمك؛ ت�شليح �أَو �شيانة مكائِن �لعلِف �جلارحِة؛ ت�شليح �أَو �شيانة مكائن خلط �لعلف؛ 
اناِت ماء  �أَو �شيانة �شخَّ �أَو �شيانة �جهزة و �دو�ت �لتجميِد؛ ت�شليح  �أَو �شيانة �الت �شغط �العالف؛ ت�شليح  ت�شليح 
�ملكائَن و�جلهاَز؛ ت�شليح  نُع  َت�شْ �لتي  �أَو �شيانة �لزجاجياِت  �أجهزِة حمطِة �لوقود؛ ت�شليح  �أَو �شيانة  �لغاِز؛ ت�شليح 
�لتي  �لتكامليِة  �لدو�ئر  �شيانة  �أَو  ت�شليح  �ل�شناعيِة؛  �الأف��ر�ِن  �شيانة  �أَو  ت�شليح  َح�شاد؛  و�أدو�ِت  مكائِن  �شيانة   �أَو 
نُع �ملكائَن و�الأنظمَة؛ ت�شليح �أَو �شيانة �جلهاِز و�آالِت �ملخترِب؛ ت�شليح �أَو  مكائِن و �جهزة �شيانة �لتحميل �الإْفر�غ  َت�شْ
�شيانة  �أَو  ت�شليح  خ�شِب؛  ق�شرة  عمل  �أَو  �خل�شبية،  �الأعمال  �الخ�شاب،  تقطيع  و�جهزة  �ملكائِن  �شيانة  �أَو  ت�شليح  ِ؛ 
�لتجميل  حمالِت  يف  لالإ�شتعماِل  و�جلهاِز  �ملكائِن  �شيانة  �أَو  ت�شليح  �الأ�شربِة؛  �أَو  �الأطعمِة  ملعاجلة  و�جلهاِز  �ملكائِن 
�أَو �شيانة  ت�شليح  ورق��ة؛  �أَو عامل  ورق  ، �شنع  �للبِّ ل�شنِع  و�جلهاِز  �ملكائِن  �أَو �شيانة  ت�شليح  دكاكنِي �حلالقني؛  �أَو 
قيا�ض و�إختبار مكائِن و�آالِت؛ ت�شليح �أَو �شيانة �أنظمِة �الإيقْاف �مليكانيكيِة؛ ت�شليح �أَو �شيانة �جلهاِز و�الآالِت �لطبيِة؛ 
ت�شليح �أَو �شيانة �ملكائِن و�أدو�ِت �الأ�شغال �ملعدنيِة؛ ت�شليح �أَو �شيانة مكائن تر�شيح �حلليب ؛ ت�شليح �أَو �شيانة مكائِن 
�حللب؛ ت�شليح �أَو �شيانة  �ملكائِن و�جلهاِز �لتعدين؛ ت�شليح �أَو �شيانة �الآالت �ملو�شيقيِة؛ ت�شليح �أَو �شيانة �ملد�فِئ غِر 
�أَو �شيانة �ملكائِن و�أجهزِة �ملكتِب؛ ت�شليح  �أَو �شيانة حمطات �لطاقة �لنوويِة؛ ت�شليح  �لكهربائِي �لَطاِبخِة؛ ت�شليح 
�ل�شورِة؛  وجهاِز  �ملكائِن  �شيانة  �أَو  ت�شليح  �لتغليف؛  �جهزة  �شيانة  �أَو  ت�شليح  �لب�شريِة؛  و�الآالِت  �ملكائِن  �شيانة  �أَو 
ت�شليح �أَو �شيانة �ملكائِن و�جلهاِز �لفوتوغر�يِف؛ ت�شليح �أَو �شيانة ليِف �لنباِت �لذي يعالج �ملكائَن و�الأدو�َت؛ ت�شليح 
حممولة  "�أدو�ت  عد�  )ما  و�أدو�ِت  مكائِن  ِحر�َثة  �شيانة  �أَو  ت�شليح  �لبال�شتيكِي؛  �ملعاجلة  وجهاِز  �ملكائِن  �شيانة  �أَو 
�ملّولد�ت �لكهربائية؛  �أَو �شيانة  �أَو توزيع �لطاقة �لكهربائيَة َ؛ ت�شليح  �أَو �شيانة مكائِن �ل�شيطرَة  يدوياً"(؛ ت�شليح 
و جتليد �لكتب؛  ت�شليح �أَو �شيانة �الأر�شيِة �مليكانيكيِة �لتي تنظف �ملكائَن؛ ت�شليح  �أَو �شيانة �ملكائِن و�جلهاز ِطباَعة �أَ
ت�شليح �أَو �شيانة �مل�شخاِت؛ ت�شليح �أَو �شيانة معد�ت �شكِة �حلديد �لد�رجِة؛ ت�شليح �أَو �شيانة خز�ناِت �ملاء؛ ت�شليح 
نُع �ملكائَن و�الأنظمَة؛  نُع �ملكائَن و�جلهاَز؛ ت�شليح �أَو �شيانة �شبِه �ملو�شل �لذي َي�شْ �أَو �شيانة �ل�شلِع �ملطاطيِة �لتي َت�شْ
ت�شليح �أَو �شيانة �ملكائِن و�أدو�ِت مز�رع �حلرير؛ ت�شليح �أَو �شيانة مكائِن �خلياطة؛ ت�شليح �أَو �شيانة  �جهزة �شناعة 
�الحذية ؛�إ�شالح �أو �شيانة �لالفتات ت�شليح �أَو �شيانة �ملكائِن وجهاِز �الإت�شاِل )ما عد� جهاِز �لهاتِف، م�شتلمون �إذ�عي 
وم�شتلمو تلفزيوِن(؛ ت�شليح �أَو �شيانة جهاِز �لهاتِف؛ ت�شليح �أَو �شيانة �ملكائِن وجهاِز �لن�شِج؛ ت�شليح �أَو �شيانة  مكائن 
معاجلة �لتبِغ؛ ت�شليح �أَو �شيانة �ل�شيار�ِت ذ�ت �لعجلتنِي؛ ت�شليح �أَو �شيانة �جهزة غ�شل �لعربات؛ ت�شليح �أَو �شيانة 
�أَو  غُط �لنفايِة؛ ت�شليح  �أَو �شيانة �لنفايِة  �ملكائَن و�جلهاَز�لتي َت�شْ �أَو �شيانة �ل�ُشُفِن؛ ت�شليح  مكائِن �لبيع؛ ت�شليح 
�أَو �شيانة �جهرة تنقية  �مل��اِء؛ ت�شليح  �لتلوِث  �أَو �شيانة معد�ت ملر�قبة  �لنفايات؛ ت�شليح  �لتي �شحق  �ملكائَن  �شيانة 
�ملياًه؛ تنظف خز�نات �ملاء؛ تنظيف �لبالوعِة؛ �إعد�د �أَو ت�شليح �الأقفاِل؛ �شحذ �شكاكنِي �ملطبَخ و�ملق�ّض؛ تعقيم �ملكائِن 

و�جلهاِز �لطبِي؛ �بادة �الفاُت )ما عد� للزر�عِة �أو ب�شتنِة �أَو �لغابات(
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�إر�شاله  �أو   ، �القت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  الإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  ذلك  �عرت��ض على  لديه  فعلى من 
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وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الإلكرتوين  �لنقل  �لبث(؛  )غر  و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �الت�شاالت  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �الت�شاالت  خدمات 
�الأخرى؛  �الت�شاالت  و�شبكات  �لكمبيوتر  طريق  عن  للتحميل  و�لقابلة  �ملتدفقة  و�لفيديو  �ل�شوت  مللفات 
�شبكات  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �ل��رب��ط  خ��دم��ات  ت��وف��ر  �الإن��رتن��ت؛  �شبكة  ع��رب  �لعنكبوتية  �ل�شفحات  ب��ث  خ��دم��ات 
توفر  �مل��ت��ع��ددة؛  �لو�شائط  حمتويات  �أو  �لفيديو  �أو  �ل�شوت  ��شتقبال  �أو  الإر���ش��ال  �الإلكرتونية  �الت�����ش��االت 
�أو ملفات  �أو ��شتقبال �ل�شور �لرقمية  خدمات �لربط و�لو�شول �إىل �شبكات �الت�شاالت �اللكرتونية الإر�شال 
و�لال�شلكية  �ل�شلكية  باالت�شاالت  �لو�شول  وتوفر  �لبث  �ملتعددة؛ خدمات  �لو�شائط  �أو غرها من  �لفيديو 
�إىل �الأفالم وبر�مج �لفيديو �ملقدمة عرب خدمة �لفيديو عند �لطلب؛ خدمات �الت�شاالت يف هذه �لفئة مبا 
يف ذلك توفر موقع �أجتماعية فورية على �النرتنت �لتي فيها �مل�شتخدمني يقومو� باإن�شاء وعر�ض وحترير 
�ملتعددة �الأخرى؛  �لو�شائط  �لفيديو وحمتوى  �لرقمية وملفات  �ل�شور  وم�شاركة وتخزين وحتميل وتنزيل 
�لبث �لتلفزيوين عرب �لكيبل؛ �ت�شاالت �لهو�تف �خللوية؛ �الت�شاالت بو��شطة طرفيات �أجهزة �لكمبيوتر؛ 
�الت�شاالت بو��شطة �لربقيات؛ �الت�شاالت عن طريق �لهاتف؛ �لنقل مب�شاعد�ت �لكمبيوتر للر�شائل و�ل�شور؛ 
�لربيد �الإلكرتوين؛ خدمات لوحة �الإعالنات �الإلكرتونية؛ �إر�شال ر�شائل �لفاك�ض؛ معلومات حول �الت�شاالت 
�إىل  و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �الت�شاالت  �ت�شال  توفر  �الأن��ب��اء؛  ك��االت  �لر�شائل؛  �إر�شال  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية 
�شبكة كمبيوتر عاملية؛ توفر و�شول �مل�شتخدم �إىل �شبكة �لكمبيوتر �لعاملية؛ �لبث �الإذ�عي؛ خدمات م�شاركة 
�ل�شور �لنظر-�ىل-�لنظر و�ملعنى بها �لنقل �اللكرتوين مللفات �ل�شور �لرقمية بني م�شتخدمي �النرتنت؛ 
تاأجر �أجهزة �لفاك�ض؛ تاأجر �أجهزة �إر�شال �لر�شائل؛ تاأجر �أجهزة �ملودم؛ تاأجر معد�ت �الت�شاالت �ل�شلكية 
�الت�شاالت  �إت�شال  ونقاط  �لربقيات؛ خدمات توجيه  �إر�شال  �لف�شائي؛  �لبث  �لهو�تف؛  تاأجر  و�لال�شلكية؛ 
�لبث  �لهاتف؛  خدمات  �لتلغر�ف؛  خدمات  بعد؛  عن  �الت�شاالت  م��وؤمت��ر�ت  خدمات  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية 
�لتلك�ض؛  �لكمبيوتر؛ خدمات  �لتلفزيوين �ملقدمة مبا�شرة على �خلط من �شبكة  �لبث  �لتلفزيوين؛ خدمات 
توفر  �الأ�شالك؛  بو��شطة  �النتقال  خدمات  �لطلب؛  عند  �لفيديو  نقل  خدمات  �لربقيات؛  �نتقال  خدمات 
نقاط �لو�شول للوحات �الإعالنات �اللكرتونية؛ حفظ ر�شائل �لربيد �الإلكرتوين يف خادمات �لربيد الجل 
م�شتقبالت �لربيد �الإلكرتوين؛ �الت�شاالت بو��شطة �شبكات �الألياف �لب�شرية؛ خدمات �لند�ء �الآيل )�لر�ديو 
�لبيانات؛ توفر غرف  �إىل قو�عد  �لو�شول  �اللكرتونية(؛ توفر  �الت�شال  و�شائل  �أو غرها من  �لهاتف  �أو 
بعد؛  عن  �لت�شوق  خدمات  الج��ل  و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �الت�شاالت  قنو�ت  توفر  �الن��رتن��ت؛  على  �لدرد�شة 
توفر و�شالت �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية �إىل �شبكة �لكمبيوتر �لعاملية؛ تاأجر �لوقت �لو�شول ل�شبكات 
�لكمبيوتر �لعاملية؛ نقل �مللفات �لرقمية؛ نقل بطاقات �ملعايدة على �النرتنت؛ خدمات �لربيد �ل�شوتي؛ �لبث 

�لال�شلكي
بالفئة: 38

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171428         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لطائر�ت؛  تاأجر  �جل��وي؛  �لنقل  و�ل�شفر؛  �لرحالت  تنظيم  �ل�شلع؛  وتخزين  وتغليف  وتعبئة  نقل  خدمات 
�لنقل ب�شيار�ت �إ�شعاف؛ �لنقل ب�شيار�ت مدرعة؛ تنظيم �لرحالت �لبحرية؛ تنظيم �جلوالت؛ �لنقل بالبارجات؛ 
تاأجر �لقو�رب؛ تخزين بالقو�رب؛ �لنقل بالقو�رب؛ حجز �ملقاعد لل�شفر؛ خدمات تعبئة �لزجاجات؛ �لنقل 
باحلافالت؛ مو�قف �ل�شيار�ت؛ تاأجر �ل�شيار�ت؛ �لنقل بال�شيار�ت؛ نقل بالعربات؛ خدمات �ل�شائق؛ خدمات 
�لربيد �ل�شريع )ر�شائل �أو ب�شائع(؛ ت�شليم �لب�شائع عن طريق طلبات �لربيد؛ ت�شليم �ل�شحف؛ توزيع �لطاقة؛ 
توزيع �لكهرباء؛ خدمات مر�فقة �مل�شافرين؛ �لنقل بزو�رق �لعبور؛ ت�شليم �لورود؛ �لتخلي�ض �لربيد؛ عمولة 
�ل�شحن )�الر�شال  و�إجر�ئه(؛ �ر�شال �ل�شحنات؛ �ل�شحن )�ل�شحن بال�شفن للب�شائع(؛ �ل�شحن؛ تاأجر خز�نات 
�حل�شان؛  تاأجر  باجلر؛  �لنقل  �لثمينة؛  لالأ�شياء  م�شددة  بحر��شة  �لنقل  �مل��ر�آب؛  تاأجر  �ملجمدة؛  �الأغذية 
�لبحري؛  �لنقل  �ل�شفن؛  �لنقل بني  �الآخرين؛ خدمات  �أجل  �ل�شناعية من  �الأقمار  �إط��الق  ك�شر�ت �جلليد؛ 
ت�شليم �لر�شائل؛ ت�شليم �ل�شحف؛ ت�شغيل �أقفال قناة؛ تغليف �لب�شائع؛ ت�شليم �لطرود؛ تاأجر �ماكن وقوف 
�ل�شيار�ت؛ نقل �لركاب؛ قيادة �لطائر�ت؛ نقل بالقو�رب �ملمتعة؛ �لعتالة و�لتحميل؛ توفر خدمات معلومات 
�ل�شفر من خالل �شبكة كمبيوتر عاملية؛ توفر خدمات �ملالحة �ملعلومات و�ملعنى بها معلومات بخ�شو�ض حركة 
�ملرور و�زدحامات حركة �ملرور؛ �لنقل لل�شكك �حلديدية؛ تعومي �ل�شفن؛ تاأجر �لثالجات؛ خدمات �النتقال؛ 
تاأجر  �ل�شيار�ت؛  �شباقات  تاأجر حلبات  �ملجمد�ت؛  تاأجر  للغو�ض؛  تاأجر بدالت  �لغو�ض؛  �أجر��ض  تاأجر 
عمليات  �ملتحركة؛  �لكر��شي  تاأجر  �مل�شتودعات؛  تاأجر  �ملركبات؛  �شقف  رفوف  تاأجر  �لتخزين؛  �حلاويات 
�النقاذ )�لنقل(؛ �لنقل �لنهري؛ �إنقاذ �ل�شفن؛ �الإنقاذ؛ �شم�شرة �ل�شفن؛ م�شاهدة معامل و�ملناظر)�ل�شياحة(؛ 
�شحن و�لتفريغ؛ �لتخزين؛ معلومات تخزين؛ تخزين �لب�شائع؛ �لنقل بحافالت �لركاب؛ �لنقل بالتاك�شي؛ 
وتخزين  �لنقل  �لقمامة؛  وتخزين  نقل  �لنقل؛  �ل���رت�م؛  بعربات  �لنقل  �مل���رور؛  معلومات  �لقطر؛  خدمات 
معلومات  �لنقل؛  حجوز�ت  �مل�شافرين؛  نقل  �أنابيب؛  خط  بو��شطة  �لنقل  �لنقل؛  �شم�شرة  �ملبددة؛  �لنفايات 
�لنقل؛ خدمات �لنقل �للوج�شتية؛ نقل �الأثاث؛ حجز �ل�شفر؛ خدمات وكاالت �ل�شفر و�ملعنى بها عمل حجوز�ت 
�ل�شحن؛ م�شاعدة تعطل  �ملاء؛ تفريغ حمولة  �ملو��شالت؛ �النقاذ حتت  �و  �لنقل  وحجز م�شبق الجل و�شائل 
وتغطية  لف  �ملياه؛  توريد  �ملياه؛  توزيع  �لتخزين؛  م�شتودعات  خدمات  �ل�شيار�ت؛  تاأجر  )�لقطر(؛  مركبة 
خدمات  �لب�شائع؛  تفريغ  �ل�شفن؛  تاأجر  �أو  �ل�شر�ء  �أو  �لبيع  �أو  �لتاأجر  �شم�شرة  مطار؛  �خلدمات  �ل�شلع؛ 
�ل�شيار�ت؛  وق��وف  �أماكن  �إد�رة  )توزيع(؛  �حل��ر�رة  توريد  �حل��ر�رة  )توزيع(؛  �لغاز  توريد  �ملر��شالت؛  ت�شليم 
خدمات وقوف �ل�شيار�ت؛ توفر معلومات �لطرق وحركة �ملرور؛ توفر �لطرق ذ�ت �لر�شوم؛ توفر مر�فق 
ر�شو �ل�شفينة؛ تاأجر �لطائر�ت، تاأجر �لدر�جات، تاأجر �ملجمد�ت لالأغر��ض �ملنزلية؛ تاأجر �آالت و�أجهزة 
�آالت  تاأجر  �مليكانيكية؛  �ل�شيار�ت  �أنظمة وقوف  تاأجر  و�لتفريغ؛  �لتحميل  و�أجهزة  �آالت  تاأجر  �لتجميد؛ 
�أو تغطية؛ تاأجر ثالجات-�لتجميد لالأغر��ض �ملنزلية، تاأجر �ل�شفن؛ تاأجر  �أو �لتغليف  و�أجهزة �لتعبئة 
�ماكن �مل�شتودعات؛ قيادة �ل�شفن؛ �حلفظ �ملوؤقت للممتلكات �ل�شخ�شية؛ �لتخزين �ملوؤقت لطلبات �لتو�شيل؛ 
�إجر�ء وتوىل �جلوالت؛ �إجر�ء �أو مر�فقة �جلوالت؛ وكاالت �ل�شفر �أو خدمات �لعالقات �ملتبادلة؛ خدمات قيادة 

�ل�شيار�ت؛ خدمات م�شتودعات �لتخزين؛ توريد �ملياه )�لتوزيع(
بالفئة: 39

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171418         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�الأدو�ت  و�الأج��ه��زة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  و�مل�شاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�الأدو�ت  �الأج��ه��زة 
�أو  �أو فتح  �أجهزة و�أدو�ت لو�شل  �لوزن و�لقيا�ض و�الإ�شارة و�ملر�قبة )�الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم،  �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت 
�ل�شور، حامالت  �أو  �ل�شوت  �أو ن�شخ  �إر�شال  �أو  �أجهزة ت�شجيل  �لكهربائية،  �لتحكم يف �لطاقة  �أو  �أو تنظيم  �أو تكثيف  حتويل 
�آلية و�آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، �آالت ت�شجيل �لنقد، �آالت  بيانات مغناطي�شية، �أقر��ض ت�شجيل، ماكينات بيع 
حا�شبة، معد�ت و�أجهزة �لكمبيوتر ومعاجلة �لبيانات وبر�مج �لكمبيوتر، �أجهزة �إخماد �لنر�ن؛ �الآالت �الإلكرتونية، �أجهزة 
و�أجز�ئها و�ملعنى بها �أجهزة �ل�شوت و/�أو �لفيديو �الإلكرتونية و�أجهزة �الت�شاالت �اللكرتونية؛ برنامج كمبيوتر للتحميل، 
�أجهزة معاجلة �إد�رة وت�شغيل �ل�شوت و�ل�شور �ملتحركة و�لن�شو�ض و�لبيانات �لتي ال تز�ل �شورة؛ مو�شيقى و�ل�شوت و�لفيديو 
و�شور قابلة للتحميل؛ بر�مج �لكمبيوتر قابلة للتحميل الجل �لنقل �لال�شلكي و�ملتز�من مللفات �ل�شوت و�لفيديو و�لن�شو�ض 
و�لو�شائط �ملتعددة و�الأفالم و�ملو�شيقى و�لتدفق �إىل وبني �أجهزة كمبيوتر �أو �لتلفزيون �ملمكن عر�شه بالكمبيوتر �أو غرها 
من �أجهزة عر�ض �ل�شوت و�لفيديو �ملمكن عر�شها بالكمبيوتر �أو  �لهاتف �خللوية �أو �لكمبيوتر �ملحمول �أو �أجهزة �لهاتف 
�لنقال �الأخرى؛ حتميل بر�مج لعبة فيديو، �أجهزة �لكمبيوتر �لطرفية؛ �أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة باليد؛ �أجهزة �لكمبيوتر 
�أجهزة �لقر�ءة �الإلكرتونية؛ �ملن�شور�ت �اللكرتونية؛  �أجهزة �لكمبيوتر؛  �للوحية؛ �مل�شاعد�ت �لرقمية �ل�شخ�شية؛ طرفيات 
م�شغالت و�شائط �ل�شبكات؛ عار�شات �لروؤية �خليالية �لتي تو�شع على �لر�أ�ض؛ و�أجهزة �لتحكم عن بعد �ل�شلكية و�لال�شلكية 
�لذكية؛ م�شغالت و/�أو م�شجالت  �لهو�تف  �لنقالة؛  �لهو�تف  �لهو�تف؛  و�ملتنقلة؛  �ملحمولة  �لرقمية  لالأجهزة �اللكرتونية 
 )MP3( 3 ل�شوت و �لفيديو �ملنزلية؛ م�شغالت و/�أو م�شجالت �ل�شوت و �لفيديو �ملحمولة و�ل�شخ�شية، م�شغالت �م بي�
�لكامر�ت؛ كامر�ت  �لر�أ�ض؛  �شماعات  �الأذن؛  �شماعات  �لرقمية؛  �لفيديو  و  �ل�شوت  و/�أو م�شجالت  وغرها من م�شغالت 
�لفيديو؛ �أجهزة �لتلفزيون؛ �لتلفزيون �ملحمول؛ �لدو�ئر �الإلكرتونية و�الأقر��ض �ملمغنطة و�الأقر��ض �ل�شوئية و�الأقر��ض 
�ملغناطي�شية  و�الأ�شرطة  �مل��ق��روءة(  للتذكرة  �ملدجمة  )�لقر�ض   CD-ROMs �ملدجمة  و�الأق��ر����ض  �ملمغنطة  �ل�شوئية 
لال�شتخد�م  �لفيديو  �لعاب  بر�مج  مع  �مل�شفرة  �ال�شتخد�مات  متعددة   ROMs �مل��ق��روءة  للتذكرة  �لرقمية  و�الأق��ر����ض 
و�الأقر��ض  �ملمغنطة  �ل�شوئية  و�الأق��ر����ض  �ل�شوئية  و�الأق��ر����ض  �ملمغنطة  و�الأق��ر����ض  �الإلكرتونية  �ل��دو�ئ��ر  �ل�شخ�شي؛ 
للتذكرة  �لرقمية  و�الأق��ر����ض  �ملغناطي�شية  و�الأ���ش��رط��ة  �مل��ق��روءة(  للتذكرة  �مل��دجم��ة  )�لقر�ض   CD-ROMs �مل��دجم��ة 
وع�شي  حتكم  وح��د�ت  �لتجاري؛  لال�شتخد�م  �لفيديو  �لعاب  بر�مج  مع  �مل�شفرة  �ال�شتخد�مات  متعددة   ROMs �ملقروءة 
�لقيادة )جوي�شتك( وبطاقات �لذ�كرة وحد�ت �لتحكم مب�شتوى �ل�شوت و�ملاو�ض و�الأجز�ء �الأخرى و�الك�ش�شو�ر�ت الجل �آالت 
�لعاب �لفيديو مع تلفزيون لال�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ �الأقر��ض �ملمغنطة و�الأقر��ض �ل�شوئية و�الأقر��ض �ل�شوئية �ملمغنطة 
�لرقمية  و�الأقر��ض  �ملغناطي�شية  و�الأ�شرطة  �ملقروءة(  للتذكرة  �ملدجمة  )�لقر�ض   CD-ROMs �ملدجمة  و�الأقر��ض 
�مل�شفرة مع �ملجالت و�لكتب و�ل�شحف و�خلر�ئط و�ل�شور و�لر�شومات  ROMs متعددة �ال�شتخد�مات  �ملقروءة  للتذكرة 
ما  عن  )خمتلفة  �ملخترب�ت  و�أدو�ت  �أجهزة  �خللوي؛  �لتدفق  مقيا�ض  �خللية؛  ف��ارز�ت  �خللية؛  حملل  �حلرفية؛  و�ملعلومات 
هو لال�شتخد�مات �لطبية(؛ �أجهزة و�أدو�ت للبحوث �لعلمية يف �ملخترب�ت؛ �أجهزة �لقيا�ض بو��شطة وحد�ت قيا�ض معيارية؛ 
�مل�شح  و�أدو�ت  �آالت  �مل��و�د؛  �ختبار  و�أدو�ت  �آالت  بدقة؛  �لقيا�ض  و�أدو�ت  �آالت  م�شتقة؛  قيا�ض  وح��د�ت  بو��شطة  قيا�ض  �أجهزة 
�إ�شارة/داللة  بيان  الج��ل  حر�ريا  ح�شا�شة  �لبال�شتيك  من  رقيقة  طبقة  �أرو�ق  �لفلكية؛  �لقيا�ض  و�أدو�ت  �آالت  )�مل�شاحية(؛ 
�حلر�رة؛ �أجهزة توزيع و/�أو �لتحكم بالطاقة؛ �ملحوالت �لدو�رة؛ معدالت �لطور �لكهرباء؛ �خلاليا �جلافة؛ �خلاليا �لرطبة؛ 
�ملر�كم و�لبطاريات؛ �خلاليا �ل�شوئية؛ �جهزة قيا�ض و�لفح�ض �لكهربائية �أو �ملغناطي�شية؛ �الأ�شالك �لكهربائية؛ �لكابالت 
و�ك�ش�شو�ر�ت  قطع  �لو�قية؛  �حلملقة  ون��ظ��ار�ت  �ل�شم�شية  �لنظار�ت  )ميكرو�شكوب(؛  �ملجاهر  �لتل�شكوبات؛  �لكهربائية؛ 
�نقاذ  عو�مات  �لنجاة؛  �شرت�ت  �حلياة؛  �نقاذ  �أحزمة  �حلياة؛  �نقاذ  �شباك  �لو�قية؛  �حلملقة  ونظار�ت  �ل�شم�شية  للنظار�ت 
 X-ray حلياة؛ �ملجاهر �الإلكرتونية؛ �الآالت �حلا�شبة �اللكرتونية للمكتب؛ معاجلات �لن�شو�ض؛ �أنابيب �الأ�شعة �ل�شينية�
)ولي�ض لال�شتخد�م �لطبي(؛ �أنابيب �ل�شور �حل�شا�شة؛ �أنابيب �لتفريغ؛ �أنابيب مقومات �لتيار؛ �أنابيب �أ�شعة �لكاثود؛ �أنابيب 
�ملو�شالت  �أ�شباه  عنا�شر  �الإلكرتون؛  �أنابيب  �لرت�نز�شتور�ت؛  ثنائية(؛  )�شمامات  �لديود  �لرثم�شتور�ت؛  �ل�شحن؛  تفريغ 
�أ�شباه �ملو�شالت(؛ �لدو�ئر �ملتكاملة؛ �لدو�ئر �ملتكاملة على نطاق و��شع؛ �ملكاوي �لكهربائية لال�شتخد�م �ملنزيل؛  )�الأجهزة 
�أجهزة ت�شفيف �و جتعيد �ل�شعر �لكهربائية لال�شتخد�م �ملنزيل؛ �جلر�ض �لكهربائية لال�شتخد�م �ملنزيل؛ �الأفالم �ل�شينمائية 
�ملك�شوفة؛ �شر�ئح �الأفالم �ملك�شوفة؛ م�شاند �شريحة �لفيلم؛ �أ�شرطة و��شطونات �لفيديو �مل�شجلة م�شبقا؛ �آالت �لبيع �الآلية 
)�آالت �لتوزيع �الآيل(؛ �آالت �لعاب فيديو مع تلفزيون لال�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ نظار�ت )�أغطية �لعيون( و�لنظار�ت �ل�شم�شية، 

بطاريات قابلة لل�شحن لل�شيار�ت �لكهربائية
بالفئة: 9

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171424         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لدعاية و�الإعالن وخدمات �إد�رة وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ خدمات �لبيع بالتجزئة؛ خدمات �لبيع 
�جلملة  و  بالتجزئة  �لبيع  خدمات  �الل��ع��اب؛  و�أج��ه��زة  و�آالت  �لكمبيوتر،  بر�مج  �اللكرتونية؛  �الجهزة  جم��ال  يف  بالتجزئة 
�ل�شمعية- و  �ملو�شيقية  �الأعمال  بالتحديد،  �لرتفيه،  جمال  يف  بالتجزئة  بيع  �ل  خدمات  و�لت�شجيالت؛  �ملو�شيقية  ل��الآالت 
�ملرئية و�لب�شائع ذ�ت �ل�شلة يف جمال �ملعد�ت و�اللكرتونيات �ال�شتهالكية و�لرتفيه، �ملتوفرة من خالل �النرتنت و�أجهزة 
�لبيانات  جمع  خ��دم��ات  �لتجزئة؛  ملتاجر  �لتجارية  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة  �الأخ���رى؛  �اللكرتونية  �الت�����ش��االت  و�شبكات  �لكمبيوتر 
�الخرين،  مل�شلحة  �لتجميع،  لالآخرين؛  بالتجزئة  للبيع  �لتابعة  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  �لتجزئة؛  لتجار  �لبيع  نقاط  يف  �ملحو�شبة 
�لت�شوق  خدمات  بالتجزئة؛  �لبيع  متجر  يف  �ل�شلع  تلك  و�شر�ء  ب�شهولة  �الط��الع  من  �لزبائن  لتمكني  �لكهربائية،  �ل�شلع 
�ملحلية؛ معاجلة  �لفيديو  �ألعاب  �آالت  ببيع  �ملرتبطة  �لتجزئة  �لكمبيوتر؛ خدمات  �ملرتبطة مبعد�ت  بالتجزئة  �اللكرتوين 
�لبيانات �لياً؛ معاجلة بيانات �لكمبيوتر؛ خدمات معاجلة �ملعلومات �لتجارية �ملحو�شبة؛ معاجلة �لبيانات �ملحو�شبة؛ معاجلة 
�لتحقق من  �الأعمال؛  الأغر��ض  �لبيانات  �أجل جتميع  �لبيانات من  �الأعمال؛ معاجلة  �أجل  �لبيانات من  �لبيانات؛ معاجلة 
�لبيانات من  �لبيانات؛ خدمات معاجلة  �ملتعلقة معاجلة  �ملعلومات  �لكرتونيا؛ خدمات  �لبيانات  �لبيانات؛ معاجلة  معاجلة 
خالل �شبكة �النرتنت؛ خدمات �لن�شح، �ال�شت�شارة و �ملعلومات يف هذ� �ل�شنف من �أجل �خلدمات �ملذكورة �شابقا؛ �ملحا�شبة؛ 
وكاالت �الإعالن؛ �الإعالن من قبل �لنظام �الإلكرتوين؛ �لداللة؛ �لتدقيق؛ �ر�شال �لفو�تر؛ حفظ �لكتب؛ تقييم �الأعمال؛ 
�إد�رة �الأعمال؛  �ملنظمات؛ م�شاعدة  �إد�رة �الأعمال و��شت�شار�ت  ��شتف�شار�ت �الأعمال؛ حتقيقات �الأعمال؛  �لتجارية؛  �ملعلومات 
�إد�رة �الأعمال من �أجل �لفنادق؛ �إد�رة �الأعمال من �أجل فناين �الأد�ء؛ �أبحاث �الأعمال؛ وكاالت �ملعلومات �لتجارية؛ م�شاعدة 
�الإد�رة �ل�شناعية �أو �لتجارية؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر؛ خدمات �لطلبات عرب �النرتنت يف جمال �أجهزة 
�ألعاب �لفيديو �مل�شتخدمة مع م�شتقبالت �لتلفزيون فقط و بر�جمها؛ حتليل �أ�شعار �لتكلفة؛ عر�ض �لب�شائع؛ �الإعالن من 
�لكفاءة؛  خرب�ء  �القت�شادي؛  �لتنبوؤ  �لوثائق؛  �نتاج  �ع��ادة  �لعينات؛  توزيع  �العالنات؛  ن�شر  �ملبا�شرة؛  �لربيد  ر�شائل  خالل 
�أبحاث  ت�شدير؛  و  ��شتر�د  وك��االت  لل�شوف؛  درج��ات  �عطاء  �ل�شوف؛  تقييم  �لقائمة؛  �الأخ�شاب  تقييم  �لتوظيف؛  وك��االت 
ت�شويقية؛ در��شات ت�شويقية؛ ت�شكيل طرق للدعاية �أو ترويج �ملبيعات؛ �الآالت �ملكتبية و��شتئجار معد�ت؛ ��شتطالعات �لر�أي؛ 
�إعد�د  �عالنات خارجية؛  �الإعالنية؛  �أو  �أ�شو�ق لالأغر��ض جتارية  تنظيم  �الإعالنية؛  �أو  تنظيم معار�ض لالأغر��ض جتارية 
حول  �ح�شائية  �أعمال  �ملعلومات  توفر  �لت�شوير؛  �ملوظفني؛  تعيني  �ملوظفني؛  �شوؤون  �إد�رة  يف  ��شت�شار�ت  �ملرتبات؛  ك�شوف 
مو�د جديدة، بالتحديد �ملجالت، �ألعاب �لفيديو و �لفيديو؛ �لعالقات �لعامة؛ ن�شر �لن�شو�ض �لدعائية؛ �لدعاية؛ �لوكالت 
�لدعائية؛ �عد�د �لن�شو�ض �لدعائية؛ تاأجر �ملو�د �لدعائية؛ �الإعالن يف �لر�ديو؛ �الإعالنات �لتجارية يف �لر�ديو؛ خدمات 
و�لرب�مج  �لفيديو  �ألعاب  الأجهزة  بالتجزئة  �لبيع  �لت�شوير؛  �آالت  ��شتئجار  �إعالنية؛  م�شاحات  ��شتئجار  لل�شركات؛  �لنقل 
�خلا�شة بهم، و ت�شمل �الألعاب من خالل �النرتنت؛ خدمات �ل�شكرتارية؛ نافذة متجر �ملالب�ض؛ �الختز�ل؛ معلومات �الأعمال 
�الإح�شائية عن �ملبيعات من �ل�شلع �جلديدة؛ �لتنظيم للمعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر؛ �عد�د �ل�شر�ئب؛ �الإعالن يف 
�لتلفزيون؛ �الإعالنات �لتجارية يف �لتلفزيون؛ �لن�شخ؛ �لطباعة على �الآلة �لكاتبة؛ حتديث �ملو�د �لدعاية؛ تقييم �الأخ�شاب 
�لقائمة؛ معاجلة �لن�شو�ض؛ بحث عن �لبيانات يف ملفات �لكمبيوتر من �أجل �الآخرين، بالتحديد مقاالت �الأخبار؛ �لتجهيز 
�أو�مر  �إىل  �ل�شر�ء؛ خدمات �الإع��الن و �الأعمال، بالتحديد حت�شر و توزيع �الت�شاالت �لدعائية �ملطبوعة  �الإد�ري الأو�م��ر 
�لعامة؛ ترتيب �ال�شرت�ك يف  �لدعاية و �الإع��الن؛ �الإع��الن من خالل و�شائل �الت�شاالت  و/�أو متطلبات �الخرين؛ وك��االت 
�ل�شحف من �أجل �الآخرين؛ ترتيب �ال�شرت�كات يف خدمات �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية من �أجل �الآخرين؛ �د�رة و تقدمي 
�مل�شاعدة لالأعمال؛ ��شت�شار�ت �إد�رة �الأعمال؛ مد�ولة �إد�رة �الأعمال، بالتحديد، تقدمي ��شرت�تيجيات عملية الإد�رة �البتكار�ت؛ 
�إد�رة �الأعمال للريا�شيني؛ ��شت�شار�ت �أعمال �إد�رة �ملنظمات؛ خدمات �د�رة �الأعمال و خدمات �لتدبر لدعم ��شتخد�م �شبكات 
�الخرين؛  �أج��ل  من  �خل��دم��ات  و  �لب�شائع  لرتخي�ض  �لتجارية  �الإد�رة  �الأع��م��ال؛  منظمات  ��شت�شار�ت  �لعاملية؛  �لكمبيوتر 
�لكمبيوتر  ملفات  �لبيانات يف  بحث  �الإح�شاء�ت؛  �مل�شتهلك(؛ جمع  لن�شح  للم�شتهلكني )متجر  ن�شائح  و  معلومات جتارية 
من �أجل �الآخرين؛ ��شد�ر �لفو�تر؛ خدمات �لتخطيط الأغر��ض �لدعاية؛ �لت�شويق؛ خدمات �للقطات �الإخبارية؛ �لدعاية 
على �شبكات �لكمبيوتر من خالل �النرتنت؛ خدمات �ال�شتعانة مب�شادر خارجية )�مل�شاعدة يف �الأعمال �لتجارية(؛ خدمات 
�مل�شرتيات  خدمات  �الأ�شعار؛  مقارنة  خدمات  بالتجزئة؛  �لبيع  الأغر��ض  �الت�شال،  و�شائل  على  �لب�شائع  عر�ض  �لت�شوير؛ 
�ملوظفني؛  الختيار  �لنف�شي  �الختبار  �الإعالنية؛  �الأف���الم  �إن��ت��اج  �الأخ���رى(؛  لل�شركات  و�خل��دم��ات  �ل�شلع  )���ش��ر�ء  لالآخرين 
��شتئجار �لوقت �ملخ�ش�ض للدعاية يف و�شائل �الت�شال؛ ��شتئجار �آالت �لبيع؛ ترويج �ملبيعات لالآخرين؛ �لبحث عن �لتمويل؛ 

خدمات �لت�شويق عرب �لهاتف؛ �لرد على �لهاتف للم�شرتكني غر �ملتوفربن؛ كتابة �لن�شو�ض �لدعائية
بالفئة: 35

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171425         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بتمويل  تعهد  �و  �لعقارية؛ �شمان  و�ل�شوؤون  �لنقدية  و�ل�شوؤون  و�لتمويلية  �ملالية  و�ل�شوؤون  �لتاأمني  خدمات 
�و تخمني  تثمني  �مل���ايل؛  �لتحليل  �ل��ت��اأم��ني؛  ���ش��وؤون  خ��دم��ات خبر  )�شقق(؛  �شكن  مكاتب  �حل���ادث؛  ت��اأم��ني 
�الأعمال  �ملالية؛  �لكفاالت  خدمات  �لفن؛  تقييم  �و  تثمني  �مل��ن��ازل؛  غ��رف  �إد�رة  عتيق(؛  )�ل��ط��ر�ز  �لنتيكات 
فيما  �لتخلي�ض  وك��االت  �ل�شيكات؛  �لتحقق من  �لتربعات �خلرية؛  مال؛ جمع  ر�أ���ض  ��شتثمار�ت  �مل�شرفية؛ 
يتعلق بتبادل �لعملة �ملحا�شبة �ملالية و جمع �الأم��و�ل عن طريق �ل�شبكات �حلا�شوبية؛ ت�شفية �ملال؛ مكاتب 
�لت�شليف �و �الئتمان؛ خدمات بطاقة �الئتمان؛ �لتخلي�ض �جلمركي؛ خدمات بطاقات �لدين؛ كاالت حت�شيل 
�لديون؛ خدمات ود�ئع �الأ�شياء �لثمينة؛ حتويل �الأمو�ل �الإلكرتوين؛ خدمات �لدفع �إلكرتوين لر�شوم عبور 
�ل�شلع  ل�شر�ء  �مل�شتخدمة  �لتمويل  ح�شابات  �إن�شاء  بها  و�ملعنى  �الإلكرتونية  �لتجارة  �لدفع  خدمات  �لطرق؛ 
�خلدمات  )�لتخ�شيم(؛  �لعوملة  �الم���و�ل؛  �لتبادل  �و  �لعمالت  ت�شريف  �الإن��رتن��ت؛  �شبكة  على  و�خل��دم��ات 
�ملالية؛  �ملالية؛ �الإد�رة  �ملعلومات  �لتقييم �ملايل للتاأمني �مل�شريف و�لعقار�ت؛  �ملالية؛  �الئتمانية؛ �ال�شت�شار�ت 
�خلزينة  تقييمات  �حل��ري��ق؛  �شد  تاأمني  بتمويل  تعهد  �و  �شمان  �لتمويل؛  خدمات  �مل��ايل؛  �لكفيل  خدمات 
�ل�شحي؛ متويل  تاأمني  بتمويل  تعهد  �و  �ل�شمانات؛ �شمان  �ملال؛ خدمات  ر�أ�ض  ��شتثمار�ت �شندوق  �ملالية؛ 
و�خلدمات  �ل�شلع  الج��ل  للكلف  �لتاأمني  �الإ���ش��ك��ان؛  وك��الء  للمنازل؛  م�شرفية  خدمات  �ل��ت��اأج��ري؛  �ل�شر�ء 
معلومات  �لتاأمني؛  ��شت�شار�ت  �لتاأمني؛  �شم�شرة  �و  و�شاطة  �لقرو�ض؛  تق�شيط  �الإنرتنت؛  �شبكة  خالل  من 
�ل�شيكات  �إ�شد�ر  �إ�شد�ر �لرموز للقيمة؛  �إ�شد�ر بطاقات �الئتمان؛  �و تعهد بتمويل تاأمني؛  �لتاأمني، �شمان 
�ل�شياحية؛ متويل �شر�ء-�الإيجار؛ تاأجر �ملز�رع؛ تاأجر �لعقار�ت؛ �الإقر��ض �شد �الأمن �و �حلماية؛ �شمان �و 
تعهد بتمويل تاأمني على �حلياة؛ قر�ض متويل؛ �شمان �و تعهد بتمويل �لتاأمني �لبحري، �الأعمال �مل�شرفية 
للرهن؛ �شناديق �ال�شتثمار �مل�شرتكة؛ تقييم در��شة وجمع �لعمالت؛ تنظيم جمموعات؛ �لو�شاطة �و �شم�شرة 
�الإيجار�ت؛  �لعقار�ت؛ جمع  �إد�رة  �لعقار�ت؛  �لعقار�ت؛ �شم�شرة  �و تثمني  �لعقارية؛ تقييم  �لوكاالت  �لرهن؛ 
�و �الأمانات؛  �لود�ئع  �لتقاعد؛ خدمات  �ل�شقق؛ خدمات دفع  تاأجر  �ل�شكنية؛  �ملباين  تاأجر  �ملكاتب؛  تاأجر 
�لبور�شة؛  ��شهم  ��شعار  حتديد  �لربيدية؛  �لطو�بع  تقييم  �ملالية؛  �الأور�ق  يف  �شم�شرة  �الدخ���ار؛  م�شارف 
و�شاطة �و �شم�شرة �الأ�شهم و�ل�شند�ت؛ خدمات �ل�شمان؛ خدمات �لو�شاية؛ خدمات �ل�شم�شرة؛ �شم�شرة ن�شخ 
�العتماد�ت؛ خدمات ت�شفية �الأعمال �لتجارية �ملالية، �لت�شفية �ملالية؛ ت�شفية �ملنازل �ملالية؛ تقييم وتثمني 
�ملجوهر�ت؛ خدمات �الإقر��ض لالعمال؛ �لقرو�ض )متويل(؛ خدمات �شندوق �الدخار؛ تقييم وتثمنب تكاليف 

�الإ�شالح )تقييم مايل(
بالفئة: 36

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 49725
با�ش��م: �أم �أيه

وعنو�نه: موالن دو كانتريه، 33290 بالنكوفور، فرن�شا
و�مل�شجلة حتت رقم : )40511(  بتاريخ:  2003/05/21

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 
يف :    2002/10/02م وحتى تاريخ : 2022/10/02م

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171433         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لزر�عة  خدمات  و�حليو�نات؛  �لب�شرية  �لكائنات  وجمال  ب�شحة  �لعناية  خدمات  �لبيطرية؛  �خلدمات  �لطبية؛  �خلدمات 
�لبدنية  �للياقة  باجلمال؛ خدمات  و�لعناية  و�لتجميلية  و�ل�شحية  و�لبيطرية  �لطبية  و�لغابات؛ تقدمي خدمات  و�لب�شتنة 
و�لتدليك وت�شمر �لب�شرة باأ�شعة �ل�شم�ض و�ل�شالونات وحمام �لبخار )�شونا(؛ �شالونات �لتجميل؛ �شالونات ت�شفيف �ل�شعر؛ 
خدمات �ملعلومات و�مل�شاعدة ون�شح �ملتعلقة باجلمال و�لرعاية �ل�شحية ورعاية �جلمال و�لتجميل و�لتخ�شي�ض؛ �ال�شت�شار�ت 
�ملهنية يف جمال �ملعد�ت و�الأجهزة و�إدو�ت و�لو�شائل �لطبية و�جلر�حية و�لرعاية �لطبية و�لعالج �لطبي و�جلر�حي؛ �لنرث 
�جلوي وعلى �شطح �الر�ض لال�شمدة و �ملو�د �لكيماوية �الخرى؛ تربية �ملو��شي؛ تنظيف �حليو�نات و�لرعاية بها؛ �خلدمات 
�ليدوية لالأع�شاب؛ دور  �ملعاجلة  �لدم؛  �لتلقيح �ل�شناعي؛ خدمات بنك  �ملائية؛ خدمات �لعالج بالعطور؛ خدمات  �لزر�عة 
�لنقاهة؛ طب �ال�شنان؛ تاأجر معد�ت �لزر�عة؛ تن�شيق �لزهور؛ زر�عة وتن�شيق �حلد�ئق؛ زر�عة �ل�شعر؛ �لرعاية �ل�شحية؛ 
خارج  �الأخ�شاب  خدمات  �مل�شت�شفيات؛  و�ملقعدين؛  �لعجزة  دور  �لب�شتنة؛  �ل�شحية؛  �ملنتجعات  خدمات  �ل�شحية؛  �مل��ر�ك��ز 
�جل�شم؛ ت�شميم �مل�شطحات �الأر�شية؛ زر�عة �مل�شطحات �الأر�شية؛ �لعناية باملروج؛ �لعناية باأظافر �ليدين؛ �مل�شاعدة �لطبية؛ 
خدمات  طبية؛  �لتمري�ض  خدمات  �لتمري�ض؛  دور  �لقابالت؛  خدمات  �لطبية؛  �ملعد�ت  تاجر  �لطبية؛  �لعياد�ت  خدمات 
فنيي �لب�شريات؛ �لعناية باحليو�نات �الأليفة؛ خدمات �شيدلية العد�د �لو�شفات؛ �لن�شائح �ل�شيدالنية؛ �لعالج �لفزيائي؛ 
�لعالج �لطبيعي؛ �مل�شاتل؛ �جلر�حة �لتقومية؛ �حلمامات �لعامة الأغر��ض �شحية؛ �عادة تاهيل مر�شى �الإيد�ء �جل�شدي؛ 
تاأجر �ملر�فق �ل�شحية؛ دور �لر�حة؛ �مل�شحات؛ خدمات �لت�شمي�ض؛ �لو�شم؛ خدمات �لتطبيب عن بعد؛  خدمات عالجية؛ 
غر�ض �ال�شجار الأغر��ض تعوي�ض �لكربون؛ جر�حة �ال�شجار؛ �حلمامات �لرتكية؛ �بادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة لغايات 

�لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات؛ �مل�شاعدة �لبيطرية؛ خدمات �لعناية باجلمال؛ �إبادة �الع�شاب �ل�شارة؛ �شناعة �كاليل �لزهور
بالفئة: 44

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 176190         بتاريخ : 2012/07/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شركة مطاعم كربيتو 
وعنو�نه: طريق �مللك عبد �لعزيز- �ض. ب 104777 �لريا�ض 11636- �ململكة �لعربية �ل�شعودية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفر �الأطعمة و�مل�شروبات وخدمات �الإيو�ء �ملوؤقت 

بالفئة: 43
خلفها  �لبني  باللون  �الأجنليزية  �للغة  باحرف   CABRITO كلمة  عن  عبارة  �لعالمة:�لعالمة  و�شف 
ر�شمة لهب و�عالها ر�شمة ذبيحه ت�شوى على �لنار معلقة بو��شطة �شيخ مرتكز على �شكينه و�شوكة متقاطني 

وعلى �شكل �ك�ض باللون �لبني و�عاله كلمة كربيتو باحرف �للغة �لعربية باللون �لبني  
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737



•• اأبوظبي-الفجر: 

للقطار�ت،  �الحت���اد  �شركة  �إد�رة  جمل�ض  �أع�����ش��اء  ق��ام 
دولة  يف  �لوطنية  �ل��ق��ط��ار�ت  ل�شبكة  و�مل�شغل  �مل��ط��ور 
ميد�نية  ب��زي��ارة  م��وؤخ��ر�ً  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �الإم�����ار�ت 
للمنطقة �لغربية ، �شملت م�شنع �لعو�ر�ض �الإ�شمنتية 
يف مدينة �ملرفاأ لالطالع على �آخر م�شتجد�ت عمليات 
�الإنتاج، حيث جتول �أع�شاء �ملجل�ض يف �مل�شنع و�طلعو� 
و�مل�شتودعات،  �الإن���ت���اج  وخ��ط��وط  م��ر�ف��ق��ه  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
وتفقدو� �أي�شاً معد�ت �لقاطر�ت وتعرفو� على خمتلف 
ميز�تها، و�شهدو� كذلك عملية و�شع عو�ر�ض �ل�شكك 
من  �الأوىل  للمرحلة  �ل�شبكة  م�شار  �شمن  �حلديدية 
�مل�شروع. كما و�ألقى �أع�شاء �ملجل�ض نظرة على عربات 
�شيتم  و�لتي  موؤخر�ً  ��شتالمها  مت  �لتي  �لكربيت  نقل 

ت�شغيلها يف �ملنطقة �لغربية مع نهاية �لعام �جلاري. 
كما ومت �الطالع خالل �لزيارة �أي�شاً على مناذج �أنظمة 

�حل���د م��ن ت��اأث��ر �ل��رم��ال �مل���وج���ودة مب��ح��اذ�ة منطقة 
ح��ب�����ش��ان، ح��ي��ث ع��م��ل��ت �ل�����ش��رك��ة ع��ل��ى م���ر�ع���اة �شمات 
لذ�  و�ل��ري��اح،  �لرملية  �لكثبان  بها  تكرث  �لتي  �ملنطقة 
قامت بالتخطيط ب�شكل جيد مل�شار �ل�شكك �حلديدية 

و ت�شخي�ض �أو�شاع قنو�ت �لتهوية فيها.
وتاأتي هذه �لزيارة �مليد�نية �لتي تر�أ�شها معايل نا�شر 
بن �أحمد �ل�شويدي رئي�ض جمل�ض �إد�رة �شركة �الحتاد 
قبل  �ملبذولة من  �إط��ار �جلهود �حلثيثة  للقطار�ت يف 
�مل�شروع  �شر  جمريات  لتقييم  �ل�شركة  �إد�رة  جمل�ض 
�لعمل  فريق  من  مبا�شر  ب�شكٍل  و�ال�شتماع  وتطور�ته 
�ملتو�جد هناك للوقوف على �الجناز�ت �لتي �أحرزوها 

خالل �لفرتة �ملا�شية. 
وقد �شاحب معاليه خالل �لزيارة كٌل من �شعادة مطر 
�ل�شركة، وعدد من  �إد�رة  �لطاير، نائب رئي�ض جمل�ض 
حممد  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  ���ش��م  �الإد�رة  جمل�ض  �أع�����ش��اء 
�لنعيمي،  بلحيف  �هلل  عبد  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  �ل���زري، 

و�شعادة حممد حارب �ليو�شف، و�شعادة جمال ماجد بن 
ثنيه، و�شعادة �لدكتور نا�شر �شيف �ملن�شوري، �لرئي�ض 
كبار  من  جمموعة  �إىل  باالإ�شافة  لل�شركة   �لتنفيذي 
مدر�ء �ل�شركة مبن فيهم �لدكتور حازم مبارك �ملدير 
�ملدير  َم��لَ��ك  ���ش��ادي  و�مل��ه��ن��د���ض  للم�شاريع،  �لتنفيذي 

�لتنفيذي لل�شووؤن �لتجارية يف �ل�شركة.
وتعليقاً على هذه �لزيارة، �أكد معايل نا�شر بن �أحمد 
�ل�شويدي رئي�ض جمل�ض �إد�رة �شركة �الحتاد للقطار�ت، 
جمل�ض  �أع�شاء  حر�ض  مدى  على  �ل�شوء  ت�شلط  �أنها 
�الإد�رة �ملتو��شل على متابعة �َخر �لتطور�ت و�الطالع 
حيث  �مل�����ش��روع،  يف  �مل��ح��رز  �لتقدم  على  مبا�شر  ب�شكٍل 
لفت �إىل �أن �أعمال �لت�شييد قائمة على قدم و�شاق و�أن 
�ملرحلة �الأوىل من �مل�شروع تتقدم وفق �جلدول �لزمني 

�ملو�شوع. 
و�أ�شاف معاليه: نحن يف �شركة �الحتاد للقطار�ت نثمن 
لهذ�  �لر�شيدة  حكومتنا  توليه  �ل��ذي  �مل�شتمر  �لدعم 

�شي�شكل عهد�ً جديد�ً  ت�شغيله  بدء  �لذي ومع  �مل�شروع 
للنقل يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، كما ونتطلع 
�إىل و�شول �لقاطر�ت خالل فرتة قريبة، حيث  قدماً 
من �ملنتظر �أن ينطلق قطار �ملرحلة �الأوىل من حب�شان 

�إىل �لروي�ض نهاية هذ� �لعام .
�الحتاد  قطار  م�شروع  �كتمال  ومبجرد  �أن��ه  �إىل  ي�شار 
لنقل  �ملخ�ش�شة  �حل��دي��دي��ة  �ل�شكك  �شبكة  �شتغطي 
�لركاب و�لب�شائع على حد �شو�ء، م�شافة تقدر بحو�يل 
1200 كم عرب �الإمار�ت، و�شت�شهم يف ربط �ملجتمعات 
�لتجارة،  ط��رق  وتي�شر  �لنائية،  باملناطق  �لعمر�نية 
�القت�شادية،  �لتنمية  وتعزيز  �الت�شال  ق��ن��و�ت  وفتح 
و�شت�شكل يف �لوقت ذ�ته جزء�ً حيوياً من م�شروع �لقطار 
�خلليجي �لذي يربط بني دول جمل�ض �لتعاون، حيث 
من  بكل  �الإم����ار�ت  دول���ة  �حل��دي��دي��ة  �ل�شكك  �شرتبط 
غرباً  �لغويفات  مركز  عرب  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 

وب�شلطنة عمان عرب مدينة �لعني �شرقاً..

املال والأعمال
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بهدف متابعة �شري العمل والوقوف على اآخر م�شتجداته

جمل�س اإدارة �شركة الحتاد للقطارات يتفقد تطورات امل�شروع يف املنطقة الغربية 

هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي تطلق ابتكار حتديد مواقع خطوط �شبكات البنية التحتية

عبداهلل �شيف النعيمي : برنامج تكامل يدعم البحث العلمي يف حتقيق ال�شتدامة والتطوير
�لنعيمي  ���ش��ي��ف  ع���ب���د�هلل  ����ش���ع���ادة  �����ش���اد 
م��دي��ر ع��ام هيئة م��ي��اه وك��ه��رب��اء �بوظبي 
تطوير  جلنة  �ل��ر�ئ��دة  �لتقنية  ب��امل��ب��ادرة 
�أبوظبي يف �طالق  �أم��ارة  �لتكنولوجيا يف 
�لبحث  روح  ي��دع��م  ت��ك��ام��ل مب���ا  ب��رن��ام��ج 
و�شباب  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  ب��ني  و�الب��ت��ك��ار 
�لبناء  م�شرة  يدعم  مبا  و�شكانه  �لوطن 
�حلديثة  �ل���ع���ل���وم  وت�����ش��خ��ر  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�مل��ق��دم��ة للجمهور  ب��اخل��دم��ات  ل��الرت��ق��اء 
و�مل��ج��ت��م��ع م��رح��ب��ا مب����ب����ادرة �ل��ل��ج��ن��ة يف 
تو�شيِع نطاق برنامِج تكامل لي�شمل على 

�مل�شتوى �لوطني كافة �أرجاء �الإمار�ت.
�ليوم يف  �لنعيمي خالل م�شاركته  وبارك 
حفل �طالق برنامج تكامل �جناز وت�شجيل 
33 بر�ءة �خرت�ع حملية يف �مارة �أبوظبي 
جهود  م�شاهمات  ومنها  دول��ي��اً  و�مل�شجلة 
مياه  و�ل��ت��ق��ن��ي يف هيئة  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
يزخُر   : قائال  �لد�عمة  �بوظبي  وكهرباء 
ع����امَلُ �ل��ي��وم ك��ث��ُر �ل��ت��غ��ررُّ ب��ال��ع��دي��د من 
�لتقنيات �حلديثة و�الحتياجات �لثقافية 
م،  ر مع �لوترة �ل�شريعة للتقدرُّ �لتي تتطوَّ
ومتز�يًد�  �شديًد�  �هتماًما  كذلك  ويبدي 
كها  يحرِّ ن��اج��ح��ٍة  وك��م��وؤ���ش�����ش��ٍة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة، 
طموحها �إىل �لريادة يف �الأد�ء فاإن �لهيئة 
لت �إليه �الأبحاث  ت�شتخدُم �أحدَث ما تو�شَّ

�لعلمية كاأ�شا�ض لكلِّ ما تقوم به.
وكهرباء  مياه  هيئة  ع��ام  :مدير  و�أ���ش��اف 
�بوظبي : يتز�يد ��شتهالُك �لطاقة و�ملياِه 
ع  يف منطقتنا ب�شكٍل كبٍر حيث من �ملتوقَّ
�أن ي�شل عدد �مل�شرتكني �إىل �أكرث من 3 
ز �ملركُز  ماليني بحلول عام 2030، ويركِّ
�ل��وط��ن��يرُّ الأب��ح��اث �ل��ط��اق��ة و�مل��ي��اه �لتابع 
�لطاقة  خ��ي��ار�ت  عن  �لبحث  على  للهيئة 
ع  تو�شِّ �أن  ميكن  و�لتي  دة  و�ملتجدِّ �لبديلة 

ز قدر�تنا. جماَل �أعمالنا وتعزِّ
�لوطني  �مل���رك���ز  ت��اأ���ش�����ض  �ن���ه  �ىل  و�����ش���ار 
الأبحاث �لطاقة و�ملياه منذ 1999 ليعزز 
جهود هيئة مياه وكهرباء �بوظبي �لر�مية 
�إىل تاأمني م�شتقبل �لطاقة و�ملياه يف دولة 
و��شتد�مة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت 
�جلو�نب �لبيئية و�القت�شادية عن طريق 
�لتي  و�لتوعية  و�لتطوير  �لبحث  بر�مج 
وتقنيات  �ملتجددة  �لطاقة  حول  تتمحور 
بوؤرًة رئي�شية  �ملركز  �ملبتكرة لي�شبح  �ملياه 

لقدر�ت �لطاقة و�ملياه.
�لوطني  �ملركز  يعترب   : �لنعيمي  و��شاف 
الأب����ح����اث �ل���ط���اق���ة و�مل����ي����اه م���رك���ز بحث 
وت��ط��وي��ر وت��وع��ي��ة، ت��دع��م��ه ح��ك��وم��ة �بو 
ظ��ب��ي م���ن �ل��ن��اح��ي��ة �مل��ال��ي��ة ، وم����ن هذ� 
و�شريكاً  م�شت�شار�  �مل��رك��ز  يعترب  �ملنطلق 
��شرت�تيجياً لهيئة مياه وكهرباء �بوظبي 
�الأن�شطة  �لعديد من  �لعون يف  �إذ يقدم   ،
بيان  �إىل  و�لتطوير  �الأب��ح��اث  �ب��ت��د�ء من 
م�شئولية  �مل��رك��ز  وي��ت��وىل   . �لتكنولوجيا 
و�الأكادميية  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �خل����رب�ت  دم���ج 
مع  �لكامل  �لتعاون  �شوء  يف   ، �لهيئة  يف 
�ملنظمات �ملختلفة من �أجل حتقيق ر�شالة 
�ملركز حيث �إن �ملركز ب�شفته مركز�ً وطنياً 
ال  و�أن�����ش��ط��ت��ه  ر���ش��ال��ت��ه  ف���اإن  للهيئة  يتبع 

تنف�شل عن �أن�شطة ور�شالة �لهيئة.
ول��ق��د ت��ه��ي��اأت ل��ل��م��رك��ز �ل��وط��ن��ي الأبحاث 
�لطاقة و�ملياه جميع �لعو�مل �لتي جتعله 
قادر� على ر�شم خطوط �لنجاح يف حتقيق 
قادرة  متنوعة  ع��م��ل  ق���وة  ت��ط��وي��ر  مهمة 
وم��وه��وب��ة م��ن �أب��ن��اء �ل��دول��ة يف جماالت 
�مل�����ش��ت��د�م��ة �جل���دي���دة وجماالت  �ل��ط��اق��ة 
�الأهد�ف  ملقابلة   ، �لبيئة  وم�شتقبل  �ملياه 
�ال�شرت�تيجية �الإقليمية من �جل حتقيق 
وحماية  �مل�شتد�مة،  �القت�شادية  �لتنمية 
�لب�شري، وبناء  �ملال  ر�أ�ض  �لبيئة وتطوير 

الأبحاث  �ل���وط���ن���ي  �مل���رك���ز  ي�����ش��ع��ى  ع��ل��ي��ه 
�بوظبي  �إم���ارة  حتتل  الأن  و�مل��ي��اه  �لطاقة 
ممثلة بهيئة مياه وكهرباء �بوظبي موقعاً 
و�لتطوير  �ل��ب��ح��ث  جم���االت  يف  م��ت��ق��دم��اً 
�ملتجددة  بالطاقة  يتعلق  فيما  و�لتوعية 

و�لطاقة �لبديلة وتقنيات �ملياه �ملبتكرة. 
�ب��ت��ك��ار حت��دي��د م���و�ق���ع خ��ط��وط �شبكات 

�لبنية �لتحتية.
على  �مل��ق��ام  �مل��ع��ر���ض  يف  �لهيئة  و���ش��ارك��ت 
هام�ض �عالن مبادرة تكامل عر�ض �بتكار 
ب�شركة �لعني للتوزيع �لتابعة لهيئة مياه 
�جلديدة  للتقنية   ، �ب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء 
�لبنية  �شبكات  خ��ط��وط  م��و�ق��ع  لتحديد 
بها  �ليومية  �لتغر�ت  ومتابعة  �لتحتية، 
عن طريق حت�شني ��شتجابة تقنيات �مل�شح 
وح�شل  �مل��رك��ب��ات،  على  �ملحمول  بالليزر 

عنها على بر�ءة �الخرت�ع. 
و�أكد حممد بن عمر �ل�شام�شي مدير عام 
�شركة �لعني للتوزيع، �أن �ل�شركة حتر�ض 
على حتفيز �ملوظفني، وتتبنى مبادر�تهم 
لرتجمتها �إىل م�شاريع على �أر�ض �لو�قع، 
بر�ء�ت  على  للح�شول  جهودهم  وت��دع��م 
مبا  منها  �ال�شتفادة  وحماولة  �الخ���رت�ع، 
يتنا�شب مع طبيعة عمل �ل�شركة، وي�شهم 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  مب�شتوى  �الرت��ق��اء  يف 

للجمهور. 

و�أو�شح �لدكتور مهند�ض حممود �حلادر، 
ب���ر�ءة �الخ����رت�ع، ومبتكر  �حل��ا���ش��ل على 
�لتقنية �جلديدة، �أنها تعتمد على طريقة 
مو�قع  ب��ي��ان��ات  لتحديث  ذك��ي��ة،  هند�شية 
مادة  �مل�شنعة من  �لتحتية  �لبنية  �شبكات 
�لبويل �يثيلني، با�شتخد�م تقنيات �لليزر 
�مل��ت��ح��رك ع��ل��ى �مل���رك���ب���ات، وت�����ش��اع��د على 
�مل���ع���د�ت و�خلطوط  وت��رك��ي��ب  ����ش��ت��ب��د�ل 
ودعم  حتويل  عمليات  وتنفيذ  �جل��دي��دة، 
عمليات  وت��دع��ي��م  �مل����وج����ودة،  �خل���ط���وط 
حتديد  ط��ري��ق  ع��ن  و�ل�����ش��ي��ان��ة  �لت�شغيل 

�ملوقع �جلغر�يف بدقة و�شهولة. 
وت�����ش��ه��م �ل��ت��ق��ن��ي��ة �جل����دي����دة �ل���ت���ي قام 
مب�شاعدة  ب��ت��ط��وي��ره��ا  �حل�����ادر  �ل��دك��ت��ور 
�ملهند�شة هند �شيف �لنعيمي مديرة ق�شم 
�إمكانية  �ل�شركة يف  �الأ�شول يف  معلومات 
�إيجاد معادالت هند�شية جديدة لتح�شني 
�ملتحرك  بالليزر  �مل�شح  �أج��ه��زة  ��شتجابة 
على �ملركبات بحيث ميكن حتديد مو�قع 
خ��ط��وط ت��وزي��ع �مل���اء و�ل��ك��ه��رب��اء بفاعلية 

عالية كبرة. 
وت��ع��م��ل �ل��ت��ق��ن��ي��ة �جل���دي���دة ع��ل��ى حتليل 
�يثيلني  �لبويل  ملادة  �لفيزيائية  �خلو��ض 
�لليزر،  حل�����زم  ����ش��ت��ج��اب��ت��ه��ا  ح���ي���ث  م����ن 
�الأمثل لكل  �الأر�شية  بال�شرعة  وعالقتها 
نوع ومقطع عر�شي من مقاطع خطوط 

�ل��ك��ه��رب��اء و�مل����اء �مل��ت��ع��ددة، م��ا مي��ك��ن من 
�خلطوط  �أح����ج����ام  م���ن   97% حت���دي���د 
�لكهرباء  �شبكات  تطوير  يف  �مل�شتخدمة 

و�ملاء �ملعتمدة يف �شركة �لعني للتوزيع. 
وتعالج �لتقنية �جلديدة، �شعوبة حتديث 
م���و�ق���ع خ���ط���وط ن��ق��ل �ل���ك���ه���رب���اء و�مل����اء 
�لرئي�شية و�لفرعية ذ�ت �ملقاطع �لعر�شية 
�لكبرة ن�شبياً بنوعها �خلطوط �لهو�ئية 
و�إي����ج����اد حلول  و�خل����ط����وط �الأر�����ش����ي����ة، 
هند�شية لتحديث �ملو�قع �جلغر�فية لهذ� 
عالية،  ودق��ة  بكفاءة  �خلطوط  من  �لنوع 
ومتكن من م�شح وحتديد مو�قع متعددة 
على م�شتوى �ملدينة بدقة مكانية عالية. 

�حلادر،  حممود  مهند�ض  �لدكتور  و�أ�شار 
�لتي  �لتقنيات  م��ن  �لكثر  هناك  �أن  �إىل 
مثل  �مل��ك��ان��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  جل��م��ع  ت�شتخدم 
�أ�شهرها  وم���ن  �الأر���ش��ي��ة،  �مل�����ش��ح  تقنيات 
و�أجهزة   ،GPS �لعاملية  �لتوقيع  �أجهزة 
�جلوي،  و�لت�شوير  �لثابت،  بالليزر  �مل�شح 
وتقنيات  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �الأق�����م�����ار  و�����ش����ور 

�ال�شت�شعار عن بعد.

ابتكارات املركز
عام  مدير  �لنعيمي  �شيف  عبد�هلل  و�أ���ش��اد 
�لهيئة ب��اإجن��از ���ش��رك��ة �ل��ع��ني ل��ل��ت��وزي��ع و 
�لطاقة  الأب��ح��اث  �لوطني  �ملركز  مب��ب��ادرة 

ثالثة  �ب��ت��ك��ار  يف  للهيئة  �ل��ت��اب��ع  و�مل���ي���اه 
�أن��و�ع من �خلاليا �ل�شم�شية �مل�شنعة من 
�الأغ�شية �لرقيقة ملُركبات �أ�شباه �ملو�شالت 

ذ�ت �حلجم �ملختربي. 
�لتو�شل  �إىل  �الب����ت����ك����ار  ه�����ذ�  وي����ه����دف 
وخو��ض  كيميائية  تركيبة  �أف�����ش��ل  �إىل 
فيزيائية لهذه �خلاليا ل�شمان مالءمتها 
ل���ل���ظ���روف �مل���ن���اخ���ي���ة ل����دول����ة �الإم��������ار�ت 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول  ومنطقة 
على  باملركز  �لباحثني  جهود  يعك�ض  ما   ،
متابعة وتقدمي �أحدث �البتكار�ت، ليكون 
ب���اأع���م���ال �لبحث  ل��ل��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ق��ي��ام  ر�ف������د�ً 
الإيجاد م�شادر للطاقة �لبديلة و�ملتجددة 
�ملركز  وم�شاعدة  �حلديثة،  �ملياه  وتقنيات 
�أعمال  يف �لعديد من �الأن�شطة، بدء�ً من 
و��شتخد�م  �ختبار  �إىل  و�لتطوير  �لبحث 
�ملركز  ويتوىل  �ملتطورة.  �لتقنيات  �أن���و�ع 
و�لتطلعات  �خل����رب�ت  ت��ك��ام��ل  م�����ش��وؤول��ي��ة 
�ل��ت��ي تطبقها  و�الأك���ادمي���ي���ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�ملختلفة  �ملوؤ�ش�شات  مع  و�لتعاون  �لهيئة، 
هذ�  على  و�أ�شرف  �لهيئة  ر�شالة  لتحقيق 
حمده  �لدكتورة  من  كل  �لعلمي  �الإجن��از 
علي �شعيد �آل ثاين مديرة �ملركز �لوطني 
و�لربوفي�شور   ، و�مل��ي��اه  �ل��ط��اق��ة  الأب��ح��اث 
جماالت  يف  �أول  ��شت�شاري  ح�شون  ف��الح 

�لطاقة �ملتجددة. 

�ل���ب���اح���ث���ني  م������ن  ف�����ري�����ق  ت�������ش���ك���ي���ل  ومت 
�الإم��ار�ت��ي��ني للعمل يف ه��ذ� �مل�����ش��روع، مت 
تدريبهم وتاأهيلهم �أثناء �إعد�د �لت�شاميم 

�لفنية لالأجهزة �خلا�شة لهذ� �لبحث. 
�آل  �ل��دك��ت��ورة ح��م��ده ع��ل��ي �شعيد  وق��ال��ت 
�أبوظبي  وك��ه��رب��اء  مياه  هيئة  »�إن  ث��اين: 
�لفكرية  للملكية  �ل��وح��ي��دة  �مل��ال��ك��ة  ه��ي 
لهذ� �مل�شروع �الأول من نوعه يف �الإمار�ت 
منذ  ل��ه  �الإع���د�د  �ملنطقة، حيث مت  ودول 
�أرب���ع ���ش��ن��و�ت، وي��ع��ت��زم �ل��ف��ري��ق ��شتخد�م 
للمو�د  �لتبخر  تقنيات  �أن��و�ع من  ثالثة 
�ملكونة لهذه  �لالزمة لتح�شر �لطبقات 

�خلاليا«. 
تقنية  من  ك��اًل  �لتبخر  تقنيات  وت�شمل 
و�لتبخر  �الأي������وين،  ب��ال��ط��رق  �ل��ت��ب��خ��ر 
و�لتبخر  �الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة،  ب����احل����زم����ة 
�ل�شم�شية  �خل��الي��ا  ت�شمل  كما  �مل�شرتك، 
�مل����ر�د ت��ط��وي��ره��ا يف م��رك��ز �الأب���ح���اث كاًل 
م��ن خ��الي��ا �ل��ك��ادم��ي��وم ت��ول��ور�ي��د، خاليا 
�ل�شي- �آي- جي- �إ�ض، وخاليا �ل�شي- زي 
بكو�دره  �ملركز  »�إن  و�أ�شافت  �إ���ض  ت��ي-   –
للتعاون مع  و�إمكاناته موؤهل متاماً  كافة 
�مل�شروع،  �لقائم على هذ�  �لعلمي  �لفريق 
وذلك للقيام باأعمال �لتحليالت �ملختربية 
ودر����ش��ات وح��ده بناء �مل��و�د، وكذلك بقية 

�خلو��ض �لفيزيائية و�لكيميائية«. 
وقال �لربوفي�شور فالح ح�شون »باالإ�شافة 
�إىل �حل�شول على خاليا �شم�شية منا�شبة 
للظروف �ملناخية �ملحلية، يهدف �مل�شروع 
�إىل تدريب �لكو�در �لوطنية على ��شتخد�م 
ل��ت�����ش��ن��ي��ع �خلاليا  �مل���ت���ط���ورة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�كت�شاب  �ملختلفة،  ب��اأن��و�ع��ه��ا  �ل�شم�شية 
�لتطبيقية  �ل���ن���و�ح���ي  مب��ع��ظ��م  �مل���ع���رف���ة 

و�لنظرية �ملتعلقة بهند�شة �ملو�د«. 
وي��ت��اب��ع �ل��ف��ري��ق ح��ال��ي��اً ت�����ش��ج��ي��ل ثالث 
�مل�شروع  �خ��رت�ع منبثقة من هذ�  ب��ر�ء�ت 
ين�شم  و�����ش����وف  �ل���ت���ط���وي���ري،  �ل��ب��ح��ث��ي 
�لدكتور�ه  طلبة  �أح���د  �مل�����ش��روع  ه��ذ�  �إىل 
�الأكادميية  در��شته  �أمت  �لذي  �الإمار�تيني 
ماينز  �أف  ���ش��ك��ول  ك����ول����ور�دو  ج��ام��ع��ة  يف 
�الأمركية، حيث �شيقوم كل من �لدكتورة 
حمده �آل ثاين و�لربوفي�شور فالح ح�شون 
باالإ�شر�ف على بحث �لدكتور�ه �مل�شتنبط 

من �أحد �أفرع هذ� �مل�شروع.

•• وا�شنطن-وام:

�لعربي  �لعامل  �قت�شاد يف  �أك��رب  ث��اين  �الإم���ار�ت مبركزها  دول��ة  �حتفظت 
مليار   23 ح��و�يل  �الإج��م��ايل  �ملحلي  ناجتها  �رتفع  �أن  بعد   2012 لعام 
دوالر باالأ�شعار �حلالية. وذكر معهد �لتمويل �لدويل ومقره و��شنطن يف 
له  م�شتوى  �أعلى  �إىل  و�شل  للدولة  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  تقريره..�أن 
�لعام �ملا�شي وهو 375 مليار دوالر مقابل 352 مليار دوالر عام 2011 
�أي بزيادة بلغت 5 ر 6 يف �ملائة ليبلغ �أكرث من �شعف م�شتو�ه عام 2006 
وهو 181 مليار دوالر. و�أ�شار �ملعهد يف تقريره �إىل �أن �قت�شاد �الإمار�ت 
حافظ على مركزه ثاين �أكرب �قت�شاد عربي بعد �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
ملدة 10 �شنو�ت ب�شبب �لنمو �ل�شريع و�ملتو��شل يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

وتز�يد  �لنفط  �أ�شعار  الرت��ف��اع  مبا�شرة  كنتيجة  �ملا�شية  �الأع���و�م  خ��الل 
�لقطاع  ��شتثمار�ت  وت��رة  و�رت��ف��اع  �القت�شاد  وت��ن��وع  �حلكومي  �الإن��ف��اق 
مركزها  على  حافظت  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أن  و�أ���ش��اف  �خل��ا���ض. 
�الأول حيث بلغ ناجتها �ملحلي �الإجمايل حو�يل 640 مليار دوالر نتيجة 
�شخامة �إنتاجها �لنفطي �لذي بلغ معدله نحو 8 ر9 مليون برميل يوميا 
�لنفط قبل  ب��د�أت ت�شدير  �أن  �ململكة منذ  �إنتاج  �أعلى م�شتويات  وهو من 
ربع  نحو  �شكل  �الإم����ار�ت  ن��اجت  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار  �شنة.   70 ح��و�يل 
�إجمايل �لناجت يف دول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية و�لذي بلغ 
تريليون دوالر �لعام �ملا�شي..فيما بلغت ن�شبة �لناجت �الإمار�تي  ر1   482
و�شمال  �الأو�شط  �ل�شرق  دول  �لناجت يف  �إجمايل  �ملائة من  13 يف  ح��و�يل 
�إفريقيا. وقال �إن م�شر جاءت يف �ملرتبة �لثالثة من حيث �لناجت �الإجمايل 

257 مليار دوالر �لعام �ملا�شي..بينما �حتلت �جلز�ئر �ملرتبة  �لذي بلغ  
�ملرتبة �خلام�شة  197 مليار دوالر وجاءت دولة قطر يف  �لر�بعة بقيمة 
182 مليار دوالر تلتها دولة �لكويت يف �ملرتبة �ل�شاد�شة ب� 178  بقيمة 
مليار دوالر. و�أكد �لتقرير �أنه رغم �الرتفاع �لكبر يف عدد �شكان �الإمار�ت 
خالل �ل�شنو�ت �الأخرة فقد حافظت على مركزها �ملتقدم يف الئحة �لدول 
�لفردي  �لدخل  جلهة  �لعربية  �لعامل  يف  �لثالث  �ملركز  �حتلت  �إذ  �لرثية 
�لذي بلغ حو�يل 45 �ألفا و 731 دوالر عام 2012..فيما �حتلت قطر 
�ملركز �الأول و�لكويت �ملركز �لثاين. وتوقع معهد �لتمويل �لدويل �لذي 
ي�شم عدد� من �لبنوك �لكربى يف �لدول �لغربية �أن يو��شل �قت�شاد دولة 
�الإمار�ت �شعوده لي�شل �إىل 395 مليار دوالر عام 2013 و 410 مليار 

دوالر عام 2014. 

الإمارات حتافظ على مركزها ثاين اأكرب اقت�شاد عربي

تنظيم موؤمتر ال�شارقة الدويل الأول حول دور 
التحكيم التجاري يف حتقيق التنمية امل�شتدامة 

•• ال�شارقة-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�لتجاري  للتحكيم  �ل�شارقة  مركز  ..ينظم  �ل�شارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�ض 
موؤمتر  �القت�شاد  ووز�رة  �لق�شائية  و�ل��در����ش��ات  �لتدريب  ومعهد  �ل���دويل 
�لتنمية  حتقيق  يف  �ل��ت��ج��اري  �لتحكيم  دور  ح���ول   �الأول  �ل���دويل  �ل�شارقة 
�جلاري  مار�ض   25 �ىل   24 �لفرتة من  خ��الل  �ملوؤمتر  ينظم   . �مل�شتد�مة  
�ل�شارقة  �ل�شارقة وبالتعاون مع منتدي  مبقر �ملركز بغرفة جتارة و�شناعه 
�لتحكيم  وم��رك��ز  �ل��ت��ج��اري  و�لتحكيم  للتوفيق  �أب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز  للتطوير 
بباري�ض  �لدولية  �لتجارة  �لتعاون �خلليجي وغرفة  �لتجاري لدول جمل�ض 
ذلك  �علن   . �لتجاري  �لقانون  تطوير  وبرنامج  �المريكية  �لتجارة  ووز�رة 
خالل موؤمتر �شحفي �شارك فيه �مل�شت�شار �لدكتور حممد حممود �لكمايل 
مدير عام معهد �لتدريب و�لدر��شات �لق�شائية و�حمد �شالح �لعجلة مدير 
�ل�شوؤون  �د�رة  مدير  عبد�للطيف  ر�ف��ت  و�شعبان  للتحكيم  �ل�شارقة  مركز 
�حمد  حممد  �مل��وؤمت��ر  ح�شر   . �ل�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  بغرفة  �لقانونية 
جتارة  بغرفة  و�ل��دول��ي��ة  �القت�شادية  لل�شوؤون  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�شاعد  �أم���ني 
و�شناعه �ل�شارقة وحممد يو�شف �لعو�شي مدير �د�رة �لد�ر�شات و�البحاث 
�لكمايل  �مل�شت�شار  وق��ال   . �ملحلية  �الع��الم  و�شائل  وع��دد من ممثلي  باملعهد 
�ن هذ� �ملوؤمتر ياأتي يف �لوقت �لذي يتز�يد فيه �للجوء �ىل �لتحكيم نظر� 
�لدولية  �لتجارة  حركة  وزي��ادة  �القت�شادي  �لتطور  يف  �أهمية  من  ميثله  ملا 
وجذب �ال�شتثمار باعتباره �أحد �أهم �لو�شائل �لبديلة �أمام �أ�شحاب �الأعمال 
و�ل�شركات حلل وت�شوية منازعاتهم ملا يت�شم به من �شرعه �الج��ر�ء�ت وقلة 
بني  �لعالقة  على  و�ملحافظة  �ل�شرية  بطابع  �ت�شامه  ع��ن  ف�شال  �لتكلفة 
لدولة  �لعام  �لتوجه  يف  �ال�شا�شي  �لعن�شر  �ال�شتثمار�ت  ..ومتثل  �الط��ر�ف 
�المار�ت وتعد �لو�شيلة �ال�شا�شية لتعزيز �لنمو �القت�شادي و�الجتماعي ملا 
..وتتفق معظم  �أعماله  لتنفيذ  للم�شتثمر وثقة  �لتحكيم من حماية  ميثله 
دول �لعامل على �أهمية �لرت�بط و�لتكامل بني �لتجارة و�ال�شتثمار ملا ميثله 
�أو  �ل��دويل  �شو�ء  عامة  ب�شفة  �القت�شاد  يف  وفاعل  ه��ام  دور  من  �ال�شتثمار 
�ملوؤمتر  �لعجلة �ىل �ن جدول �عمال  ��شار �حمد �شالح  �ملحلي . من جانبه 
�ال�شتثمار  �لتحكيم يف عقود  20 بحثا تدور جميعها حول  يت�شمن حو�ىل 
ودوليا  حمليا  �ال�شتثمار  عقود  يف  �لتحكيم  تو�جه  �لتي  �لعملية  و�مل�شكالت 
من خالل طرح بع�ض �لتجارب �لدولية لبع�ض �لدول ذ�ت �ل�شلة و�أثر ذلك 
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•• دبي-الفجر: 

يف  �ل�شغر  �لتاجر  م�شابقة  عمل  فريق  نظم 
�مل�شاريع  لتنمية  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
د�ئرة  موؤ�ش�شات  �إح��دى  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرة 
�لتنمية �القت�شادية يف دبي، ور�ض عمل توعوية 
ب��ال��ل��غ��ت��ني �ل��ع��رب��ي��ة و�الإجن���ل���ي���زي���ة الأك����رث من 
500 طالب وطالبة من �لر�غبني يف �مل�شاركة 
بالدورة �حلالية من م�شابقة �لتاجر �ل�شغر. 
وركزت ور�ض �لعمل على �أبرز �ملعطيات �حلديثة 
و�الآليات �خلا�شة بامل�شابقة، �إ�شافة �إىل عر�ض 
و�لن�شح،  �الإر���ش��اد�ت  وتوجيه  �مل�شابقة  ر�شالة 
و���ش��ق��ل م���ه���ار�ت �ل��ط��ل��ب��ة وت��ع��زي��ز �أد�ئ���ه���م من 
م�شاريع  �إىل  �الإبد�عية  �أفكارهم  حتويل  خالل 

ناجحة على �أر�ض �لو�قع. 
وقالت ن�شرين حممد �لهرمودي، �ملن�شق �لعام 
�مل�شابقة  فريق  نظم  �ل�شغر:  �لتاجر  مل�شابقة 
كيفية  ح��ول  �مل�����ش��ارك��ني  لتثقيف  �لعمل  ور����ض 
��شتقطاب  و�أ�شاليب  للم�شروع،  �لعامة  �الإد�رة 
م��وق��ع �جل��ن��اح و�حتياجات  �ل��ع��م��الء، ودر�����ش���ة 
للم�شروع.  �مل��ال��ي��ة  �الإد�رة  ج��ان��ب  �إىل  �مل�����ش��روع 
و�شاهمت ور�ض �لعمل ب�شكل مبا�شر يف حت�شني 

تعامل �لطالب مع �ملتعاملني من خالل عمليات 
�لتفاو�ض  م��ه��ار�ت  و�إك�شابهم  و�ل�����ش��ر�ء  �لبيع 
خالل  للم�شاريع  �لت�شويقية  �لعملية  وتطوير 

م�شاركتهم يف �مل�شابقة .
و�أ�شارت ن�شرين �لهرمودي �إىل �أن ور�ض �لعمل 
على  وقدر�تهم  مب�شاريعهم  �لطلبة  ثقة  تعزز 
مت  حيث  �مل�شتقبل  يف  ناجحة  عمل  بيئة  ب��ن��اء 
�لالزمة  و�خل��رب�ت  �ملعلومات  بكافة  تزويدهم 
م�شابقة  م���ع���ر����ض  يف  �ل���ت���ح���دي���ات  مل���و�ج���ه���ة 
مثالية  من�شة  يعترب  �ل���ذي  �ل�شغر  �ل��ت��اج��ر 
وحتقيق  للتناف�ض  �لنا�شئني  �الأع���م���ال  ل����رو�د 
�أن �مل�شابقة ت�شهد  طموحاتهم. وذكرت ن�شرين 
للمرة �الأوىل م�شاركة طالب وطالبات من ذوي 
�الأ�شر �ملنتجة مما ي�شكل ذلك تنوعا يف �الأفكار 

و�خلدمات �ملطروحة خالل �حلدث. 
�ل�شغر  �لتاجر  م�شابقة  عمل  فريق  وي�شعى 
تقدمي  �إىل  �ل���ت���وع���وي���ة  �ل����ور�����ض  خ�����الل  م����ن 
�ال�شت�شار�ت �لالزمة ومتكني �ل�شباب من طرح 
م�شاريع تت�شم بالفكر و�الإبد�ع، وعر�ض مبادئ 
كيفية  وتعلم  للم�شاريع،  و�الإع���د�د  �لتخطيط 
�لو�حد،  �لفريق  ب��روح  و�لعمل  �الأع��م��ال  �إد�رة 
و�لتمييز يف �جلودة وخدمة �لعمالء، وتعرفيهم 

و�أ�شافت  وف���و�ئ���ده.  �الأع���م���ال  ري����ادة  مب��ف��ه��وم 
ن�شرين: �شملت �لور�ض تعريفاً مف�شال باللو�ئح 
�إىل  بامل�شابقة،  �خلا�شة  و�لقو�نني  و�ل�شروط 
ج���ان���ب �خل�����ش��ائ�����ض �ل���ت���ي ي��ج��ب ت���و�ف���ره���ا يف 
�شاحب �مل�شروع وفكرته، وذلك لتنوع �مل�شاركات 
�جلديدة من خمتلف �الإم��ار�ت يف �لدولة، �إىل 
على  م��رة  الأول  �مل�شابقة  معر�ض  �إق��ام��ة  جانب 
ور�أ�����ض �خليمة  �أب��وظ��ب��ي ودب���ي  �إم����ارة  م�شتوى 
. وت��ع��ت��زم م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب��ن ر����ش��د لتنمية 
معر�ض  �إق��ام��ة  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  �مل�شاريع 
م�شابقة �لتاجر �ل�شغر للم�شاريع �مل�شاركة يف 
�أبوظبي يف �لفرتة من 3 �إىل 6 �أبريل، ويف ر�أ�ض 
�خليمة من 10 �إىل 13 �أبريل، ويف �إمارة دبي 
من 17 �إىل 20 �أبريل، حيث تتيح من خالله 
�ملبتكرة  م�شاريعهم  لعر�ض  للطالب  �لفر�شة 
و�لتناف�ض من خالل من�شة �شاملة ت�شكل نقطة 
�نطالق نحو عامل ري��ادة �الأعمال. ومن �ملقرر 
�أن ي�شتمر �ملعر�ض على مدى 4 �أيام، وتتناف�ض 
مل��ع��اي��ر �البتكار  �مل�����ش��اري��ع م���ن خ��الل��ه وف���ق���اً 
و�لت�شويق و�لربحية، باالإ�شافة �إىل يومني قبل 
لتجهيز  �ل��الزم��ة  بالرتتيبات  للقيام  �مل�شابقة 

�الأك�شاك �خلا�شة بهم. 

•• عجمان ـ الفجر 

�أكرب   ، �ل���دويل  ب��رل��ني  بور�شة  معر�ض  �إد�رة  �خ��ت��ارت 
�إمارة  – جناح  و�ل�شفر  �ل�شياحية  جتمع عاملي لوكالء 
عجمان ثاين �أف�شل جناح م�شارك باملعر�ض يف فئة دول 

�ل�شرق �الأو�شط و�الأدنى.
�لتنمية  د�ئ��رة  عام  �لنعيمي مدير  �أحمد  في�شل  وق��ال 
�إىل  ع��ج��م��ان  �إم����ارة  وف���د  ورئ��ي�����ض  بعجمان  �ل�شياحية 
�ملعر�ض، �إن تر�شح �أي جناح م�شارك باملعر�ض للمر�كز 
�الأوىل يعتمد على عدة معاير من بينها قدرة مديري 
�جل���ن���اح ع��ل��ى �ل���رتوي���ج وم����دى ����ش��ت��ج��اب��ت��ه��م لطلبات 
�جلمهور �ملتخ�ش�ض و�لعام، وم�شتوى �لو�شائل �لتقنية 
�ملتاحة باجلناح، و�أخر� روعة وتفرد �لت�شميم و�إتاحته 
�عتماد  وم���دى  �ل��ز�ئ��ري��ن  م��ع  فعالة  مفاو�شات  لعقد 
�لتدوير،  قابلة الإعادة  �لرتويجية على مو�د  منتجاته 
يف  تعتمد  برلني  بور�شة  معر�ض  �إد�رة  �أن  �إىل  م�شر� 
�الأعمال  كلية  م��ن  ���ش��ري��ني  مت�شوقني  ع��ل��ى  تقييمها 

بجامعة كولون.
و�أ�شاف �أن وفد �إمارة عجمان عقد �شل�شلة من �للقاء�ت 
�مل�شاركة  �أي��ام  خ��الل  �لناجحة  �لرتويجية  و�مل�شاور�ت 
��شتقبل ع���دد� من  �ل���ذي  ���ش��و�ء يف ج��ن��اح��ه  ب��امل��ع��ر���ض 
ك��ب��ار �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات، ك��م��ا ن��ظ��م جم��م��وع��ة �أخ�����رى من 
مقار  يف  وعربية  �أوروب��ي��ة  موؤ�ش�شات  م��ع  �الجتماعات 

�أجنحتها باملعر�ض.
كالو�ض  جناحه  يف  ��شتقبل  �الإم����ارة  وف��د  �أن  و�أو���ش��ح 
وعي�شى  ب��رل��ني  �الأمل��ان��ي��ة  �لعا�شمة  ع��م��دة  ف��وف��وغ��اي��د 
�ملحروقي  وميثاء  لل�شياحة  قطر  هيئة  رئي�ض  �ملهندي 
عامر  �ل�شميع  وع��ب��د  �لعمانية  �ل�شياحة  وز�رة  وك��ي��ل 

�إيل جانب عدد  �لليبية،  �ل�شياحة  �ملحبوب وكيل وز�رة 
برلني من  �لعربية يف  �ل��دول  ب�شفار�ت  �مل�شوؤولني  من 
بينهم �شفر مملكة �لبحرين و�شفرة جنوب �ل�شود�ن 
وقن�شل �شلطنة عمان، كما ��شتقبل من دولة �الإمار�ت 
�لوطني  �ملجل�ض  ع���ام  م��دي��ر  �مل��ه��ري  خمي�ض  حم��م��د 
لل�شياحة و�الآثار وحممد �لنومان رئي�ض هيئة �الإمناء 
�لبنا  �أحمد  و�لدكتور  بال�شارقة  و�ل�شياحي  �لتجاري 
م�شت�شار ملف �إك�شبو 2020، حيث �أعلنت د�ئرة �لتنمية 
�ل�شياحية بعجمان وغرفة جتارة و�شناعة عجمان عن 

دعمهما جلهود �لرتويج مللف �إك�شبو 2020.
وقال جمال علي �جلناحي تنفيذي �لرتويج �ل�شياحي 
�لتنمية  بد�ئرة  �خلارجي  �لتمثيل  رئي�ض جلنة  ونائب 
�أثناء  ��شتهدف  �الإم���ارة  وف��د  �إن  عجمان  يف  �ل�شياحية 
�لتح�شر�ت للم�شاركة يف هذ� �ملعر�ض عقد لقاء�ت مع 
جهة من 13 دولة م�شاركة يف �ملعر�ض، لكنه جنح   35
وهيئة  موؤ�ش�شة   50 من  �أك��رث  مع  �جتماعات  عقد  يف 
�لز�ئرين  مع  لقاء�ته  بخالف  دول��ة،   20 من  و�شركة 

على مد�ر �ليوم.
�أن �ملعر�ض مثل فر�شة ر�ئعة الإطالع �لعديد  و�أ�شاف 
�لفر�ض  على  �جلن�شيات  خمتلف  من  �مل�شتثمرين  من 
�آلية  ومناق�شة  �ل�شياحة،  لقطاع  �لو�عدة  �ال�شتثمارية 
�ل�شياحي  �لقطاع  مطورو  �أب��دى  كما  معهم،  تنفيذها 
�إمارة  �مل�شاركون باملعر�ض �هتماما بالغا باال�شتثمار يف 
عجمان  �إم����ارة  ج��ن��اح  ت�شميم  �أن  �إىل  الف��ت��ا  ع��ج��م��ان، 
باملعر�ض جذب �لعديد من �ل��زو�ر من جميع �الأعمار، 
�هتمام  جانب  �إىل  �الأمل��ان��ي��ة،  باجلامعات  طلبة  ومنهم 
و�ل�شياحة  �ل�شفر  و���ش��رك��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ملحوظ 

للتعرف على مقومات �الإمارة.

�إم����ارة ع��ج��م��ان حر�ض  �أن وف���د  �إىل  و�أ����ش���ار �جل��ن��اح��ي 
وزيارة  �مل�شاركة  �ل��دول  �أجنحة  �لعديد من  تفقد  على 
�أجنحة �إمار�ت �لدولة �مل�شاركة، وكان على ر�أ�شهم �شعيد 
و�الآثار  لل�شياحة  �لفجرة  هيئة  عام  مدير  �ل�شماحي 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شركال  وم���رو�ن  �الإم����ار�ت،  ب��دول��ة 
�جتمعت  كما  و�ال���ش��ت��ث��م��ار،  للتطوير  ���ش��روق  ملوؤ�ش�شة 
د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان مع �شركة تر�فل �شات 
كومبيتتيف �ندك�ض لبحث تفعيل حمور �لتناف�شية يف 

�خلطة �ال�شرت�تيجية للد�ئرة.
وقال �جلناحي �إن �حلملة �لرتويجية �لتي يتم تنفيذها 
خالل فعاليات هذ� �ملعر�ض �لدويل لها جمموعة من 
�أبرزها تعظيم م�شاركة �ملعنيني وتفعيل  �الأهد�ف، من 

�ل�شر�كات و�لتفاعالت �ل�شياحية.
و�أ�شاف: نقول ل�شركائنا يف قطاعات �لفندقة و�لرتفيه 
�إننا ندعمكم و�شنو��شل حر�شنا على تعزيز م�شتويات 
�أد�ئكم و�شوال �إىل خدمات فندقية متميزة وذ�ت قيمة 
�لفريدة  �ل�شياحية  �لتجربة  م�شافة للنزالء تعزز من 
�لتي تروج لها د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان ب�شكل 

�أ�شا�شي.
ت�شكل  عجمان  الإم����ارة  �لر�شمي  �ل��وف��د  �أن  �إىل  ي�شار 
بعجمان  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  و�إ���ش��ر�ف  برئا�شة 
وت�شارك به غرفة جتارة و�شناعة عجمان وم�شروعات 
وفندق  ع��ج��م��ان  كمبين�شي  وف���ن���ادق  �ل������زور�ء  ت��ن��م��ي��ة 

و�أجنحة ر�ماد� وق�شر عجمان و�شاطئ عجمان.

املال والأعمال
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لتنمية املواهب االإبداعية وتعزيز دورهم 

حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع تنظم ور�س تعريفية 
للطلبة امل�شاركني يف م�شابقة التاجر ال�شغري 

عجمان ثاين اأف�شل جناح م�شارك مبعر�س برلني لل�شياحة يف فئة دول ال�شرق الأو�شط والأدنى 

اأخبار ال�شاعة:
 روؤية تنموية �شاملة لأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن �لتقرير �لذي �أ�شدرته �الأمانة �لعامة للمجل�ض 
�لتنفيذي الإمارة �أبوظبي عك�ض �لتز�م �أبوظبي مبد�أ �ل�شفافية يف تعاملها 
�ملبد�أ منهجا يف عملها  تلتزم هذ�  و�أنها  و�لتنموي  �القت�شادي  و�قعها  مع 
�ليومي وتعرتف باأهمية �ملر�جعة �لدورية ل�شيا�شاتها �القت�شادية ومتابعة 
تطور�ت �لعمل �لتنموي ومدى حتقيقها الأهد�فها ومدى �نعكا�ض ذلك كله 
على �لو�قع �ملعي�شي للمو�طن. وحتت عنو�ن روؤية تنموية �شاملة الأبوظبي 
قالت �إن �الأمانة �لعامة �أ�شدرت �لتقرير تتويجا للجهود �لتنموية �ملثمرة 
الأبوظبي حيث ي�شتعر�ض �لتطور�ت �القت�شادية و�لتنموية �لتي �شهدتها 
تعك�ض  �لتي  �ملوؤ�شر�ت  من  �لعديد  على  و�حتوى   2012 �الإم��ارة يف عام 
م�شرتها  ��شتكمال  �أج��ل  من  �الإم���ارة  تبذلها  �لتي  �لكبرة  �جلهود  حجم 
�القت�شادي  �ل��و�ق��ع  �إل��ي��ه  و�شل  �ل��ذي  �لتطور  وم��دى  �حلافلة  �لتنموية 
و�لتنموي يف �الإمارة كجزء من ذلك �لتطور �ل�شامل �لذي تر�شمه �لروؤية 
�مل�شتقبلية لالإمارة �لروؤية �القت�شادية 2030 الإمارة �أبوظبي . و�أ�شافت 
�الإ�شرت�تيجية  �الإمار�ت للدر��شات و�لبحوث  �لتي ي�شدرها مركز  �لن�شرة 
�لتنموي  للتطور  �الإيجابية  �ملالمح  من  عدد�  حمل  �ملذكور  �لتقرير  ..�أن 
لعدد من  ودور� مت�شاعد�  �شامال  �أن هناك تطور�  �أوال..  �الإم��ارة وهي  يف 
�لقطاعات �القت�شادية �حليوية يف �الإم��ارة كالقطاع �ل�شياحي �لذي �شهد 
�لعام  خ��الل  �ملائة  10 يف  على  تزيد  موؤ�شر�ته مبعدالت  من��و� يف خمتلف 
�لكربى  �مل�شروعات  تنفيذ  يف  ��شتمر�ر�  �شهد  �لذي  �لتحتية  �لبنى  وقطاع 
�جلديد  �ملطار  مبنى  و   �ال�شرت�تيجي  �لنفق  و   �ل��ن��ووي  بر�كة  كم�شروع 
وم�شروعات �الإ�شكان �ملختلفة �إىل جانب �إقر�ر خطة ��شتثمارية يف �لقطاع 
تبلغ قيمتها  330 مليار درهم لل�شنو�ت من 2013 �إىل 2017. و�أ�شارت 
�إىل �لقطاع �ل�شناعي �لذي �شهد خالل عام 2012 تاأ�شي�ض مكتب تنمية 
ي�شبه  م��ا  �إىل  دفعته  �لتي  �ل�شخية  �ال�شتثمار�ت  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  �ل�شناعة 
و�لبرتوكيماويات  �الأملنيوم  بو�شوح يف �شناعات مثل  �لتي ظهرت  �لطفرة 
هذه  ثاين  �أن  و�أو�شحت  وغرها.  �لطائر�ت  كاأجز�ء  �لدقيقة  و�ل�شناعات 
�ملالمح هو متيز حكومي وبيئة �أعمال مو�تية �شهدت �الإمارة �لعام �ملا�شي 
عدد� من �الإجناز�ت ذ�ت �لقيمة �لنوعية فيما يتعلق بتطوير بيئة �الأعمال 
�أهمها �إن�شاء مركز �أبوظبي لالأعمال  و�إطالق نظام �لرت�خي�ض �القت�شادية 
وم�شروع �الأن�شطة �القت�شادية �ملوحدة �إىل جانب ذلك متت مر�جعة �الإطار 
�لقانوين و�لت�شريعي �القت�شادي لالإمارة من �أجل �الإرتقاء ببيئة �الأعمال 
ومت ربط �جلهات �حلكومية بنظام �إد�رة �ملو�رد �حلكومية حلوكمة �أبوظبي 
�أهمية  ذ�ت  بينها وهي جميعها مبادر�ت  �الإعالمية فيما  وتوحيد �جلهود 
كبرة يف ما يتعلق بتي�شر ممار�شة �الأعمال يف �الإم��ارة. و�أ�شافت يرتبط 
�الإم��ارة على  �أقدمت  �لقطاع �خلا�ض حيث  دعم  �لثالث وهو  بامللمح  ذلك 
�خلا�ض  للقطاع  توليه  �لذي  �ال�شتثنائي  �الهتمام  تعك�ض  �أخ��رى  مبادر�ت 
�إطالق مناطق  و�أعلنت  �ملتخ�ش�شة  �ل�شناعية  �ملناطق  �إن�شاء  فا�شتمرت يف 
للم�شروعات  �لد�عمة  �ملوؤ�ش�شات  لدعم  ع��دي��دة  م��ب��ادر�ت  ون��ف��ذت  ج��دي��دة 
�إن�شاء  على  �ملو�طنني  وحتفيز  �ملحلي  �ملنتج  ودع��م  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة 
�الإفتتاحي  مقالها  ختام  يف  �ل�شاعة  �أخبار  وقالت  بهم.  خا�شة  م�شروعات 
�إن ر�ب���ع �مل��الم��ح ه��و وج��ه �جتماعي وث��ق��ايف الم��ع �أع��ل��ن��ت �الإم����ارة خالل 
للمو�طنني  �الإ�شكان  بتنفيذ م�شروعات  �إن�شاء هيئة خمت�شة  �ملا�شي  �لعام 
�أبوظبي  هيئة  وه��ي  �ل�شاأن  ه��ذ�  يف  �إليهم  �ملقدمة  باخلدمات  و�لنهو�ض 
لالإ�شكان  وبالتو�زي مع ذلك قامت بت�شليم عدد من �مل�شاكن �إليهم وبد�أت 
يف تنفيذ عدد من م�شروعات �الإ�شكان �جلديدة كم�شروعات �شكن �ملو�طنني 
يف مناطق جبل حفيت و  عني �لفاي�شة و  �ل�شلع وغرها ويف جمال �لتعليم 
�أد�ء  �أطلقت �الإمارة برنامج �رتقاء  للتفتي�ض على �ملد�ر�ض بهدف حت�شني 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية ومو�كبة �ملعاير �لدولية وقامت بدمج ثقافة �لدولة 
�لهوية  على  �ملحافظة  بهدف  �لتعليمية  �ملناهج  م��ن  ع��دد  يف  وتقاليدها 
�لوطنية كما �أنها �أطلقت عدد� من �ملبادر�ت يف جمال �لتوطني و�لتدريب 

لتمكني �ملو�طنني من �حل�شول على فر�ض �لعمل �لتي تنا�شبهم.

�شفريالدولة: جناح اأبوظبي يف بور�شة برلني يربز التطور الذي ي�شهده القطاع ال�شياحي يف الإمارة 
•• برلني-وام:

لدى  �ل��دول��ة  �شفر  �جلنيبي  م��ب��ارك  جمعة  ���ش��ع��ادة  �أك���د 
�أبوظبي  هيئة  م�شاركة  �الإحت���ادي���ة..�أن  �أمل��ان��ي��ا  جمهورية 
يف  �لعاملية  �ل�شفر  بور�شة  معر�ض  يف  و�لثقافة  لل�شياحة 
�مل�����ش��رق للدولة  �ل��وج��ه �حل�����ش��اري  ت���ربز   2013 ب��رل��ني 
�أبوظبي  �إم��ارة  وتظهر مدى �لتطور �لهائل �لذي ت�شهده 
على وجه �خل�شو�ض يف قطاع �ل�شيافة و�ل�شياحة �لفاخرة 
. وقال يف حديث لوكالة �أنباء �الإم��ار�ت و�م خالل جولته 
�شركات  منتجات  ب��رل��ني..�إن  معر�ض  يف  �أبوظبي  جناح  يف 
وقادة  خل��رب�ء  تقدم  �أبوظبي  جناح  يف  �مل�شاركة  �ل�شياحة 
�شناعة �ل�شياحة �شورة متكاملة عن �الإجناز�ت �ل�شياحية 
�لكبرة �لتي حتققت يف �أبوظبي و�لتي ت�شتقطب حاليا �آالف 
�ل�شياح �شنويا من دول �لعامل .. منوها باأهمية م�شاركتها 
نظر� ل�شخامة �شوق �ل�شياحة و�ل�شفر �الأملاين و�الأوروبي. 
�الأمل��ان وعمدة برلني ورئي�ض  �مل�شوؤولني  بزيارة كبار  ونوه 
وزر�ء �لوالية جلناح �أبوظبي يف �ملعر�ض لتاأكيد �هتمامهم 
بتعزيز �لعالقات �لثنائية مع �لدولة.. فيما �أكد �مل�شوؤولون 
ينتظر  �ل��ذي  �لو�عد  �ل�شياحي  �مل�شتقبل  ثقتهم يف  �الأمل��ان 
و�مل�شروعات  �ل�شياحية  �ملنتجات  �إن  وق��ال  �أبوظبي.  �إم��ارة 
جزيرة  يف  �ملتاحف  �شاحل  مثل  �لهيئة  جناح  يف  �ملعرو�شة 
�ل�����ش��ع��دي��ات و�مل���ن���ارة �ل��ث��ق��اف��ي��ة وم��الع��ب �ل��غ��ول��ف وجزر 
ومتنزه  يا�ض  بني  �شر  وج��زي��رة  يا�ض  وحلبة  �ل�شحر�ء 
و�ملنتجعات  �ل��ف��ن��ادق  م��ن  وغ��ره��ا  �ل��ربي��ة  للحياة  �ل��ع��ني 
�شعادة  و�أب��دى  �الإم��ارة.  �لهائل يف  �ل�شياحي  �لتنوع  تعك�ض 

جمعة مبارك �جلنيبي �إعجابه بالتطور �لكبر �لذي حلق 
�لريا�شية  �ل�شياحة  �أبوظبي ال�شيما  �ل�شياحة يف  ب�شناعة 
مثل حلبة يا�ض و�ل�شياحة �لرتفيهية �لتي يقدمها ق�شر� 
�إمارة  �الإم��ار�ت و�ل�شر�ب وعدد من �ملنتجعات �الأخ��رى يف 
مل�شروعات  �ل�شياحي  �ل��رتوي��ج  باأ�شاليب  و�أ���ش��اد  �أبوظبي. 
و�لتي  و�لبيئية  و�لطبيعية  و�لثقافية  �ل�شياحية  �أبوظبي 
و�لعامل  �ملنطقة  يف  �ل�شياحية  �ملقا�شد  �أه��م  م��ن  جعلتها 
�ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ج��ه��ود  بف�شل  وذل���ك 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظه �هلل 
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �شمو  �أول  �لفريق  ودع��م 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
لتطوير �لقطاع �ل�شياحي يف �الإمارة لتنويع م�شادر دخلها 
وجلذب  و�ل�شياحية  �لطبيعية  مقوماتها  من  و�ال�شتفادة 
�لدولة  �شفر  و�أك��د   . �خلارجية  �ال�شتثمار�ت  من  �ملزيد 
�أن �إمارة �أبوظبي تركز على �شياحة  �أملانيا  لدى جمهورية 
�الأن�شطة  م�شاعفة  ظ��ل  يف  �لثقافية  و�ل�شياحة  �لنخبة 
�لثقافية  �ملهرجانات  خا�شة  و�لر�قية  �جل��ادة  �لرتفيهية 
�لريا�شية  �ل�شياحة  �إىل  �إ�شافة  �لعام  م��د�ر  على  و�لفنية 
و�أرقى  �أه��م  تعد  �لتي  يا�ض  حلبة  يف  �ل�شيار�ت  �شباق  مثل 
�لوطنية يف  �لناقالت  دور  وح��ول   . �لعامل  �شباق يف  حلبة 
�لتجارية و�القت�شادية و�ل�شياحية بني  �لعالقات  تن�شيط 
�أن  �جلنيبي  جمعة  مبارك  �شعادة  و�مل��ان��ي��ا..�أك��د  �الإم���ار�ت 
�لناقالت �لوطنية تلعب دور� بارز� يف هذ� �الإطار .. منوها 
ب��اأن ت�شير خطوط ط��ر�ن �الإم���ار�ت و�الحت��اد للطر�ن 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز ع��الق��ات  ���ش��اأن��ه  �الأمل��ان��ي��ة م��ن  �مل����دن  �إىل 

�الإمار�ت  بني  و�ل�شياحي  �لتجاري  و�لتبادل  �القت�شادي 
و�أمل��ان��ي��ا. و�أو���ش��ح �أن ط��ر�ن �الإم���ار�ت و�الحت���اد للطر�ن 
قامت بدور رئي�ض يف تنمية �لعالقات �ل�شياحية و�لتجارية 
حيث �رتفعت �ل�شياحة �الأملانية �إىل �الإمار�ت بن�شبة كبرة 
خالل �ل�شنو�ت �خلم�ض �ملا�شية و�أ�شبحت �لدولة �لوجهة 
هناك  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار   . �ملنطقة  �الأمل���ان يف  لل�شياح  �ملف�شلة 
مما  و�الإم����ار�ت  �أملانيا  ب��ني  تربط  �أ�شبوعية  رحلة   230
�نعك�ض �إيجابا على وترة �لتبادل �لتجاري و�ل�شياحي بني 
�لبلدين..منوها باأن حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين 
�إىل  �أن يقفز  6 ر8 مليار يورو..متوقعا  �ملا�شي  �لعام  بلغ 
�شعادة  و�أ���ش��اف   .2013 ع��ام  خ��الل  ي��ورو  مليار�ت   10
�لتجاريني  �ل�����ش��رك��اء  �أك���رب  تعترب  �الإم�����ار�ت  �أن  �جلنيبي 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شرق �الأو�شط  �لرئي�شيني الأملانيا يف منطقة 
�أك��رب �شريك جت��اري الأملانيا خ��ارج �الإحت��اد �الأوروبي.  �أنها 
�إن دولة �الإم��ار�ت حتتل موقعا متقدما على �شعيد  وقال 
لدول  �ل��ت��ع��اول  جمل�ض  ودول  �الأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  منطقتة 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة م��ن خ���الل �ل��ت��ط��ور �حل��ا���ش��ل يف حجم 
تتمتع  �ل��ت��ي  �ملكانة  بحق  يعك�ض  �ل���ذي  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 
بها �لدولة بالن�شبة للتجارة �خلارجية �الأملانية. ورد� على 
�شوؤ�ل حول �لعالقات �القت�شادية..قال �إن �ملرحلة �لقادمة 
�شت�شهد منو� مت�شارعا بني �الإمار�ت و�أملانيا..متوقعا �ملزيد 
من �مل�شروعات �مل�شرتكة يف �ملجاالت �ل�شحية و�لتعليمية 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��رتب��وي��ة ويف جم���االت �أخ����رى ح��ي��وي��ة مثل 

�لطاقة �ملتجددة.
 و�أ�شار �إىل �لعديد من �مل�شاريع �مل�شرتكة بني �جلانبني حيث 

�لو�عدة  �ال�شتثمارية  �لفر�ض  من  �لعديد  هناك  ماز�لت 
متاحة �أمام �جلانب �الأملاين للدخول يف م�شاريع م�شرتكة 
دولة  تنتهجها  �ل��ت��ي  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�شيا�شة  و�أن  ال�شيما 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة تقوم على دعم وت�شجيع �ال�شتثمار 
يف ظل توفر بيئة ��شتثمارية ر�شينة متلك كل �ملقومات �لتي 
حتتاجها �أية عملية ��شتثمارية �شو�ء كانت م�شرتكة �أو غر 
�الأملانية  �إىل توجيه �ال�شتثمار�ت  م�شرتكة. ودعا �جلنيبي 
�ملياه.. ومعاجلة  و�لبيئة  و�ل�شحة  �لتعليم  جم��االت  �إىل 

�لو�عدة  �لقطاعات  �أب��رز  �لطاقة يعد من  �أن قطاع  موؤكد� 
لال�شتثمار�ت �مل�شرتكة يف �الإمار�ت. وتوقع �أن ي�شهد �لعام 

2013 �ملزيد من �ال�شتثمار�ت و�مل�شاريع �مل�شرتكة ال�شيما 
و�أن ر�أ�ض �ملال �الإمار�تي ي�شع �أملانيا و�ال�شتثمار فيها ن�شب 
�الأك��رث قدرة على  �قت�شاد� هو  �أملانيا متتلك  باعتبار  عينه 
�هتمام  تز�يد  مقابل  �الأوروب���ي  �الحت��اد  دول  بني  �ملناف�شة 
فيها  يتوفر  ما  ظل  يف  �الإم���ار�ت  ب�شوق  �الأملانية  �ل�شركات 
�أن  �إىل  و�أ�شار  �الأملانية.  لال�شتثمار�ت  جاذبة  مقومات  من 
ت�شجيع  على  ت��ق��وم  باتفاقيات  �أمل��ان��ي��ا  م��ع  ترتبط  �ل��دول��ة 
�أن  �ل�شريبي..موؤكد�  �الزدو�ج  ومنع  وحمايته  �ال�شتثمار 
يف  ي�شهم  �لبلدين  بني  �مل�شرتك  �الأع��م��ال  جمل�ض  تاأ�شي�ض 

دعم م�شرة �لتعاون �ال�شتثماري �مل�شرتك.

خرباء: اأبوظبي الأكرث جاذبية لل�شياح الأوروبيني 
•• برلني-وام:

منو�  �أبوظبي  �إم��ارة  ت�شهد  �أن  �ل�شياحة  قطاع  يف  وخ��رب�ء  م�شوؤلون  توقع 
بف�شل   2014 وع��ام  �حل��ايل  �لعام  نهاية  حتي  �ل�شياحة  حركة  يف  كبر� 
�ل�شفر  �شوق  بور�شة  معر�ض  يف  �إليها  �لتو�شل  مت  �لتي  �لهامة  �لعقود 
�الإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف  و�أ�شادو�   . برلني  يف   2013 �لعاملية 
�ل�شياحة  �شركات  كربيات  بني  �ملتميزة  برلني  يف  �أبوظبي  مب�شاركة  و�م  
�لعاملية �لتي �شعت للتباحث مع �مل�شاركني يف �جلناح حول �لعقود �جلديدة. 
فنادق  ملجموعة  و�لت�شويق  للمبيعات  �الإقليمي  �ملدير  طيون  �شايد  وق��ال 
�إنرتكونتيننتال �أبوظبي وت�شم �أي�شا كر�ون بالز� وهوليد�ي �ن و�شتيربدج 
�ن �أبوظبي �أ�شبحت وجهة �شياحية عاملية بامتياز وتلفت �نتباه �أهم �شركات 
�ل�شياحة يف �أوروبا و�لعامل . وذكر �أن �فتتاح ووتر وورلد �إىل جانب فر�ري 
�الإمار�ت  د�خ��ل  من  �لعائلية  �ل�شياحة  مفهوم  عمق  يا�ض  بجزيرة  وورل��د 
وخارجها . و�أ�شار �إىل �أن هذه �الإ�شافات �لتي ح�شلت يف يا�ض ترثي �ملنتج 
�ملن�شاآت  �أع��م��ال  تطوير  نحو  �ل��ط��ري��ق  ومت��ه��د  ي��ا���ض  ج��زي��رة  يف  �ل�شياحي 
و�أ�شاف   . �لرتفيهية  �لعطالت  �شوق  يف  �الإم��ار�ت��ي��ة  بالعا�شمة  �لفندقية 
�أن هذه �مل�شاركة �الإيجابية �شمن جناح �أبوظبي يف بور�شة �ل�شفر �لعاملية 
�شت�شفر عن زيادة عدد نزالئنا من �لزو�ر �الأوروبيني وتعزيز �لوعي بجزيرة 
يا�ض كوجهة �شياحية ترفيهية متكاملة  . و�أ�شار �إىل �أن �ملر�فق �ل�شياحية 
�لفاخرة يف جزيرة �ل�شعديات وجزيرة يا�ض تعد �لوجهة �ملثالية لل�شياحة 
�لعائلية �خلليجية و�الأوروبية حيث توفر بيئة طبيعية خالبة ومياه نقية 

�شافية و�شو�طئ رملية بي�شاء . 
�أحدث  �أب��وظ��ب��ي  وه��ي  �ملائية يا�ض ووت��روورل��د  �الأل��ع��اب  �أن حديقة  و�أك���د 
بجزيرة  �ل�شياحة  تن�شيط  يف  هاما  دور�  تلعب  �لعقارية   �ل��د�ر  م�شروعات 
يف  نوعها  من  �لوحيدة  �حلديقة  �أنها  �إىل  م�شر�  عموما  و�أبوظبي  يا�ض 
منطقة �خلليج �لعربي وتوفر 43 لعبة ومنزلقة مائية ومر�فق ترفيهية 
مثرة منها خم�ض �ألعاب مل ت�شهدها �أي حديقة مائية يف �لعامل من قبل 
�لعامل  �ألعاب مغطاة يف  �أك��رب حديقة  �أبوظبي   ف��ر�ري  فيما تعترب عامل 
�ملر�فق  ه��ذه  �إن  وق���ال   . �ل��ع��امل  �أف��ع��و�ن��ي��ة يف  لعبة مركبات  �أ���ش��رع  وت�شم 
�جلديدة و�لفريدة من نوعها ترثي �ملنتج �ل�شياحي يف جزيرة يا�ض ومتهد 
�لطريق نحو تطوير �أعمال �ملن�شاآت �لفندقية بالعا�شمة �الإمار�تية يف �شوق 

�لعطالت �لرتفيهية .
 من جانبه قال �شيف �م�شي�ض نائب مدير �إد�رة �ملبيعات يف جمموعة فنادق 
للمجموعة  �إيجابية  نتائج  �لعام حققت  لهذ�  �مل�شاركة  �ن  باأبوظبي  روتانا 
�شوف تنعك�ض على معدالت �الإ�شغال �لفندقي . وتوقع �أن تقفز تلك �ملعدالت 
بن�شبة ترتو�ح مابني 10 �إىل 15 يف �ملائة حتى نهاية عام 2013 لفنادق 
روتانا باالإمار�ت . وتدير روتانا ع�شرة فنادق يف �أبوظبي �شمن جمموعتها 
�لعقود  وح��ول   . ر�قية  �شياحية  ومن�شاأة  فندقا   31 ت�شم  �لتي  �لفندقية 
�جلديدة �لتي مت �لتو�شل �إليها يف برلني..قال �إنه مت �لتوقيع على �شل�شلة 
و�ل�شفر  �ل�شياحة  وك��االت  �أب��رز  مع  و2014   2013 لعامي  �لعقود  من 

�لدولية الإر�شال �ملزيد من �ل�شياح �إىل �أبوظبي .
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171081         بتاريخ : 2012/03/26م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/10/28م
با�ش��م: برندورف �آكتينجي�شيل�شافت

وعنو�نه: ليوبر�شدورفر �شرت��شه 26، 2560 برندورف، �لنم�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أمو��ض �و �شفر�ت �حلالقة؛ مكائن حالقة �ل�شعر لال�شتخد�م  �أدو�ت �ملائدة )�ل�شوك و�ل�شكاكني و�ملالعق(؛ 
�ل�شخ�شي؛ �ملجز�ت �و �لق�شا�شات )�أدو�ت يدوية( و مقلمات �و مقطات �الأظافر 

بالفئة: 8
و�شف �لعالمة:عبارة عن ر�شمة دب باللون �الأ�شود

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

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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171175         بتاريخ : 2012/03/27م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �أوي كارل فازير �يه بي
وعنو�نه: �ض . ب 4، 00941 هل�شنكي، فنلند�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدقيق و  �و �لنب �ال�شطناعي؛  �لقهوة  �ل�شاجو؛ بد�ئل  �الأرز؛ و�لتابيوكا؛  �لكاكاو؛  �ل�شاي؛  �لقهوة؛  �و  �لنب 
�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب و �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �ل�شوكوالتة، �حللوى و�ل�شكاكر؛ �ملثلجات؛ 
�ل�شل�شة  �مللح؛ �خل��ردل؛ �خلل؛  و�لدب�ض؛ �خلمرة، م�شحوق �خلبيز؛  �الأ�شود  و�لع�شل  �لنحل  �ل�شكر؛ ع�شل 

)تو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج
بالفئة: 30

FAZER باأحرف باللغة �لفنلندية باللون �البي�ض على خلفية �شد��شية  و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمة 
�الأ�شالع �شود�ء هولها �طار باالبي�ض خلفها ر�شم خطتني باللون �الأ�شود يلتقني كر�أ�ض �شهم د�خلها �لرقم 

1891
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171422         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة/�لت�شخني  لالإنارة/لالإ�شاءة  �أجهزة 
ولالأغر��ض و�لرتكيبات �ل�شحية؛مركمات �و مدخر�ت �لطاقة؛ �أجهزة تكييف �لهو�ء؛ تركيبات تنقية �لهو�ء؛ �أ�شو�ء 
�الأقو��ض حلارقات  �الإلكرتونية لي�شت لالأغر��ض �لطبية؛  �أحو��ض �ال�شتحمام؛ بطانيات  �ل�شيار�ت؛ تركيبات حمام؛ 
�لغاز؛ �حلارقات؛ �ل�شجاد �ل�شاخنة كهربائيا؛ �أ�شو�ء �ل�شقف؛ ماكينات �لقهوة �الإلكرتونية؛ �أجهزة وتركيبات �لطبخ 
�و �لطهي؛ �أ�شو�ء �لدرجات؛ �أجهزة �ز�لة �لرو�ئح �لكريهة لي�شت لال�شتخد�مات �ل�شخ�شية؛ �أجهزة �لتجفيف؛ �أجهزة 
�لتطهر �و �لتعقيم؛ �أجهزة �لتقطر؛ جمففات �ل�شعر؛ جمففات �لهو�ء؛ �مل�شابيح �لكهربائية؛ مر�وح �أجهزة تكييف 
�ملو�قد  �ل�شرب؛  ملياه  مر�شحات/فالتر  �ل��ه��و�ء؛  لتكييف  مر�شحات/فالتر  �لكهربائية؛  للم�شابيح  خيوط  �ل��ه��و�ء؛ 
�لغاز؛  حارقات  �لغاز؛  مر�جل  �لكهربائية؛  �لقدم  تدفئة  �أغطية  )م�شاعل(؛  �مل�شعة  �الأ�شوء  �مل�شاعل؛  )فربلي�ض(؛ 
�لكهربائية؛  �لغاليات  �الأطباق؛  م�شخنات  �لتدفئة؛  �أجهزة  للحمامات؛  �شخانات  �حل��ر�رة؛  جممعات  �لغاز؛  م�شابيح 
�ملايكروويف؛  �أف��ر�ن  �الإن��ارة للمركبات �جلوية؛  �أجهزة  لل�شيار�ت؛  �الإ�شاءة  �أجهزة  �مل�شابيح؛  )�أف��ر�ن(؛  �ملطبخ  غاز�ت 
�لك�شافات �ل�شوئية تو�شع يف �جليب؛ طناجر �ل�شغط �لكهربائية؛ م�شعات �حلر�رة �لكهربائية؛ �لثالجات؛ �ملحم�شة 
�الفر�ن  فوق  تو�شع  �شفاطات  �ملو�قد،  �لكهربائية؛  لالأ�شو�ء  ماآخذ  �ل�شحي؛  �ل�شرف  و�أجهزة  تركيبات  �مل�شو�ة؛  �و 

للتهوية؛ �أحو��ض غ�شيل �ليد؛ �أجهزة و�آالت تنقية �ملياه؛ تركيبات �لتمديد�ت �ملياه
بالفئة: 11

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171095         بتاريخ : 2012/03/26م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/10/27م
با�ش��م: برندورف �آكتينجي�شيل�شافت

وعنو�نه: ليوبر�شدورفر �شرت��شه 26، 2560 برندورف، �لنم�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل��و�رد يف فئات  �أو مطلية بها، غر  �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة 
�أخرى 

بالفئة: 14
و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمات BERNDORF باأحرف باللغة �الأملانية باللون �الأ�شود

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

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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171177         بتاريخ : 2012/03/27م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �أوي كارل فازير �يه بي
وعنو�نه: �ض . ب 4، 00941 هل�شنكي، فنلند�

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدقيق و  �و �لنب �ال�شطناعي؛  �لقهوة  �ل�شاجو؛ بد�ئل  �الأرز؛ و�لتابيوكا؛  �لكاكاو؛  �ل�شاي؛  �لقهوة؛  �و  �لنب 
�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب و �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �ل�شوكوالتة، �حللوى و�ل�شكاكر؛ �ملثلجات؛ 
�ل�شل�شة  �مللح؛ �خل��ردل؛ �خلل؛  و�لدب�ض؛ �خلمرة، م�شحوق �خلبيز؛  �الأ�شود  و�لع�شل  �لنحل  �ل�شكر؛ ع�شل 

)تو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج
بالفئة: 30

و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمة FAZER باأحرف باللغة �لفنلندية باللون �الأ�شود
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171423         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�للعب و�أدو�ت �للعب، �أدو�ت �لريا�شة �لبدنية )�جلمباز( و�الأدو�ت �لريا�شية غر �لو�ردة يف فئات �أخرى؛ زخارف لالأ�شجار 
عيد �مليالد؛ �لدمى؛ ورق �للعب؛ وحد�ت لعب �لكرتونية �ملحمولة باليد؛ �أجهزة لالألعاب مت تكييفها لال�شتخد�م مع �شا�شة 
عر�ض �أو �أجهزة عر�ض خارجية؛ متحكمات �للعب الجل لوحات مفاتيح �ألعاب �لفيديو �ال�شتهالكية لال�شتخد�م مع �شا�شة 
عر�ض �أو �أجهزة عر�ض خارجية؛ �لدمى و�الألعاب و�أدو�ت �للعب �ملو�شيقية؛ �أدو�ت لعب �ل�شوت؛ �شناديق لعب �ملو�شيقية؛ �أدو�ت 
�للعب �ملو�شيقية؛ �أقر��ض �لت�شجيل �للعب الجل  عزف �الإيقاعات و�لكا�شيتات؛ �ألعاب مو�شيقية؛ لعب تعمل ببطارية؛ �الألعاب 
�أجهزة �ال�شتقبال �لتلفزيوين؛  �ألعاب �لكمبيوتر كهربائية خمتلفة عن تلك �لتي مت تكييفها لال�شتخد�م مع  �الإلكرتونية؛ 
�أجهزة ت�شلية �لكهربائية و�الإلكرتونية )�وتوماتيكية، حمررة بدون قيود �لقطع �لنقدية �و �لعد�د�ت(؛ �الألعاب �الإلكرتونية 
كونها �وتوماتيكية حمررة بدون قيود �لقطع �لنقدية �و �لعد�د�ت )خمتلفة عن تلك �لتي مت تكييفها لال�شتخد�م مع �أجهزة 
�ال�شتقبال �لتلفزيوين(؛ �الألعاب و�أجهزة �الإلكرتونية حتمل باليد )خمتلفة عن تلك �لتي مت تكييفها لال�شتخد�م مع �أجهزة 
�ال�شتقبال �لتلفزيوين فقط(؛ �ألعاب �لفيديو خمتلفة عن تلك �لتي مت تكييفها لال�شتخد�م مع �أجهزة �ال�شتقبال �لتلفزيوين 
بالقطع  تعمل  �لتي  عن  خمتلفة  �لفيديو  �ألعاب  �أجهزة  �لنقدية؛  بالقطع  تعمل  و�لتي  �الوتوماتيكية  �لت�شلية  �آالت  فقط؛ 
�لنقدية �و تلك �لتي مت تكييفها لال�شتخد�م مع �أجهزة �ال�شتقبال �لتلفزيوين؛ لعب و�ألعاب �إخر�ج �شور �لفيديو؛ �للعب تعمل 
�إلكرتونيا؛ لعب و�ألعاب �لكمبيوتر �لتفاعلية؛ �آالت �ألعاب �لفيديو �مل�شتقلة تت�شمن و�شيلة لعر�ض؛ �أجهزة لعب �الإلكرتونية 

حممولة؛ لعب �لكمبيوتر )ال يعمل(؛ لعب �لهو�تف �لنقالة )ال يعمل(؛ �أجز�ء وقطع جلميع �ل�شلع �مل�شار �إليها �شابقا
بالفئة: 28

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171096         بتاريخ : 2012/03/26م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/10/27م
با�ش��م: برندورف �آكتينجي�شيل�شافت

وعنو�نه: ليوبر�شدورفر �شرت��شه 26، 2560 برندورف، �لنم�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أمو��ض �و �شفر�ت �حلالقة؛ مكائن حالقة �ل�شعر لال�شتخد�م  �أدو�ت �ملائدة )�ل�شوك و�ل�شكاكني و�ملالعق(؛ 
�ل�شخ�شي؛ �ملجز�ت �و �لق�شا�شات )�أدو�ت يدوية( و مقلمات �و مقطات �الأظافر 

بالفئة: 8
و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمات BERNDORF باأحرف باللغة �الأملانية باللون �الأ�شود

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

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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171084         بتاريخ : 2012/03/26م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/10/28م
با�ش��م: برندورف �آكتينجي�شيل�شافت

وعنو�نه: ليوبر�شدورفر �شرت��شه 26، 2560 برندورف، �لنم�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل��و�رد يف فئات  �أو مطلية بها، غر  �ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة 
�أخرى 

بالفئة: 14
و�شف �لعالمة:عبارة عن ر�شمة دب باللون �الأ�شود

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

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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171097         بتاريخ : 2012/03/26م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/10/27م
با�ش��م: برندورف �آكتينجي�شيل�شافت

وعنو�نه: ليوبر�شدورفر �شرت��شه 26، 2560 برندورف، �لنم�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�آالت وعدد �آلية؛ �أحزمة الجل �آالت �الأ�شرطة �و �ل�شيور �لناقلة 
بالفئة: 7

و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمات BERNDORF باأحرف باللغة �الأملانية باللون �الأ�شود
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171087         بتاريخ : 2012/03/26م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/10/28م
با�ش��م: برندورف �آكتينجي�شيل�شافت

وعنو�نه: ليوبر�شدورفر �شرت��شه 26، 2560 برندورف، �لنم�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات معاجلة �ملو�د و�لنق�ض و�للحام و�لقطع باللهب و�لن�شر �و �لق�ض )معامل �ملنا�شر( وطلي بالف�شة 
وطلي بالذهب وطلي بالق�شدير وطلي بالكروم 

بالفئة: 40
و�شف �لعالمة:عبارة عن ر�شمة دب باللون �الأ�شود

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

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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171420         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملو�د  �ال�شطناعية؛  و�الأ�شنان  و�لعيون  �الأط��ر�ف  �لبيطري؛  و�لطب  �الأ�شنان  وطب  و�لطبية  �جلر�حية  و�الأدو�ت  �الأجهزة 
خلية  ف���ارز�ت  �ل�شريرية؛  �أو  �لطبية  ل��الأغ��ر����ض  �خل��الي��ا  حتليل  �أج��ه��زة  �جل���روح؛  خياطة  م��و�د  �لعظام؛  جتبر  �أدو�ت  �و 
�لفح�ض  �أجهزة  �لطبية؛  و�الأدو�ت  �الأجهزة  �لطبية؛  لالأغر��ض  �لت�شخي�ض  �أجهزة  �ل�شريرية؛  �أو  �لطبية  لال�شتخد�مات 
خ�شي�شا  �شنعت  �الأ���ش��رة  �ال�شطناعي؛  للتنف�ض  �أج��ه��زة  �لطبية؛  �لتحاليل  يف  ال�شتخد�مها  �أج��ه��زة  �لطبية؛  ل��الأغ��ر����ض 
�أجهزة  �لطبية؛  لالأغر��ض  �الحذية  �ل��دم؛  �ختبار  �أجهزة  �لطبية؛  لالأغر��ض  �لكهربائية  �لبطانيات  �لطبية،  لالأغر��ض 
�لق�شطرة؛ مالب�ض خا�شة لغرف �لعمليات؛ �لعكاز�ت؛ و�شائد لالأغر��ض �لطبية؛ �أجهزة �الأ�شنان؛ �أجهزة تدليك �جلمايل؛ 
�ملر�شحات لالأ�شعة فوق �لبنف�شجية الأغر��ض طبية؛ منظار �ملعدة؛ �أد�ة م�شاعدة �ل�شمع لل�شم؛ و�قيات �ل�شمع؛ �أجهزة تنظيم 
�أجهزة �ال�شتن�شاق؛ م�شابيح  �أجهزة �لهو�ء �ل�شاخن �لعالجية؛  �أجهزة قيا�ض �لدموية )�العوية �لدموية(؛  �شربات �لقلب؛ 
لالأغر��ض �لطبية؛ �لليزر لالأغر��ض �لطبية؛ �أجهزة �لتدليك؛ �أدو�ت �لعظام؛ �أجهزة �لتمرين �لبدنية لالأغر��ض �لطبية؛ 
�أجهزة قيا�ض �لنب�ض؛ �الأجهزة �الإ�شعاعية لالأغر��ض �لطبية؛ �أجهزة �لعالج �الإ�شعاعي؛ كمامات للتنف�ض �ال�شطناعي؛ �أجهزة 

قيا�ض �شغط �لدم؛ �ل�شماد�ت �لد�عمة؛ �حلقن �و �الأبر الأغر��ض طبية
بالفئة: 10

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171101         بتاريخ : 2012/03/26م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/10/27م
با�ش��م: برندورف �آكتينجي�شيل�شافت

وعنو�نه: ليوبر�شدورفر �شرت��شه 26، 2560 برندورف، �لنم�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

معدنية؛  �لبناء  م��و�د  معدنية؛  متنقلة  مباين  منها؛  خليط  كل  �و  و�شبائكها  �لنفي�شة  غر  �ل�شائعة  �ملعادن 
و�ألو�ح  �شفائح  �مل��ع��دن؛  من  مر�بط  �أخ���رى؛  فئات  يف  و�ردة  غر  نفي�شة  غر  معادن  من  م�شنوعة  منتجات 
من �ملعدن؛ حبال و�أ�شالك غر كهربائية من معادن غر نفي�شة؛ �شر�ئط معدنية و�ألو�ح م�شطحة معدنية 
�ألو�ح جوفاء د�ئرية من �ملعادن غر نفي�شة وخا�شة من �لفوالذ �ملقاوم  وخا�شة من �لفوالذ �ملقاوم لل�شد�أ؛ 
لل�شد�أ، حديد �ل�شب غر �مل�شكل �أو �شبه م�شكل؛ �ل�شلب �و �لفوالذ خا�شة �ملقاوم لل�شد�أ غر �مل�شكل �أو �شبه 

م�شكل؛ حمامات �ل�شباحة )هياكل معدنية(
بالفئة: 6

و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمات BERNDORF باأحرف باللغة �الأملانية باللون �الأ�شود
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171090         بتاريخ : 2012/03/26م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 2011/10/27م
با�ش��م: برندورف �آكتينجي�شيل�شافت

وعنو�نه: ليوبر�شدورفر �شرت��شه 26، 2560 برندورف، �لنم�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات معاجلة �ملو�د و�لنق�ض و�للحام و�لقطع باللهب و�لن�شر �و �لق�ض )معامل �ملنا�شر( وطلي بالف�شة 
وطلي بالذهب وطلي بالق�شدير وطلي بالكروم 

بالفئة: 40
و�شف �لعالمة:عبارة عن كلمات BERNDORF باأحرف باللغة �الأملانية باللون �الأ�شود

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

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

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171432         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفر �الأطعمة و�مل�شروبات؛ خدمات �الإيو�ء �ملوؤقت؛ توفر م�شاكن موؤقتة؛ مكاتب �ل�شكن )�شم�شرة حجز �لفنادق 
توفر  �ملطبوخة؛  �لثعابني  توفر  �ليابانية؛  �ل�شعرية  �ن��و�ع  �شوبا  و/�أو  �أودون  توفر  ذل��ك(؛  �شابه  ما  �أو  �الأي���و�ء  وم��ن��ازل 
�ل�شو�شي؛ توفر �لتمبور�؛ تقدمي �شلوع �للحم؛ توفر �ملطبخ �و �ملاأكوالت �الإيطالية؛ توفر �ملطبخ �و �ملاأكوالت �ال�شبانية؛ 
توفر �ملطبخ �و �ملاأكوالت �لفرن�شية؛ توفر �ملطبخ �و �ملاأكوالت �لرو�شية؛ توفر �ملطبخ �و �ملاأكوالت �لهندية؛ توفر �ملطبخ �و 
�ملاأكوالت �ل�شيني با�شلوب كو�نتونغ؛ توفر �ملطبخ �و �ملاأكوالت �ل�شيني با�شلوب �شيت�شو�ن؛ توفر �ملطبخ �و �ملاأكوالت �ل�شيني 
و�لكاكاو  و�لقهوة  �ل�شاي  تقدمي  �مل�شروبات؛  تقدمي  بكني؛  با�شلوب  �ل�شيني  �مل��اأك��والت  �و  �ملطبخ  توفر  �شنغهاي؛  با�شلوب 
و�مل�شروبات �لغازية و / �أو م�شروبات ع�شر �لفاكهة؛ �إيو�ء �حليو�نات؛ �لرعاية �لر�شع و�الطفال ما قبل مرحلة �ملدر�شة يف 
مر�كز �لرعاية �لنهارية؛ تاأجر غرف �الجتماعات؛ توفر �لت�شهيالت الإقامة �ملعار�ض؛ تاأجر �حل�شائر �ليابانية و�للحف؛ 
تاأجر معد�ت �لطبخ الأغر��ض �شناعية؛ تاأجر �شخانات �لطبخ غر �لكهربائية، تاأجر �أ�شطح �ملطبخ؛ تاأجر �ملغا�شل؛ تاأجر 
�ل�شتائر؛ تاأجر �الأثاث؛ تاأجر �شتائر �حلائط؛ تاأجر �أغطية ومفار�ض �الأر�ض؛ خدمات �حلانات؛ حجوز�ت �لنزل؛ �لنزل؛ 
حجز  �قامة(؛  )�أماكن  �لعطالت  خميمات  خدمات  �لنهارية؛  �حل�شانة  دور  )�لكانتينات(؛  �ملقا�شف  �لكافتريات؛  �ملقاهي؛ 
يف �لفنادق؛ �لفنادق؛ فنادق �شغرة )�ملوتيالت(؛ توفر ت�شهيالت �ر�ض �ملخيم؛ تاجر �لكر��شي و �ملو�ئد وبيا�شات �ملو�ئد 
و�الأو�ين �لزجاجية؛ تاأجر معد�ت �لطبخ؛ تاأجر موزعات مياه �ل�شرب؛ تاأجر �أماكن �ل�شكن �ملوؤقت؛ تاجر �خليم؛ تاجر 

�ملباين �مل�شتقلة؛ �ملطاعم؛ بيوت �لتقاعد؛ مطاعم �خلدمة �لذ�تية؛ مطاعم �لوجبات �خلفيفية؛ بيوت �ل�شياح
بالفئة: 43

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171434         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات �لقانونية؛ خدمات �منية حلماية �ملمتلكات؛ خدمات �شخ�شية و�جتماعية يقدمه لالآخرين؛ �ملد�خل �الجتماعي 
�ي خدمات �ل�شبكات �الجتماعية و�ملو�عيد؛ تزويد مبعلومات تتعلق باالمور �الجتماعية و�ل�شيا�شية من فهر�ض قابل للبحث 
فية و قاعدة بيانات لهذه �ملعلومات تت�شمن �لن�شو�ض و�لوثائق �الإلكرتونية وقو�عد بيانات و�لر�شومات ومعلومات �شمعية 
ب�شرية على �لكمبيوتر و�شبكاِت �الإت�شال؛ تزويد موقع �لكرتوين على �الإنرتنِت لغر�ِض ربِط �ل�شبكات �الإجتماعِي؛ تر�خي�ض 
لرب�مج �لكمبيوتر )خدمات قانونية(؛ ��شت�شار�ت �مللكية �لفكرية؛ ربِط لل�شبكات �الإجتماعِي على �النرتنت؛ خدماَت �شبكات 
�لتحكيم؛  خدمات  �لنز�عات؛  لف�ض  �لبديل  �حلل  خدمات  �لتبني؛  وك��االت  خدمات  �النرتتت؛  على  و�الإجتماعيِة  �لتعارف 
�د�رة حقوق �لطبع  ؛  رعاية �الطفال؛  تفتي�ض �حلقائب الغر��ض �منية؛ �لو�شافة باحلفالت �الجتماعية؛ تاجر �ملالب�ض 
�ملر�فقة �الجتماعية )�لو�شافة( ؛ تاجر مالب�ض  �ملو�عيد؛ وكاالت �لتحقيق؛  و�لن�شر؛ خدمات حرق جثث �ملوتى؛ خدمات 
فح�ض  خدمات  �ملنزلية؛  �لرعاية  خدمات  �لتنجيم؛  �حلر��شة؛  �لن�شب؛  بحث  �جلناز�ت؛  جتهيز  �حلر�ئق؛  �طفاء  �ل�شهرة؛ 
�ملعامل لغايات �منية؛ خدمات �لرقابة يف جمال �مللكية �لفكرية؛ خدمات �ملر�فاعات؛ �عادة �لرثوة �ملفقودة؛ وكاالت �لزو�ج؛ 
خدمات �لو�شاطة؛ �لبحث عن �ال�شخا�ض �ملفقودين؛ مر�قية �جهزة �المان و �النذ�ر �شد �ل�شرقة؛ �حلر��ض �لليليني؛ فتح 
�قفال �حلماية؛ تنظيم �الجتماعات �لدينية؛ ��شتق�شاء �خللفيات �ل�شخ�شية؛ �حلر��شة �ل�شخ�شية؛ رعاية �حليو�نات �الليفه؛ 
تخطيط وتنظيم �حتفاالت �العر��ض؛ ت�شجيل ��شماء �ملجال )خدمات قانونية(؛ تاجر �جهزة �النذ�ر من �حلريق؛ تاجر 

�جهزة �خماد �حلريق؛ تاجر �خلزنات؛ ��شت�شار�ت �منية؛ دفن �ملوتى
بالفئة: 45

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171567   بتاريخ : 2012/04/04م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

�شاناي  �ه��ر�ك��ات  �يتهاالت  مالزمييلري  �ليكرتونيك  يف  �آليتلرى  �ي��ل  �ليكرتيكلي  ه��رد�ف��ات  كامييا  �وكيانيو�ض  با�ش��م: 
تيكاريت ليمتد �شركتى

وعنو�نه: هادميكوي ماهالي�شى، �ربا�شالن �شوكاجي رقم: 10، �آرنافوتكوي- ��شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�آالت وعدد �آلية، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لربية(، قارنات �آلية وعنا�شر نقل �حلركة )عد� ما كان منها 
للمركبات �لربية(، معد�ت زر�عية )عد� ما يد�ر باليد(، �أجهزة تفقي�ض �لبي�ض، م�شخات �ملياه، �آالت �لر�ض، �ملنا�شر، ح�شاد�ت 
لال�شتخد�م �لزر�عي؛ مولد�ت �لطاقة �لكهربائية قابله للنقل؛ �أدو�ت �لطافة و�ملعنى بها �آالت �لثقب )�ملثقاب( و�آالت �لثقب 
�لطارقة و�آالت �لثقب �ملحمولة باليد و�آالت �جللخ )�شاروخ �جللخ( و�ملنا�شر �ملوجه ومنا�شر �لدو�ئر و�ملقا�شط و�مل�شخات 
�لغاط�شة و�الأجز�ء لتلك �الأدو�ت و�ملعنى بها �لفر��شي )فحمات �لتو�شيل �لكهربائي( وحامالت تلك �لفر��شي لال�شتخد�م يف 
�الآالت �لكهربائية �لدو�رة و�أقر��ض �جللخ �و �لق�شط الآالت �جللخ �لتي تدير بالطاقة ون�شول �و ن�شالت منا�شر كهربائية 
ون�شول �و ن�شالت منا�شر �ملوجه وري�ض �و لقم �آالت �لثقب وممدد�ت ري�ض �و لقم �آالت �لثقب �لتي تدير بالطاقة؛ �شو�غط 
�لكهربائية؛  �لغر�ء  دفع(  )�آالت  مد�فع  بالطاقة؛  تدير  �لتي  �لتكبي�ض(  )�آالت  دبا�شات  �لطالء؛  ر�ض  فرد  �لرو�فع؛  �لهو�ء؛ 
�ل�شد بقوة �ل�شرب  �آالت  بالهو�ء و�ملعنى بها  �و تعمل  �لتي تد�ر  �و �لرب�شام؛ �الآالت  �لتب�شيم  �لهيدروليكية، فرود  �لر�فعات 
و�لقطع جلميع  و�الأج��ز�ء  �ل��دو�رة؛  �لتنظ�شف  �و  لل�شقل  �لرمل  ونافتات  و�آالت �جللخ   �لثقب  و�آالت  تدريجيا  �ل�شد  و�آالت 

�لب�شائع �ل�شالفة �لذكر
بالفئة: 7

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة somafix باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171568         بتاريخ : 2012/04/04م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

�يتهاالت  مالزمييلري  �ليكرتونيك  يف  �آليتلرى  �ي��ل  �ليكرتيكلي  ه��رد�ف��ات  كامييا  �وكيانيو�ض  با�ش��م: 
�هر�كات �شاناي تيكاريت ليمتد �شركتى

وعنو�نه: هادميكوي ماهالي�شى، �ربا�شالن �شوكاجي رقم: 10، �آرنافوتكوي- ��شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أدو�ت ومكائن  �أ�شلحة بي�شاء،  �أدو�ت قطع )�ل�شوك و�ل�شكاكني و�ملالعق(،  باليد(،  و�أدو�ت يدوية )تد�ر  عدد 
�لتقليم  �لتقليم ومق�شات  بها منا�شر  و�ملعنى  باليد  تد�ر  �لزر�عية  �الأدو�ت  و�أمو��ض حالقة؛   عدد  حالقة 
�و  �مل�شابك  وفرد  �حلالقة  و�شكاكني  و�ملالعق  �الأز�ميل  بها  و�ملعنى  يدوية  �أدو�ت  �حل�شر�ت؛  ملبيد  ور�شا�شات 
�و  و�لر�بطات  �ل�شكل  �شد��شية  �ل�شدد�ت  �و  و�لر�بطات  �ل�شد  �و  �لربط  و�ملفكات ومفاتيح  و�مل��الزم  �لدبابي�ض 
�ل�شدد�ت بالتدريج و�لر�بطات �و �ل�شدد�ت ذ�ت جنزير و�لر�بطات �و �ل�شدد�ت بالثني و�لزرديات و�لقطاعات 
و�لكما�شة و�ملطارق )�شكو�ض( و�لقو�دمي و�لفوؤو�ض و�ملنا�شر �خل�شب ومنا�شر �الإخرت�ق مق�ض �ملعدن لعدة 
و�ل�شكاكني  �ملفكات  تتاألف من  لعدة وظائف  �ليدوية  �أدو�ت  يدويا؛  تعمل  و�مل�شخات  و�لعتالت  و�ملبارد  قطع 
فتحات �لعلب ومربد و كما�شة و زرديه؛ �أدو�ت ت�شليح �ل�شيار�ت؛ و�الأجز�ء و�لقطع جلميع �لب�شائع �ل�شالفة 

�لذكر
بالفئة: 8

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة somafix باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 179751         بتاريخ : 2012/09/24م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /        م

با�ش��م: �لنجم �لثالثي للنقليات )�ض.ذ. م. م.(
وعنو�نه: جبل على �ملنطقة �ل�شناعية 2، �ض . ب 51328، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات وكالء �جلمارك؛ �ل�شم�شرة و�لو�شاطة �جلمركية، خدمات �لتخلي�ض �جلمركي 

بالفئة: 36
ي�شارها  على  و�الحمر  �الخ�شر  باللونني  التينية  باحرف   TRISTAR كلمة  عن  �لعالمة:عبارة  و�شف 

ر�شمة جنم ثالثي بااللو�ن و�الخ�شر و�الحمر و�ال�شود و �لربتقايل 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 171429         بتاريخ : 2012/04/02م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   /   /           م

با�ش��م: �شوين كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1-7-1 كونان ميناتو - كو، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملو�د؛ تطوير ومعاجلة وطباعة و��شتن�شاخ و�لن�شخ �ملطابق و�عادة حتجيم ونق�ض وتنقيح و��شتعادة  معاجلة 
لل�شور  �إل��ك��رتوين  ت�شجيل  �لفيديو؛  وملفات  �لرقمية  لل�شور  �ل�شور  و��شتكمال  �ل�شور  تكوين  و�إع����د�د 
�لفوتوغر�فية و�لرقمية؛ تو�شيع للمطبوعات �لفوتوغر�فية؛ تطوير �الأفالم �لفوتوغر�فية؛ طباعة �الأفالم 
�ل�شور  نقل  و�لرقمية؛  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  �النتاج  �ع��ادة  �و  و��شتن�شاخ  وطباعة  معاجلة  �لفوتوغر�فية؛ 
�لفوتوغر�فية و�ل�شور �لرقمية على �أقر��ض �أو غرها من �لو�شائط �اللكرتونية؛ نقل �ل�شور �لفوتوغر�فية 
و�ل�شور �لرقمية من جنتف )�ل�شور �ل�شلبية( �ل�شور �لفوتوغر�فية و�ل�شور �لرقمية �ملحملة �ىل �الأ�شطح 
وتعديل  وتطوير  طبع  و�ع��ادة  �ل�شورة  وتو�شيع  �لفوتوغر�فية  لل�شور  و�لتنقيح  وتعديل  للطباعة  �لقابلة 
�ل�شور؛ تطوير ومعاجلة فور� على �النرتنت لل�شور �لرقمية؛ �لطباعة فور� على �النرتنت لل�شور �لرقمية 
و�ملعلومات  و�ال�شت�شار�ت  �ال�شت�شارية  �خلدمات  �لب�شائع؛  �أو  فوتوغر�فية  �لكتب  �أو  فوتوغر�يف  �ل��ورق  على 
�ملتعلقة مبعاجلة �لفيلم �لفوتوغر�يف ولطباعة �ل�شور؛ خدمات �لتاكل؛ خدمات �ز�لة �لرو�ئح �لكريهة من 
خدمات  �ملن�شوجات؛  على  �لزخارف  تطبيق  �لهو�ء؛  تنقية  خدمات  �لهو�ء؛  وتلطيف  �نعا�ض  خدمات  �لهو�ء، 
بالكادميوم؛  �لطلي  �لك�شط؛  بو��شطة  �ل�شقل  �لكتب؛  جتليد  )�ل��غ��الي��ات(؛  �ل��ب��وي��الر�ت  ت�شنيع  �حل���د�دة؛ 
�ملنكم�ض  �لقما�ض  ت�شنيع  �حلريق؛  �شد  �لقما�ض  ت�شنيع  �لقما�ض؛  �شباغة  �لقما�ض؛  قطع  بالكروم،  �لطلي 
م�شبقا؛ معاجلة �لقما�ض؛ ت�شنيع �لقما�ض مقاومة للماء؛ تغير �ملالب�ض؛ خدمات ف�شل �اللو�ن؛ �لتنحي�ض 
)�لطلي بالنحا�ض(؛ معاجلة مقاومة �لتجعيد للمالب�ض؛ خدمات �حلفظ بالتربيد؛ جتميع للمو�د �مل�شنعة 
�لطلب  �خلياطة؛  �خلطرة؛  �مل��و�د  من  �لتلوث  �إز�ل��ة  للفر�ء؛  �ملخ�ش�ض  �الأخرين؛�لت�شميم  الأج��ل  خ�شي�شا 
�شد �حلريق؛ معاجلة  �أقم�شة  ن�شيج؛ معاجلة  �و  �لقما�ض  تبيي�ض  �لنق�ض؛  �و  �حلفر  �لتطريز؛  �لكهربائي؛ 
و�مل�شروبات؛  �الأغ��ذي��ة  حفظ  �حلبوب؛  �و  �لدقيق  مطاحن  بالنار؛  �لفخار  معاجلة  للماء؛  مقاومة  �أقم�شة 
تدخني �الأغذية؛ �شياغة �الأعمال �لفنية؛ جتميد �الأطعمة؛ �شحق �لفو�كة؛ مليء �لقما�ض للتعقيم؛ تكييف 
�لفر�ء؛ �شبغ �لفر�ء؛ تربيق �و تلميع �لفر�ء؛ �كت�شاب �لفر�ء مقاومة �لعثة؛ تبقيع �و تلطيخ �لفر�ء؛ �لكلفنة؛ 
�لتذهيب؛ نفخ �لزجاج؛ �لطالء بالذهب؛ �لطحن؛ �خلد�ض بالليزر؛ تبقيع �و تلطيخ �جللد؛ �أعمال �جللد؛ 
�لطباعة �حلجرية �و �ملعدنية؛ �ملغنطة؛ معلومات معاجلة �ملو�د؛ �شب �و �شكب �ملعادن؛ طالء �ملعادن ؛ تق�شية 
�ملعادن؛ معاجلة �ملعادن؛ �الأعمال �ملعدنية؛ �لطلي بالنيكل؛ طباعة �أوف�شت؛ طحن �لزجاج ب�شري؛ ت�شطيب 
�لورق؛ معاجلة �لورق؛ �لطباعة �لنموذجية؛ معاجلة �ل�شغظ �لد�ئم لالأقم�شة؛ خدمات �إعد�د �ملو�د �ملكتوبة 
�لنق�ض(،  )�لطباعة  �ل�شوئية  �لطباعة  �لفوتوغر�فية؛  �لطباعة  �لفوتوغر�فية؛  �الف��الم  تطوير  للطباعة؛ 
�لتلويح �ي عمل �للو�ح �خل�شب )م�شانع �لن�شر(؛ ت�شنيع بالنار للفخار �و �خلرف؛ �لطباعة؛ معاجلة �لنفط؛ 
�إنتاج �لطاقة؛ خياطة �للحف؛ �إعادة تدوير �لنفايات و�لقمامة؛ خدمات �لتكرير؛ تاأجر �أجهزة تكييف �لهو�ء؛ 
تاأجر �ملولد�ت �لكهربائية؛ تاأجر جهاز تدفئة �مل�شاحات؛ �أعمال �ل�شروجية؛ �خلدمات �ل�شفع �لرملي؛ �لن�شر 
�ملالب�ض  بالف�شة؛ ت�شنيع  �لطلي  بال�شا�شة �حلريرية؛  �لطباعة  �و تلطيخ �حلذ�ء؛  تبقيع  �لن�شر(؛  )م�شانع 
�لت�شطيبات  )�ل��ت��ح��ول(؛  �لتدوير  الإع���ادة  �لقابلة  و�مل���و�د  �لنفايات  ف��رز  �حليو�نات؛�للحام؛  ذب��ح  �جللدية؛ 
للمن�شوجات؛  �لعثة  مقاومة  �ك�شاب  �حلريق؛  �شد  �لن�شيج  ت�شنيع  �لتحنيط؛  �لدباغة؛  �خلياطة؛  �لتعرية؛ 
�ملطاط  تق�شية  �مل��و�د(؛  )معاجلة  �لفلكنة  بالق�شدير؛  �لطلي  �الأخ�شاب؛  وجتهيز  قطع  �ملن�شوجات؛  معاجلة 
�ل�شطح؛  ط��الء  �ل��ن��و�ف��ذ؛  تلوين  معاجلة  �مل��ي��اه؛  معاجلة  )مت��وي��ج(؛  �لت�شوية  �مل���و�د(؛  )معاجلة  بالكربيت 

�لنجارة؛ معاجلة �ل�شوف
بالفئة: 40

و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن كلمة SONY باالحرف �لالتينية باللون �الأ�شود 
�ال�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االثنني  11  مار�ض 2013 العدد 10737
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•• دبي –الفجر:

�ل�  �أطلق منتدى رو�د �الأعمال بدبي ع�شويته �ملميزة 
على   ، درهم   1500 �شنوية  ع�شوية  بر�شم   ،  VIP
، منها  �ملز�يا  �لعديد من  �لفئة  �أع�شاء هذه  �أن مينح 
م�شرفية  ع��م��ال��ي��ة  ���ش��م��ان��ات  ث��الث��ة  ع��ل��ى  ح�شولهم 
�خلا�شة بوز�رة �لعمل جمانية ، �إذ يبلغ قيمة �ل�شمان 
�مل�شريف �لو�حد 3 �أالف درهم ، باالإ�شافة �إىل متويل 
ودون  دره���م مب��ر�ب��ح��ة خمف�شة  م��الي��ني   5 ل���  ي�شل 
ل����الأد�ء مقابل  ، وك��ذل��ك ���ش��م��ان��ات بنكية  �أي���ة ر���ش��وم 
بنكية  �شمانات  وك��ذ�   ، �ل�شمان  قيمة  م��ن   %  25
ل��ل��ع��ط��اء�ت و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات �الأول���ي���ة م��ق��اب��ل %10 من 
�شخ�شي  مت��وي��ل  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ، فقط  �ل�شمان  قيمة 
للموظفني و�لعاملني يف �شركات �الأع�شاء �حلا�شلني 
على ع�شوية �ل� VIP وتقدم تلك – �حلزمة – من 
�خلدمات جمموعة �شركات مو�رد للتمويل بالتن�شيق 

مع منتدى رو�د �الأعمال.
�ل�����ش��ن��وي ملنتدى  �ل��ع�����ش��وي��ة  ذل����ك يف م��ل��ت��ق��ى  ج����اء 
و�لذي  �ملا�شي،  �خلمي�ض  م�شاء  بدبي  �الأع��م��ال  رو�د 
��شتعر�شت فيه رحاب لوتاه نائب رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
�ملنتدى ، بح�شور كافة �أع�شاء جمل�ض �الإد�رة ، و�أكرث 
�الأعمال  �لقاعة بقرية  �كتظت بهم  250 ع�شو�  من 
يف دبي خطتهم �ل�شنوية للعام 2013 ، من م�شاركات 
، وخارجية بال�شني  �لدولة  يف معار�ض حملية د�خل 
وم��ال��ي��زي��ا و���ش��ن��غ��اف��ورة و�ن��دون��ي�����ش��ي��ا ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
م�شاركات مبعار�ض بدول �خلليج ، الفتة �إىل �أن جمل�ض 
�إد�رة �ملنتدى و�أمام هذ� �لكم من �مل�شاركات للمعار�ض 
، جن��ح يف �حل�شول على عر�ض خا�ض  �ل��دول��ة  خ��ارج 
مقدم من �لري�ض لل�شفريات ، يخت�ض فقط مبنتدى 
رو�د �الأعمال بدبي و�أع�شائه يف كافة �ل�شفريات �لتي 
ترتبط مب�شاركاتهم يف كافة �لفعاليات خارج �لدولة. 
كما جنح منتدى رو�د �الأعمال بدبي ، وفق ما �أعلنته 

لوتاه يف �حل�شول على خ�شومات و�شلت �ىل 50% ، 
من جمعية �الإمار�ت �لتعاونية للم�شرتيات ، وعر�ض 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رة  �مل�����ش��اري��ع  �أ���ش��ح��اب  م��ن��ت��ج��ات 
�الأع�شاء باملنتدى ، بفروع جمعية �الإمار�ت �لتعاونية 
�الآخرين،  للموردين  �شهرين فقط  �أ�شهر مقابل   6 ل� 
لدر��شة  منتجاتهم  لعر�ض  لالأع�شاء  متنح  كفر�شة 
م����دى حت����رك م��ب��ي��ع��ات��ه ب��ف��روع��ه��ا ، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
خ�شومات يف كل من �شركة بيانات �الإمار�ت ، وعجمان 
ل��ل��خ��دم��ات �الل��ك��رتون��ي��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ط��ب��اع��ة كافة 

�ملعامالت �خلا�شة باإد�رة �جلن�شية و�ل�شحة .
�أن ه��ن��اك خ�����ش��وم��ات مبدينة  �أي�����ش��ا  و�أع��ل��ن��ت ل��وت��اه 
تاأجر  ع��ل��ى   %  25 �إىل  ت�����ش��ل  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  دب����ي 
�إىل  باالإ�شافة   ، و�ملكاتب  �لعمال  و�شكن  �مل�شتودعات 
ي�شتفيد من خاللها  للجودة  دبي  ب�  ع�شوية جمانية 
�الأع�شاء بخ�شومات عالية لكافة �لدور�ت �لتدريبية 
باال�شافة  للجودة  دب��ي  تنظمها  �ل��ت��ي  �لعمل  وور����ض 

الأ�شحاب  بدبي  �الأع��م��ال  رو�د  منتدى  يوفره  ما  �إىل 
و�إد�رية  قانونية  ��شت�شار�ت  من   ، �ملجانية  �لع�شوية 
عرب  للمنتجات  �لت�شويق  يف  وت�شهيالت   ، و�إعالمية 
�اللكرتوين  �لت�شويق  �إىل  �إ�شافة   ، �مل�شوقة  �ل�شركات 
ع���رب �ل���ربي���د �الل���ك���رتوين و�ل��ف��ي�����ض ب���وك وت���وي���رت ، 
�ل��ت��ي تقام  �مل��ع��ار���ض  و�مل�����ش��ارك��ات يف  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�أ�شتعر�ض �لدكتور  �لدولة . ومن جهته  د�خل وخارج 
و�ملتخ�ش�ض  �الإم��ار�ت��ي،  �الأع��م��ال  خبر  تهلك  �أحمد 
�لتحديات  كافة   ، �لوطنية  �مل�شاريع  تنفيذ  �آل��ي��ات  يف 
�مل�شاريع  �أ�شحاب  يو�جهها  �أن  ميكن  �لتي  و�ل�شعاب 
كما   ، عليها  �لتغلب  وكيفية   ، و�ملتو�شطة  �ل�شغرة 
�مل�شئول  �مل��دي��ر   ، �حل��م��ادي  �إب��ر�ه��ي��م  خالد  �أ�شتعر�ض 
مو�رد  �شركات  جمموعة  توفرها  �لتي  �خلدمات  عن 
�لت�شهيالت  من  حزمة  و�الإف���ر�د  لل�شركات  للتمويل 
�لتي �أطلقتها مو�رد للتمويل فقط لالأع�شاء مبنتدى 

رو�د �الأعمال بدبي. 
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الراتب  مرات   6 �شخ�شي  ومتويل  للتمويل  موارد  من  جمانية  م�شرفية  3�شمانات 

ابراهامز: م�شاركتنا يف بور�شة ال�شفر العاملية
 يف برلني حققت نتائج مهمة

اأبوظبي لل�شياحة تتو�شل لعقود جديدة
 مع �شركات ال�شياحة الربيطانية

ارتفاع موؤ�شر �شوق دبي املايل يف بداية 
% تعامالت الأ�شبوع بن�شبة 1.45 

•• دبي-وام:

�رتفع موؤ�شر �شوق دبي �ملايل يف بد�ية تعامالت �الأ�شبوع بن�شبة  1.45 يف 
�ملائة ر�بحا 27.3 نقطة ليغلق على 1909.4 نقطة يف ختام تد�والت �م�ض 
 22 �أ�شهم  �أ�شعار  �رتفاع  و�شط  درهم  مليون   387.1 �لتي بلغت قيمتها 
�شركة وهبوط �أ�شهم خم�ض �شركات وثبات �أ�شعار ثالث �شركات. وقاد �شهم 
ن�شبته   ��شتحوذ على ما  لل�شوق حيث  �لت�شاعدية  �لعقارية  �حلركة  �إعمار 
ليغلق  فل�شا   16 �شعره   وقفز  �ل�شوق  ت��د�والت  قيمة  من  �ملائة  يف   35.9
�أكرث �ل�شركات �رتفاعا  5.56 درهم . وكان بيت �لتمويل �خلليجي   على  
من حيث �لتغر يف �أ�شعارها باإغالق  0.48 درهم بن�شبة تغر بلغت  4.3 
�أ�شعارها  يف  �نخفا�شا  �ل�شركات  �أكرث  �لقاب�شة   �ملز�يا  كانت  بينما  �ملائة  يف 
�أن نطاق  يذكر  �ملائة.  ت�شعة يف  �شالب  تغر  بن�شبة  دره��م   0.91 ب��اإغ��الق  
�لتقلب �ملعمول به يف �شوق دبي �ملايل هو  15 يف �ملائة �شعود� كحد �أق�شى 
و�الإن�شاء�ت  �ل��ع��ق��ار�ت  ق��ط��اع  وت�شدر  �أدن���ى.  كحد  هبوطا  �مل��ائ��ة  يف   10 و 
يف  �ل��ت��د�ول  قيمة  حيث  م��ن  �أ�شهمها  �مل��ت��د�ول  �لقطاعات  باقي  �لهند�شية 

�ل�شوق مببلغ 225.6 مليون درهم �أي ما ن�شبته 7.59 يف �ملائة. 

•• برلني-الفجر:

�ك����دت �ل�����ش��ي��دة ج��ان��ي��ت �ب��ر�ه��ام��ز م��دي��رة �د�رة 
جمموعة �ملبيعات و�لت�شويق يف فندقي �لفيني�شيا 
جناح  �شمن  م�شاركتها  �ن  ب��ب��روت،  و�ل��ف��ن��دوم 
 2013 �لعاملية  �ل�شفر  �شوق  بور�شة  يف  لبنان 
قيام  �يل  نتائج مهمة..و��شارت  برلني حققت  يف 
�لعديد من وكاالت �ل�شياحة �خلليجية و�لدولية 
جديدة  عقود  لتوقيع  �لفندقني  م��ع  بالتباحث 

للعام �حلايل وعام 2014 
و�عربت عن �ملها يف زيادة معدالت �ال�شغال من 
�لربيع  �لتعاون �خلليجي يف مو�شم  دول جمل�ض 

و�ل�شيف �ملقبل .
ب���اأن ف��ن��دق فيني�شيا  �ب��ر�ه��ام��ز  �ل�����ش��ي��دة  وق��ال��ت 
ب����روت و�ل�����ذي �حتفل  �ل��ف��خ��ام��ة يف  ه��وع��ن��و�ن 
تاأ�شي�شه.  على  �ل50  �ل�شنوية  بالذكرى  موؤخر� 
ويقع �لفندق على منطقة �لكورني�ض �لتي تعترب 
من �أجمل �ملناطق يف بروت ، �أما بالن�شبة لفندق 
لو فاندوم فهو فندق يتميز باالأناقة ، ويقع على 

و�جهة �لبحر �الأبي�ض �ملتو�شط. 
باالأجو�ء  ميتعان  �لفندقني  كال  ب��اأن  و�أو�شحت 
و�مل�شاهر  و�الم��ر�ء  �مللوك  ال�شت�شافة  �ل�شاحرة 

وكبار �ل�شخ�شيات من خمتلف �أنحاء �لعامل
وقالت �ن �مل�شاركة يف هذ� �ملعر�ض �لعاملي �تاحت 
ل��ه��ا �ل��ف��ر���ش��ة ل��ت��ع��زي��ز�ل��ع��الق��ات �ل��ت��ج��اري��ة يف 
�الأ�شو�ق �لرئي�شية يف �ملنطقة �خلليجية5 و�لعمل 

��شرت�تيجية  لتعزيز  �إيجابي  ب�شكل  �لفريق  مع 
�ل��ت�����ش��وي��ق �ل����دويل م��ع ���ش��رك��اء ب���ارزي���ن يف عامل 
�ل�شيافة لتقدمي وجهة جديدة �إىل ع�شاق �ل�شفر 

و�ل�شياحة �لعاملية . 

•• برلني-وام:

هيئة  مكتب  مدير  �ل��زرع��وين  حممود  نبيل  ق��ال 
�ملتحدة  �ململكة  يف  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي مبعر�ض  �إن م�شاركته يف جناح  و�أيرلند� 
جاءت  برلني  يف   2013 �لعاملية  �ل�شفر  بور�شة 
�لتي  �لربيطانية  �ل�شركات  مع  �لتن�شيق  بهدف 
�أنباء  . وذكر يف ت�شريح لوكالة  �لهيئة  تعمل مع 
�لكربى  �لربيطانية  �ل�شركات  �ن  و�م   �الإم���ار�ت 
�لعديد  ممثلوها  وعقد  برلني  يف  حا�شرة  كانت 
للتباحث  �لهيئة  وف��د  م��ع  �لعمل  �جتماعات  م��ن 
حول عقود �ملو�شم �حلايل و�لعام �ملقبل ومر�جعة 
على  و�لعمل  �أبوظبي  الإم��ارة  �لرتويجية  �لعقود 
�أن عدد  �إىل  و�أ���ش��ار   . �لربيطانيني  �ل���زو�ر  زي���ادة 
�أبوظبي يت�شدر �لقائمة  �ل�شياح �لربيطانيني يف 
�لربيطاين  �ل�شوق  بعد  �الأك��رب  مبا�شرة  ويعترب 
ذ�ته ونحن نعتزم هذ� �لعام زيادة �لعدد عن �لعام 
�ملا�شي بنحو 10 �إىل 15 باملائة. و�أفاد �لزرعوين 
�خلارجية  �الأ���ش��و�ق  �أك��رب  هي  �ملتحدة  �ململكة  �أن 
نزالء  ع��دد  بلغ  �إذ  الأب��وظ��ب��ي  لل�شياحة  �مل�����ش��درة 

فنادق �الإمارة من �ململكة �ملتحدة 140 �ألف نزيل 
خالل عام 2012 موؤكد� �أنه ي�شعى �إىل زيادة عدد 
�لربيطانيون  يق�شيها  �لتي  �ل�شياحية  �لليايل 
�لتي  �ل�شو�طئ  �شياحة  على  �لرتكيز  خ��الل  من 
يف�شلونها و�ملعامل �ل�شياحية �جلديدة مثل عامل 
�ل��رت�ث��ي��ة يف �الإمارة  �مل��ع��امل  ف���ر�ري ف�شال ع��ن 
مثل  ووج��ه��ات  �لكبر  ز�ي���د  �ل�شيخ  م�شجد  مثل 
مدينة �لعني مبا حتتويه من �أماكن جذب �شياحي 

وع��ائ��ل��ي وق�����ش��ر �حل�����ش��ن . ون���وه ب��وج��ود خطط 
بريطانيا  يف  �أب��وظ��ب��ي  الأم����ارة  ج��دي��دة  ترويجية 
�أكرث  �لتعاون مع  �لعام من خالل  و�يرلند� لهذ� 
م��ن 30 ���ش��رك��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة وق���ال �ن��ن��ا يف مكتب 
�لهيئة بلندن ندعم خطة �أبوظبي للو�شول بعدد 
�ل�شياح �إىل 5 ر2 مليون لعام 2013  . و�أ�شاف 
مل  كبرة  �شياحية  مبقومات  تتمتع  �أبوظبي  �أن 
من  ع��دد  �فتتاح  ق��رب  مع  خ�شو�شا  بعد  تكت�شف 
�مل��ت��اح��ف ووج���ود �ل��ع��دي��د م��ن �الأم��اك��ن �لرت�ثية 
ف�شال عن وجهات �شياحية ر�قية وفنادق ومر�كز 
ت�شوق  . ون��وه ب��دور �الإع��الم �لربيطاين يف دعم 
�لربيطانية  �ل�شوق  �لرتويجية يف  �لهيئة  خطط 
�ل�شياحي  للمنتج  �النت�شار  م��ن  �مل��زي��د  وحتقيق 
���ش��ت��ن��ظ��م جوالت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  وق�����ال   . الب��وظ��ب��ي 
ولوكاالت  �لربيطانيني  ل��الإع��الم��ي��ني  ورح���الت 
على  الإط��الع��ه��م  �لربيطانية  و�ل�شفر  �ل�شياحة 
قوة �ملنتج �ل�شياحي الإمارة �أبوظبي و�لذي يتنوع 
�ل�شحر�ء  ومنتجعات  �ل�شو�طئ  �شياحة  م��اب��ني 
وخا�شة  ل��ي��و�  يف  �ل�شعبي  �ل����رت�ث  وم��ه��رج��ان��ات 

�لهجن و�لتمور .

•• دبي-الفجر: 

تنظم �شركة �لياه لالت�شاالت �لف�شائية )�لياه �شات(، وهي 
مبادلة  ل�شركة  بالكامل  مملوكة  خا�شة  م�شاهمة  �شركة 
الت�شاالت  �ملخ�ش�ض  ملنتجها  حية  عملية  عرو�شاً  للتنمية، 
كليك  ي���اه  �ل�شناعية  �الأق���م���ار  ع��رب  ب��االإن��رتن��ت  ب��رودب��ان��د 
�لف�شائي  �الت�شال  �أ�شلوب  يغر  و�ل��ذي   ،YahClick
باالإنرتنت، �أمام �لزو�ر من ممثلي �ل�شركات و�مل�شتخدمني 
يف �مل���ن���زل، ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض ك��اب�����ش��ات ل��ه��ذ� �لعام 
يف  �شات  �لياه  جناح  لزو�ر  �شتتاح  �الأوىل  وللمرة    .2013
معر�ض كاب�شات �إمكانية �الختبار �لفعلي خلدمة ياه كليك 
�أح��دث حلول  باأنف�شهم على نحو مبا�شر  ي�شهدون  ، بحيث 
�مل��ع��ق��ول��ة، عرب  �لتكلفة  ب��االإن��رتن��ت ذي  ب��رودب��ان��د  �ت�����ش��ال 
�أ�شلوب �الت�شال  Ka-Band �لتي غرت  تقنية �حلزمة 
�لف�شائي يف �لقطاع. و�إن و�شول تقنية Ka-Band ذ�ت 
�لتكلفة �ملنا�شبة �إىل �ملنطقة ي�شع خدمة �الت�شال باالإنرتنت 
عرب �الأقمار �ل�شناعية �أخر�ً يف متناول �ل�شركات �ل�شغرة 
و�مل�شتخدمني يف �ملنازل، ومل تعد حكر�ً على كربى �ل�شركات 

كما كان معتاد�ً يف قطاع �الت�شاالت �لف�شائية.
�أن��غ��وال و�أف��غ��ان�����ش��ت��ان و�لعر�ق  وب��ع��د �إط��الق��ه��ا �ل��ن��اج��ح يف 
ونيجريا وجنوب �إفريقيا، يت�شارع �الإقبال على خدمة ياه 
كليك لتغدو من �خلدمات �لتي ال غنى عنها يف �ملنطقة، نظر�ً 
و�ملوثوقية  �الت�شال  ك�شرعة  مهمة  مز�يا  من  به  تتمتع  ملا 
�حلاالت  بع�ض  يف  ت��ت��ج��اوز  و�ل��ت��ي  �الق��ت�����ش��ادي��ة،  و�لتكلفة 
�الأ�شو�ق.  ه��ذه  يف  حالياً  �مل��وج��ودة  �الأر�شية  �خلدمة  ج��ودة 
باالإنرتنت  �ل�شرعة  عالية  �ت�شاالت  كليك خدمة  ياه  توفر 
�مل�شتخدمني  حاجة  ت�شتد  و�لتي  �ل�شناعية،  �الأق��م��ار  عرب 
و�ملناطق  و�لريفية  �حل�شرية  �ملجتمعات  خمتلف  يف  �إليها 
و�إفريقيا وو�شط وجنوب  �الأو�شط  �ل�شرق  �أنحاء  �لنائية يف 
غ���رب �آ���ش��ي��ا. وق���د مت ط���رح 25 �أل���ف ج��ه��از �ت�����ش��ال خالل 
�الأ�شو�ق  يف  �خل��دم��ة  �إط���الق  م��ن  �الأوىل  �لثالثة  �الأ���ش��ه��ر 
يف  �شات  �لياه  م�شاركة  على  وتعليقاً  �مل�شتهدفة.  �لرئي�شية 

�لتنفيذي  �لرئي�ض  �أح��م��د،  �شوكت  ق��ال  كاب�شات،  معر�ض 
ن�شارك  م��رة  �أول  ه��ذه  �ل�شركة:  ل��دى  �لتجارية  لل�شوؤون 
فيها مبعر�ض كاب�شات بعد طرح خدمة ياه كليك  فعلياً يف 
�الأ�شو�ق. ونحن ندعو جمتمع �لعاملني يف قطاع �الت�شاالت 
�لف�شائية و�لعمالء �ملهتمني لزيارتنا وجتربة �ملنتج �لذي 
كانو� ينتظرونه بفارغ �ل�شرب منذ �إطالق �شركة �لياه �شات 
معر�ض  ميثل   .2012 �أبريل  يف   Y1B قمرها �ل�شناعي
�حلاليني  بعمالئنا  �ملبا�شر  لاللتقاء  ر�ئعة  فر�شة  كاب�شات 
متكنا  �أن��ن��ا  �ل�شنة  ه��ذه  نعلن  �أن  وي�شعدنا  و�مل�شتقبليني، 
م��ن �ل��وف��اء ب��وع��دن��ا يف ت��وف��ر �أح���دث خ��دم��ات �الت�شاالت 
�ملعر�ض  لنا  ويوفر  �ملنطقة.  يف  للم�شتخدمني  �لف�شائية 
مبا   ،2013 لعام  خططنا  ومناق�شة  عر�ض  فر�شة  �أي�شاً 
يف ذلك �شبكة �شركائنا من مزودي �خلدمة �ملحليني �لذين 
ي�شاعدون يف حتقيق طموحنا بن�شر خدمة ياه كليك  ب�شكل 
�ملمتدة  �ل�شناعية  �أقمارنا  تغطية  منطقة  �أنحاء  يف  كامل 
�لت�شغيل  قيد  كليك   ي��اه  خدمة  �شتكون   . �شوقاً   28 ع��رب 
�لكامل يف �أرجاء منطقة �لتغطية بنهاية �لعام 2013، من 

خالل �شر�كتنا مع 30 مزود خدمة حملي.
ب���رودب���ان���د  �������ش�����رت�ك  ت����وف����ر خ���ط���ط  �إىل  وب����االإ�����ش����اف����ة 
باالإنرتنت عرب �الأقمار �ل�شناعية، كخدمة �ت�شال �أ�شا�شية 
�حلكومية  و�لهيئات  و�ل�شركات  �مل��ن��ازل  يف  للم�شتخدمني 
و�ملنظمات غر �حلكومية، يف �ملناطق �ملفتقرة �إىل خدمات 
�أي�شاً  متثل  كليك   ي��اه  ف��اإن  ب��االإن��رتن��ت،  �ل�شريع  �الت�شال 
ميكنها  ال  �لتي  للموؤ�ش�شات  م�شمم  �حتياطي  �ت�شال  حل 
�شبب  الأي  باالإنرتنت،  �مل�شتمر  �الت�شال  بفقد�ن  �ملجازفة 
نتيجة  �لرئي�شية لديهم  كان، يف حال تعطل قناة �الت�شال 
تعطل  �أو  �لتخريب،  �أعمال  �أو  مثاًل،  �لبحري  �لكابل  قطع 

�ل�شبكة، �أو �ختناقها بحركة �ملرور.
ت��ع��ر���ض �ل�����ش��رك��ة يف ك��اب�����ش��ات �أي�����ش��اً خ��دم��ة ي���اه كليك غو 
�ت�شال  ن���ظ���ام  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����ي   ،  YahClick Go
�ت�شال  خ��دم��ة  لتوفر  �شيارة  �شطح  على  يو�شع  ف�شائي 
�شيارة  �إليه  تنتقل  مكان  �أي  يف  ف��ور�ً  باالإنرتنت  برودباند 

�الت�����ش��ال، خل��دم��ة ���ش��رك��ات �ل��ب��ث �ل��ت��ل��ف��زي��وين و�الإذ�ع�����ي 
و�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��ج��اري��ة و�ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة، ب���ل وحتى 
�ل�شيد  �أو  للتخييم  رحالتهم  خ��الل  �الأف���ر�د  �مل�شتخدمني 
�أقل  �لنائية. متتاز خدمة ياه كليك غو  بتكلفة  يف �ملناطق 
مقارنة  �ملنقولة  �لبيانات  من  �لو�حد  للجيجابايت  بكثر 
بالتقنيات �الأخرى �ملوجودة حالياً، وبذلك فهي بديل مثايل 
لتلك �لتقنيات �لتي غالباً ما ال تفي بالطلب �أو ال ميكنها 
�الرتقاء �إىل �شرعات ومتطلبات �الت�شال من �أجل عمليات 

تنزيل �لبيانات �أو رفعها.
م�شاهدة  �الإع��الم��ي��ني  م��ن  كاب�شات  معر�ض  ل���زو�ر  ميكن 
ي���اه كليك غو  �ل��ف�����ش��ائ��ي ع��رب خ��دم��ة  جت��رب��ة ح��ي��ة للنقل 
�شات. ت�شاعد خدمة  �لياه  من�شة  يف   YahClick Go
ياه كليك غو YahClick Go �شركات �لبث على تقليل 
تكاليف �لنقل �لف�شائي، وجتنب �لفو�تر �ملرتفعة من خالل 
�ال�شرت�ك بباقات بيانات حمددة م�شبقة �لدفع، و�الت�شال 
�إليه، دون �حلاجة حلجز  ينتقلون  �أي مكان  باالإنرتنت، يف 
حزمة عري�شة م�شبقاً �أو تخمني �ملوعد و�لوقت �لالزمني، 
�ل��دف��ع فقط  �ل��ب��ث م��ن خ��الل  �ل��ت��ام لتكاليف  م��ع �ل�شبط 

مقابل �لبيانات �مل�شتهلكة فعلياً، ولي�ض لوقت �النتظار.
ت��ب��ث خ��دم��ة ي���اه ك��ل��ي��ك  ع���رب ق��م��ر �ل���ي���اه ���ش��ات �ل�شناعي 
تقنية  يوظف  �ملنطقة  يف  �شناعي  قمر  �أول  وه��و   ،Y1B
حزمة  عرب  �لنطاق  �لو��شعة  و�ل��رتدد�ت  �ملتعددة  �الإ�شار�ت 
يعاد  ح��ي��ث   ، ج����د�ً  �حل��دي��ث��ة   KA-BANDلرتدد�ت�
��شتخد�م �لرتدد�ت ذ�تها لتحقيق �لكفاءة �لق�شوى لطيف 
�لرتدد�ت وتخفي�ض تكلفة �الت�شال �لف�شائي. وتتيح تقنية 
�الإ�شار�ت �ملتعددة تو�فر قوة �إ�شارة �أكرب للم�شتخدمني على 
�الأر���ض، ما ميّكن �مل�شرتكني من ��شتخد�م �شحون القطة 
�شغرة �حلجم، وبالتايل تقليل تكاليف �لتجهيز�ت و�أجور 
 ،Y1B لرتكيب و�ل�شيانة. ومنذ �إطالق �لقمر �ل�شناعي�
وتقييم  �أد�ء  الخ��ت��ب��ار�ت  بالكامل  كليك   ي��اه  ن��ظ��ام  خ�شع 
�أق�شى  حتقيق  على  وقدرته  �ملنتج  جهوزية  ل�شمان  �شاملة 

قدر من �الأد�ء.

الياه �شات تعر�س اأحدث مبتكراتها يف معر�س كاب�شات اإجناز الربط بني جمارك دبي والإمارات 
لل�شحن اجلوي عرب قناة الأعمال الإلكرتونية

•• دبي -وام:

طورت جمارك دبي نظامها �الإلكرتوين ملخال�شة �ل�شحن ليبد�أ تلقي بيانات �ل�شحنات �جلوية �ل�شادرة عن �الإمار�ت 
ت�شهل على  �لتي  2 جي  بي  �الإلكرتونية  �الأع��م��ال  قناة  �الإم���ار�ت - عرب  �ل�شحن لطر�ن  ذر�ع   - �جل��وي  لل�شحن 
2 . وقال جمعة �لغيث  �ملتعاملني بال�شحنات �لكبرة �الت�شال �ملبا�شر بالنظام �اللكرتوين جلمارك دبي مر�شال 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتطوير �جلمركي يف جمارك دبي..�إن عمليات �لتطوير �مل�شتمرة �لتي جتريها جمارك دبي 
هدفها حت�شني جودة �خلدمات �ملقدمة من خالل �خت�شار �إجر�ء�ت تخلي�ض �ل�شحنات و�إمتامها بالكامل بو��شطة 
ممكن.  وق��ت  �أ���ش��رع  يف  لل�شحنات  و�لت�شدير  �ال�شتر�د  كلفة  تخفي�ض  للمتعاملني  يتيح  ما  �الل��ك��رتوين  �لنظام 
و�أو�شح �أن تهيئة قناة �الأعمال �الإلكرتونية لتبادل بيانات �ل�شحنات �جلوية �ل�شادرة عن �الإمار�ت لل�شحن �جلوي 
�شيمكن جمارك دبي من مطابقة �ل�شحنات مع �ملعلومات �لو�ردة عنها يف بيانات وكاالت �ل�شحن من جهة وبيانات 
�إف�شاح �ملتعاملني عن �لب�شائع يف تلك �ل�شحنات من جهة �أخرى وهذ� �شيوفر مز�يا كبرة لكل �الأط��ر�ف �بتد�ء 
�الأد�ء  زي��ادة كفاءة  �إىل  �ملنافذ �جلوية و�شوال  �ل�شحن وم�شغلي  �ملتعاملني م��رور� ب�شركات �لطر�ن ووك��االت  من 
جلمارك دبي. و�أو�شح �أن �لربط عرب قناة �الأعمال �الإلكرتونية بني جمارك دبي و�الإمار�ت لل�شحن �جلوي يحقق 
.. فو�ئد مهمة للمتعاملني يف مقدمتها �إجناز عملية مطابقة �ل�شحنات باأ�شرع وقت ممكن ما ي�شاهم يف ت�شريع 
�لتطوير �جلديد يف برنامج  �أن  �إىل  و�أ�شار   . �ل�شحن �جلوي  �لب�شائع وهو ما يتوخاه عادة م�شتخدمي  خمال�شة 
�ملخال�شة �الإلكرتوين يتيح �كت�شاف �الختالفات �ملوجودة بني �لب�شائع و�ملعلومات �ملدرجة عنها يف �لبيان �جلمركي 
�لكرتونيا كما ميكن �شركات �لطر�ن ووكاالت �ل�شحن وم�شغلي �ملنافذ �جلوية من تب�شيط و ت�شهيل عمليات �إعادة 
جتنيها  �لتي  �لفو�ئد  �إن  �لغيث  وق��ال  لل�شحنات.  �ملبا�شرة  �ملطابقة  خالل  من  وذل��ك  �لرت�نزيت  لب�شائع  �ل�شحن 
جمارك دبي من هذ� �لربط متعددة فهو يدعم جهودها للو�شول �إىل �لتطبيق �لكامل ملتطلبات قانون �جلمارك 
�ملوحد لدول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ويوفر حتكم ومتابعة �أف�شل حلركة �شل�شلة �لتوريد �لتجاري 
�الير�د�ت  �شبط  هو  ذل��ك  من  و�الأه��م  للمعلومات  �اللكرتونية  �ملطابقة  خ��الل  من  �ملخاطر  حتديد  �شيتم  حيث 
وحمايتها بالكامل من �حتماالت �لتهرب �ل�شريبي عرب �شمان تطابق �لب�شائع مع بيان �ل�شحنة و�إقر�ر �ملتعامل 
وتقرير وكالة �ل�شحن. و�أ�شاف �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتطوير �جلمركي يف جمارك دبي �أنه ميكن عرب ت�شريع 
تبادل �ملعلومات زيادة �الإير�د�ت من ��شرتد�د ر�شوم �جلمارك عن �ل�شحنات غر �مل�شتلمة و�لتي يوؤمن هذ� �لنظام 
حتديدها بدقة و�إخ�شاعها �شريعا �إىل �الج��ر�ء�ت �ملتبعة لتح�شيل قيمتها وي�شمن..كذلك �لتدقيق على ب�شائع 
�لرت�نزيت �لتي يعاد �شحنها من دبي للتاأكد من �أن �لر�شوم �لتي ي�شرتدها �ملتعاملني عن تلك �ل�شحنات م�شاويه 

مل�شتحقاتهم. 
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ال  دول��ة  توجد  و�ملرت�بطة  �ملت�شابكة  �أوروب���ا  و�شط  يف 
�لت�شابك هذه مع �الآخرين. فهي  تز�ل تقاوم م�شاألة 
يتوق  وال  �الأم����ور،  م��ن  كثر  ع��ن غرها يف  متقدمة 
�شعبها بالتايل الأن ي�شبح �أوروبياً، طاملا �أنه �شوي�شري. 
لكن على �لرغم من �أن �شوي�شر� و�حدة من �أثرى دول 
�لعامل، فاإنه ممنوع فيها منعاً باتاً �الإ�شر�ف، �إن كان يف 

�الأمو�ل �أو �لطعام.

تناول الطعام حتى النهاية
يف �شوي�شر� يكرهون �الإ�شر�ف، لذلك فاإنهم من حيث 
�ملبد�أ ال يعيدون �لطعام �لذي مل يتم �أكله. و�إذ� فعلتم 
ذلك عن طريق �ل�شدفة، فا�شتعدو� لنظر�ت �شارمة 

من قبل �لنادلني يف �ملطعم.
)عندما يذهب �لنا�ض �إىل �ملطعم، فاإن �ملبد�أ �لذي يتم 
�لتقيد به هو تناول كل ما هو موجود يف �ل�شحن(، كما 
�إح��دى �لنادالت يف زي��ورخ. ذلك لي�ض مرتبطاً  تف�شر 
فقط بارتفاع �شعر �لطعام يف مطاعم �شوي�شر�، بل يف 
�الحرت�م �لذي يوليه �لنا�ض للمو�د �لغذ�ئية. فزر�عة 
�ملنتجات �لزر�عية يف بلد جبلي �لطابع كان يعترب من 
�ل�شوي�شريون  ي�شعر  ولذلك  د�ئ��م��اً،  �ل�شعبة  �الأم���ور 

باالحرت�م جتاه �لطعام وياأكلون كل �شيء.

اعتماد على ال�شندويت�شات
لكن ذلك ال يعني �أن �لنا�ض ي�شرفون يف �الأكل ب�شكل 
فاإنهم  �ملطعم  �إىل  يذهبون  عندما  بالطبع،  م�شتمر. 
�أو  �لغد�ء  طعام  تناول  م�شاألة  لكن  �شيء،  كل  ياأكلون 

�لع�شاء يف �ملطاعم ال تعترب �أمر�ً عادياً. 
طعام  لتناول  �ملطاعم  �إىل  هنا  �لنا�ض  يذهب  )قّلما 
�ل����غ����د�ء، ف��ه��م ي��ع��ت��م��دون يف غ���ال���ب �الأح����ي����ان على 
�شيما  ال  �خل���ارج،  يف  يتناولونها  �لتي  �ل�شندويت�شات 
خالل  �ل��د�خ��ل  ويف  و�ل�شيف،  �لربيع  ف�شلي  خ��الل 
�إىل  يخرجون  �مل�شارف  موظفو  حتى  �ل�شتاء.  ف�شل 
ثم  �حل��دي��ق��ة،  يف  ياأكلونه  �شندوي�ض  ل�����ش��ر�ء  �ل�����ش��ارع 
�ملوظفني  �أحد  �لعمل(، كما ي�شف  �إىل مكان  يعودون 
يعّرجون خالل  من زمالئه  �أن كثر�ً  ي�شيف،  �ل��ذي 
�لظهر،  �مل�شبح، وحتديد�ً يف فرتة  �إىل  �ل�شيف  ف�شل 
حيث ي�شبحون لفرتة ق�شرة ثم ياأكلون �ل�شندوي�ض 

ويعودون فور�ً �إىل �لعمل. 

وكيف هي �الأمور خالل فرتة �ل�شتاء؟ معظم �ل�شركات 
للمدخنني  �أح���ي���ان���اً  )ت���ك���ون  ع���ادي���ة  غ���رف���اً  تخ�ش�ض 
�أي�شاً(، حيث يجل�ض �ملوظفون خالل ��شرت�حة �لظهر 
�شابه،  وما  �جلريدة  وق��ر�ءة  بال�شندوي�ض  لال�شتمتاع 
وم��ن ث��م ي��ع��ودون �إىل �ل��ع��م��ل. وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن 
�شوي�شر� دولة ثرية، فاإن �لنا�ض فيها يت�شرفون ب�شكل 

عقالين جد�ً ومتو��شع.
�أي�شاً،  ت��ظ��ه��ر،  لل�شوي�شريني  �مل��م��ي��زة  و�خل�����ش��ائ�����ض 
ت���ر�ه���م يف�شلون  ح��ي��ث  �ل��ت�����ش��وق،  ع��م��ل��ي��ات  خ����الل 
�ملنتجات �ملحلية على �لرغم من �أنها تكون عادة �أغلى 
من �ملنتجات �الأجنبية. و�ملفارقة هي �أن �ملال ال يلعب 
دور�ً رئي�شياً يف هذ� �ل�شياق، بل �ل�شعور �لوطني �لذي 

يعترب مهماً بالن�شبة لهم. 

الوقت �شّيدهم
ومثلما ال يتم �الإ�شر�ف يف �لطعام، فاإن �الأمر �ملتعارف 
عليه يف �شوي�شر�، �أي�شاً، هو �اللتز�م باملو�عيد وبدقة 
�لنقل  و���ش��ائ��ل  على  �أي�����ش��اً،  ي�����ش��ري،  وه���ذ�  متناهية. 

�لعام. 

يف هذ� �الأمر جتربة الأحد ع�شاق �ل�شفر، حيث يقول: 
)عندما كنُت الأول مرة يف �شوي�شر�، كان علّي �أن �أبّدل 
بني ثالثة قطار�ت خالل رحلة �لعودة لكي �أ�شل �إىل 
بالهلع  �شعرت  �جل���دول  �إىل  ن��ظ��رُت  وعندما  �مل��ط��ار. 
كانت  و�آخ��ر  �مل�شموحة بني قطار  �النتقال  ف��رتة  الأن 
ترت�وح بني ثالث �أو �أربع دقائق فقط، وخفُت بالتايل 
من �حتمال �أن يتاأخر �أحد �لقطار�ت، الأنني لن �أمتكن 
كانت  �لتي  �ل�شيدة  �إىل  بالطائرة، جل��اأُت  �للحاق  من 
�إيّل  ن��ظ��رت  لكنها  ذل���ك،  ع��ن  و�شاألتها  �ل��ت��ذ�ك��ر  تبيع 
نظرة ��شتغر�ب ومل تفهم عن �أي تاأخر �أحتدث. كانت 
حمقة فعاًل، الأن جميع �لقطار�ت و�شلت �إىل نقطتها 

يف �لوقت �ملحدد متاماً(. 
�ل�شوي�شرية  �حلديدية  �ل�شكك  بتفا�شيل  و�لعارفون 
�ملبالغة  من  بقليل  يت�شم  ت�شاوؤاًل  ذل��ك  �إىل  ي�شيفون 
�ل���ط���ري���ف���ة ع����ن �ل�����ف�����ارق ب����ني �ل���ق�������ش���م���ني �الأمل�������اين 
و�لفر�نكوفوين من �شوي�شر� يف ما يخ�ض �لقطار�ت، 
�الأول  �لق�شم  �لتايل: )يف  �ل�شكل  �الإجابة على  فتاأتي 
ت�شر �لقطار�ت بدقة متناهية. �أما يف �لثانية، فاإنها 

قد تتاأخر لدقيقة و�حدة(.

التعدد املتكامل لّلغات 
ون�شيف �إىل ما �شبق خا�شة بارزة �أخرى. فال�شوي�شري 
�أن���ا ال  )�أع����ذرين،  ي��ق��ول ملحدثه  �مل��ث��ال ال  �شبيل  على 
باللغة  معه  تتحدثو�  مل  �إذ�  بالطبع  ه��ذ�  �أف��ه��م��ك(، 
�أن  �أم���ر ال ي�شدق ف��ع��اًل، لكن ي��ب��دو  �ل��ع��رب��ي��ة. وه���ذ� 
لغات  خم�ض  �أو  �أرب��ع  يتحدثون  �ل�شوي�شريني  جميع 
بلغتهم  �الأمركيون  يكتفي  وللمقارنة،  و�حدة.  دفعة 
�ملعقدة  �شوي�شر�  لكن  �لعامل،  يف  للتجول  �الإنكليزية 
ترّبي  �أن  يبدو  ما  على  حت��اول  �للغوية،  �لناحية  من 

�أجيااًل من �ملو�طنني متعددي �للغات. 
و�لفرن�شية  �الأمل����ان����ي����ة  ه����ي  ه���ن���ا  �مل���ع���ت���م���دة  �ل���ل���غ���ات 
و�الإيطالية، وهي لغات يتقنها كل �شوي�شري تقريباً، 
الأنه �إذ� ولد يف �لق�شم �الأملاين يختار �للغة �لفرن�شية 
�أن  كما  �شحيح.  و�لعك�ض  �مل��در���ش��ة،  يف  �أ�شا�شية  كلغة 
�للغة  يتقنون  �ل�شوي�شريني  م��ن  �لعظمى  �الأغلبية 

�الإنكليزية، وكثر منهم �للغة �الأ�شبانية، �أي�شاً.
وبالتايل  ���ش��غ��رة،  لغوية  معجزة  ب�شاطة  بكل  �إن��ه��ا 
�أال يكون �ل�شائح غر قادر على  لن يكون من �ملمكن 
�لتفاهم مع �أي �شخ�ض. �أ�شف �إىل ذلك �أن �ملعلومات 
�الأملانية  ب��ال��ل��غ��ات  ت��ك��ون  �ل���ق���ط���ار�ت  ت����وزع يف  �ل��ت��ي 

و�لفرن�شية و�الإيطالية و�الإنكليزية.

النظافة اأواًل واأخريًا
لي�ض  ببالدهم،  بالفخر  �ل�شوي�شريني  جميع  ي�شعر 
ب�شبب �جلمال �الأخاذ لطبيعتها، بل ب�شبب نظافتها. 
�أن ي�شمح لنف�شه برمي ورقة  فال ميكن الأي �شخ�ض 
�شغرة �أو �أي نوع من �لنفايات �الأخرى على �الأر�ض، 
مهوو�شون  ك��اأن��ه��م  ي���ب���دون  �ل�����ش��وي�����ش��ري��ني  وج��م��ي��ع 

بالنظافة و�لنظام.
�أ�شف �إىل ذلك حقيقة �أن �شوي�شر� حت�شل على �أكرث 
لهذ�  �لبديلة،  �ملائية  �مل�شادر  من  طاقتها  ثلثي  من 
�ل�شبب تتمتع �لبيئة هنا بحالة ر�ئعة. ومياه �شوي�شر� 
دل��ي��ل و����ش��ح ع��ل��ى ذل����ك: ف��امل��ي��اه �مل���وج���ودة يف �آالف 
لل�شرب،  �لبالد �شاحلة  �أرج��اء  �ملنت�شرة يف  �لبحر�ت 
على �لرغم من �أن �لنا�ض ي�شبحون فيها ب�شكل عادي، 
وعلى �لرغم من �أن بو�خر �لنقل جتوبها من وقت �إىل 

�آخر.

هل فكرت من قبل �أين يذهب �لطعام بعد دخوله من فمك؟ وما هى �لرحلة 
�لتى مير بها د�خل ج�شمك ؟، لن حتتاج �إىل �ل�شوؤ�ل بعد �الآن فقط �أذهب 
�إىل بلجيكا وتعرف على فندق كا�شنز، حيث يعترب و�حد�ً من �أكرث �لفنادق 
متيز�ً فى �ملنطقة ب�شكله �لذى ي�شبه �جلهاز �له�شمى لالإن�شان من �خلارج 

و�الأمعاء و�لقنو�ت �ملر�رية و�لقولون من �لد�خل.

و يقع فندق ( كا�شنز ( على جزيرة �شغرة بني �أنتويرب وغنت فى فالندرز 
للغو�ض  بلجيكا وينزل فيه يومياً ع�شر�ت �ل�شائحون ممن جاوؤو� خ�شي�شاً 
فى هذه �لتجربة �لفريدة و�أخذ مكانهم من �جلاز �له�شمى �لذى ميثله هذ� 
�لفندق �لغريب. كما �شمم �لفندق �لطبيب ( لي�شوت جوب )�لذى قرر و ( 
جرت فول ( �شاحب �لفندق جتربة ت�شميم غريب وفريد من نوعه يجذب 

�ل�شائحون للفندق �أكرث حتى من �ملكن �ملحيط به.
ويقول )فول( فى حو�ره مع موقع �ل� ( �أوديتى �شنرت�ل ): ( �أنا عا�شق للفنون 
فى  بالغر�بة  �شعرت  �لت�شميم  ه��ذ�  ج��وب  عليه  ط��رف  وعندما  �لت�شكيلية 
بد�ية �الأمر، لكنى قررت تنفيذه بعد �أن �أدركت �أن �لت�شميم �لفريد للفندق 
�شيجذب �لنا�ض �إليه بالتاأكيد ب�شبب �ختالفه عن حميع �لفنادق �الأخرى فى 

�ملنطقة ورمبا فى �لعامل كله ).
�لنوم فى  �لفندق يف�شلون  زو�ر  �أن  و�أ�شاف �شاحب فندق )كا�شنز( موؤكد�ً 
فى  �ملوجودة  �البتعاد عن �حلجر�ت  منهم  �لعديد  ويطلب  �الأمعاء  منطقة 
فتحة �ل�شرج، و�أ�شار �إىل �أن �ملنطقة يرتدد عليها 20 �ألف �شائح تقريباً كل 

عام يطلب �أكرث من ن�شفهم �الإقامة بفندقه.

لكل �شعب من �شعوب الدنيا عاداته وتقاليده التي متيزه عن غريه، فما يعترب مقبوال يف بلد ما قد يكون م�شتهجنا يف اآخر، فاذا كنت تريد مثال زيارة فرن�شا 
اأو ايطاليا اأو ا�شبانيا اأو �شوي�شرا، اأو غريها من الدول، تعرف اأوال على ما ال ميكن الأهلها ان يفعلوه، حتى تتجنب االحراج ومت�شي اجازتك بخري و�شالم.

فندق بلجيكى على �شكل اجلهاز اله�شمى!

ما ال ميكن لل�شوي�شري اأن يفعله اأبدًا

ل ف�شالت طعام.. اأو�شاخ.. اأو تاأخري

حجر نيزكي من املريخ يحتوي 
على كمية كبرية من املياه

 
عرث  �ملريخ  من  نيزكياً  حجر�ً  �إن  )نا�شا(،  �الأمريكية  �لف�شاء  وكالة  قالت 
عليه يف �ل�شحر�ء �ملغربية يحتوي على كمية كبرة من �ملياه ت�شاوي حو�يل 

نيزكية �أخرى.  �أحجار  يف  عليها  عرث  �لتي  �لكمية  مر�ت   10
�لنيزكي  �حلجر  در��شة  يف  ع��ام  نحو  ق�شو�  �لعلماء  �أن  )نا�شا(  و�أو�شحت 
�لذي �أطلق عليه ��شم )�شمال غرب �فريقيا 7034( و�لذي عرث عليه عام 

�لكربى.  �ل�شحر�ء  يف   2011
2.1 مليار �شنة خالل بد�ية �ملرحلة  �أن �لنيزك ت�شكل قبل  و�أفاد �لعلماء 

�جليولوجية �الأكرث ع�شرية على �ملريخ. 
عمر  �إن  �شولت،  ميت�ض  )نا�شا(  يف  �مل��ري��خ  ��شتك�شاف  برنامج  ع�شو  وق��ال 
�لنيزكية  �الأح��ج��ار  �أق��دم بكثر من كافة  الأن��ه  �لنيزكي مهم ج��د�ً  �حلجر 

�ملريخية �الأخر. 
و�أ�شاف لدينا �ليوم دليل حول جزء من تاريخ �ملريخ يف مرحلة دقيقة من 

تطوره. 
ويتكون �حلجر �لنيزكي من خاليا بازلتية من�شهرة نتيجة فور�ن بركاين 
جتمدت بعد ذلك، كما �نه يحتوي على ن�شبة ماء �كرب بع�شرة ��شعاف عن 

�ي حجر نيزكي �آخر. 
ويعتقد �أن �ملاء جاء من �لتفاعل بني �حلمم �لربكانية �لتي بردت مع �ملياه 

�ملوجودة يف ق�شرة �ملريخ. 
ويوجد لدى �لعلماء �كرث من 100 حجر نيزكي جاءت من �ملريخ بعدما 
حتى  �ل�شنو�ت  ملاليني  �لف�شاء  يف  و�شافرت  �شهب  �أو  ن��ي��ازك  ب��ه  �رتطمت 

و�شلت �ىل كوكب �الأر�ض.
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وهي  غامن،  وعال  ولبلبة  حميدة  حممود  مع   )2009( اتقابلنا(  ما  )يوم  اآخرها  اأفالم  ع�شرة  وحواىل  درامية  اأعمال  ر�شيدها  يف 
تتابع اليوم م�شوارها الفني بزخم عرب اختيار اأعمال م�شتوحاة من الواقع الذي تعي�شه البالد العربية من ثورات واأزمات غريها. 
اإنها الفنانة غادة اإبراهيم التي ت�شتعد لت�شوير م�شل�شل )فتاة من ال�شرق(، وفيلم جديد حول الق�شية الفل�شطينية.  حول اأعمالها 

اجلديدة وتكرميها يف حفلة تن�شيط ال�شياحة يف الغردقة كان معها هذا احلوار:

حت�شر لفيلم روائي طويل يتمحور حول الق�شية الفل�شطينية

غادة اإبراهيم: املناخ العام يفر�س الدراما ال�شيا�شية 

ي�شرا اللوزي يف )اآدم وجميلة(
ت�شارك �لفنانة ي�شر� �للوزي �لفنان ح�شني �المام يف بطولة )�آدم وجميلة( 

�لذي بد�أ ت�شوير موؤخر�. 
وتدور �أحد�ثه يف �طار رومان�شي �جتماعي حول فتاة يتيمة، متخذ�ً �شكل 
�لدر�ما �لرتكية �لتي حققت يف م�شر جناحاً كبر�ً خالل �لفرتة �حلالية. 
و�مل�شل�شل من تاأليف فد�ء �ل�شندويلي، و�خر�ج �أحمد �شمر فرج، وبطولة 
�لفنانني: ح�شن �لرد�د، وي�شر� �للوزي، وبثينة ر�شو�ن، ح�شني �المام ��شافة 

�ىل 86 ممثاًل.

اإميان العا�شي ت�شارك يف )الركني(
بطولة  يف  �مل�شاركة  على  مو�فقتها  �لعا�شي،  �مي��ان  �ل�شابة  �لفنانة  �أب��دت 
م�شل�شل )�لركني( �لذي �شيعر�ض خالل رم�شان �ملقبل، لتقدم دور �لبطولة 
�لن�شائية منا�شفة مع مي�ض حمد�ن فيما يقوم بالبطولة �لرجالية �لفنان 

�ل�شاب حممود عبد�ملغني.
ُر�شح لبطولة �مل�شل�شل �أي�شا كل من كارولني خليل، �أحمد خليل.

ي�شتعد �ملغني خالد �شليم حالياً لبدء عمليات ت�شوير دوره يف م�شل�شل )حكاية 
حياة(، �أمام �ملمثلة غادة عبد �لر�زق وطارق لطفي ورز�ن مغربي و�أحمد ز�هر 
�لذي  يحيى  دور  �مل�شل�شل  �شليم يف  يج�شد  وروجينا، حيث  وحممود �جلندي 
ينتمي الأ�شرة مي�شورة �حلال، �ال �أنه يتعر�ض ملجموعة من �الأزمات �ملتالحقة 
خالل �ل�شياق �لدر�مي للم�شل�شل، علماً باأن �شليم لن يقوم خالد بالغناء د�خل 
�لعمل، �لذي �شيتوىل �خر�جه حممد �شامي، و�منا �شيكتفي بالتمثيل فقط. 
�إىل ذلك، اليز�ل �شليم يعمل على �النتهاء من �ألبومه �لغنائي �جلديد �لذي 
مل يحدد بعد موعد�ً لطرحه يف �الأ�شو�ق، و�أفادت �الأنباء باأن �شليم قد ��شتقر 
حتى �الن على 8 �أغنيات من �ملقرر �أن ي�شمها �الألبوم �لذي تعاون فيه مع بهاء 
حممد  مدين،  حم�شن،  كرمي  رحيم،  حممد  �جلندي،  �أحمد  حممد،  �لدين 
باهي، مدحت خمي�ض، �أحمد �شعتوت، عزيز �ل�شافعي وغرهم. يذكر �أن �شليم 
كان قد �أعلن �أخر�ً عن نيته ت�شوير كليب جديد يعيد فيه �أغنية )على بايل( 
فيها  �ملقاطع  بع�ض  بتغير  قام  �أن��ه  �إىل  و�أ�شار  �الأيوبي،  عايدة  قدمتها  �لتي 

لتتنا�شب مع �الأحد�ث �جلارية يف م�شر.

خالد �شليم
 يف )حكاية حياة(

تن�شيط �ل�شياحة يف �لغردقة؟ حفلة  يف  م�شاركتك  تقيمني  • كيف 
�أعمايل  جممل  ع��ن  عليه  ح�شلت  �ل��ذي  وبالتكرمي  بح�شوري،  �شعدت   -
�لفنية، وهو د�فع الأي فنان لتقدمي �الأف�شل و�حلفاظ على م�شتو�ه �لفني 

يف �ختيار �الأدو�ر �لتي يقدمها.
كنت تعلمني �أن حزب )�حلرية و�لعد�لة( �أحد �لرعاة؟ • هل 

- �إطالقاً ومل تخربنا �الإد�رة بذلك، لعلمها باأنها �إذ� �أخربت �لفنانني فلن 
يح�شر �أح��د، �إمن��ا كان �الأج��در بها �إخبارنا وت��رك �الأم��ر لنا، �إم��ا نو�فق �أو 

نرف�ض.
�شرتف�شني؟ كنت  • وهل 

�لفنانني وال يوفر و�شيلة الإبعاد �جلمهور  بالتاأكيد الأن �حلزب يحارب    -
عنهم، لذ� رف�شت ��شتالم �جلائزة من ممثل �الإخو�ن، وطلبت من د. �شريف 

جاد، رئي�ض �ملركز �لثقايف �لرو�شي، تقدميها يل.
�ل�شرق(. من  )فتاة  عن  • �أخربينا 

�إنتاج  �إخر�ج عبد �حلي مطر�وي،  �أحمد،  �أحمد علي  - �مل�شل�شل من تاأليف 
�إ�شماعيل و�شركة )�شوت �لقاهرة(، بطولة:  قطاع �الإنتاج �للبناين وه�شام 

نور، يا�شر جالل، لطفي لبيب...
�مل�شرية  �مل��خ��اب��ر�ت  م��ل��ف  م��ن  ق�����ش��ة حقيقية  م��ن  م�����ش��ت��وح��اة  �الأح������د�ث 
�الإ�شر�ئيلية جرت بني 1956 و1972، ومل نحدث �أي تغير�ت يف �لن�ض 

حتى �الأ�شماء هي نف�شها �ملوجودة يف �مللف.
فيه؟ دورك  • ما 

بعد  لبنان  �إىل  فيينا  م��ن  تعود  �أردن��ي��ة  فتاة  )خديجة(  �شخ�شية  -�أج�شد 
جتنيدها للتج�ش�ض على �لقيادة �لفل�شطينية.

�الأردنية؟ �للهجة  �إتقان  يف  �شعوبة  و�جهت  • هل 
�أجيد �لتحدث بلهجات عدة منها: �الأردنية و�ملغربية و�ل�شورية  - ال، فاأنا 
�أن  كما  خمتلفة،  عربية  دول  م��ن  الأ�شخا�ض  �شد�قتي  بحكم  و�خلليجية 
�شقيقتي م�شتقرة يف �شورية منذ �شنو�ت و�أزوره��ا با�شتمر�ر، وقد �شاعدين 
�مل�شل�شل  منها  فنية  �أع��م��ال  يف  و��شتغاللها  �للهجات  ه��ذه  �إت��ق��ان  يف  ذل��ك 

�خلليجي )�حلب �مل�شتحيل(.
م��ن ملف  م��اأخ��وذ  وه��و  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف  )�ل�شفعة(  م�شل�شل  ق��دم��ت   •
تعمدت  فهل  �لتجرية،  تكررين  �ليوم  و�أن��ِت  �أي�شاً،  �الإ�شر�ئيلية  �ملخابر�ت 

ذلك؟
�أثناء ت�شوير )�ل�شفعة(، ثم يختلف  �مل�شل�شل �جلديد  �أب��د�ً، وقعت عقد   -
�إ�شر�ئيلي  �أج�شد يف )�ل�شفعة( �شخ�شية �شابط مو�شاد  �لو�شع يف كليهما، 
يهودي، �أما يف )فتاة من �ل�شرق( فيتم جتنيدي ل�شالح هذ� �ملو�شاد، و�ل�شبه 

�لوحيد بينهما �أنهما ينتميان �إىل �حلقبة �لتاريخية نف�شها.
• هل تتوقعني �أن يحقق )فتاة من �ل�شرق( ن�شبة م�شاهدة مرتفعة يف ظل 

�الأجو�ء �ل�شيا�شية �لتي يعي�شها �مل�شريون؟
�أن �لدر�ما  �مل�شل�شالت، ومبا  - يفر�ض �ملناخ �لعام وجود هذه �لنوعية من 
�أن ن�شاهد هذ� �لو�قع يف �ل�شينما  �لو�قع فال بد من  �أحد�ثها من  ت�شتقي 

و�لتلفزيون وجماالت �لفن �ملختلفة.
كالمك �أن �أعماال عدة �شتعر�ض يف �شهر رم�شان جت�شد  من  نفهم  • هل 

هذ� �لو�قع بالذ�ت؟
- بالطبع، على �شبيل �ملثال م�شل�شل )�لد�عية( بطولة هاين �شالمة وب�شمة، 
للزعيم  )�ل��ع��ر�ف(  �شلفي،  د�عية  �شرة  حول  يتمحور  �لعدل،  جمال  �إنتاج 
عادل �إمام �لذي ال يخلو من �لطابع �ل�شيا�شي، و�إذ� �بتعد �أي عمل عن هذ� 

�لو�قع ف�شي�شعر �مل�شاهد باأنه ن�شاز لكونه يتناول �أحد�ثاً من كوكب �آخر.
�أدو�رك؟ تختارين  • كيف 

- �أتبع �أ�ش�شاً عدة منها: �أن يكون �لدور خمتلفاً، و�إذ� مت تكر�ره فيكون باأد�ء 
خمتلف وق�شة مغايرة، مثال ميكنني �أد�ء دور فتاة فل�شطينية �أكرث من مرة 

مع ق�شة خمتلفة عما قبلها.
• وماذ� عن حجم �لدور؟

- ال �أ�شرتط �أن تكون م�شاحته كبرة �أو �أن �أظهر يف عدد معني من �مل�شاهد، 
لكنها  �شئيلة  م�شاحتها  �أدو�ر�ً  �أوؤدي  �أنني  �لفنية  الأعمايل  �ملتابع  يالحظ 
�لعمل  ت��ك��ون م�شاركتي يف  �أي  يعنيني،  م��ا  وه���ذ�  �الأح����د�ث،  د�خ���ل  م��وؤث��رة 

مهمة.
• ما جديدك على �ل�شعيد �ل�شينمائي؟

ي��ت��م��ح��ور ح���ول �لق�شية  �أح�����ش��ر فيلم )5 دق���اي���ق( وه���و رو�ئ����ي ط��وي��ل   -
بني  ت�شويره  و�شيتم  �لفل�شطينية،  �لتحرير  منظمة  متويل  �لفل�شطينية، 

حدود غزة ومنطقة خان يون�ض.
�لت�شوير؟ يبد�أ  • متى 

�إ�شابة  ب�شبب  تاأجل  �أ�شبوعني، لكنه  �أن نبد�أ ت�شويره منذ  - كان يفرت�ض 
�أطلقت  �إذ  فيهما،  �إج��ر�ء جر�حة  �إىل  و��شطر�ره  بقذيفة يف عينيه  �ملخرج 

�لنر�ن على �ملنطقة �لتي ي�شكن فيها و�أثناء هروبه طالته قذيفة.
�حلادث؟ هذ�  بعد  غزة  �إىل  �لتوجه  تخ�شني  • �أال 

- �خلوف موجود يف �لبالد �لعربية كلها حتى م�شر، ال �شيما بعد حو�دث 
�لقطار�ت و�نهيار �لعقار�ت و�نت�شار �لبلطجة مع ��شتمر�ر �لتظاهر�ت.

�مل�شتقبل  ه��ل   ... �ل��ع��ر���ض  دور  ع��ل��ى  �جل��م��ه��ور  �إق���ب���ال  ع���دم  ظ��ل  يف   •
للتلفزيون بر�أيك؟

�ملو�طن  يعي�شه  �ل��ذي  �ل��ع��ام  فاملناخ  �ملتابعة،  درج��ة  يف  كالهما  يت�شاوى   -
�أ�شابه بحالة �كتئاب، لذ� يختار �لعمل �لذي ير�ه مالئماً حلالته  �لعربي 
�إير�د�ت  له  حتقق  بحيث  م�شمونة  م�شاهدته  عمل  يوجد  ال  ثم  �ملز�جية، 

مرتفعة.
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ه���ل ت��خ��اف��ني ع��ل��ى ح��ري��ة �لفن  �ل��ت��ق��ل��ب��ات  ه���ذه  ك���ل  • م���ع 

و�الإبد�ع؟
- بالتاأكيد، ال �أحد ينكر �أنه خالل �لعامني �ملا�شيني تر�جع �لفن ب�شكل غر 
و�لفنانون  �ملنتجون  ويقبع  مر�حله،  �أ�شو�أ  �لفني  �لو�شط  ويعي�ض  م�شبوق، 
�جلندي،  نادية  �لفنانة  بينهم:  من  فنية  �رتباطات  دون  من  منازلهم  يف 
ر��شي  خ��ان، حممد  �ل�شيد، حممد  عبد  د�ود  �الأع�����ش��ر،  ع��ادل  �مل��خ��رج��ون 

وغرهم كثرون.

�لذي يوجه �شالحه  �ملخرج  ي�شبه  �إذ  �الإب��د�ع،  �ل�شائد على  �ملناخ  ي�شاعد  ال 
نحو �لفنان ويطلب منه �لتمثيل، هذ� م�شتحيل الأن �لتمثيل يتطلب حالة 
نف�شية هادئة الإخر�ج �لدور كما ينبغي. و�إذ� كانت تون�ض �لتي فاجاأت �لعامل 
فيها  �ل�شينمائية  �لعر�ض  دور  حُت��رق  �ل��ث��ور�ت(  ب���)�أم  �شميت  حتى  بالثورة 

وُيقتل �لفنانون، فماذ� �شيحدث لنا يف م�شر؟!
ثورة  يف  �شاركت  فهل  �ل�شيا�شي،  بال�شاأن  �هتمامك  حديثك  من  يتبنّي   •

يناير؟  25
- �أعرب عن �آر�ئي �ل�شيا�شية عرب مو�قع �لتو��شل �الجتماعي �ملختلفة، ومل 
�أزعم مرة �أنني �شاركت يف �لتظاهر�ت، حدودي مدخل �مليد�ن و�أتوقف بعدها 
الأنني �أعاين فوبيا �الأماكن �ملزدحمة. �لتظاهرة �لوحيدة �لتي �شاركت فيها 
كانت مع �أع�شاء نقابة �ملهن �لتمثيلية للدفاع عن حرية �الإبد�ع، وتوجهنا 

فيها من �الأوبر� حتى بد�ية �مليد�ن وبعدها �ن�شحبت.
هذ� �ل�شبب �لوحيد لعدم م�شاركتك يف �لتظاهر�ت؟ • هل 

�ل�شيد�ت  ن��زول  على  ت�شجع  ال  و�الأمنية  �الأخالقية  �لفو�شى  ب�شر�حة   -
�الغت�شاب  ح��االت  �أن  �إال  ت��ن��زل،  فتاة  لكل  �ل�شديد  �ح��رت�م��ي  م��ع  �مل��ي��د�ن، 
�جلماعي �لتي �شاهدناها يف و�شائل �الإعالم �ملختلفة، حت�شر دور �ملر�أة يف 

�لثورة يف �مل�شت�شفى �مليد�ين وتوفر �ملوؤن و�الحتياجات �الأخرى.
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الثبات على و�شعية جلو�س ب�شورة 
متكررة ت�شبب ال�شرار بالع�شالت

ن�شح �الحتاد �الأملاين للخدمات و�لرعاية �ل�شحية لتجنب �الإ�شابة باالآالم 
ب�شورة  �جل��ل��و���ض  و�شعية  بتغير  �ملكتبي  �لعمل  موظفي  ل��دى  �ل��ظ��ه��ر  
و�حدة  و�شعية  يف  �لثبات  الأن  �مل�شتطاع  ق��در  �لعمل  ف��رتة  خ��الل  متكررة 
لفرت�ت طويلة يت�شبب يف �الإ�شر�ر بالع�شالت ومن ثم يوؤدي �إىل �الإ�شابة 

باآالم �لظهر.
كما �شدد �الحتاد �الملانى على �شرورة تو�فر بع�ض �ملو��شفات يف �ملقعد، من 
ُي�شاعد  ُم��زّود�ً مب�شند ظهر متحرك الأن ذلك  �أن يكون �ملقعد  بينها مثاًل 
�أن ي�شل  ذلك على تغير و�شعية �جللو�ض ب�شهولة.و�أكد �الحتاد �شرورة 
م�شند �لظهر �إىل ما حتت �أكتاف �ملوظف، �ذ مُيكن بذلك دعم �لظهر على 

نحو �أمثل عند �جللو�ض.
وباالإ�شافة �إىل ذلك، ُيف�شل �أن توفر م�شاند �الأذرع باملقعد �إمكانية تعديل 

طولها وفقاً حلجم كل موظف.

ال�شفادع  

م���ن  �ل���������������ش�������ف�������ادع  �إن 
�أي  �لرّبمائية،  �حليو�نات 
تعي�ض  �أن  ت�شتطيع  �ل��ت��ي 
����ة  جُلّ �ل���ي���اب�������ض ويف  ع���ل���ى 
تتنف�ض  الأنها  ذل��ك  �مل��ي��اه؛ 
�جل��وي عن طريق  �لهو�ء 
رئتيها، و�إن كانت حركتها 
تبي�ض  .و  �أ����ش���رع  �مل����اء  يف 
 1000 م���ن  �ل�����ش��ف��دع��ة 

�إىل 9000 بي�شة بح�شب �جلن�ض و يتميز �ل�شفدع بنعومه جلده �لرطب 
د�ئماً و بانعد�م �لذنب و�لعينان يحمي كل منهما حاجبان: �الأعلى ق�شر و 
ثابت و�الأ�شفل �شفاف ي�شتطيع �أن يغطى كل �لقرنية و�ملنخر�ن يقعان على 
نتوء �لر�أ�ض مما يتيح لل�شفدع تنف�ض �لهو�ء حني يكون مغمور�ً متاماً باملاء 
و �لفم مزود باأ�شنان �شغرة د�ئمة �لنمو على �لفك �الأعلى فقط و�لل�شان 
كثر �حلركة و معلق على مقدمة �لفم و ميكن قذفه ب�شرعة �إىل �خلارج 
�لبارد،  �لدم  ذو�ت  ، وهي من �حليو�نات  �ل�شغرة  �لفر�ئ�ض  للقب�ض على 
�لذي يحيط  �لو�شط �خلارجي  �أو  �لبيئة  تتاأثر كثًر� بدرجة ح��ر�رة  �لتي 
�لربيع  ه��ذه �حليو�نات ط��و�ل ف�شلي  فاإننا نالحظ  ذل��ك  �أج��ل  بها؛ وم��ن 
و�ل�شيف و�شطًر� من ف�شل �خلريف وهي تتجول هنا وهناك حول �ملجاري 
�ملائية ويف �حلقول �لزر�عية؛ حيث ت�شدر �أ�شو�ًتا مميزة يطلق عليها نقيق 

�ل�شفادع.
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منطادان أحدهما على هيئة سلحفاة واآلخر على هيئة طاووس يطفوان فوق احلي املالي في كانبيرا ضمن 
مهرجان البالونات السنوي الذي يتزامن مع الذكرى املئوية للمدينة األسترالية. )رويترز(

ب�شاط خمل رقيق وقيل هو ما يجعل الرحل على  اإنها  • قيل 
كتفي البعري فما هي ؟

 �لطنف�شة 
ا�شمها م�شتق من اال�شم الكنعاين القدمي  • مدينة فل�شطينية 

�شفت فماذا يعني ؟
�لعطاء و�لوثاق

فريو�س التينية االأ�شل ، فماذا تعني ؟ •  كلمة 
 �ل�شم �ل�شائل 

• كافر دعى عليه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم ) اللهم �شلط 
عليه كلبا من كالبك( فمن هو؟

 عتيبة بن �أبي لهب

تعلم �أن عدد نب�شات قلب �الإن�شان يف �لدقيقة مبعدل و�شطي 70 نب�شة.  • هل 
22 عظمة، �أما عدد �لعظام �ملوجودة يف ج�شم �الإن�شان  �الإن�شان  ر�أ�ض  جمجمة  عظام  عدد  �أن  تعلم  • هل 

فهي 206 عظمة. 
حد �أق�شى وحد �أدنى. �شغط �حلد �الأدنى يحدث عندما  �لدم،  �شغط  من  نوعان  هناك  �أن  تعلم  • هل 

ينقب�ض �لبطني �الأي�شر.
�لدم فاالأ�شخا�ض  توؤثر على �شغط  �لدم تدريجياً. وهناك عو�مل عديدة  �ل�شن يرتفع �شغط  ومع كرب 
�ملفرطني يف �لوزن كثر�ً ما يكون لديهم �شغط دم عاٍل وكذلك �لتوتر و�لتدريب و�الإرهاق وحتى �لو�شعية 

توؤثر على �شغط �لدم.
دماغ �الإن�شان يزن حو�يل 1،3 كغ. وهو مق�شم �إىل ثالثة �أق�شام رئي�شية هي: �ملخ � �ملخيخ  �أن  تعلم  • هل 
�الإر�دية  �ل�شيطرة على معظم �الأعمال  �لدماغ ومنه تتم  �الأهم يف  �ملخ �جلزء  �ل�شوكي. ويعترب  و�لنخاع 
وعلى �أطر�فه مادة �للحاء �لتي تتحكم بوظائف معينة باجل�شم )كال�شمع و�لكالم و�لنظر و....(. و�ملخيخ 
�لتو�زن و�لتن�شيق بني �لع�شالت و�لنخاع �لعظمي يتو�جد عند  يف موؤخرة �جلمجمة وهو يتحكم بقوة 

طرف �لعمود �لفقري ويتحكم بالتنف�ض وخفقان �لقلب و�له�شم. 

�أعلن �لو�يل يف يوم من �اليام �أن من يقوم بخياطة ثوب لعيد ميالد �بنته مل يلب�ض مثله �حد قبلها �شيعطيه 
مكافاأة كبرة �شخية تتمثل يف بيت جميل ونقود كثرة .. تهافت جميع خياطي �ملدينة خلياطة ثوب لالأمرة 
وكل منهم ياأتي باأغلى �القم�شة وي�شنع ف�شتانا ويقدمه لالأمرة ولكن لالأ�شف مل تر�َض باأي منهم وقالت: 
�ريد ف�شتانا يدخل قلبي وحتبه عيناي ويحتار فيه عقلي .. حتى جاء �حد �خلياطني من قرية جماورة وقد 
حمل معه علبة مغلقة وطلب يومها مقابلة �المرة .. تقدمت �المرة من �ل�شاب �لذي �عجبها ح�شن منظره 
ونظافة هند�مه وقوة ج�شده وقالت له �نت فار�ض؟ فقال: ال بل �نا خياط �تيت لك بف�شتان لعله ير�شيك .. 
فتح �لعلبة ومد يده و�خرج ف�شتانا من �حلرير ر�ئع �لتكوين فقد جعل ذيله �لطويل ما بني درجات �حلرير 
ثم  حقيقية  �نها  ير�ها  من  يظن  �ل�شنع  ر�ئعة  حريرية  ورود  بينهم  و�شعت  وقد  �لرملي  و�للون  �الخ�شر 
تطريز من �ال�شجار �لبا�شقة �ملثمرة باألو�ن طبيعية ت�شل �إىل �لو�شط باأ�شكال ر�ئعة وبعد ذلك و�شع �لطيور 
و�لفر��شات �جلميله و�لورد�ت �ل�شغرة �لرقيقة على �شدر �لف�شتان �لذي �شنعه من �للون �ل�شماوي �ل�شايف 
وتوجها بغطاء للر�أ�ض ي�شبه لون �ل�شماء وقد �شنع لها �كماما و��شعة منتفخة تعلو كتفيها بلون مياه �لبحر 
وقد خرجت منها روؤو�ض �ال�شماك �لذهبية و�مللونه وكاأنها تكاد �ن تطر ف�شهقت �المرة من جمال �لف�شتان 
ت�شبه �شعرك �جلميل وتلك �الزهار  �لذهبية  �لرمال  �ن  �لطبيعة  �نها روعه  لها  ه��ذ�!! فقال  وقالت ما كل 
�ملتفتحة ت�شبه جمالك �لن�شر �ما �ال�شجار �لبا�شقة فهي ت�شبه قدك �ملتمايل وهذه �ل�شماء لرفعتك و�شمو 
مكانتك �ما �خل�شرة فهي �مل�شتقبل �لذي فر�ض باالزهار وينتظرك.. هنا مل يتمالك �لو�يل نف�شه وقال �نك 
فعال قد �شنعت عمال ر�ئعا ولك عندي �ملكافاأة �لتي تطلبها بجانب �ملكافاأة �لتي و�شعتها �نا بنف�شي.. فقال 
�خلياط.. لقد �شنع حبي وقلبي هذ� �لف�شتان لالأمرة �لتي �حببتها ف�شحك �لو�يل ب�شعادة وقال .. فهمت 

�الآن ملاذ� طلبت �الأمرة ف�شتانا مل يلب�شه �حد غرها.. هي لك مع �لف�شتان وهنيئا لكما حبكما. 

هدية الوايل

م�شاكل الذاكرة عند املراأة تبداأ مبكرًا

درا�شة تن�شح الباء بو�شع 
�شوابط لتناول الطفال احللوى

  
ن�شحت در��شة �جرتها موؤ�ش�شة �شحة �الأطفال �الأملانية �الآباء باأن ي�شعو� 
قو�عد حمددة الأطفالهم فيما يتعلق بتناول �حللوى؛ وذلك حلمايتهم من 

�الإ�شابة بت�شو�ض �الأ�شنان و�لبد�نة.
و�أكدت �ملوؤ�ش�شة �إىل �أن �لدر��شات قد �أثبتت �أن �ل�شكر يف حد ذ�ته ال يوؤثر 
تناول  نتيجة  �الأول  �ملقام  يف  �لت�شو�ض  يحدث  �إمن��ا  �الأ�شنان،  على  بال�شلب 
�ملوؤ�ش�شة ب�شرورة تنظيف �الأ�شنان بعد  �أو�شت  �حللوى بني �لوجبات. لذ� 

كل وجبة وعدم تناول �حللوى بني �لوجبات.
يتم  �لتي  �حللوى،  كمية  تزيد  �أال  �شرورة  �إىل  �الأملانية  �ملوؤ�ش�شة  و�أ���ش��ارت 
للطاقة،  �ل��ي��وم��ي  �حتياجه  �إج��م��ايل  م��ن   %  10 ع��ن  للطفل،  تقدميها 
الفتًة �إىل �أن هذه �لن�شبة ُتعادل مثاًل كرة من �الآي�ض كرمي وقطعتني من 
�أربعة  �أعمارهم من  �لذين ترت�وح  لالأطفال،  بالن�شبة  بالزبدة  �لب�شكويت 

�إىل �شتة �أعو�م.
با�شتبد�لها  �الآب���اء  �ملوؤ�ش�شة  تن�شح  �حل��ل��وى،  جت��اه  �لطفل  رغبة  والإ�شباع 
للطفل  �حللوى  تقدمي  يتم  �أال  �شرورة  على  م��وؤك��دًة  �جل��زر،  �أو  بالفاكهة 
قيمة  لها  �شُي�شبح  و�إال  للمعاقبة،  �أو  لل�شغط  ك��اأد�ة  �أو  للمكافاأة  كو�شيلة 

معنوية كبرة بالن�شبة له.

اليازي ي��شف احلمادي 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

خلفان عبيد املزروعي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح طبيب 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�أ�شغر  �مل���ر�أة  ك��ان عمر  كلما  �ن��ه  �أمركيون  باحثون  وج��د 
عند �لت�شبب جر�حياً بانقطاع �لطمث لديها، تزد�د فر�ض 

معاناتها من م�شاكل يف �لذ�كرة يف �شن مبكرة. 
�أن باحثني من  و�أف��اد موقع )هيلث د�ي نيوز( �الأمريكي، 
�أج��رو� در��شة �شملت بيانات  كلية �لطب بجامعة هارفرد، 
�أكرث من 1800 �مر�أة ترت�وح �أعمارهن بني 53 و100 
�شنة، فتبني �ن خ�شوع �ملر�أة جلر�حة يز�ل فيها �ملبي�شان 
�أو �أحدهما باالإ�شافة �إىل ��شتئ�شال �لرحم، وهو ما يعرف 
)بانقطاع �لطمث �جلر�حي(، قبل بلوغ �ل�شن �لتي تدخل 
فيها طبيعياً مرحلة �نقطاع �لطمث، يزيد فر�ض معاناتها 

من م�شاكل يف �لذ�كرة.  وقالت �ملعدة �لرئي�شية للدر��شة، 
ر�يلي بوف، بالن�شبة �إىل �لن�شاء �للو�تي يخ�شعن جلر�حة 
توؤدي �إىل بدء مرحلة �نقطاع �لطمث )�أو �شن �لياأ�ض(، فاإن 
�أ�شرع يف  �شن �لياأ�ض غر �لطبيعي �ملبكر مرتبط بتدهور 
�أولية، وال بد من  �لذ�كرة.  لكنها �أو�شحت �ن هذه نتائج 

�إجر�ء بحوث �إ�شافية قبل �إ�شد�ر نتائج حا�شمة. 
تكون  �إىل  يعود  �ملبي�ض  �أو  �لرحم  ��شتئ�شال  �ن  �إىل  ي�شار 
�ملعاناة  �أو  �ل��رح��م  خ��ارج  �أن�شجة  �أو  �شرطانية  غ��ر  �أور�م 
من �شرطان �ملبي�ض �أو �لرحم باالإ�شافة �إىل �لنزيف غر 

�لطبيعي.

العن�د علي املري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


