
ففي در��سة �أجريت يف جامعة كاليفورنيا بلو�س �أجنلو�س 
على  تنطبق  للتوتر  �ال���س��ت��ج��اب��ة  �أن  ع��ن  �ل��ن��ق��اب  ك�سف 
�لرجال فقط ولي�س �لن�ساء. ففي مو�جهة �لتوتر يكون 

رد �لفعل لدى �ملر�أة خمتلفا. 
ووفقا لتقرير �سدر عن �جلامعة، ��ستندت �لدر��سة �إىل 
�ل�سلوك  يف  �لتحليلية  �ل��در����س��ات  ملئات  حتليالت  نتائج 

و�ال�ستجابة للتوتر لدى �آالف �لنا�س و�حليو�نات. 
للتو��سل  ي�سعني  �لن�ساء  �أن  �ل��در����س��ات  ه��ذه  يف  وت��ب��ني 
وقتا  ومي�سني  �أخ��ري��ات  ن�ساء  م��ع  وخا�سة  �الجتماعي 
للعناية باأطفالهن ملو�جهة �لتوتر �أكرث مما كان يعتقد يف 
�ل�سابق باأنهن يهربن من �لو�سع �أو ي�سبحن عدو�نيات. 

يف ح����االت �ل��ت��وت��ر، ي��ف��رز ك���ال م���ن �جل��ن�����س��ني هرمونا 
ي�سمى oxytocin . ولهذ� �لهرمون تاأثري قوي على 
عال  تركيز  لديهم  �ل��ذي��ن  �الأ�سخا�س  �أن  حيث  �جل�سم 
من �لهرمون يكونو� هادئني، �كرث ��سرتخاء، �جتماعني 

و�أقل توتر�. 
ولكن �لطريقة �لتي يتفاعل فيها �لهرمون مع هرمون 
�الأنوثة �ال�سرتوجني و�لهرمون �لذكري �لت�ستو�ستريون 
ي�سع نهاية للت�سابه بني ردة فعل �لذكر و�الأنثى للتوتر. 
ويقوم �لت�ستو�ستريون يف �لرجال مبو�جهة �الآثار �ملهدئة 
لهرمون oxytocin بينما يقوم �لهرمون لدى �الأنثى 

بتعزيزه .  
�إىل  �ل��ذي ي�ستند  �أن ه��ذ� �الخ��ت��الف  �ل��رغ��م م��ن  وعلى 
يعود  باأنه  يعتقد  �أنثى(  �أو  )ذك��ر  باجلن�س  تتعلق  �أ�سباب 

الأ�سباب هرمونية، ميكن �أن يكون نوعا من �لتطور . 
يف  �مل���ر�أة  ل��دى  بالتهدئة  �ملت�سم  �لفعل  رد  ي�ساعد  وق��د 
تف�سري �ل�سبب �لذي يجعل �لن�ساء �أكرث عر�سة للوقوع 
مبا  بالتوتر  �ملتعلقة  و�الأم��ر����س  �ال�سطر�بات  �سحايا 
ت��ن��اول �الأدوي����ة  يف ذل���ك �رت��ف��اع �ل�سغط و�الإف�����ر�ط يف 
�مل��و�ق��ف �ملتوترة  ت��و�ج��ه  �مل����ر�أة  و�ل��ك��ح��ول. ون��ظ��ر� الن 
ب�سيء من �لهدوء �أكرث من �لرجل فاإن �أج�سامهن تتمتع 
ب�سحة �أف�سل، ولعل �لعمر �لذي تعي�سه �لن�ساء �أكرث من 

�لرجال. 

اأخطار التوتر
�الأخطار  ب�سكل عام  �لتوتر نذكر  �آخر وحول  من جانب 

�ل�سحية للتوتر: 
- �رتفاع �سغط �لدم: يوؤدي �لتوتر �إىل �إفر�ز �الأحما�س 
�ملو�د  ه��ذه  تتحول  �أن  وميكن  �ل��دم  يف  و�ل�سكر  �لدهنية 
جدر�ن  على  يرت�سب  وكول�سرتول  طبيعية  ده��ون  �إىل 
�ل�����س��ر�ي��ني وم���ن ���س��اأن ذل���ك �إع��اق��ة ت��دف��ق �ل���دم يف هذه 

�ل�سر�يني وبالتايل �مل�ساهمة يف �رتفاع �سغط �لدم. 

تر�كم  ي��ع��م��ل  �ل��ق��ل��ب��ي��ة:  �ل��ن��وب��ة   -
�ل�������ده�������ون و�ل�����ك�����ول�����������س�����رتول يف 

�إىل  �مل��ط��اف  نهاية  يف  �ل�سر�يني 
منع تدفق �لدم وحتدث �لنوبة 

�ن�سد�د  يح�سل  حني  �لقلبية 
�ملغذية  �ل�سر�يني  �أح��د  تام يف 

للقلب. 
�ل��دم��اغ��ي��ة: تظهر  �جل��ل��ط��ات   -

يرتفع  �لذين  �لرجال  �أن  �لدر��سات 
���س��غ��ط �ل�����دم ل��دي��ه��م ك�����ردة ف��ع��ل على 

غريهم  من  �أك��رث  عر�سة  يكونون  �لتوتر 
لالإ�سابة باجللطات �لدماغية. 

�لذين  �الأ�سخا�س  �أن  �لباحثون  �أظهر  �الأرق:   -
عالية  م�ستويات  لديهم  �ملزمن  �الأرق  من  يعانون 

من هرمونات �لتوتر يف �لدم. 
�إ�سعاف  �إىل  �لتوتر  ي��وؤدي  �ملناعي:  �جلهاز  �سعف   -
جهاز �ملناعة لدى �ل�سخ�س حيث يجعله �كرث عر�سة 

لالإ�سابة باالأمر��س �ملعدية . 
�أمناط  يف  تغري�  �لتوتر  يحدث  �ل��غ��ذ�ء:  ��سطر�بات   �
لدى  �ملوجودة  �ال�سطر�بات  تفاقم  �إىل  وي��وؤدي  �لغذ�ء 

�ل�سخ�س. 
� ��سطر�ب يف �لعادة �ل�سهرية: تعترب هذه �ال�سطر�بات 
قبل  م��ا  ملتالزمة  طبيعية  غ��ري  ب�سورة  عنيفة  �أ�سكاال 
�لعادة �ل�سهرية. ويظهر بحث �أجري موؤخر� �أن �لن�ساء 

�مل�سابات يعانني من ��ستجابة غري طبيعية للتوتر. 

عالج التوتر 
لعالج  و�لعقلية  �جل�سدية  منها  كثرية  خ��ي��ار�ت  تتوفر 
�لتوتر .عليك باإيجاد ما ينا�سبك ب�سكل �أف�سل وفيما يلي 

بع�س �خليار�ت �الأكرث �سعبية: 
�لتمارين  ت��ت��وف��ر   : �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل��ت��م��اري��ن  مم��ار���س��ة   -
�لريا�سية �ملنتظمة فر�سة ممتازة لتقوية �جل�سم ومزيد 

من �الأوك�سجني و�لتخل�س من �لتوتر �لع�سلي. 
ملمار�سة  �ل��ر�ح��ة  م��ن  ق�سطا  خ��ذ  بالتوتر،  ت�سعر  ح��ني   -
قم  بالتوتر،  ت�سعر  �ملثال، حني  �سبيل  فعلى  �ال�سرتخاء. 

بالتنف�س ببطء لعدة دقائق. 
�ملو�د  ��ستن�ساق بخار هذه  يتم  �لعطرية:  باملو�د  �لعالج   �
حيث تنتقل �إىل �لدم ومن ثم �إىل �جلهاز �لع�سبي وبعدها 
�لهرمونات  �إف����ر�ز�ت  يف  تتحكم  �ل��دم��اغ  م��ن  �أج���ز�ء  �إىل 

و�لعو�طف. 
- �ليوغا: من فو�ئد �ليوغا، �لتنف�س �لعميق، و�لتخل�س 
م���ن �ل���ت���وت���ر �ل��ع�����س��ل��ي وزي�������ادة �ل��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني �جل�سد 

و�لدماغ. 
- �ل��وخ��ز ب��االإب��ر: ي�ستند ه��ذ� �ل��ع��الج �إىل �حل��ف��اظ على 

�لتو�زن و�الت�ساق يف �جل�سم بت�سهيل تدفق �لطاقة فيه.
- �الأدوية: تو�سف �الأدوية عادة من �أجل �حل�سول فو�ئد 

على �ملدى �لق�سري. 
- زي����ادة ع���دد ���س��اع��ات �ل��ن��وم: ك���رثة �ل��ن��وم ت��ري��ح��ك من 

�لتوتر. 
- تناول �الأغذية �ل�سحية: تعترب �لوجبات �ملتو�زنة �لتي 
و�ل��ف��و�ك��ه مفيدة  �خل�����س��ر�و�ت  م��ن  �لكثري  حتتوي على 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سحة وق���وة �أك���رث وج��ع��ل �جل�����س��م �أكرث 

جاهزية ملقاومة �لتحديات. 
�إن �لتحدث ل�سخ�س ما تثق به  - �لتحدث عن �مل�ساكل: 

حول �مل�ساكل يجلب �لر�حة لالإن�سان. 
�ل�سبب  ه��و  �ل��وق��ت  ك��ان  �إذ�  بحكمة:  �ل��وق��ت  ��ستخد�م   -
�ل��ت��وت��ر، ق��م بتقييم وق��ت��ك وج��دول��ت��ه وج��ه��ز جد�ول  يف 

�أ�سبوعية ومن ثم تقيد بها. 
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هاتف ذكي للم�صابني بالعمى
بلغة بريل خ�سي�سا  د�غ��ار هاتفا ذكيا  �لهندي �سوميت  �ملهند�س  �سمم 
هذه  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �لتكنولوجيا  ب��ا���س��ت��خ��د�م  وذل���ك  �لب�سر  ل��ف��اق��دي 
بالعمى  �مل�سابني  باإمكان  يكن  �ن مل  �ن  �ل�سي  �سبكة  . وقالت  �لهو�تف 
��ستخد�م �لتكنولوجيا �لتي توفرها �لهو�تف �لذكية ، لكن �الآن ميكنهم 
�ملهند�س  �سممها  ذك��ي��ة  ه��و�ت��ف  ����س��ت��خ��د�م  خ��الل  م��ن  بها  �ال�ستمتاع 
�لهندي د�غار لفاقدي �لب�سر  . و��سافت �ل�سبكة فانه بالرغم من �ن 
بع�س �لتطبيقات ميكنها �ن ت�ساعد جزئيا، �إال �أن فكرة ت�سميم هاتف 
للم�سابني بالعمى طر�أت يف ذهن د�غار عام 2011 ، �إذ تتحرك �أزر�ر 
�لهاتف �إىل �الأعلى و�إىل �الأ�سفل وفقاً للن�سو�س �أو �الأ�سكال �لتي تظهرها 
�ل�سا�سة، لترتجم ر�سالة ن�سية �إىل لغة بريل، ليتمكن �مل�سابون بالعمى 
من قر�ءة ما يردهم. وي�ستخدم هذ� �لهاتف �لذكي تكنولوجيا �لذ�كرة 
�للينة لالأ�سكال بناًء على �أن مبد�أ ��ستعادة �ملعادن الأ�سكالها �الأ�سلية مما 
ي�سمح لها بالتمدد و�لتقل�س للعودة �إىل �سكلها �الأ�سلي يف �لنهاية. كما 
ميكن لهذه �لتكنولوجيا �أن حتول كمية كبرية من �ملعلومات �إىل �أ�سكال، 
�إط��الق �لهاتف يف �الأ�سو�ق ليكون متاحاً  �أن يتمكن من  �إذ ياأمل د�غ��ار 

بنهاية عام 2013 وب�سعر ال يتجاوز 185 دوالر�ً.

فّك احليوانات قدميًا كفّك ال�صمكة
قال باحثون �إن �حليو�نات �لتي عا�ست على �لرّب �حتفظت بفّكها �لذي 
ي�سبه فّك �ل�سمكة ملاليني �ل�سنني بعد �أن طوّرت �لقو�ئم وخرجت من 
�أن   ، �أمهري�ست  ما�سات�سو�ست�س  جامعة  من  �لباحثون  و�أو���س��ح  �مل��ي��اه. 
�حليو�نات �لتي عا�ست على �لرّب، طورت �لقو�ئم قبل ماليني �ل�سنني 
تغذية  نظام  �تباع  على  �ساعدها  �ل��ذي  لديها  �لتغذية  جهاز  تغري  من 
ي�ستند �إىل �لرّب. وقال �لباحث، فيليب �أندر�سون، وزمالوؤه، �إنهم �أثبتو� 
�أن �حليو�نات �لفقرية �الأوىل �لتي �سكنت �لرّب، �حتفظت بفّك ي�سبه فّك 
كان  �أندر�سون  وق��ال  لديها.  �لقو�ئم  منّو  بعد  �ل�سنني  ملاليني  �ل�سمكة 
هذ� �العتقاد نظرياً يف �ل�سابق ومل يتم �ختباره فعلياً، و�الآن فعلنا ذلك 
. وحتقق �لباحثون من �سور 89 متحجرة لفقاريات رباعية �الأطر�ف 
بد�ئية و�أ�سالفها يف عامل �الأ�سماك يرت�وح عمرها ما بني 300 و400 
مليون �سنة. ومل تظهر خ�سائ�س فّك �لفقريات رباعية �الأطر�ف تاأقلماً 
ملحوظاً مع �ملو�د �لغذ�ئية على �لرّب �إال بعد ما بني 40 و80 مليون 
�إىل بيئة  �إن �الن��ت��ق��ال  �أن��در���س��ون،  �مل��ي��اه. وق��ال  �سنة م��ن خروجها م��ن 
�أ�ساليب للتاأقلم، و�أ�سار �إىل تغري �سكل  جديدة ال يكفي وحده لتطوير 

�لفّك لتتمكن هذه �حليو�نات من �أكل �لنبات على �لرّب.

ال تن�صغل باأكرث من مهمة يف اآن واحد 
�ملوظفني من  بانرت  فولفغانغ  �الأمل��اين  �ملهني  �لطب  �خت�سا�سي  حذر 
�الن�سغال بتاأدية �أكرث من مهمة وظيفية و�حدة يف �آن و�حد، قائال �إن 

ذلك ي�سيبهم باالإنهاك ب�سكل �أ�سرع ويزيد �الأخطاء يف �لعمل �أي�سا.
و�مل�سانع  �ل�سركات  الأط��ب��اء  �الأمل��ان��ي��ة  �ل��ر�ب��ط��ة  -رئي�س  ب��ان��رت  و�أو���س��ح 
بالعا�سمة برلني- �أنه غالبا ما يحاول �ملوظفون �لقيام باأكرث من مهمة 
يف �آن و�حد توفري� للوقت مثل �لر�سائل �لربيدية و�حلديث عرب �لهاتف 
يف �آن و�حد �أو ين�ستون الأحد �لتقارير وهم يكتبون ر�سالة ق�سرية عرب 
�لهاتف. وعلى عك�س ما يظنه �ملوظفون، لن ي�ساعدهم ذلك على توفري 
�لوقت �أبد�، �إمنا يت�سبب يف �إجهاد �أذهانهم ب�سكل �سريع ووقوعها حتت 
�سغط ع�سبي �سديد، مما يجعلهم يخطئون يف تاأدية مهامهم �لوظيفية 
ذلك،  ولتجنب  ثانية.  م��رة  �ملهام  نف�س  الإع���ادة  ي�سطرون  قد  ثم  وم��ن 
�لتي  �لوظيفية  مهامهم  تت�سمن  قائمة  بو�سع  �ملوظفني  بانرت  �أو�سى 
م�سدد�  �الأ�سا�س،  من  �لعمل  يف  �لبدء  قبل  بالتتابع  تاأديتها  يف  يرغبون 
قد  �ملوظف  �أن  �إىل  و�أ�سار  �لقائمة.  وفق هذه  �ملهام  تنفيذ  �سرورة  على 
ي�سطر يف بع�س �الأحيان �إىل �جلمع بني �أكرث من مهمة يف نف�س �لوقت 
ر�سائل  و��ستالم  �لعمل  زم��الء  يت�سبب  ما  ع��ادة  حيث  �إر�دت���ه  عن  رغما 

بريدية جديدة يف مقاطعة �ملوظف ب�سورة متكررة �أثناء تاأديته عمله.

اجل��������ل��������د امل������ت������ق������رن 
و��������س�������رط�������ان اجل����ل����د 
�الأم���ر�����س �جللدية  ���س��دد ط��ب��ي��ب 
ب���ي���رتي���ن���غ على  �الأمل���������اين ه���ول���غ���ر 
����س���رورة ����س��ت�����س��ارة �ل��ط��ب��ي��ب على 
�لفور �إذ� ما ظهرت بع�س �ملو��سع 
فيها  ت���زد�د  مناطق  )�أي  �ملتقرنة 
�سماكة �جللد وياأخذ ملم�سا خ�سنا( 
ذلك  يرجع  �أن  �إذ ميكن  يف �جللد، 
�لتقرن  ي�سمى  مب��ا  �الإ���س��اب��ة  �إىل 
�أولية  مرحلة  يعد  �ل��ذي  �ل�سفعي 
�لفاحت،  �جللد  ب�سرطان  لالإ�سابة 
و�لذي ال يكون من�سوؤه من �خلاليا 

�ل�سبغية �ملنتجة للميالنني. 
ع�سو  -وه�������و  ب���ي���رتي���ن���غ  و�أردف 
�لر�بطة �الأملانية الأطباء �الأمر��س 
�جل��ل��دي��ة ب��ال��ع��ا���س��م��ة ب���رل���ني- �أن 
ح���ج���م �ل���ت���ق���رن �ل�����س��ف��ع��ي )وه����و 
يقدر  �ل�سم�س(  �أ�سعة  ع��ن  �لناجم 
تقريبا  �ل���دب���و����س  ر�أ��������س  ب��ح��ج��م 
ويظهر باللون �الأحمر �أو �لبني يف 
بع�س �حلاالت، وغالبا ما يظهر يف 
عدة مناطق من �جل�سم، ياأتي على 
ر�أ�سها �ملناطق �الأكرث عر�سة الأ�سعة 
و�الأذن  و�جلبهة  ك��االأن��ف  �ل�سم�س 
وكذلك  و�ل�������س���اع���د  �ل���ي���د  وظ���ه���ر 
لالأ�سخا�س  بالن�سبة  �لر�أ�س  فروة 
�الأملاين  �لطبيب  و�أ���س��اف  �ل�سلع. 
�لفاحتة  �ل���ب�������س���رة  �أ�����س����ح����اب  �أن 
يتعر�سون  �ل���ذي���ن  و�الأ����س���خ���ا����س 
طويلة،  ل��ف��رت�ت  �ل�سم�س  الأ���س��ع��ة 
عر�سة  �الأك�������رث  �ل���ف���ئ���ة  مي���ث���ل���ون 

لالإ�سابة بالتقرن �ل�سفعي.

ت������وق������ع ب�����ي�����ع م���ل���ي���ار 
ب�2013  ذك�����ي  ه����ات����ف 
ل�سركة  �ل�����س��ن��وي  �ل��ت��ق��ري��ر  ت��وق��ع 
مليار  ن��ح��و  ب��ي��ع  ي��ت��م  �أن  دي��ل��وي��ت 
ه��ات��ف ذك���ي خ���الل �ل��ع��ام 2013 

�جلاري.
ل�سركة  �ل�سنوي  �لتقرير  و�أظ��ه��ر 
�������س ب���ت���ح���ّول  دي����ل����وي����ت �مل���ت���خ�������سّ
قطاع  يف  �ل��رئ��ي�����س��ة  �الجت�����اه�����ات 
�لتكنولوجيا و�الإعالم و�الت�ساالت 
للعام 2013، �أن مبيعات �الأجهزة 
�ل��ذك��ي��ة �مل��ت��وق��ع��ة ل��ل��ع��ام �جل����اري 

�ستبلغ نحو مليار هاتف.
ك��م��ا �أظ��ه��ر ت��ق��ري��ر �ل�����س��رك��ة �لتي 
تتخذ من بريوت مقر�ً لها، �نق�سام 
�الإعالنات حول �لهو�تف �ملحمولة 
�لرقمية  �ل���ل���وح���ات  ف��ئ��ت��ني،  �إىل 
و�ل���ه���و�ت���ف �ل���ذك���ي���ة، م�����س��ري�ً �ىل 
تعّر�س �أكرث من %90 من كلمات 
�مل�ستخدم  ي���ح���ّدده���ا  �ل��ت��ي  �مل�����رور 

لالخرت�ق يف ظرف ثو�ن.

طريقة تعامل الرجل مع التوتر..
 تختلف عن املراأة!

ولكن  الب�سري  ال��دم��اغ  ل��دى  فعل  ردات  التوتر  يثري 
تختلف  التوتر  مع  التعامل  طرق  اإن  قالوا  الباحثني 

بني الرجال والن�ساء. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ن�سختها  ر����س���م���ي���ا  �ل���ف���ج���ر  ج����ري����دة  �أط���ل���ق���ت 
وذلك  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  على  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
و�لتي  �ل�ساملة  �لتطويرية  �إطار خطتها  �سمن 

��ستهدفت جميع �أق�سام �جلريدة .
رئي�س  �مل���زروع���ي  عبيد حميد  �أك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
يف  �لفجر  ج��ري��دة  ح�سور  ت��اأك��ي��د  �أن  �لتحرير 
متاما  يت�سق  �الإل���ك���رتوين  �الإع��الم��ي  �لف�ساء 
مع تاريخها �لعريق ودوره��ا �ملوؤثر يف منظومة 
�لعمل �الإعالمي يف �الإمار�ت وهي خطوة مهمة 
ت�ستهدف تو�سيع خارطة �نت�سارها لتكون متاحة 

�أمام ماليني �ملت�سفحني عرب �لعامل .
و�أ�ساف �ملزروعي �أن حتري �مل�سد�قية و�ل�سفافية 
وتعزيز �لتو��سل مع �لقر�ء ويف زمن �لف�ساء�ت 
�الإعالمية �ملفتوحة ي�ستدعي بال�سرورة جمار�ة 

�آفاق �لتو��سل  هذ� �لنهج �لعاملي �جلديد وفتح 
ومد ج�سور �لتو��سل بهدف تعزيز دور �جلريدة 
�ملخزون  �أن  م�����س��ري�   .. وع��امل��ي��ا  وع��رب��ي��ا  وط��ن��ي��ا 
�لفجر  �سحيفة  ب��ه  ت�ستاأثر  �ل���ذي  �الإع���الم���ي 
�الإعالمي  و�نفتاحها  ح�سورها  لتاأكيد  يوؤهلها 

على خمتلف �الجتاهات .
و�أ�سار �ملزروعي �أن موقع �ل�سحيفة �الإلكرتوين 
�الإعالمية  �خل��دم��ات  م��ن  ف��ري��د  بتنوع  يتمتع 
تت�سمن  و�الإع���الن���ي���ة  �ل�����س��ح��اف��ي��ة  و�ل���ب���و�ب���ات 
�إتاحة  �إىل  باالإ�سافة  �جلريدة  �سفحات  جميع 
�مللحق �ملميز �أمام �لقر�ء وقد حر�ست �ل�سحيفة 
على �إدر�ج هذه �ل�سفحات ب�سغة )pdf( وذلك 
تنزيل  م��ن  و�ل��ق��ر�ء  �ملت�سفحني  متكني  بهدف 
ج��م��ي��ع ه���ذه �ل��ن��ت��اج��ات �الإع���الم���ي���ة ب��ك��ل ي�سر 

و�سهولة .
من  بالعديد  ي��زخ��ر  �لفجر  م��وق��ع  �أن  و�أ���س��اف 

�الأبو�ب �ملنوعة ومنها على �سبيل �ملثال معر�س 
�لفيديو  وخ��دم��ة  �ل�سامل  و�الأر���س��ي��ف  �ل�����س��ور 
�لتي توثق �الأخبار و�الأحد�ث بالكلمة و�ل�سورة 
�ملتحرك  �ل�سريط  �إىل  باالإ�سافة   .. �ملتحركة 
الأهم �الأخبار �ملحلية و�لعربية و�لعاملية �لعاجلة 

دقيقة بدقيقة.
ت�����س��م��ني �ملوقع  �ل���ف���ج���ر ع���ل���ى  ك���م���ا ح���ر����س���ت 
الأهم  خم��ت��ارة  �سحافية  م��ق��االت  �الإل���ك���رتوين 
الإغناء  وذل��ك  �مل��ج��االت  �ستى  �ل��ع��رب يف  �لكتاب 

�ملوقع وتنويع حمتوياته .
وما  كانت  �لفجر  �سحيفة  �أن  �مل��زروع��ي  و�أ���س��ار 
�أه��م �ل�سحف �لتي و�كبت حركة  ت��ز�ل من بني 
�لنه�سة  ومنها  �الإم���ار�ت  يف  �ل�ساملة  �لنه�سة 
�الق��ت�����س��ادي��ة وق��دم��ت من����اذج م�����س��رف��ة يف دعم 
م�ساريع �لتنمية �القت�سادية وبهدف فتح نافذة 
موقعها  خ��الل  م��ن  خ�س�ست  للقر�ء  متجددة 

حركة  متابعة  يف  متخ�س�ساً  بابا  �الإل��ك��رتوين 
ل�سوق  �ليومية  �ملوؤ�سر�ت  ور�سد  و�الأعمال  �ملال 
�لتي  �لعمالت  و�أ�سعار  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي 
يتم حتديثها على مد�ر �لوقت ..باالإ�سافة �إىل 
و�إتاحة   .. �ملبوبة  �الإع��الن��ات  من  �لعديد  ط��رح 
�ل���ق���ر�ء م���ن خ���الل تخ�سي�س  �أم�����ام  �الإع������الن 

م�ساحات �إعالنية باأ�سعار مدرو�سة .
تويل  �ل��ف��ج��ر  �سحيفة  �أن  �مل���زروع���ي  و�أو����س���ح 
�سبيل  ويف  و�ملجتمع  �ل��ق��ر�ء  ب���اآر�ء  فائقة  عناية 
�ملوقع  عرب  �أت��اح��ت  معهم  �لتو��سل  ج�سور  مد 
يف  �ملجتمع  �أر�ء  ال�ستطالع  ب��و�ب��ة  �الإل��ك��رتوين 

�ستى �لق�سايا.
كما يتيح �ملوقع �جلديد �لعبور �إليه من خالل 
�لتويرت و�ليوتيوب و�لفي�س بوك وذلك بهدف 
مع  �لتو��سل  م�ساألة  يف  �ل��ق��ر�ء  خ��ي��ار�ت  تنويع 

�ل�سحيفة و�لولوج �إىل �سفحاتها �ملتنوعة.

�سمن اإطار خطتها التطويرية ال�ساملة

جريدة الفجر تطلق ن�صختها االإلكرتونية على ال�صبكة العنكبوتية



•• العني - الفجر:

�ف��ت��ت��ح �ال���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور حم��م��د �ل��ب��ي��ي��ل��ي ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��م �الإن�سانية 
و�الجتماعية بجامعة �المار�ت فعاليات �ليوم �ل�سنوي مللتقى نظم �ملعلومات 
�جلغر�فية بكلية تقنية �ملعلومات ق�سم �لبنني و�لذي نظمه ق�سم �جلغر�يف 

و�لتخطيط �حل�سري بالتعاون مع �لنادي �جلغر�يف �لطالبي. 
�لتخطيط  ق�سم  رئي�س  �لقايدي  �سيف  �لدكتور  �حلفل  بد�ية  يف  وحت��دث 
�حل�سري بق�سم �جلغر�فيا م�ستعر�سا �ملر�حل �لتطويرية لق�سم �لتخطيط 
يف  �ملجتمع  موؤ�س�سات  خمتلف  مع  �لتو��سل  �همية  على  موؤكد�  �حل�سري 

جمال �جلغر�فيا و�لتخطيط �حل�سري ومن بينها بلديات �لدولة و�ملعنني 
متكن  بالكلية  �لق�سم  �ن  �ىل  م�سر�   ، �حل�سري  بالتخطيط  �ملهتمني  من 
�لتطوير  وت��رية  متطلبات  م��ع  يتما�سى  مب��ا  و�لياته  ب��ر�جم��ه  تطوير  م��ن 
�ل��دول��ة م��ن من��و �قت�سادي  ي���و�زي م��ا ت�سهده  �حل�سري و�جل��غ��ر�يف ومب��ا 
�ملعلومات  نظم  تطبيق  يف  �لق�سم  �سيا�سات  مو�سحا  و�سناعي  و�جتماعي 
�ن  وق��ال   ، �مل�ستجدة  �لتنمية  م�ساريع  يف  و�مل�ساهمة  �جل��دي��دة  �جلغر�فية 
هذه �لثقافة تاأخذ بعدها �لعلمي و�لتطبيقي لدى �خلريجني و�خلريجات 
خمتلف  يف  �لطلبة  منها  ي�ستفيد  كذلك   ، �لعمل  الأ�سو�ق  مو�جهتهم  عند 
�لدولة.  ومن جانبها  �لتعليم يف  �لدر��سية من مد�ر�س مناطق  �مل�ستويات 

�حلو�سني  نعيمة  و�لدكتورة  �لق�سم  رئي�سة  �لكعبي  خولة  �لدكتورة  �ف��ادت 
باأن تنظيم هذ� �ليوم يندرج �سمن خطط �لق�سم يف �ثر�ء بر�مج �لتوعية 
مبجال نظم �ملعلومات �جلغر�فية و�لتطبيق �حل�سري كما وجهت �سكرها 
ملمثلي �لبلد�ت بالدولة وم�سدر و�سرطة دبي من �لذين �ساركو� يف فعاليات 
�ع�ساء  �لبييلي ير�فقه  �لدكتور حممد  �ال�ستاذ  بعد ذلك قام  �ليوم.   هذ� 
بتفقد  �مل�ساركة  و�ملوؤ�س�سات  �جلهات  وممثلو�  بالق�سم  �لتدري�سية  �لهيئة 
�مللتقى  هام�س  على  �لق�سم  نظمته طالبات  �لذي  �مل�ساحب  �ملعر�س  �ق�سام 
وت�سمن عر�سا للخر�ئط �جلغر�فية �لتاريخية �لقدمية و�لتي تعود لقرون 
مل�ساريع  �لعامل ف�سال عن مناذج تطبيقية  �ماكن  �ستى  وحقب خمتلفة يف 

�عدتها �لطالبات يف ذ�ت �ملجال.  هذ� و�ساركت بلديات �بو ظبي ودبي و�لعني 
و�لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي وم�سدر يف فعاليات �ليوم �ل�سنوي للملتقى ، 
�مللتقى  �لتعليمية يف  �ملد�ر�س من منطقة �لعني  كما �سارك عدد من طلبة 
�لنظم  �لد�ر�سني يف جمال تطبيقات  لدى  �ملعارف  ��سو�ء من  �لقى  �ل��ذي 
�جلغر�فية �جلديدة و�ال�ست�سعار عن بعد وهو ما ميكن �لطلبة من �لتفاعل 
�مللتقى  نهاية  يف  �لكلية  عميد  ق��ام  ث��م   ، �لعلم  ه��ذ�  م��ع  �ملبكر  �لتو��سل  و 
�لفعال وتو��سلهم  �ملحا�سرين من خارج �جلامعة تثمينا لدورهم  بتكرمي 
�لبناء مع �ع�ساء هيئة �لتدري�س يف ق�سم �جلغر�فيا و�لتخطيط �حل�سري 

باجلامعة.

•• العني - الفجر:

باحلرم  �الم����ار�ت  بجامعة  �ل��ع��ل��وم  بكلية  �لكيمياء  ق�سم  نظم 
�ليوم  ه��ذ�  تنظيم  ي��اأت��ي  حيث  �لكيمياء  ي��وم  �جل��دي��د  �جلامعي 
�ن�سجاما مع توجهات جامعة �المار�ت باأن تكون جامعة �لقرن 
�حلادي و�لع�سرين يف �لبحث �لعلمي و�فتتح �لدكتور �حمد مر�د 
وكيل كلية �لعلوم بح�سور �لدكتور نذير �لرو��سدة رئي�س ق�سم 
�لكيمياء فعاليات هذ� �ليوم �لكيميائي حيث �سهد حفل �الفتتاح 
ح�سور جمموعة كبرية من �ع�ساء هيئة �لتدري�س و�ملخت�سني 

وطلبة �ملد�ر�س �لثانوية . 
وق���ال �ل��دك��ت��ور �ح��م��د م���ر�د �ن تنظيم ه��ذ� �ل��ي��وم ي��اأت��ي متفقا 
تعليمية  بيئة  ت��وف��ري  �ىل  �ل��ه��ادف��ة  �الم����ار�ت  روؤي���ة جامعة  م��ع 
متميزة لطلبتها وللمهتمني من �لد�ر�سني و�لباحثني ودعوتهم 
�سقل  يف  كبري  �ث��ر  لها  �لتي  �لعلمية  �لن�ساطات  يف  للم�ساركة 
مو�هبهم وزيادة معارفهم وتنمية قدر�تهم ، حيث قدم �لطلبة 
جم��م��وع��ة م��ن �ب��ت��ك��ار�ت��ه��م و�ب��د�ع��ات��ه��م يف �ل��ت��ج��ارب �ملخربية 
من  �ج����و�ء  و���س��ط  �لكيميائية  و�ل��ع��رو���س  �لعلمية  و�ل��ب��ح��وث 
و�ع�ساء هيئة  �لطلبة  �لبناءة بني  �لعلمية  و�حل��و�ر�ت  �لتفاعل 

�لتدري�س و�حل�سور. 
�ليوم  ياأتي تنظيم هذ�  �لرو��سدة  �لدكتور نذير  من جهته قال 

على  �لعلوم  كلية  د�أب���ت  �لتي  �لعلمية  �الي���ام  م��ن  �سل�سة  �سمن 
تنظيمها حيث نهدف من خالل ذلك �ىل �بر�ز خمرجات ق�سم 
�ملوؤ�س�سات  ��سحاب  ت�سجيع  وكذلك  �لطلبة  وم��ه��ار�ت  �لكيمياء 
و�ل�سركات على ��ستقطاب خريجي ق�سم �لكيمياء و�ي�سا تعريف 
طلبة �لثانوية برب�مج �لق�سم وفر�س �لعمل بعد �لتخرج ��سافة 
�ىل ذلك �طالع �جلمهور على �حدث �لتطور�ت يف علم �لكيمياء 

وتطبيقاتها. 
و�جلهات  �جلامعة  �د�رة  �ىل  بال�سكر  �لرو��سدة  �لدكتور  وتقدم 
�لد�عمة و�لر�عية ليوم �لكيمياء ب�سمنها �ملد�ر�س �لثانوية من 
خالل ح�سور وم�ساركة طلبتها حيث يعترب هذ� �لدعم و�مل�ساركة 

من �هم ��سباب جناح هذه �لفعاليات �لعلمية.
وقد مت تنظيم معر�س علمي م�ساحب للفعالية جاء مب�ساركة 
�خلم�سة  جت��اوزت  و�لتي  �ليوم  لهذ�  �لد�عمة  و�جلهات  �لطلبة 
ع�سر موؤ�س�سة وجهة حكومية ومدر�سة حيث ت�سمن �ملعر�س عدد 
من �لتجارب �لعلمية وم�ساهمات علم �لكيمياء يف �لعلوم �الخرى 

كالطب و�لهند�سة و�ل�سيدلة و�ل�سناعة وغريها �لكثري. 
وكانت مديرية �سرطة �لعني وبالتن�سيق مع �د�رة �لدفاع �ملدين 
وكيفية  �لكيمياء  بعلم  خا�سة  وهمية  ح���و�دث  بعمل  قامت  ق��د 
و�دو�ت  �ح�سار عجالت  �حل���و�دث من خ��الل  ه��ذه  �لتعامل مع 

و�جهزة خا�سة .

حديقة حيوانات العني تطلق �صهر الزواحف 
وتعلن عن املواعيد امل�صائية اجلديدة 

ا•• لعني - الفجر:

�أعلنت حديقة �حليو�نات بالعني عن �ملو�عيد �جلديدة �خلا�سة ال�ستقبال 
�لزو�ر خالل ف�سل �ل�سيف، و�لتي بد�أت يف �الأول من مايو �حلايل وت�ستمر 
مبر�فقها  �لتمتع  فر�سة  �حل��دي��ق��ة  زو�ر  ملنح  وذل���ك  �سبتمرب،   30 حتى 

وفعالياتها �سمن درجات حر�رة منخف�سة خالل �مل�ساء. 
و�ستفتتح حديقة �حليو�نات بالعني �أبو�بها يومياً من �ل�ساعة �لر�بعة ع�سر�ً 
�لزو�حف خالل  �سهر  �نطالق  بالتز�من مع  وذلك  م�ساًء،  �لعا�سرة  وحتى 
�سهر مايو �لذي يحتفي بالزو�حف �ملتنوعة �ملتو�جدة بحديقة �حليو�نات 

بالعني، كما �سي�سمل �سهر مايو جمموعة متنوعة من �لرب�مج �لر�ئعة.
�ل�سوء  مايو  �سهر  ي�سّلط   ، �لبارد  �ل��دم  ذ�ت  �لكائنات  حياة  عنو�ن  وحت��ت 
يف  �ملوجودة  و�ملتنوعة  �لكبرية  �ملجموعة  على  بذلك  مثنيا  �لزو�حف  على 
�لزو�حف يف  �أن��و�ع  �أك��رب عدد من  ت�سم  و�لتي  بالعني،  �حليو�نات  حديقة 
�ملنطقة. ويعد بيت �لزو�حف يف �حلديقة موطناً الأكرث من 520 حيو�ن 
ز�حف و32 نوعاً خمتلفاً من �لزو�حف وي�سمل 27 معر�سا،ً لي�سم بذلك 

خمتلف �أنو�ع �لزو�حف مثل �لتما�سيح و�ل�سحايل و�لثعابني و�ل�سالحف.
 1 )من  مايو  �سهر  خالل  و�ملتنوعة  �لفريدة  �الأن��و�ع  تلك  تعر�س  و�سوف 
مايو �إىل 1 يونيو( يف بيت �لزو�حف �لذي �سيقدم باالإ�سافة �إىل ن�ساطاته 
�أ�سبوع  كل  مركز�ً  �حليو�نات،  مرّبي  مع  للتحّدث  للزو�ر  فر�سة  �ملعتادة، 
�لبورمية و�الأن��اك��ون��د� �خل�سر�ء  �الأ���س��ل��ة  م��ن  ب���دء�ً  ز�ح���ف،  على ح��ي��و�ن 
و�الأ�سلة �ل�سبكية، و�سواًل �إىل �الأ�سلة �لرملية، ف�ساًل عن توفري �ملناق�سات 
�لتفاعلية. كما �سيقدم هذ� �ل�سهر �أي�سا فر�سة للزو�ر لالإ�ستمتاع باإطعام 
�لتما�سيح كل يوم �أربعاء �ل�ساعة �خلام�سة م�ساًء، و�لثعبان كل يوم خمي�س 
خالل  م�ساًء  و�لثامنة  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  متام  ويف  م�ساًء،  �لتا�سعة  �ل�ساعة 

عطلة نهاية �الأ�سبوع.
وقالت منى �لظاهري، نائب �ملدير �لعام ل�سوؤون حماية �لبيئة و�لتعليم يف 
�لف�سائل  �لعديد من  �لزو�حف ي�سمل  �إن عامل  حديقة �حليو�نات بالعني 
قبل  م��ا  ع�سور  �إىل  ن�ساأتها  تعود  �لتي  �لتما�سيح  مثل  �ملختلفة  و�الأن����و�ع 
�ل��ق��دمي��ة حول  �ل��ث��ق��اف��ات  �ل��ت��ي ترتبط بالعديد م��ن  �ل��ت��اري��خ و�ل��ث��ع��اب��ني 
�لزو�حف:  �سهر  �إط��الق  بالعني  �إرتاأينا يف حديقة �حليو�نات  �لعامل. وقد 
حياة �لكائنات ذ�ت �لدم �لبارد يف �الأوقات �مل�سائية للحديقة لتتنا�سب مع 
مو�قيت �جلمهور باالإ�سافة �إىل �أن �لعديد من �لزو�حف تعد �أكرث ن�ساطاً 
�ملزيد من  و�لتعرف على  �الإ�ستمتاع  للزو�ر فر�سة  �سيحقق  �مل�ساء، مما  يف 
هذه �الأنو�ع �لفريدة وهي يف �أوج ن�ساطها م�ساًء . و�أ�سافت �إننا نتطلع �أي�سا 
�ل�سيف،  ف�سل  خ��الل  �جلديدة  �مل�سائية  �ملو�قيت  يف  �ل��زو�ر  ��ستقبال  �إىل 
�أكرث على �سلوك �حليو�نات ليال وكيفية  �لتعّرف  مما يتيح �لفر�سة لهم 
�ختالفه عن �لنهار . و�ستعلن حديقة �حليو�نات بالعني قريباً عن برنامج 
عرو�س �الأفالم �لعائلية و�لذي �سيقام خالل �سهر يونيو �لقادم. وباالإ�سافة 
�ىل �لن�ساطات �لتوعوية و�لرتفيهية �ل�سهرية ومعار�س �حليو�نات �لر�ئعة، 
تقدم �حلديقة جمموعة متنوعة من �لرب�مج �لرتفيهية و�لتعليمية للزو�ر 
كالزر�ف  �ملف�سلة  حيو�ناتهم  �إطعام  وكذلك  و�لببغاء  �لطيور  عر�س  مثل 
و�لببغاء، ف�ساًل عن �لفر�سة �لر�ئعة �لتي تتيحها مزرعة �لعزبة لالأطفال 

وتوفري �جلوالت �الإر�سادية وغريها �لكثري.
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مهرجان اليوم ال�صنوي مللتقى نظم املعلومات اجلغرافية بجامعة االإمارات



تزعم منتجات كثرية �أنها )خالية من �ل�سكر( �أو )من �لدهون(، ولكن يجب 
قر�ءة بيانات �لتغذية �لتف�سيلية �ملدونة على �ملنتج للتاأكد، فهي �لتي تبني 

�إذ� كان �ملنتج يحتوي على �لكربوهيدر�ت و�ل�سعر�ت �حلر�رية.
ت�ستخدمه  �ل��ذي  �ملعيار  �أو  �ملقد�ر  �لتف�سيلية  �ملنتج  بيانات  تو�سح  كذلك 
�ل�سركة �مل�سنعة. فاملق�سود من مقد�ر �الآي�س كرمي ن�سف كوب بينما مقد�ر 
بع�س �أنو�ع �لب�سكويت قطعة و�حدة. وحجم �لتقدمي لبع�س �أنو�ع �لبيتز� 
كرمي  �آي�����س  ع��ب��و�ت  ثمة  كذلك  �ل�سغرية.  �لبيتز�  ثلث  �ملجمدة  �ل�سغرية 
خالية �لد�سم ولكن عند قر�ءة مل�سق بيانات �لتغذية �ملدون عليها جند �أنها 
حتتوي على 13 غر�ماً من �لدهون لكل مقد�ر. �لهدف من ذلك تو�سيح 

�أنه كلما قر�أت �ملزيد من �لبيانات �خلا�سة باملنتج عرفت �ملزيد عنه.

م�سطلحات جتارية �سائعة
على  جندها  �لتي  �الإعالنية  �أو  �لدعائية  �مل�سطلحات  بع�س  �إىل  �سنتعرف 

�ملنتجات �لغذ�ئية.
�أو  �مل�سبعة  �ل��ده��ون  �أو  �ل��ده��ون  على  يحتوي  ال  �ملنتج  �أن  تعني  خ���اٍل:   •
�أو يحتوي على  �أو �ل�سعر�ت �حلر�رية  �أو �ل�سكر  �أو �ل�سوديوم  �لكول�سرتول 

مقد�ر �سئيل جد�ً منها.
على  �مل�سطلح  ه��ذ�  ي�ستخدم  معينة:  مئوية  بن�سبة  �ل��ده��ون  من  خ��اٍل   •
�ملنتجات قليلة �أو خالية �لد�سم حيث يعك�س مقد�ر حجم �ملنتج �خلايل من 
�لدهون. على �سبيل �ملثال، �إذ� كان مقد�ر �لتقدمي لطعام معني يزن 100 
غر�م، وغر�مان منه تكون دهون، يطلق على �لطعام خاٍل من �لدهون بن�سبة 

.%98
خمتلفة: ل�سياقات  وفقا  خمتلفة  معاين  تعني  • قليل: 

- قليل �ل�سعر�ت �حلر�رية: 40 �سعرة حر�رية �أو �أقل لكل مقد�ر.
- قليل �لدهون: 3 غر�مات �أو �أقل لكل مقد�ر.

- قليل �لدهون �مل�سبعة: لي�س �أكرث من غر�م لكل مقد�ر.
- قليل �لكول�سرتول: �أقل من 20 مليغر�ماً لكل مقد�ر.
- قليل �ل�سوديوم: �أقل من 140 مليغر�ماً لكل مقد�ر.

ويحتوي على  غذ�ئياً  تغيريه  مت  �ملنتج  �أن  �مل�ستهلك  تخرب  منخف�س:   •
كمية �أقل بن�سبة 25% من �ملو�د �لغذ�ئية �أو �ل�سعر�ت �حلر�رية عن �ملنتج 

�لعادي.
يحتوي على 50% دهون �أقل من �ملنتج �لعادي  �ملنتج  �أن  تعني  • خفيف: 
�أو �أن �ل�سعر�ت �حلر�رية مت خف�سها مبعدل �لثلث على �الأقل عما كانت عليه 
يف �ملنتج �لعادي. كذلك ميكن �أن ت�سري كلمة )خفيف( �ىل قو�م ولون �لطعام 

ويجب �أن يو�سح �ملل�سق هذ� �ملعنى. مثاًل، )�سكر بني خفيف(.
�جلديدة  �لتغذية  مل�سقات  على  �مل��وج��ودة  �لقيم  هي  �ليومية:  �لقيم   •
�ليومي  �لغذ�ئي  �لنظام  �ملنتج مع  �أو  �لتي تو�سح كيف يتالءم هذ� �لطعام 
على  يحتوي  ي��وم��ي  غ��ذ�ئ��ي  ن��ظ��ام  على  �ليومية  �لقيم  وتعتمد  �ل�����س��ام��ل. 
2000 �سعرة حر�رية )من �ملفرت�س �أن يعدل �الأفر�د �لقيم �لتي يح�سلون 
عليها من �لطعام ملالئمة �ملقد�ر �خلا�س بهم من �ل�سعر�ت �حلر�رية(. توفر 
و�لكول�سرتول  �مل�سبعة  و�لدهون  �لدهون  الإجمايل  �أرق��ام��اً  �ليومية  �لقيم 

و�ل�سوديوم و�لكربوهيدر�ت و�الألياف و�لفيتامينات و�الأمالح �ملعدنية.

م�سطلحات ال�سكر
�أو ملو�د �لتحلية م�سطلحات عدة خمتلفة عن لفظ  �أن تكون لل�سكر  ميكن 
�ملنتجات  على  نر�ها  �أن  �ملمكن  �لتي من  �مل�سطلحات  وت�سمل هذه  )�سكر(. 

�ملطروحة يف �الأ�سو�ق:
- �لغلوكوز.

- �لدك�سرتوز
- �لفركتوز.

- �لغالكتوز.
- �ل�سكروز )�سكر �لق�سب(.

- �لغلكتوز ) �سكر �للنب(.

- �ل�سكر �لبني.
- �سكر �ملالتوز )�سكر �ل�سعري(.

- حمليات �لذرة.
- ع�سل �لنحل.

- �ل�سربات )مثل �ل�سر�ب �ل�سكري �خلفيف �أو �ملوال�س(.

- �سر�ب �ل�سكر �ملحتوي على ن�سبة كبرية من �لفركتوز.
ن�سيحة: تاأكد من معرفة حجم �ملقد�ر �خلا�س بكل منتج.

ن�سائح للت�سوق
ملعرفة  منتج  كل  على  �مل��وج��ودة  �لتغذية  بيانات  مل�سق  على  نظرة  �إلقاء   -
�حلر�رية  و�ل�سعر�ت  و�لكربوهيدر�ت  �لدهون  غر�مات  وعدد  �ملقد�ر  حجم 

ملنتجات �لطعام �مل�سنعة من �سركات خمتلفة.
تناول  يف  ل��الإف��ر�ط  كعذر  �ل��ده��ون  خالية  منتجات  �لنا�س  بع�س  يتناول   -
�لطعام. فاملنتجات �خلالية من �لدهون ال تعطي �إح�سا�ساً �سريعاً بال�سبع، ما 
يجعل �ل�سخ�س ي�ستمر يف تناول �لطعام خايل �لدهون حتى ي�سعر بال�سبع. 
ي�سجع بع�س �الإعالنات على تناول �لكميات �لتي تريدها من هذه �ملنتجات 
�ملنتجات �خلفيفة  �أنها خالية من �لدهون. لذلك يف�سل �ختيار  �إىل  نظر�ً 
�خلالية من �لدهون �لتي ميكن تناولها باأحجام وكميات معقولة لال�ستفادة 

من �لناحية �ل�سحية.
- يجب �النتباه �إىل غر�مات �لكربوهيدر�ت �ملوجودة يف �ملنتج �لغذ�ئي �لذي 

يدخل يف �لنظام �لغذ�ئي �ليومي.
- �نتبه �ىل �أن بع�س �ملنتجات �ملكتوب عليها خالية من �ل�سكر و�خلالية من 

�لدهون ال تكون خالية كي حتافظ على طعمها ومذ�قها.

اأهمية قراءة بيانات التغذية
�أن�����و�ع �ل��ك��ي��ك �جل��اه��ز ع���م���ود�ن م��ن �ملعلومات  ي��وج��د ع��ل��ى بع�س ع��ب��و�ت 
يو�سحان مقد�رين من غر�مات �لدهون. �الأول هو مقد�ر �لدهون �ملوجود 
يف مزيج �لكيك �جلاهز و�لثاين هو �ملقد�ر �الإجمايل للدهون يف كل مقد�ر 
بعد �إعد�د �لكيك. وتعد هذه �ملعلومات مهمة للغاية الأن معظم �أنو�ع �لكيك 
قطعة  �أو  بي�سات  �جلاهز هذه يتطلب ��ستخد�م ثلث كوب من �لزيت �أو 3 

من �لزبد.
�لكيك  �مل��وج��ودة يف خليط  �ل��ده��ون  غ��ر�م��ات  بتو�سيح  �ل�سركات  ب��د�أ بع�س 
�جلاهز فقط. ولكن عند �لتدقيق جند عالمة جنمة �سغرية جماورة لعدد 

)مقد�ر  مثل  عبارة  �لعبوة بخط �سغري  �أ�سفل  يف  �لدهون. وجند  غر�مات 
�لدهون يف �خلليط(.

لغر�مات  �ليومية  للقيمة  �مل��ئ��وي��ة  �لن�سبة  �ل�����س��رك��ات  ه��ذه  تو�سح  ك��ذل��ك 
�إع��د�د هذه �الأن��و�ع من �لكيك �جلاهز، ولكن ماذ� يعني ذلك  �لدهون عند 
ملعظم �الأ�سخا�س؟ يلقي بع�س �الأ�سخا�س نظرة �سريعة على مل�سق بيانات 
قليال  �ل��ذي قد يجدوه  �ل��ده��ون  غ��ر�م��ات  يقع نظرهم على  �لتغذية حتى 
مثال 4 غر�مات من �لدهون. ولكن لو تابعو� قر�ءة �الإر�ساد�ت ف�سيجدون 
�أن �ملقد�ر �ملعد من �أنو�ع �لكيك هذه يحتوي على حو�ىل 9 �إىل 13 غر�ماً 

من �لدهون.
على �سبيل �ملثال، جند �أن بيانات �لتغذية �خلا�سة باأي نوع من �أنو�ع �لكيك 
�لكيك يحتوي على  �ملقد�ر من مزيج  �أن  �الأ�سو�ق تبني  �ملوجود يف  �جلاهز 
�لدهون. وعند متابعة قر�ءة �الر�ساد�ت على �لعبوة جند  4،5 غر�مات من 
�أنه مع �إ�سافة ربع كوب من �لزيت وعدد 2 بي�سة �إىل �ملزيج �ستزيد غر�مات 
�لدهون يف كل مقد�ر �إىل 9 غر�مات من �لدهون. ولن نرى هذ� �لعدد من 
�لغر�مات مدوناً على �لعبوة. و�إذ� مت �لتدقيق على �لعبوة �سنجد �أن �لقيمة 

�ليومية للدهون للمقد�ر �ملعد من �لكيك هي %14.

بني الدهون وال�سعرات
�ل�سعر�ت  من  خلوه  يعني  ال  �لدهون  من  �ملنتج  خلو  �أن  �ىل  �النتباه  يجب 
�حلر�رية. وذلك ال يعطي مربر�ً لتناول �لعبوة كلها مرة و�حدة. يف �لو�قع، 
كثري من هذه �ملنتجات �خلالية من �لدهون يحتوي على �لعدد نف�سه من 
م�سافاً  يكون  فغالبا  بالدهون.  �لغنية  مثيالتها  مثل  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت 
�إليها �ل�سكر �سو�ء كان م�سدره ع�سل �لنحل �أو �سر�ب �لذرة �ل�سكري �أو �ل�سكر 
�لبني �أو �سر�ب �لذرة �ملحتوي على ن�سبة كبرية من �سكر �لفركتوز، كاإ�سافته 

�إىل �الآي�س كرمي الإ�سفاء مذ�ق وقو�م له.

خالل �لت�سوق �بحث عن �ملنتجات �لتي حتتوي على:
- �سعر�ت حر�رية قليلة ودهون قليلة وكربوهيدر�ت مفيدة للح�سول على 

وجبة غذ�ئية متو�زنة.
- م�سادر غذ�ئية حتتوي على �ألياف ب�سكل عام.

و�لدهون   3 �أوم��ي��غ��ا  �لدهنية  �الأح��م��ا���س  غ��ذ�ئ��ي��ة حت��ت��وي على  م�����س��ادر   -
�الأحادية غري �مل�سبعة.

- منتجات �حلبوب �لكاملة. 

�ل�سم�س يف �الإ�سابة بالتوّحد؟  �لدور �لذي توؤديه  ما 
هذ� ما تاأمل در��سة جديدة �كت�سافه. فقد ذكر تقرير 
 Environmental Health �أخ���ري�ً  ن�سرته 
�لعالقة  يف  �ل��ي��وم  يبحثون  �ل��ع��ل��م��اء  �أن   News

.D ملحَتملة بني �لتوّحد وفيتامني�
ت��ن��اول��ت در�����س���ة ���س��ع��ودي��ة ُن�����س��رت �أخ������ري�ً يف جملة 
 Journal of Neuroinflammation
و�آخرين  �أ�سحاء  �أوالد  دم  يف   D معدالت �لفيتامني
�أن معدالت  �ل���در�����س���ة  �ك��ت�����س��ف��ت  �ل���ت���وّح���د.  ي��ع��ان��ون 
�النخفا�س  �سديدة  كانت  �ل�سم�س(  �أ�سعة  )فيتامني 
يف حالة �ملتوحدين، مقارنة باالأوالد �الآخرين. �أجرى 
�لتوّحد  يعانون  ول���د�ً  خلم�سني  فحو�ساً  �لباحثون 
وثالثني �آخرين �أ�سحاء ترت�وح �أعمارهم بني 5 و12 
�أي�ساً  يعانون  �ملتوّحدين  من   40% �أن  فتبنّي  �سنة، 
نق�ساً يف �لفيتامني D، يف حني �أن �مل�سكلة مل تظهر 
�لعالقة  �أن  وي��ب��دو  �الأ���س��ح��اء.  �الأوالد  م��ن  �أي  ل��دى 
بني �لتوّحد ونق�س �لفيتامني D ن�سبية، فكلما كان 
معدل �الأخري منخف�ساً، �زد�دت حدة �لتوّحد و�سّجل 

يف  �لتوحد  تقدير  مقيا�س  على  �أعلى  عالمات  �لولد 
 Childhood Autism Rating( لطفولة�

.)Scale

اخلاليا الع�سبية
من   70% �أن  �لباحثون  �كت�سف  ذل��ك،  على  ع��الوة 
�الأوالد �ملتوّحدين �متلكو� معدالت �أعلى من �الأج�سام 
�مل�سادة يف دمهم قد توؤدي �إىل خلل يف �إ�سار�ت �خلاليا 
معّدل  ك���ان  كلما  �أي�����س��اً،  ه��ن��ا  �ل���دم���اغ.  يف  �لع�سبية 
�الأج�سام  ن�سبة  �رت��ف��ع��ت  منخف�ساً،   D �لفيتامني 
�الأوالد على  �لتي �سجلها  �لدم و�لعالمات  �مل�سادة يف 

مقيا�س تقدير �لتوحد يف �لطفولة.
ليلى �لعيا�سي بروف�سورة يف �لفزيولوجيا �لع�سبية يف 
جامعة �مللك �سعود وباحثة بارزة يف �لدر��سة، تو�سح: 
)تكرث �لدر��سات �لتي تربط �لفيتامني D بعدد من 
�حلاالت �خلا�سة بجهاز �ملناعة، مبا فيها �حل�سا�سية 
�لدر��سات  �إحدى  �كت�سفت  �لذ�تية(.  �ملناعة  وم�ساكل 
�أن معدالت �لتوّحد   )D )�أجر�ها جمل�س �لفيتامني 

يتعر�سون  �لذين  �الأوالد  بني  �لن�سف  �إىل  �نخف�ست 
�لبنف�سجية  ف����وق  �الأ����س���ع���ة  م���ن  ك���ب���رية  ك��م��ي��ة  �إىل 
و�خلريف،  �ل�����س��ي��ف  خ����الل   )UVB( �مل��ت��و���س��ط��ة 
�إىل كمية حم��دودة من هذه  مقارنة مبن يتعر�سون 
�الأ�سعة. ف�ساًل عن عالقته �ملحتملة بالتوّحد، ميكن 
لنق�س �لفيتامني D �أن يحّد من قوة �لعظم ومنوه، 
المت�سا�س  �لفيتامني  ه��ذ�  ي�ستخدم  �جل�سم  �أن  مبا 
يح�سل  م�سم�س،  ي��وم  ويف  �ل��ط��ع��ام.  م��ن  �لكال�سيوم 
�جل�سم على كل حاجته من �لفيتامني بالتعر�س 15 
مع  ولكن  و�ٍق.  ك��رمي  و�سع  دون  من  لل�سم�س  دقيقة 

تز�يد ��ستعمال �لكرميات �لتي تقي من �أ�سعة �ل�سم�س 
�لرعاية  �خت�سا�سيو  ُيالحظ  �لب�سرة،  حماية  بهدف 
�لفيتامني  نق�س  ح��االت  يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �ل�سحية 
D �حلادة. لذلك تن�سح �الأكادميية �الأمريكية لطب 
�الأطفال و�ملعهد �الأمريكي للطب بتناول يومّياً 400 
�الأوىل  �ل�سنة  D خالل  �لفيتامني  دولية من  وح��دة 
من �حلياة بعد ب�سعة �أيام من �لوالدة، و600 وحدة 
دولية لكل َمن تخطى �ل�سنة �الأوىل من عمره. لذلك 
لتح�سل  �ملنا�سبة  �لطريقة  لتعرف  طبيبك  ��ست�سر 

.D أنت و�أوالدك على كمية كافية من �لفيتامني�
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ت�ساب باحلرية خالل ت�سوقك يف اجلمعيات التعاونية وال�سوبر ماركت من تنوع املنتجات الغذائية املغرية وتعددها. فكل منتج تقع 
عليه عيناك يده�سك بكثري من ال�سعارات الدعائية وم�سطلحات التغذية التي ل ح�سر لها. تذكر اأن العامل الأ�سا�سي امل�سرتك بني 

ال�سركات امل�سنعة للمنتجات املختلفة اأنها حتاول بيع منتجاتها. اإليك بع�ض الن�سائح يف هذا ال�ساأن.

 D عالقة التوّحد بفيتامني

اقراأ مل�سق بيانات التغذية املوجودة على كل منتج

كيف تختار االأطعمة ال�صحية؟ 

�صم النحل للوقاية من نق�س املناعة
تو�سلت در��سة جديدة �ىل ح�سيلة مثرية تقول �إن �أحد مكونات �سم �لنحل 
�ملوجود يف نقط بالغة �ل�سغر ميكن �أن يق�سي على فريو�س نق�س �ملناعة 
�ىل  وي���وؤدي  �جل�سم  يف  �ملناعة  جهاز  يعطل  �ل��ذي  يف(  �آي  )�ت�����س  �ملكت�سبة 

�الإ�سابة مبر�س �الأيدز.
�لذر�ت  ه��ذه  �إن  �أط��ب��اق خمترب  �لنقل يف  ن��ظ��ام  �خ��ت��ربو�  باحثون  وي��ق��ول 
�ملتناهية �ل�سغر تلت�سق بالفريو�س وتدمره من دون �حلاق �سرر باخلاليا، 
وتوفر بذلك نظرة �أولية �ىل تقنية قد متنع حدوث عدوى )�ت�س �آي يف( 

لدى بع�س �لنا�س.
ويقول �أنطوين غوميز وهو عامل وظائف يف جامعة كالكتا �لهندية �لذي 
حديثة،  مقاربة  بالتاأكيد  ه��ذه  �إن  لل�سموم  �لطبية  �الإ�ستخد�مات  يدر�س 
وهناك قلة فقط من �لتقارير حول �لطريقة �ملبنية على �ل�سموم يف عالج 
نحو  ق��دم��اً  �مل�سي  �مكانية  �لبحوث  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ول���دى  �ل��ف��ريو���س��ات. 

تطوير منتجات.
لوي�س  �سانت  و��سنطن يف  �لباحث جو�سو� هود من جامعة  �لطبيب  وق��ام 
وزمالوؤه باختبار �لذر�ت �لدقيقة �حلاملة لل�سم على )�ت�س �آي يف( د�خل 
و�أفرغت  يف(  �آي  )�ت�س  على  مركزة  ب�سورة  �ل��ذر�ت  �أطبقت  وقد  �ملخترب. 
�أح��دث ثقوباً يف غالف  �ل��ذي يدعى ميلينت وقد  �ل�سم  حمولتها: مركب 
ح��اد يف كمية  �نخفا�س  �ىل  �آي يف" و�أف�����س��ى  "�ت�س  �ل��و�ق��ي يف  �ل��ربوت��ني 

�لفريو�س، وفقاً لفريق �لبحث.
و�خترب �لباحثون �أي�ساً تلك �لطريقة على خاليا ب�سرية �سليمة ��ستخل�ست 
من جدر�ن مهبلية. وعلى �لرغم من �أن �مليلينت يخف�س �أغ�سية �خلاليا 
�لذر�ت  الأن  �ملعاجلة  نتيجة  كبري  �ىل حد  �ملهبلية  �خلاليا  تلك  تتاأثر  مل 
�ملتناهية �لدقة �حلاملة للميلينت تاأتي جمهزة ببنية و�قية مرتبطة على 
�أق�سامها �خلارجية، وهي تعمل مثل م�سد ملنع �لذر�ت �لدقيقة – وخا�سة 
ذلك  وي�سمح  �خللية.  بغ�ساء  �الإت�سال  – من  حتملها  �لتي  �ل�سمية  �مل��ادة 
للذر�ت �لدقيقة بااللتحام مع �لفريو�س �الأ�سغر كثري�ً عرب ��ستخد�م بنية 

قفل ومفتاح حمددة على �لغالف �لربوتيني للفريو�س.
�ملهبل هو  �ملهبلية الأن  م��ن �جل���در�ن  �لبحث �خل��الي��ا  ف��ري��ق  �خ��ت��رب  وق��د 
�آي يف( من خالله �ىل ج�سم  �ل��ذي يدخل )�ت�س  �ملكان  �الأح��ي��ان  يف غالب 
�ملر�أة. وي�سري هود �ىل �أن هذه �حل�سيلة �الأولية قد متهد �ل�سبيل الإجر�ء 
مزيد من �الإختبار�ت �لتي ت�ستهدف �نتاج مادة هالمية )جل( حتتوي على 
�ذ� متكن من قتل  �أن مثل ذلك �ملنتج  �ل��ذر�ت �لدقيقة. ويالحظ �لعلماء 
)�ت�س �آي يف( لدى �الت�سال به �سيت�سم بقيمة خا�سة بالن�سبة �ىل م�ستهي 
بالفريو�س و�الآخ��ر غري  �لزوجني م�ساباً  �أح��د  �الآخ��ر حيث يكون  �جلن�س 

م�ساب.
يف  بورتو  جامعة  يف  �حليوية  �لتقنية  يف  �لباحث  �سارمنتو  برونو  ويقول 
�لربتغال: ال يز�ل �الأمر يتطلب �لكثري من �لعمل قبل �أن يتحول هذ� �ىل 
عقار فعال. ويتعني �عطاء �هتمام خا�س من �أجل توليد �لذر�ت �لدقيقة 
�إن  �سارمنتو  وي�سيف  �لعقار.  �ت�ساق  ل�سمان  ومتجان�سة  متينة  بطريقة 
�جلل �ملهبلي �مل�ستعمل يف هذه �لتقنية يجب �أن يحتوي على مو�د ال�سقة 
�لفريو�س من  �ل�سحيح بغية منع  �ملكان  �لدقيقة يف  �ل��ذر�ت  بقاء  ل�سمان 

�لدخول �ىل جمرى �لدم. 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2011/10/26   رقم �الإيد�ع / �لطلب 164414 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة بر�يفت هيلث �إنرتبر�ي�سز ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة 

 THE COLLEGE OF  PHLEBOLOGY سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 1 �سرتلينج هاو�س ، �سرتلينج رود ، جيلدفورد ، �سوري  جي يو2  7 �آر �ف ، �ململكة �ملتحدة .
�ملنتجات و�سائط ت�سجيلية وو�سائط م�سجلة ؛ �سر�ئط ، كا�سيتات ، �قر��س م�سغوطة ؛ �الأقر��س �مل�سغوطة 
؛  فيديوهات  ؛  وب�سرية  �سمعية  ت�سجيالت  ؛  �ق��ر����س   ، �لرقمية  �لفيديو  �ق��ر����س   ، فقط  �ل��ق��ر�ءة  ب��ذ�ك��رة 
من�سور�ت �لكرتونية لل�سوت ) قابلة للتحميل ( و�ل�سور و�لبيانات ؛ برجميات �حلا�سوب ؛ قو�عد �لبيانات 

؛ �جز�ء ولو�زم ملا ذكر �نفاً .
باحلروف  ك��ت��ب��ت   THE COLLEGE OF  PHLEBOLOGY �ل��ع��ب��ارة  و�سف �لعالمة 
THE COLLEGE OF بلون �زرق فاحت وحجم �سغري وبجانبها ر�سم  �لالتينية وقد كتبت �لعبارة 
لر��س يرتدي قبعة تخّرج ور�أ�س فتاة على �سكل د�ئرتني متال�سقتني باللون �الأزرق �لغامق و�لفاحت وحتتها 

كتبت كلمة PHLEBOLOGY بلون �زرق غامق وحجم كبري بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 2011/4/26  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  171953  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/12 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �ل�سيد/ رونالد الندو . 
 جن�سية �ل�سركة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

  VUNETIC سم �لعالمة��

  
 �لعنو�ن 408 تامال بالز� ، كورت مادير� ، �سي �يه 94925 ، �لواليات �ملتحدة �المريكية . 

 ، ، عد�سات عينية  ، خيوط للنظار�ت  ، �سال�سل للنظار�ت  ، علب للنظار�ت  �أطر للنظار�ت   ، �ملنتجات نظار�ت 
نظار�ت )ب�سرية( ، �أجهزة �سبكرتوغر�ف )خمطاط طيفي( ، �أجهزة �سبكرتو�سكوب )مك�ساف طيفي( .

�لكلمة VUNETIC  كتبت باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172047  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/15 
 �لفئة 7  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �إنرت�كو كوربوري�سن  . 
 جن�سية �ل�سركة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية   

  AMERICAN HAMMERED سم �لعالمة��

�لعنو�ن 530 �ستيفين�سون هايو�ي ، تروي ،  ميت�سيغان 48083 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  .
�أجهزة  �أعمدة �حلدبات ومكونات  و  ، حلقات مكاب�س ومكاب�س وحمامل   ، حتديد�ً  �أج��ز�ء حمركات  �ملنتجات 

�لتوقيت ، حتديد�ً ، �سيور وترو�س و�سال�سل .
�لعبارة AMERICAN HAMMERED  كتبت باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 2011/10/21  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172146  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/17 
 �لفئة 44  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سيفور� 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا   

��سم �لعالمة ر�سم الأربعة �أ�سكال هند�سية م�ستطيلة 

 �لعنو�ن 65  �أفينيو �يدو�رد فايالنت  ، 92100 بولوجن بيالنكورت ، فرن�سا   
تقدمي   ، �ل�سعر  ت�سريح  �سالونات  ؛  �ملنتجعات  حتديد�ً  �لرفاهية  �سالونات  ؛  �لتجميل  �سالونات  �ملنتجات 
�ل�سحية  �لعناية  توفري   ، �الإت�ساالت  و�سائل  بجميع  �ملكياج  حول  و�الإ�ست�سار�ت  �لتجميل  حول  �الإ�ست�سار�ت 

و�لتجميلية للب�سر �أو �حليو�نات .
و�سف �لعالمة ر�سم الأربعة �أ�سكال هند�سية م�ستطيلة ر�سمت ب�سكل عمودي باللون �الأ�سود بطريقة مميزة  .

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  164418  تاريخ �الإيد�ع 2011/10/26 
 �لفئة 44  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة بر�يفت هيلث �إنرتبر�ي�سز ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة 

 THE COLLEGE OF  PHLEBOLOGY سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 1 �سرتلينج هاو�س ، �سرتلينج رود ، جيلدفورد ، �سوري  جي يو2  7 �آر �ف ، �ململكة �ملتحدة .
و�ل�سحي  و�جل��ر�ح��ي  �لطبي  �لن�سح  خ��دم��ات  ؛  و�ل�سحية  و�جل��ر�ح��ي��ة  �لطبية  �خل��دم��ات  توفري  �ملنتجات 

وخدمات �الأ�ست�سارة و�مل�ساعدة و�لت�سخي�س و�لفح�س و�ملعاجلة و�ملعلومات ملا ذكر �أنفاً .
باحلروف  ك��ت��ب��ت   THE COLLEGE OF  PHLEBOLOGY �ل��ع��ب��ارة  و�سف �لعالمة 
THE COLLEGE OF بلون �زرق فاحت وحجم �سغري وبجانبها ر�سم  �لالتينية وقد كتبت �لعبارة 
لر��س يرتدي قبعة تخّرج ور�أ�س فتاة على �سكل د�ئرتني متال�سقتني باللون �الأزرق �لغامق و�لفاحت وحتتها 

كتبت كلمة PHLEBOLOGY بلون �زرق غامق وحجم كبري بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 2011/4/26  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 171954  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/12 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �ل�سيد/ رونالد الندو . 
 جن�سية �ل�سركة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

  CLIC سم �لعالمة��

  
 �لعنو�ن 408 تامال بالز� ، كورت مادير� ، �سي �يه 94925 ، �لواليات �ملتحدة �المريكية . 

 ، ، عد�سات عينية  ، خيوط للنظار�ت  ، �سال�سل للنظار�ت  ، علب للنظار�ت  �أطر للنظار�ت   ، �ملنتجات نظار�ت 
نظار�ت )ب�سرية( ، �أجهزة �سبكرتوغر�ف )خمطاط طيفي( ، �أجهزة �سبكرتو�سكوب )مك�ساف طيفي( .

 . �لالتينية  باحلروف  كتبت    CLIC لكلمة�  و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 172138  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/17 
 �لفئة 44  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سيفور� 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

   SEPHORA سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 65  �أفينيو �يدو�رد فايالنت  ، 92100 بولوجن بيالنكورت ، فرن�سا   
تقدمي   ، �ل�سعر  ت�سريح  �سالونات  ؛  �ملنتجعات  حتديد�ً  �لرفاهية  �سالونات  ؛  �لتجميل  �سالونات  �ملنتجات 
�ل�سحية  �لعناية  توفري   ، �الإت�ساالت  و�سائل  بجميع  �ملكياج  حول  و�الإ�ست�سار�ت  �لتجميل  حول  �الإ�ست�سار�ت 

و�لتجميلية للب�سر �أو �حليو�نات .
�لكلمة SEPHORA  كتبت باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172381  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/22 
 �لفئة 16  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سيتي �إنديك�س ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة 

   IFX سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن بارك هاو�س ، 16 فين�سبريي �سريك�س ، لندن ،  ئي �سي 2 �إم   7 ئي بي ، �ململكة �ملتحدة .
�ملنتجات مطبوعات ، من�سور�ت مطبوعة ، دوريات ، كتب ، جمالت ، كر��سات ، تقارير ، ن�سر�ت �إخبارية دورية 
، يوميات ، تقاومي ، منظمات مو�عيد و �أجند�ت )جد�ول �الأعمال( ؛ جميع �ل�سلع �ملذكورة �آنفاً تتعلق بتجارة 
عقود �لفرق وجتارة �مل�ساربات بالفرق وجتارة �لبور�سة و�لعمالت �الأجنبية ؛ قرطا�سية ، �أدو�ت كتابة ، مو�د 

�لتوجيه و�لتدري�س .
و�سف �لعالمة �لرتكيب �حلريف IFX كتبت باحلروف �لالتينية باالألو�ن �الأ�سود و�لرمادي بطريقة مميزة 

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  167608  تاريخ �الإيد�ع 2012/1/5 
 �لفئة 3  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سركة فلمار �جلديد للتجارة �لعامة )�س .ذ . م . م (. 
 جن�سية �ل�سركة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة   

      BELLONA سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن �سندوق بريد 1475 ، دبي ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  . 
�ملنتجات �سابون ؛ عطور�ت ، زيوت عطرية ، م�ستح�سر�ت جتميل ، غ�سوالت )لو�سن( لل�سعر .

كتبت  �لكلمة  نف�س  وفوقها  �لكبرية  �لالتينية  باحلروف  كتبت     BELLONA �لكلمة  و�سف �لعالمة 
بحجم �أ�سغر و�أعلى �لكلمة ر�سم ل�سعار يعلوه تاج يف قمته مع ر�سوم متنوعة على �جلو�نب ويف و�سط �ل�سعار 
�أ�سعة �سم�س بطريقة مميزة باالألو�ن �الأ�سود  B  حتيطه خطوط كاأنها  �سكل هند�سي مربع بد�خله �حلرف 

و�الأبي�س .
 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 164415  تاريخ �الإيد�ع 2011/10/26 
 �لفئة 16  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة بر�يفت هيلث �إنرتبر�ي�سز ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة 

 THE COLLEGE OF  PHLEBOLOGY سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن  1 �سرتلينج هاو�س ، �سرتلينج رود ، جيلدفورد ، �سوري   جي يو2  7 �آر �ف ، �ململكة �ملتحدة .
، ن�سر�ت دوري��ة ومالحق ؛ كتيبات وكتالوجات ؛  �ملنتجات مطبوعات ؛ من�سور�ت مطبوعة ؛ كتب ، جمالت 

�سحف وقائع ، كر��سات ومن�سور�ت .
باحلروف  كتبت   THE COLLEGE OF  PHLEBOLOGY �ل��ع��ب��ارة  و�سف �لعالمة 
وبجانبها  �سغري  وحجم  فاحت  �زرق  بلون     THE COLLEGE OF �لعبارة  �لالتينية وقد كتبت 
و�لفاحت  �لغامق  �الأزرق  باللون  متال�سقتني  د�ئرتني  �سكل  على  فتاة  ور�أ���س  تخّرج  قبعة  يرتدي  لر��س  ر�سم 

وحتتها كتبت كلمة PHLEBOLOGY بلون �زرق غامق وحجم كبري بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

  2011/4/26  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172382  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/22 
 �لفئة 36  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سيتي �إنديك�س ليميتد 
�ململكة �ملتحدة   جن�سية �ل�سركة 

   IFX سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن بارك هاو�س ، 16 فين�سبريي �سريك�س ، لندن ،  ئي �سي 2 �إم   7 ئي بي ، �ململكة �ملتحدة .
�ملنتجات خدمات مالية تتعلق بالتجارة �ملالية ؛ خدمات �لتجارة �ملالية ؛ خدمات �الإ�ستثمار ؛ جتارة �لبور�سة 

و�لعمالت �الأجنبية ، �مل�ساربات ، �ملر�هنات ؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة مبا ذكر �آنفاً .
و�سف �لعالمة �لرتكيب �حلريف IFX كتبت باحلروف �لالتينية باالألو�ن �الأ�سود و�لرمادي بطريقة  مميزة 

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/1/24   رقم �الإيد�ع / �لطلب 168322 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

��سم �لعالمة بي جي �ستار

 �لعنو�ن 54 رو ال بوتي ، 75008 باري�س ، فرن�سا 
�ملنتجات برجميات لت�سجيل نتائج فحو�سات �لدم من �سا�سة مر�قبة جلوكوز �لدم �ملعدة ملر�سى �ل�سكري .

ر�سم لنجمة  وتتو�سطها  �الأ�سود  باللون  �لعربية  باحلروف  �ستار" كتبت  جي  �لعبارة " بي  و�سف �لعالمة 
بطريقة مميزة  .

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 164416  تاريخ �الإيد�ع 2011/10/26 
 �لفئة 35  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة بر�يفت هيلث �إنرتبر�ي�سز ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة 

 THE COLLEGE OF  PHLEBOLOGY سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن  1 �سرتلينج هاو�س ، �سرتلينج رود ، جيلدفورد ، �سوري   جي يو2  7 �آر �ف ، �ململكة �ملتحدة .
�لفيديو  و�قر��س  �مل�سغوطة  و�الأقر��س  و�لكا�سيتات  باالأ�سرطة  �ملرتبطة  بالتجزئة  �لبيع  خدمات  �ملنتجات 
�لرقمية و�الأقر��س و�لت�سجيالت �ل�سمعية و�لب�سرية و�لفديوهات و�لكتب و�الأمور �لتعليمية ومقاالت طبية 

وجر�حية تتعلق بتقومي �الأع�ساء ) �لتجبري ( وعلم �الأوردة .  
باحلروف  كتبت   THE COLLEGE OF  PHLEBOLOGY �ل��ع��ب��ارة  و�سف �لعالمة 
وبجانبها  �سغري  وحجم  فاحت  �زرق  بلون     THE COLLEGE OF �لعبارة  �لالتينية وقد كتبت 
و�لفاحت  �لغامق  �الأزرق  باللون  متال�سقتني  د�ئرتني  �سكل  على  فتاة  ور�أ���س  تخّرج  قبعة  يرتدي  لر��س  ر�سم 

وحتتها كتبت كلمة PHLEBOLOGY بلون �زرق غامق وحجم كبري بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

  2011/4/26  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172049  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/15 
 �لفئة 30  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة مورنينج فودز ليميتد . 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة 

    Mornflake سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن نورث وي�سرتن ميلز ، جري�ستي رود ، كريوي ،  �سي دبليو 2   6 �إت�س بي ، �إجنلرت� . 
�ملنتجات م�ستح�سر�ت �حلبوب ل�سناعة �لغذ�ء ؛ �لدقيق و �ل�سوفان و�الأرز و�ل�ساغو و�لتابيوكا ودقيق �ل�سوفان 

و�ل�سميد و�سعري على �سكل حب .
من  وبجانبها  �لد�كن  �لبني  باللون  �لالتينية  باحلروف  كتبت   Mornflake �لكلمة   و�سف �لعالمة 

�لي�سار ر�سم لنبات باللون �لبني �لد�كن و�لربتقايل ور�سم جزء من هذ� �لنبات د�خل د�ئرة بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172145  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/17 
 �لفئة 35  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سيفور� 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا   

��سم �لعالمة ر�سم الأربعة �أ�سكال هند�سية م�ستطيلة 

 �لعنو�ن 65  �أفينيو �يدو�رد فايالنت  ، 92100 بولوجن بيالنكورت ، فرن�سا   
�لتجميل  وم�ستح�سر�ت  و�لعطور  �لتجميل  ملو�د  بالتجزئة  �لبيع  الإغر��س  �الإت�ساالت  و�سائل  يف  �لب�سائع  عر�س  �ملنتجات 
وم�ستح�سر�ت �ملكياج وم�ستح�سر�ت �لتجميل �خلا�سة بالعناية بالوجه و�جل�سم وم�ستح�سر�ت �لعناية بال�سعر و�مل�ستح�سر�ت 
�لزبائن من معاينتها  �لغري وذلك لتمكني عامة  �ل�سلع ل�سالح  ت�سكيلة من  �لب�سائع ؛ خدمات جتميع  ، عر�س  �لتجميلية 
و�سر�ءها عند �حلاجة ؛ ترويج �لبيع لالآخرين و�الإعالن فيما يتعلق برتويج وبيع م�ستح�سر�ت �لتجميل و�لعطور ومو�د 

�لتجميل ؛ تنظيم �ملعار�س لالغر��س �لتجارية و�الإعالنية .
و�سف �لعالمة ر�سم الأربعة �أ�سكال هند�سية م�ستطيلة ر�سمت ب�سكل عمودي باللون �الأ�سود بطريقة مميزة  .

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو �إر�ساله بالربيد 
�مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 172383  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/22 
 �لفئة 41  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سيتي �إنديك�س ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة 

   IFX سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن بارك هاو�س ، 16 فين�سبريي �سريك�س ، لندن ،  ئي �سي 2 �إم   7 ئي بي ، �ململكة �ملتحدة .
�لرهانات  تنظيم  وخدمات  و�ملقامر�ت  و�مل�ساربات  �ملر�هنات  خدمات  ؛  بالفرق  �مل�ساربات  خدمات  �ملنتجات 
وخدمات �ملقامر�ت ؛ خدمات �مل�ساربات بالفرق و�ملر�هنات و�مل�ساربات و�ملقامر�ت وخدمات تنظيم �لرهانات 
�لدر��سية وور�سات  ؛ تنظيم �حللقات  و�لتهذيب  و�لتعليم  �لتدريب  ؛  �ملبا�سر  �ملقامر�ت على �خلط  وخدمات 
وتنظيم  و�مل��ق��ام��ر�ت  و�مل�����س��ارب��ات  و�مل��ر�ه��ن��ات  بالفرق  بامل�ساربات  تتعلق  �لتي  و�ل��ن��دو�ت  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لعمل 

�لرهانات و�ملقامر�ت ؛ خدمات �الإ�ست�سارة و�ملعلومات و�لن�سح �ملتعلقة بجميع ما ذكر �آنفاً . 

 

و�سف �لعالمة �لرتكيب �حلريف IFX كتبت باحلروف �لالتينية باالألو�ن �الأ�سود و�لرمادي بطريقة  مميزة 
 *  �ال�سرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  168323  تاريخ �الإيد�ع 2012/1/24 
 �لفئة 10  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

��سم �لعالمة بي جي �ستار

 �لعنو�ن 54 رو ال بوتي ، 75008 باري�س ، فرن�سا 
�ملنتجات �أجهزة طبية و�أجهزة ولو�زم قيا�س جلوكوز �لدم حتديد�ً ؛ �الأ�سرطة وحملول �لفح�س وم�سارط .

لنجمة  ر�سم  وتتو�سطها  �الأ�سود  باللون  �لعربية  باحلروف  �ستار" كتبت  جي  " بي  �لعبارة  و�سف �لعالمة 
بطريقة مميزة  .

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  164417  تاريخ �الإيد�ع 2011/10/26 
 �لفئة 41  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة بر�يفت هيلث �إنرتبر�ي�سز ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة 

 THE COLLEGE OF  PHLEBOLOGY سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 1 �سرتلينج هاو�س ، �سرتلينج رود ، جيلدفورد ، �سوري  جي يو2  7 �آر �ف ، �ململكة �ملتحدة .
�ملنتجات خدمات �لتعليم و�لتدريب ؛ خدمات �لتعليم ؛ خدمات �لتوجيه ، خدمات �لتدري�س ؛ توفري ور�س عمل وموؤمتر�ت 
�ملعلومات  ؛ توفري  �ملبا�سر  �ملعلومات على �خلط  ؛ خدمات  ن�سر  ؛ خدمات  ون��دو�ت  در��سية  و�تفاقيات وحما�سر�ت وحلقات 
�ملبا�سر ؛  ؛ ن�سر �ملعلومات ب�سكل رقمي �و مطبوع ؛ توفري من�سور�ت وتوثيقات �لكرتونية غري قابلة للتحميل على �خلط 
توفري معلومات ليتم ت�سفحها على �النرتنت ؛ خدمات �لن�سر �الألكرتونية ؛ خدمات �ملعلومات و�لن�سح و�الأ�ست�سارة �ملتعلقة 

مبا ذكر �أنفاً .
�لعبارة THE COLLEGE OF  PHLEBOLOGY كتبت باحلروف �لالتينية وقد كتبت  و�سف �لعالمة 
�لعبارة THE COLLEGE OF بلون �زرق فاحت وحجم �سغري وبجانبها ر�سم لر��س يرتدي قبعة تخّرج ور�أ�س فتاة 
على �سكل د�ئرتني متال�سقتني باللون �الأزرق �لغامق و�لفاحت وحتتها كتبت كلمة PHLEBOLOGY بلون �زرق غامق 

وحجم كبري بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 2011/4/26  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو �إر�ساله بالربيد 
�مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب   154443  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/16 
 �لفئة 16  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة نينتندو كو.، ليميتد 
�ليابان   جن�سية �ل�سركة 

 SpotPass سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �سو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �سي ، كيوتو ، �ليابان 
�ملنتجات 1. كتب �ملالحظات 2. �أقالم �لر�سا�س �مليكانيكية 3. علب �أقالم �حلرب  4. مو�د �لقرطا�سية و�لدر��سة 
. 5. �لبطاقات �لتجارية . 6. �ملجالت (مو�د ن�سر(. 7. �لكاتالوجات. 8. �لكر��سات. 9. �ملطبوعات .  10.  تذ�كر 
  .13  . �لفوتوغر�فية  �ل�سور  م�ساند   .12  . �لفوتوغر�فية  �ل�سور   .11 �للعب(.  )غ��ري  �ملطبوعة  �ليان�سيب 
�أو �الغر��س  �لر�يات من �ل��ورق. 14. �الأع��الم من �ل��ورق . 15. �ملعاجني وم��و�د �لل�سق �الخ��رى للقرطا�سية 

�ملنزلية . 16. �د�ة �سحذ �قالم �لر�سا�س �لكهربائية .
�لكلمة Spotpass باحلروف �لالتينية.   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
    2010/9/28  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  154265  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/14 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

 Gluniverse سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
�ملنتجات بر�جميات ت�سجيل نتائج فحو�سات �لدم من �سا�سة جلوكوز �ل�سكر يف �لدم �ملعدة ملر�سى �ل�سكر .

�لكلمة  Gluniverse   باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/22  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 172311  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/19 
 �لفئة 38  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سي ئي تريدمارك �إل �إل �سي . 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية   جن�سية �ل�سركة 

   REVOLT سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 1710 برودو�ي ، نيويورك ، �إن و�ي 10019  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية . 
�ملنتجات �لبث �لتلفزيوين بو��سطة �لكابل ، �لبث �لتلفزيوين عرب �الأقمار �ل�سناعية ، �لبث �الإذ�عي بو��سطة �لكابل ، �لبث 
�الإذ�عي عرب �الأقمار �ل�سناعية ، �لبث �لتلفزيوين ، بر�مج �لبث �الإذ�عي وبر�مج �لبث عرب �سبكة حا�سوب عاملية ؛ توفري غرف 
�ملحادثة على �خلط �ملبا�سر لنقل �لر�سائل بني م�ستخدمي �حلا�سوب تتعلق مبو�سوعات �لتلفزيون و�لرتفيه ؛ توفري لوحات 
�لن�سر�ت �الإلكرتونية على �خلط �ملبا�سر لنقل �لر�سائل بني م�ستخدمي �أجهزة �حلا�سوب و�الأجهزة �لنقالة تتعلق مبو�سوعات 
 )3 بي  )�إم   3 �ل�سمعية  و�لطبقات  و�ملو�سيقى  و�الأ�سو�ت  �لرنني  نغمات  وتنزيل  �إر�سال حتميل  توفري  ؛  و�لرتفيه  �لتلفزيون 
و�لر�سوم �لبيانية و�الألعاب و�سور �لفيديو و�ملعلومات و�الأخبار عرب �سبكات �حلا�سوب ذ�ت �لنطاق �لعاملي و�ملحلي و�سبكات 
�الإت�ساالت �لال�سلكية ؛ �إر�سال و�إ�ستقبال ر�سائل �سوتية ور�سائل ن�سية بني �الأجهزة �الإلكرتونية عرب �سبكات �حلا�سوب ذ�ت 

�لنطاق �لعاملي و�ملحلي وعرب �سبكات �الإت�ساالت �لال�سلكية .
 . �لالتينية  باحلروف  كتبت    REVOLT لكلمة�  و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 2011/10/20  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو �إر�ساله بالربيد 
�مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173637  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/14   
 �لفئة 30  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة ملتي �أك�س�س ليميتد . 
 جن�سية �ل�سركة جزر �لعذر�ء �لربيطانية .    

 ��سم �لعالمة م�ستطيل يتاألف من ترتيب خطوط عر�سية   

�لعنو�ن بامل غروف هاو�س ، �سندوق بريد 438 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية .   
�ملنتجات �ساي �أو منتجات �ساي �الأع�ساب ذ�ت �ل�سلة ؛ قهوة ، كاكاو ، �ل�سكر و�الأرز و�لتابيوكا و�ل�ساغو و�لنب 
�الإ�سطناعي ؛ �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة 
؛ ع�سل �لنحل و�لع�سل �الأ�سود ، �خلمرية وم�سحوق �خلبيز ؛ �مللح و�خلردل و�خلل ، )�ل�سل�سة( �لبهار�ت ؛  

و�لتو�بل ؛ �لثلج .
باالألو�ن  �الأح��ج��ام  خمتلفة  عر�سية  خطوط  ترتيب  من  يتاألف  م�ستطيل  �سكل  عن  عبارة  و�سف �لعالمة 

�لبني ) بانتون 490 �سي ( و�الأحمر )بانتون 186 �سي ( و�الأ�سود بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 2011/11/14  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172920  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/2 
 �لفئة 14  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �إيبالمو ��س �يه  
 جن�سية �ل�سركة �سوي�سر� 

  ANGELUS سم �لعالمة��

  
 �لعنو�ن بوليفارد دي�س �إبالتيورز 38 ، 2300 ال ت�سوك�س - دي - فوند�س ، �سوي�سر� . 

�ملنتجات �ساعات يد ، �ساعات كبرية ؛ �أدو�ت قيا�س �لوقت و �أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة ، جموهر�ت .
�لكلمة  ANGELUS  كتبت باحلروف �لالتينية  .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 173633  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/14 
 �لفئة 39  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة مقر �لعامل لل�سفريات ذ م م 
 جن�سية �ل�سركة دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة   

   COZMO TRAVEL سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن برج 400 ، منطقة �ل�سور ، �س . ب 3393 – �ل�سارقة ،  دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة  .
�ملنتجات �لنقل �جلوي ؛ تنظيم �لرحالت �ل�سياحية ، �لنقل باملر�كب �لبحرية ، حجز  �ملقاعد لل�سفر ؛ �لنقل 
بالبا�سات ؛ خدمات �ل�ساعي ) نقل �لر�سائل �أو �لب�سائع( ؛ ت�سليم  �لب�سائع ؛ ت�سليم �لب�سائع بو��سطة �لطلب 
�لب�سائع  �ل�سحن بال�سفن ) �سحن  ؛  �ل�سحن يف ميناء �لو�سول  �أج��رة   ، دفع  �مل�سافرين   �لربيدي ؛ حر��سة 
بال�سفن ( ؛ عقود �لنقل  �لبحري ؛ �لنقل �ملحرو�س لالأ�سياء �لثمينة ؛ معلومات �لتخزين ؛ معلومات �لنقل 
؛ تغليف �لب�سائع ؛ نقل �لركاب ؛ �لنقل ؛ �ل�سم�سرة يف �لنقل ؛ نقل �مل�سافرين؛ �حلجز للنقل ؛ تنظيم �لنقل 

؛  �حلجز لل�سفر ؛ تفريغ �حلمولة .
�لعبارة COZMO TRAVEL  كتبت باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172745  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/26 
 �لفئة 35  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سيفور� 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

 ��سم �لعالمة �سيفور� 

 �لعنو�ن 65  �أفينيو �يدو�رد فايالنت  ، 92100 بولوجن بيالنكورت ،  فرن�سا   
�ملنتجات عر�س �لب�سائع يف و�سائل �الإت�ساالت الأغر��س �لبيع بالتجزئة ملو�د �لزينة و�لعطور وم�ستح�سر�ت 
وم�ستح�سر�ت  و�جل�سم  بالوجه  بالعناية  �خلا�سة  �لتجميل  وم�ستح�سر�ت  �ملكياج  وم�ستح�سر�ت  �لتجميل 
�لعناية بال�سعر و�مل�ستح�سر�ت �لتجميلية ، عر�س �لب�سائع ؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من �ل�سلع ل�سالح �لغري 
فيما  و�الإع��الن  لالآخرين  �لبيع  ترويج  ؛  �حلاجة  عند  و�سر�ءها  معاينتها  �لزبائن من  عامة  لتمكني  وذل��ك 
يتعلق برتويج وبيع م�ستح�سر�ت �لتجميل و�لعطور ومو�د �لزينة ، خدمات �لبيع بالتجزئة ملنتجات �لزينة 
ومنتجات  و�لوجه  باجل�سم  للعناية  �لتجميل  وم�ستح�سر�ت  �ملكياج  ومنتجات  �لتجميل  ومنتجات  و�لعطور 

�لعناية وجتميل  �ل�سعر ؛ تنظيم �ملعار�س لالأغر��س �لتجارية و�الإعالنية .
�لكلمة �سيفور� كتبت باحلروف �لعربية بطريقة مميزة .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173639  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/14   
 �لفئة 32  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة ملتي �أك�س�س ليميتد . 
 جن�سية �ل�سركة جزر �لعذر�ء �لربيطانية .    

 ��سم �لعالمة م�ستطيل يتاألف من ترتيب خطوط عر�سية   

�لعنو�ن بامل غروف هاو�س ، �سندوق بريد 438 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية .
غري  �مل�سروبات  من  وغريها  و�لغازية  �ملعدنية  �ملياه  ؛  �مل�سروبات  لعمل  م�ستح�سر�ت  ؛  م�سروبات  �ملنتجات 
لعمل  �أخ���رى  وم�ستح�سر�ت  ���س��ر�ب  ؛  �ل��ف��و�ك��ه  وع�سائر  �ل��ف��و�ك��ه  م��ن  م�ستخل�سة  م�سروبات  ؛  �لكحولية 

�مل�سروبات.
باالألو�ن  �الأح��ج��ام  خمتلفة  عر�سية  خطوط  ترتيب  من  يتاألف  م�ستطيل  �سكل  عن  عبارة  و�سف �لعالمة 

�لبني ) بانتون 490 �سي ( و�الأحمر )بانتون 186 �سي ( و�الأ�سود بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 2011/11/14  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب   173139  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/6 
 �لفئة 34  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �يه . �ف . دي . تريدينج �آند كون�سلتينج مانيجمينت  جروب ليميتد . 
�ململكة �ملتحدة   جن�سية �ل�سركة 

      QUAINT GOLD PUREST VIRGINIA BLEND سم �لعالمة��

�لعنو�ن �سندوق بريد 3321 ، دريك ت�سامربز ، رود تاون تورتوال ،  �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية .
�ملنتجات �لتبغ ؛ �أدو�ت �ملدخنني ؛ �أعو�د �لثقاب ؛ �سجائر ؛ �سيجاريلو )�سيجار رفيع ( ؛ �سيجار ؛ والعات للمدخنني ؛ �سعوط ؛ 

غاليني �لتبغ ؛ �أكيا�س �لتبغ ؛ تبغ للم�سغ ؛ ورق �ل�سجائر ؛ مر�سحات )فالتر( لل�سجائر 
و�سف �لعالمة �لكلمة QUAINT  كتبت باحلروف �لالتينية باللون �ال�سود ب�سكل كبري  مائل وحتتها ر�سم م�ستطيل باللون 
�الحمر كتبت عليه كلمة  GOLD  باللون �لذهبي ويف �ال�سفل �لعبارة PUREST VIRGINIA BLEND  باحلروف 
�لالتينية وبحجم �سغري باللون �ال�سود وجميعها د�خل �سكل م�ستطيل عمودي باللون �لذهبي عبارة عن �سكل علبة �سجائر 

ويف �أعالها ر�سم ل�سعار ويف �لو�سط ر�سم هند�سي للحرف Q  بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو �إر�ساله بالربيد 
�مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب لت�سجيل 
�لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173634  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/14 
 �لفئة 39  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة مقر �لعامل لل�سفريات ذ م م 
 جن�سية �ل�سركة دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة   

   COZMO TRAVEL سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن برج 400 ، منطقة �ل�سور ، �س . ب 3393 – �ل�سارقة ،  دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة  .
بالبا�سات  �لنقل  ؛  لل�سفر  �ملقاعد  حجز    ، �لبحرية  باملر�كب  �لنقل   ، �ل�سياحية  �لرحالت  تنظيم  ؛  �جل��وي  �لنقل  �ملنتجات 
؛ حر��سة  �لربيدي  �لطلب  بو��سطة  �لب�سائع  ت�سليم  ؛  �لب�سائع  ت�سليم   ؛  �لب�سائع(  �أو  �لر�سائل  نقل   ( �ل�ساعي  ؛ خدمات 
�مل�سافرين  ، دفع �أجرة  �ل�سحن يف ميناء �لو�سول ؛ �ل�سحن بال�سفن ) �سحن �لب�سائع بال�سفن ( ؛ عقود �لنقل  �لبحري ؛ 
�لنقل �ملحرو�س لالأ�سياء �لثمينة ؛ معلومات �لتخزين ؛ معلومات �لنقل ؛ تغليف �لب�سائع ؛ نقل �لركاب ؛ �لنقل ؛ �ل�سم�سرة 

يف �لنقل ؛ نقل �مل�سافرين؛ �حلجز للنقل ؛ تنظيم �لنقل ؛  �حلجز لل�سفر ؛ تفريغ �حلمولة .
و�سف �لعالمة �لعبارة COZMO TRAVEL  كتبت باحلروف �لالتينية  وحتتها �لعبارة مقر �لعامل لل�سفريات كتبت 
باحلروف �لعربية باللون �ال�سود وعلى �لي�سار ر�سم ل�سكل هند�سي د�ئري يتاألف من عدة �أ�سكال د�ئرية  باالألو�ن �الأ�سفر و 

�الأخ�سر و�الزرق و�لربتقايل و�لبنف�سجي و�الحمر وجميعها على خلفية باللون �لرمادي بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو �إر�ساله بالربيد 
�مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172746  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/26 
 �لفئة 44  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سيفور� 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

 ��سم �لعالمة �سيفور� 

 �لعنو�ن 65  �أفينيو �يدو�رد فايالنت  ، 92100 بولوجن بيالنكورت ،  فرن�سا   
تقدمي   ، �ل�سعر  ت�سريح  �سالونات  ؛  �ملنتجعات  حتديد�ً  �لرفاهية  �سالونات  ؛  �لتجميل  �سالونات  �ملنتجات 
�ل�سحية  �لعناية  توفري   ، �الإت�ساالت  و�سائل  بجميع  �ملكياج  حول  و�الإ�ست�سار�ت  �لتجميل  حول  �الإ�ست�سار�ت 

و�لتجميلية للب�سر �أو �حليو�نات .
�لكلمة �سيفور� كتبت باحلروف �لعربية بطريقة مميزة .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 172312  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/19 
 �لفئة 41  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سي ئي تريدمارك �إل �إل �سي . 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية   جن�سية �ل�سركة 

   REVOLT سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 1710 برودو�ي ، نيويورك ، �إن و�ي 10019  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية . 
�ملنتجات خدمات �لرتفيه ، حتديد�ً ، بر�مج �لتلفزيون و �الإذ�عة و �الإنرتنت و�الأقمار �ل�سناعية �لتي تتميز باالأحد�ث �حلية 
و�لدر�ما )�الأحد�ث �ملثرية( و�لكوميديا و�خليال �لعلمي و�لر�سوم �ملتحركة و�ملو�سيقى و�الأخبار ؛ �إنتاج �لرب�مج �لتلفزيونية 
�لكوميدية  �لعرو�س  و  �ملو�سيقى  �لفيديو وعرو�س جو�ئز  �ملو�سيقى وعرو�س جو�ئز  �لرق�س وعرو�س  ، عرو�س  ، حتديد�ً 
لتبث  �أو م�سجل  ب�سكل مبا�سر  بثها  يتم  و�لتي  �لريا�سية  و�الأح��د�ث  �ملتنوعة �خلا�سة  �الألعاب وعرو�س �حلفالت  وعرو�س 
الحقاً ؛ حفالت مو�سيقية حية وعرو�س �الأخبار �لتلفزيونية ؛ �إنتاج مناف�سات �ملو�هب و�أحد�ث جو�ئز �ملو�سيقى و�لتلفزيون 
؛ تنظيم وتقدمي عرو�س تذكارية ترفيهية ومنتجات تتعلق باالأناقة و�الأزياء ؛ توفري معلومات على �خلط �ملبا�سر يف جمال 
�لرتفيه تتعلق برب�مج �الإذ�عة و�لتلفزيون ؛ خدمات ترفيه على �سكل بر�مج تفاعلية على �خلط �ملبا�سر فيما يخ�س �لرق�س 
و�ملو�سيقى و�لفيديو و�لكوميديا و�حلفالت �ملتنوعة �خلا�سة و�لريا�سة توفر عرب و�سائل �سبكات �حلا�سوب ذ�ت �لنطاق �لعاملي 

و�ملحلي و�سبكات �الإت�ساالت �لال�سلكية .
�لكلمة REVOLT  كتبت باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 

 �ال�سرت�طات * 
 2011/10/20  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو �إر�ساله بالربيد 
�مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173642  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/14   
 �لفئة 30  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة ملتي �أك�س�س ليميتد . 
 جن�سية �ل�سركة جزر �لعذر�ء �لربيطانية .    

 ��سم �لعالمة م�ستطيل يتاألف من ترتيب خطوط عر�سية مع كتابة كلمات باللغة �ل�سينية 

�لعنو�ن بامل غروف هاو�س ، �سندوق بريد 438 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية .
�ملنتجات �ساي �أو منتجات �ساي �الأع�ساب ذ�ت �ل�سلة ؛ قهوة ، كاكاو ، �ل�سكر و�الأرز و�لتابيوكا و�ل�ساغو و�لنب 
�الإ�سطناعي ؛ �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�حللويات و�حللويات �ملثلجة 
؛ ع�سل �لنحل و�لع�سل �الأ�سود ، �خلمرية وم�سحوق �خلبيز ؛ �مللح و�خلردل و�خلل ، )�ل�سل�سة( �لبهار�ت ؛  

و�لتو�بل ؛ �لثلج .
باالألو�ن  �الأح��ج��ام  خمتلفة  عر�سية  خطوط  ترتيب  من  يتاألف  م�ستطيل  �سكل  عن  عبارة  و�سف �لعالمة 
باللون  �ل�سينية  باللغة  كلمات  كتابة  و�الأ���س��ود  مع   ) �سي   186 )بانتون  و�الأحمر   ) �سي   490 بانتون   ( �لبني 

�ال�سفر )بانتون 108 �سي ( بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 2011/11/14  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173345  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/9 
 �لفئة 12  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سن جلوبال �س م ح 
 جن�سية �ل�سركة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

   nison a sun global brand سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن مكتب رقم ��س 10123 �أو 105 جبل علي ، دبي ،  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة . 
�ملنتجات �الإطار�ت للدر�جات �لهو�ئية ، وللدرجات ؛ �الإطار�ت لعجالت �ملركبات ؛ �دو�ت مانعة النزالق �إطار�ت 

�ملركبات ، �الإطار�ت ، �إطار�ت غري جموفة لعجالت �ملركبات .
خلفية  على  كبري  وبحجم  �الأبي�س  باللون  �لالتينية   ب��احل��روف  كتبت    nison �لكلمة  و�سف �لعالمة 
a sun global brand  كتبت باحلروف �لالتينية وبحجم  �لعبارة   �ل�سكل وحتتها  �سود�ء م�ستطيلة 

�سغري بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172910  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/1 
 �لفئة 3  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة جويرالين ��س  �يه 
فرن�سا   جن�سية �ل�سركة 

   DRESS CODE سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 68 ، �فينيو دي�س �سامب�س �إلي�سي�س ، 75008  باري�س � فرن�سا 
�ملنتجات منتجات عطور�ت وجتميل ، عطور وماء �لزينة وماء �لعطر و خال�سات عطور و�سابون وجل )هالم( 
و �أمالح لالإ�ستحمام وحلمام �لد�س ، م�ستح�سر�ت جتميل للعناية بالب�سرة و�جل�سم و�لوجة و�الأظافر و�ل�سعر 
، غ�سوالت )لو�سن( وحليب و هالم )جل( وم�ساحيق للوجه و�جل�سم و�ليدين ، زيوت عطرية ، منتجات مكياج 
، معاجني �أ�سنان ، �سامبو ، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة لالإ�ستخد�م �ل�سخ�سي ، منتجات حالقة ، جل )هالم( 

وغ�سوالت )لو�سن( ملا بعد �حلالقة .
�لعبارة DRESS CODE  كتبت باحلروف �لالتينية �لكبرية وبطريقة مميزة . و�سف �لعالمة 

* �ال�سرت�طات 
 2011/11/3  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  172313  تاريخ �الإيد�ع 2012/4/19 
 �لفئة 3  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة جويرالين ��س  �يه 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

 ��سم �لعالمة ر�سم لف�ستان ن�سائي   

 �لعنو�ن 68 ، �فينيو دي�س �سامب�س �إلي�سي�س ، 75008  باري�س � فرن�سا 
�ملنتجات منتجات �لعطور ؛ ماء �لزينة ، ماء �لكولونيا ، منتجات جتميل ، حتديد�ً ، منتجات �لعناية بالوجه 
�سامبو   ، للحمام  جتميل  م�ستح�سر�ت   ، لالإ�ستحمام  )لو�سن(  وغ�سوالت  جل   ، �ملكياج  منتجات   ، و�جل�سم 

ومزيالت �لرو�ئح  لالإ�ستخد�م �ل�سخ�سي  . 
مالب�س  حمالة  على  و�سع  بالون  �سكل  على  �أكمام  ذو  �الأ���س��ود  باللون  ن�سائي   لف�ستان  ر�سم  �لعالمة  و�سف 

بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 2011/10/20  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173643  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/14   
 �لفئة 32  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة ملتي �أك�س�س ليميتد . 
 جن�سية �ل�سركة جزر �لعذر�ء �لربيطانية 

 ��سم �لعالمة م�ستطيل يتاألف من ترتيب خطوط عر�سية مع كتابة كلمات باللغة �ل�سينية 

�لعنو�ن بامل غروف هاو�س ، �سندوق بريد 438 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية .   
غري  �مل�سروبات  من  وغريها  و�لغازية  �ملعدنية  �ملياه  ؛  �مل�سروبات  لعمل  م�ستح�سر�ت  ؛  م�سروبات  �ملنتجات 
لعمل  �أخ���رى  وم�ستح�سر�ت  ���س��ر�ب  ؛  �ل��ف��و�ك��ه  وع�سائر  �ل��ف��و�ك��ه  م��ن  م�ستخل�سة  م�سروبات  ؛  �لكحولية 

�مل�سروبات.
باالألو�ن  �الأح��ج��ام  خمتلفة  عر�سية  خطوط  ترتيب  من  يتاألف  م�ستطيل  �سكل  عن  عبارة  و�سف �لعالمة 
باللون  �ل�سينية  باللغة  كلمات  كتابة  و�الأ���س��ود  مع   ) �سي   186 )بانتون  و�الأحمر   ) �سي   490 بانتون   ( �لبني 

�ال�سفر )بانتون 108 �سي ( بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 2011/11/14  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173632  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/14 
 �لفئة 12  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �أمان �س�سويز �يه جي 
 جن�سية �ل�سركة �سوي�سر� 

   AMMANN سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن �إي�سنباهن�سرت��سي 25 ، �سي �إت�س – 4901 الجننثال ، �سوي�سر� . 
�ملنتجات �ملركبات و �أجهزة �لنقل �لربي و �أجز�ئها )�مل�سمولة يف هذه �لفئة( ، وبخا�سة �جلر�ر�ت و�لقالبات و 

�لر�فعات �ل�سوكية و �ل�ساحنات .  
و�سف �لعالمة �لكلمة  AMMANN  كتبت باحلروف �لالتينية  وبخط عري�س مع كتابة حرف A على 

�سكل خطوط م�ستعر�سة  بطريقة مميزة باالألو�ن �الأ�سود و�الأبي�س .
 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173636  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/14   
 �لفئة 5  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة ملتي �أك�س�س ليميتد . 
 جن�سية �ل�سركة جزر �لعذر�ء �لربيطانية .    

 ��سم �لعالمة م�ستطيل يتاألف من ترتيب خطوط عر�سية   

�لعنو�ن بامل غروف هاو�س ، �سندوق بريد 438 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية .
�ملنتجات �أدوية و�أع�ساب �سينية ؛ م�ستح�سر�ت �سيدلية وبيطرية ، م�ستح�سر�ت �سحية لغايات طبية ، مو�د 
 ، �الأ�سنان  ؛ مو�د ح�سو  وم��و�د �سماد  ؛ ل�سقات  و�الأطفال  للر�سع  و�أغذية   ، �لطبي  حمية معدة لال�ستعمال 
و�سمع طب �الأ�سنان ؛ مطهر�ت ، م�ستح�سر�ت الإبادة �لهو�م و�حل�سر�ت �ل�سارة ، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت 

�الأع�ساب �ل�سارة .
باالألو�ن  �الأح��ج��ام  خمتلفة  عر�سية  خطوط  ترتيب  من  يتاألف  م�ستطيل  �سكل  عن  عبارة  و�سف �لعالمة 

�لبني ) بانتون 490 �سي ( و�الأحمر )بانتون 186 �سي ( و�الأ�سود بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 2011/11/14  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/5/7   رقم �الإيد�ع / �لطلب 173250 
 �لفئة 4  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة حنني �الأ�سالة للتجارة �لعامة . 
 جن�سية �ل�سركة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

   duMax سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن �س . ب 1609 عجمان ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة . 
�ملنتجات زيوت و�سحوم �سناعية ؛ مو�د ت�سحيم ؛ مركبات �مت�سا�س ، وترطيب وتثبيت �لغبار ؛  وقود )مبا يف 

ذلك وقود �ملحركات( ، مو�د �إ�ساءة ؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة .
�لكلمة  duMax  كتبت باحلروف �لالتينية حيث كتب �حلرف  M  باللون �الأحمر وبقية  و�سف �لعالمة 
�حلروف باللون �الأ�سود وفوقها �سكل هند�سي باللون �الأزرق يحيط بثالثة �أ�سكال هند�سية �سغرية من جهة 
�لي�سار باللون �الأزرق وجميعها د�خل ثالثة �أ�سكال هند�سية على �سكل �أقو��س باالألو�ن �الأ�سفر و �الأخ�سر و 

�الأزرق  بطريقة مميزة .
 *  �ال�سرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  154263  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/14 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

 Glusphere سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
�ملنتجات بر�جميات ت�سجيل نتائج فحو�سات �لدم من �سا�سة جلوكوز �ل�سكر يف �لدم �ملعدة ملر�سى �ل�سكر .

�لكلمة  Glusphere  باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/22  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  154264  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/14 
 �لفئة 10  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
فرن�سا   جن�سية �ل�سركة 

 Glusphere سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
�ملنتجات �ل�سا�سات �لطبية لقيا�س وت�سجيل �جللوكوز يف �لدم )�أجهزة طبية( ؛ حاقنات �الأن�سولني لالأ�ستخد�م 

�لطبي ؛ م�سخات �الأن�سولني لالإ�ستخد�م �لطبي .
�لكلمة  Glusphere  باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 2010/9/22  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782



ورقة بحثية لطالبة اإماراتية متدربة يف معهد م�صدر 
�صمن فعاليات موؤمتر دول اآ�صيا واملحيط الهادئ 

•• ابوظبي-وام:

�أعلن معهد م�سدر للعلوم و�لتكنولوجيا �جلامعة �لبحثية �مل�ستقلة للدر��سات 
�أن ورقة  �مل�ستد�مة �م�س  �ملتقدمة و�لتقنيات  �لتي تركز على �لطاقة  �لعليا 
بحثية علمية حول �أحد م�ساريع برنامج �لتدريب �ل�سيفي للعام �ملا�سي قد 
بانكوك.  �ملركبات يف  بارز حول هند�سة  دولية خالل موؤمتر  باإ�سادة  حظيت 
�أد�ء  على  �ملحيطة  �ل��ظ��روف  تاأثري  عنو�ن  حملت  �لتي  �ل��ورق��ة  تقدمي  ومت 
خاليا �لوقود ذ�ت �ملهبط لكاثود �ملفتوح: در��سة حالة من �الإمار�ت يف �لدورة 
17 من موؤمتر دول �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ لهند�سة �ملركبات و�لذي �نعقد يف 
�لفرتة 1-3 �أبريل يف بانكوك تايالند. و�رتكزت �لورقة على �مل�سروع �لبحثي 
�لذي �أجرته هند �لزيودي �لتي �ساركت كمتدربة يف برنامج �لتدريب �ل�سيفي 
ق�سم  رئي�س  �سميم  ط���ارق  �ل��دك��ت��ور  �إ���س��ر�ف  حت��ت   2012 م�سدر  ملعهد 
�لهند�سة �مليكانيكية يف معهد م�سدر. و�سارك يف تاأليف �لورقة كل من هند 
�لزيودي و�لدكتور �أجو�س �سا�سميتو و�لدكتور طارق �سميم حيث ركزت على 
��ستخد�م  �إمكانية  ��ستك�ساف مدى  �مل�ستد�م من خالل  للتنقل  تطوير نظام 
خلية �لوقود ذ�ت �ملهبط �ملفتوح يف �ملركبات �سمن ظروف بيئية حارة وجافة. 
و��ستناد� �إىل �لبيانات �ملناخية �ل�سنوية الإمارة �أبوظبي قدمت �لورقة نتائج 
�أد�ء  على  �لن�سبية  و�لرطوبة  �حل���ر�رة  درج��ة  تاأثري  ح��ول  حا�سوبي  حتقيق 
�لت�سميم �ملبتكرت خلاليا �لوقود و�لذي يوفر �ملز�يا �لهامة �ملرتبطة بالوزن 
و�مل�ساحة و�لتكلفة. وقال �لدكتور فريد موفنزد�ه رئي�س معهد م�سدر: ميثل 
برنامج �لتدريب �ل�سيفي �أر�سية ممتازة للتح�سري ملرحلة �لدر��سات �لعليا 
�ملتجددة.  و�لطاقة  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  باأبحاث  �ملتعلقة  �لوظائف  و�سغل 
ويعترب تقدمي هذه �لورقة �لبحثية خالل �ملوؤمتر بانكوك خري برهان على 
للطلبة.  بتوفريها  م�سدر  معهد  يقوم  �لتي  �لفريدة  �لتعليمية  �لتجربة 
و�لف�سل �الأكرب يف هذ� �الإجناز يعود �إىل �أع�ساء هيئة �لتدري�س و�ملتدربني 
على حد �سو�ء . و�أ�ساف: ي�ساهم معهد م�سدر ب�سكل فعال يف تعزيز م�ساعي 
�لبحث و�لتطوير وكذلك تنمية �لقدرة �لب�سرية د�خل �لدولة �الأمر �لذي 
ي�سهم يف جعل �الإم��ار�ت ر�ئدة �إقليميا ومن ثم عامليا يف جمال تطوير ر�أ�س 
من  تقدمه  مل��ا  �لر�سيدة  �الإم��ار�ت��ي��ة  للقيادة  ممتنون  ون��ح��ن  �مل��ع��ريف.  �مل���ال 
�إمد�دنا بالقدرة  دعم م�ستمر مل�ساعينا �الأمر �لذي كان له �الأثر �لعظيم يف 
لطلبة  �ملتخ�س�سة  �لبحثية  �لفر�س  ه��ذه  مثل  لتوفري  �ل��الزم��ة  و�الأدو�ت 
�جلامعات من مو�طني دولة �الإمار�ت. وناأمل �أن ي�ستفيد �لطالب �مل�ساركون 
يف �لدورة �لقادمة من برنامج �لتدريب �ل�سيفي من هذه �لفر�سة �لثمينة 
لت�سليح �أنف�سهم مبهار�ت جديدة يف �ملجاالت �لعلمية �ملختلفة . ومت تنظيم 
موؤمتر بانكوك من قبل �إ�س �إيه �إي �لدولية وهي جمعية عاملية ت�سم �أكرث من 
128 �ألفا من �ملهند�سني و�خلرب�ء �لفنيني يف جماالت �لف�ساء و�ل�سيار�ت 
�جلمعية  يف  �الأع�ساء  كبار  �أح��د  هو  �سميم  �لدكتور  و  �لتجارية.  و�ملركبات 
�لتي منحته �سابقا جائزة ر�لف �آر تيتور �لتعليمية. ومن جانبه علق �لدكتور 
طارق على هذ� �ملو�سوع بالقول: �إن تقدمي هذه �لورقة �لبحثية �لتي �أعدتها 
هند �لزيودي يف موؤمتر بانكوك ي�سري بو�سوح �إىل عمق �لتجربة �الأكادميية 
على  �سهادة  �الإجن��از  ه��ذ�  ميثل  كما  م�سدر.  معهد  يوفرها  �لتي  و�لبحثية 
تتيح  و�لتي  �مل�ستد�م  �جلامعي  �حل��رم  يف  �ملتوفرة  �مل�ستوى  �لعاملية  �مل��ر�ف��ق 
�لزيودي  هند  �إىل  �لتهنئة  بعميق  و�أت��وج��ه  �ملتقدمة.  �لبحوث  مثل  �إج���ر�ء 
و�أوؤكد �أن �ملتدربون هذ� �لعام �سيكونون على موعد مع جتربة تعليمية مميزة 
يف معهد م�سدر . وعلى غر�ر �لعام �ملا�سي �سيوفر برنامج �لتدريب �ل�سيفي 
و��سعة  �جلامعيني جمموعة  للطالب  �لعام  �أ�سابيع هذ�  الأربعة  �لذي ميتد 
�الإمار�ت  لدولة  ��سرت�تيجية  �أهمية  ذ�ت  جماالت  يف  �لبحثية  �مل�ساريع  من 
مثل �ملياه و�لطاقة �ل�سم�سية وخاليا �لوقود ومت ت�سميم تلك �مل�ساريع بحيث 
ت�ساعد �لطلبة على تطوير قد�رتهم �لذ�تية لي�سبحو� خرب�ء متخ�س�سني 

يف جماالت �لطاقة �لنظيفة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة. 

•• دبي-وام:

�سهد �سمو �ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
�الإفتتاحية  �جلل�سة  �م�����س  �سباح  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
تنظمه  �ل��ذي  لالأعمال  �الإفريقي  �لعاملي  للمنتدى 
غرفة جتارة و�سناعة دبي يف مدينة جمري� على مدى 
�مل�ستثمرين  م��ن  و��سعة  مب�ساركة  وذل���ك   .. ي��وم��ني 
ورجال �الأعمال و�سناع �لقر�ر يف �لقطاع �القت�سادي 
�إىل جانب �أكرث من 30 وزير �قت�ساد من جمموعة 
دول �لكومي�سا �الإفريقية. حتدثت يف بد�ية �جلل�سة 
�الإفتتاحية �لتي يح�سرها قر�بة ثالثة �آالف �سخ�س 
و�الإفريقية.. �الأجنبية  و�ل��دول  �الإم���ار�ت  دول��ة  من 
�ل�سيدة هبة �سالمة مديرة وكالة �ال�ستثمار �الإقليمية 
�لذي  �مللتقى  تنظيم  يف  �مل�����س��ارك��ة  �لكومي�سا  ل���دول 

�لهائلة  �ال�ستثمارية  �الإمكانات  على  �ل�سوء  ي�سلط 
�ألقى  كما  �الإف��ري��ق��ي��ة.  �ل��ق��ارة  دول  بها  تتمتع  �ل��ت��ي 
�القت�ساد  وزي��ر  �ملن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل 
كلمة يف �جلل�سة �لتي ح�سرها معايل حممد �إبر�هيم 
�ل�سيباين مدير عام ديو�ن �ساحب �ل�سمو حاكم دبي 
جمل�س  رئي�س  �لغرير  �سيف  عبد�لرحمن  �سعادة  و 
�إد�رة غرفة جتارة و�سناعة دبي حيث �أ�سار �ملن�سوري 
دولة  دور موقع  يوؤكد  �ل��ذي  �ملنتدى  �أهمية هذ�  �إىل 
�الإم���ار�ت عموما و �إم��ارة دب��ي على وج��ه �خل�سو�س 
ت�سكل  و  �الأجنبية  لالإ�ستثمار�ت  وج��اذب  �آم��ن  كمقر 
يف ذ�ت �لوقت بو�بة �الإت�سال و�لتو��سل بني منطقة 
�خلليج و�ل�سرق �الأو�سط من جهة و�لقارة �الإفريقية 
على �جلانب �الآخر. و�أكد وزير �الإقت�ساد �أن م�ستقبل 
�الأعمال يكمن يف �إفريقيا �لتي يبلغ تعد�د �سكان دولها 

�أكرث من مليار ن�سمة وغنية باملو�رد �لطبيعية �لتي 
و�ملو�قع  و�لتعدين  كالزر�عة  فيها  �الإ�ستثمار  ميكن 
من  وغريها  �لتحتية  و�لبنى  و�لتاريخية  �ل�سياحية 
�لقطاعات. وتطرق �ملن�سوري �إىل مقومات �ال�ستثمار 
�ملتوفرة يف دولة �الإم��ار�ت ال�سيما دبي �لتي تقع بني 
�أكرث من 150 خطا بحريا و تعد ثالث �أكرب مركز 
الإعادة �لت�سدير يف �آ�سيا وهي موؤهلة الأن تلعب دور� 
�الإفريقية  �ل��دول  يف  �الإ�ستثمار�ت  تعزيز  يف  �إيجابيا 
�إىل  �إ���س��اف��ة  ف��ه��ي  �ملنطقة  دول  �إ���س��ت��ث��م��ار�ت  خ��ا���س��ة 
�الإم����ار�ت  رح���الت ط���ري�ن  ت�سري  �جل��غ��ر�يف  موقعها 
يوؤكد  ما  �الأفريقية  �لقارة  يف  وجهة   23 قر�بة  �إىل 
عمق �لعالقات بني هذه �لدول ودولة �الإمار�ت ودول 
�لطيبة  �لعالقات  ��ستثمار هذه  �ملنطقة حيث ميكن 
�لكفيلة  �ل�سبل  �إي��ج��اد  و  �مل�سرتكة  �مل�سالح  لتحقيق 

�الإ�ستثماري بني  و�لتعاون  �لتجاري  �لتبادل  باإنعا�س 
�مل�سرتكة  �سعوبهما  م�سالح  يحقق  مب��ا  �جل��ان��ب��ني 
طويلة  �الإقت�سادية  لل�سر�كة  �سلبة  ق��اع��دة  وتبنى 
�الأمد. كما حتدث يف �جلل�سة كل من وزيرة �ل�سناعة 
�أوغ���ن���د� �ل�سيدة  و�ل��ت��ج��ارة و�ل��ت��ع��اون يف ج��م��ه��وري��ة 
دول  جمموعة  وزر�ء  جمل�س  رئي�سة  كميادي  �إميليا 
�ل��ك��وم��ي�����س��ا و م��ع��ايل �أم���ام���ا م��ب��اب��ازي رئ��ي�����س وزر�ء 
�مللتقى يف دبي  �إن��ع��ق��اد ه��ذ�  �أه��م��ي��ة  �أك���د�  �إذ  �أوغ��ن��د� 
و  لالإ�ستثمار  ناجحا  و  ر�ئعا  منوذجا  �عترب�ها  �لتي 
�لتعاون �الإقت�سادي و�لتجارة و�إعادة �لت�سدير نظر� 
�مل�ستثمرين على  �سمعة طيبة وثقة  به من  تتميز  ملا 
�لتحتية �حلديثة  بنيتها  ناهيك عن  �لعامل  م�ستوي 
و �ملتطورة �ملعززة باالأمن و�الإ�ستقر�ر و�لتنوع �لثقايف 

و�الإجتماعي ملجتمع �الإمار�ت.

املال والأعمال
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مكتوم بن حممد ي�صهد اجلل�صة االفتتاحية للمنتدى العاملي االأفريقي لالأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

�نطالقا من ��سرت�تيجية �حلكومة �الحتادية 
�ال�ستثمار�ت  وج�����ذب  حت��ف��ي��ز  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
�ل�سر�كات  من  �لق�سوى  و�ال�ستفادة  �الأجنبية 
�الق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �ل�����دويل، مت يوم 
 2013 �أب����ري����ل   30 يف  �مل����و�ف����ق  �ل���ث���الث���اء 
�الزدو�ج  جتنب  �تفاقية  على  �لنهائي  �لتوقيع 
�ل�����س��ري��ب��ي ع��ل��ى �ل��دخ��ل ب��ني دول����ة �الإم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة �مل���ج���ر. ووقع 
�التفاقية كل من معايل عبيد حميد �لطاير، 
وزي���ر �ل��دول��ة ل��ل�����س��وؤون �مل��ال��ي��ة وم��ع��ايل بيرت 
ل��ل�����س��وؤون �خلارجية  �ل���دول���ة  وزي����ر  ���س��ي��ارت��و، 
مكتب  يف  �خل��ارج��ي��ة  �القت�سادية  و�ل��ع��الق��ات 

رئي�س �لوزر�ء بجمهورية �ملجر.
�يجابيات  ت�سخري  �إىل  �التفاقية  ه��ذه  تهدف 
�القت�سادي،  �النفتاح  من  و�ال�ستفادة  �لتعاون 
حيث �ست�ساهم يف تعزيز �لعالقات �القت�سادية 
بني دولة �الإمار�ت وجمهورية �ملجر، �إىل جانب 
بني  �القت�سادية  �لعالقات  يف  �لتو�زن  حتقيق 
يف  �لع�سو  �ملجر  جمهورية  ومتلك  �لبلدين. 
و�عدة  ��ستثمارية  �إمكانات  �الأوروب���ي  �الحت��اد 
وكبرية يف عدة قطاعات وب�سكل خا�س قطاعات 
�لزر�عة و�لتعدين و�سناعة �ل�سيار�ت و�ملعد�ت 
�إىل  �ل��ت��ح��ول  ت��و����س��ل عملية  �ل��ث��ق��ي��ل��ة، ح��ي��ث 
�قت�ساد �ل�سوق ومتنح عدة مز�يا لال�ستثمار�ت 
حتويالت  على  قيود  �أي  تفر�س  وال  �الأجنبية 

�لعملة.
�لكاملة  �الت��ف��اق��ي��ة �حل��م��اي��ة  ه���ذه  و���س��ت��وف��ر 
للمكلفني من �الزدو�ج �ل�سريبي �سو�ء �ملبا�سر 
�أو غري �ملبا�سر كما �ست�ساعد على تفادي عرقلة 
�لتدفق �حلر للتجارة و�ال�ستثمار بني �لبلدين، 
�الإمنائية  �الأه���د�ف  تعزيز  يف  �ست�ساهم  حيث 

للدولتني باالإ�سافة �إىل تنويع م�سادر �لدخل 
�لو�فدة.  �ال�ستثمار�ت  حجم  وزي���ادة  �لقومي 
�مل�سائل  �العتبار  بعني  �التفاقية  ه��ذه  وت��اأخ��ذ 
ي�سهدها  �لتي  �ل��ب��ارزة  و�ل��ت��غ��ري�ت  �ل�سريبية 
�لعاملي  و�ل�سريبي  و�ملايل  �لو�سط �القت�سادي 
لناحية �الأدو�ت �ملالية �جلديدة و�ليات �لت�سعري 
�أ�سكال  �إز�لة �غلب  �لتحويلي، كما �ست�ساهم يف 
�الزدو�ج �ل�سريبي �القت�سادي و�أ�سكال �لتمييز 
�ل�سريبي وتخف�س بع�س �ل�سر�ئب �لتي كان 
�الأجانب،  �مل�ستثمرين  على  تفر�س  �ن  ميكن 
�لقو�نني  م���ن  ت���وف���ريه���ا ح���زم���ة  ع���ن  ف�����س��ال 
�ملعيارية لتق�سيم �الأرباح �ل�سريبية بني �لدول. 
و�ست�ساعد هذه �التفاقية �إىل جانب مو�جهتها 
للتهرب �ل�سريبي، يف خلق �إطار حلل �لنز�عات 
م�ستقرة  �سريبية  بيئة  وت��وف��ري  �ل�سريبية 
زيادة  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  �الج��ان��ب  للم�ستثمرين 
لكال  �مل��ح��ل��ي  لالقت�ساد  �ل��دول��ي��ة  �لتناف�سية 
�لدولتني. وتعليقاً على توقيع هذه �التفاقية، 
�لدولة  �لطاير، وزير  قال معايل عبيد حميد 
�التفاقية  ه���ذه  ���س��ت�����س��اه��م  �مل��ال��ي��ة:  ل��ل�����س��وؤون 

ب���ني دولتي  �ل���ت���و�زن �الق��ت�����س��ادي  يف حت��ق��ي��ق 
�الإمار�ت و�ملجر، حيث تاأتي �أهميتها من كونها 
�ال�ستثمار�ت  لتدفق  �لقانونية  �الأدو�ت  �أه��م 
و�أنها �سملت عدة مز�يا  �لدولتني، خا�سة  بني 
�حلكومية  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت  ل�����س��ال��ح  ���س��ري��ب��ي��ة 
�إىل  باالإ�سافة  �خل��ا���س،  �لقطاع  و��ستثمار�ت 
�ع���ف���اء �ل���ن���اق���الت �جل���وي���ة م���ن ج��م��ي��ع �أن�����و�ع 
بروتوكول  �التفاقية  ت�سمنت  كما  �ل�سر�ئب. 
من  ت�ستفيد  �لتي  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  ح��دد 
�سبيل  �ل�سريبية و�لتي ت�سمل على  �الإعفاء�ت 
دبي  موؤ�س�سة  لال�ستثمار،  �أبوظبي  �ملثال جهاز 

لال�ستثمار�ت �حلكومية و�سناديق �ملعا�سات. 
قد  �لدولة  �أن  �ل�سياق  هذ�  يف  معاليه  و�أو�سح 
�سركائها  جميع  �سملت  �تفاقية   70 �ب��رم��ت 
�ل���ق���ار�ت، كما ق��ام��ت بتعزيز  �ل��ت��ج��اري��ني ع��رب 
�القت�سادي  �ل��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  �ل�����س��ر�ك��ة 
و�لتنمية �لتي �عرتفت بالدولة كمركز �قليمي 
�لتفاو�س  مهار�ت  يف  خرب�ء  وتاأهيل  للتدريب 
و�سمال  �الو������س�����ط  �ل�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  ل������دول 

�فريقيا. 

التوقيع النهائي على اتفاقية جتنب االزدواج ال�صريبي 
على الدخل بني االإمارات واملجر

تقديرًا لدورها الرائد يف خدمة املجتمع الإماراتي

اأيادي ات�صاالت تت�صلم جائزة اأف�صل املمار�صات للخدمة املجتمعية 

الرئي�س التنفيذي ل�صركة �صل يوؤكد اأهمية اتفاق ال�صراكة 
مع اأدنوك لتطوير مكامن حقل باب للغاز يف اأبوظبي 

•• ابوظبي-الفجر:

�كد �ل�سيد بيرت فو�سر�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �سل علي �همية �ختيار �سل 
من قبل �سركة برتول �أبوظبي �لوطنية )�أدنوك( الإبر�م �تفاقية �سر�كة يف 
م�سروع مدته ثالثني �سنة لتطوير مكامن حقل باب للغاز عايل �ل�سو�ئب 
يف �إمارة �أبوظبي . ومن �ملقرر �ن تدخل �ل�سركتان يف مرحلة �لعمل �لتقني 
تقع  و�ل��ت��ي  �ل�سو�ئب  للغازعايل  ب��اب  مكامن  تطوير  �إىل  و���س��واًل  و�مل���ايل 
على بعد 150 كم من مدينة �أبوظبي. وح�سب �التفاقية �ستكون �ل�سركة 
�مل�سرتكة هي �مل�سغل للم�سروع و�أن �لغاز �سيتم تزويده لل�سوق �ملحلي يف دولة 

�الإمار�ت. 
وقال �ل�سيد فو�سر يف ت�سريحات �سحافية له �م�س �إنه لفخر ل�سل �أن يتم 
�ل�سو�ئب  عايل  للغاز  باب  حقل  مكامن  لتطوير  �أدن��وك  قبل  من  �ختيارنا 
حيث لدينا خربة تفوق �ل�ستون �سنة يف �لتطوير �الآمن حلقول �لغاز عالية 
وكذلك  خربتنا  بتطبيق  �سنقوم  قائال  و����س��اف  �ل��ع��امل.   ح��ول  �ل�سو�ئب 
در��سات �لبحوث و�لتطوير ، وخربتنا �لتقنية لتطوير حقل باب. و�سنعمل 

مع �أدنوك ل�سقل �ملهار�ت �لتقنية لعامليها عرب نقل معريف فعال .
�أدنوك  �أننا نثمن �سر�كتنا �لطويلة و�لناجحة مع  وذكر يف ختام ت�سريحه 
للو�سول  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دور م�ستمر يف م�ساعدة  للعب  ون�سعى 
)�أدنوك(  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �سركة  وكانت   . طاقتها  متطلبات  �إىل 
قد �علنت �لثالثاء عن عزمها �إبر�م �تفاقية �سر�كة جديدة مع �سركة �سل 

لتطوير �إنتاج �لغاز عايل �ل�سو�ئب من حقل باب يف �إمارة �أبوظبي .
و�سركة   60% �أدنوك  �سركة  �ستمتلك  �التفاقية وملحقاتها،  وطبقا لهذه 
�سل %40 من حقوق تطوير �حلقل ومن ملكية �ل�سركة �جلديدة �ملزمع 

�ن�ساوؤها الإد�رة عمليات �الإن�ساء وت�سغيل م�سانع ومر�فق �مل�سروع.
ويعترب م�سروع تطوير حقل باب للغاز عايل �ل�سو�ئب م�سروعا ��سرت�تيجيا 
�سخما للطاقة، يهدف �ىل زيادة �إنتاج �الإمارة من �لغاز �لطبيعي وتوفريه 
�أبوظبي �ملتنامي وذلك عن طريق معاجلة مليار قدم  الحتياجات �قت�ساد 
مكعب يوميا من �لغاز �خلام عايل �ل�سو�ئب. وي�سمل نطاق �أعمال �مل�سروع 
يف منطقة باب على بناء وحد�ت لتجميع �لغاز �خلام ومعاجلته و��ستخر�ج 
�لكربيت منه وذلك الإنتاج حو�يل 520 مليون قدم مكعب يومياً من �لغاز 
 .2020 ع��ام  بحلول  �لغاز  توزيع  �سبكة  �إىل  وت��وري��ده  )�ملعالج(  �لطبيعي 
وي��ق��ع ح��ق��ل ب���اب �ل���ربي ع��ل��ى ب��ع��د 150 ك��ي��ل��وم��رت� ج��ن��وب غ���رب مدينة 
�إنتاج زيت  �أبوظبي، وهو حقل ن�سط بالعديد من �مل�سانع ومناطق تطوير 

�لنفط �خلام و�لغاز �لتي تقع على مقربة من منطقة تطوير �مل�سروع. 

وزير البيئة واملياه :
 تغري اأمناط اال�صتهالك اأدت اإىل ا�صتنزاف املياه

•• دبي-وام:

نظمت وز�رة �لبيئة و�ملياه ندوة حول �لتعاون من �أجل �ملياه بالتعاون مع �ملكتب �سبه �القليمي لدول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي و�ليمن ملنظمة �الأغذية و�لزر�عة �لفاو �م�س بفندق جر�ند حياة دبي.

وياأتي ذلك يف �إطار �أن�سطتها �خلا�سة باالحتفال بيوم �ملياه �لعربي ويوم �ملياه �لعاملي و�ل�سنة �لدولية للمياه و�لتي 
تتمحور حول مو�سوع �لتعاون �لدويل من �أجل �ملياه وبح�سور �أكرث من 70 خمت�س وخبري من �جلهات �الحتادية 

و�ملحلية وبلديات �لدولة و�لهيئات �لبيئية وممثلي �ملنظمات �لدولية �لعاملة يف �لدولة.
و�كد معايل �لدكتور ر��سد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه يف كلمته خالل �فتتاح �لندوة على �أن ق�سية �ملياه ظلت 
متثل و�حدة من �أهم �لق�سايا ذ�ت �الأولوية يف �الإمار�ت طو�ل �لعقدين �ملا�سيني و�نعك�س ذلك ب�سورة و��سحة يف 
��سرت�تيجية �حلكومة �الحتادية وذلك نظر� ملحدودية �ملو�رد �ملائية �ملتجددة من جهة وحلجم �ل�سغوط و�لتحديات 

�لتي تتعر�س لها تلك �ملو�رد من جهة �أخرى.
�أن �لزيادة �ل�سكانية و�رتفاع م�ستويات �لنمو و�رتفاع م�ستويات �ملعي�سة و�ت�ساع �لرقعة �لزر�عية  و�أو�سح �بن فهد 
�ملتطلبات  �ل��ذي حتمل عبء توفري  �ملياه �جل��ويف  و��سح يف خم��زون  ��ستنز�ف  �إىل  �أدت  �ال�ستهالك  �أمن��اط  وتغري 
�ملتز�يدة على �ملياه من �لقطاعات كافة ل�سنو�ت طويلة بحيث مل يعد هذ� �ملخزون قادر� على تلبية �حلد �الأدنى 
من �حتياجاتنا. و�أ�سار وزير �لبيئة و�ملياه �إىل �أن تغري �لنظرة �الأحادية �إىل �لقطاعات �الإقت�سادية و�الإجتماعية 
كقطاعات م�ستقلة �أدى �إىل نظرة �أو روؤية �أكرث �سمولية تعرتف بالعالقات �ملتد�خلة و�ملعقدة بني هذه �لقطاعات 

�إىل تطوير وتعزيز �لتعاون بني �لقطاعات �ملختلفة و�إر�ساء �سيا�سات �أكرث تكامال تر�عي تلك �لعالقات �ملتد�خلة.
ولفت معاليه �إىل �أن �ال�سرت�تيجية �لوطنية للمحافظة على �ملو�رد �ملائية �لتي �أعدتها �لوز�رة جاءت يف وقت �سابق 
�مل��و�رد لتلبية �لطلب  زي��ادة  �ملياه من  �ل��روؤي��ة حت��ول �لرتكيز يف قطاع  �إىل ه��ذه  �لتوجه فا�ستناد�  �إىل تعزيز ه��ذ� 
�أ�سبح خف�س  �لطلب كما  �إد�رة  �اللتز�م بخيار�ت وتد�بري  �ال�ستد�مة من خالل  �ملياه و�لرتكيز على ق�سايا  على 
�لطلب على �ملياه و�لتقليل من م�ستويات �ال�ستهالك جزء� �أ�سا�سيا يف �خلطط �ال�سرت�تيجية لكافة �جلهات �لعاملة 
�الأغذية  �لندوة عدد من �خل��رب�ء من منظمة  �ل�سلة. و�سي�ستعر�س خالل  �لقطاعات ذ�ت  �ملياه ويف كل  يف قطاع 
و�لزر�عة و�ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية باملناطق �جلافة و�ملركز �لدويل للزر�عة �مللحية �أهمية �لتعاون �لدويل 
يف جماالت �الإد�رة �مل�ستد�مة للمو�رد �ملائية �لتقليدية وغري �لتقليدية وذلك من خالل تطبيق �أف�سل �ملمار�سات 
وت�سخري �لتكنولوجيات �الأكرث مالءمة لال�ستفادة منها من قبل �سغار �ملز�رعني و�لقطاع �خلا�س على حد �سو�ء 

بهدف تعظيم �النتاجية من كل قطرة ماء.

•• اأبوظبي-الفجر:

ُم����ب����ادرة �سركة   ، �ت�������س���االت  �أي������ادي  ن���ال���ت 
�الجتماعية،  �مل�سوؤولية  لرب�مج  �ت�ساالت 
جائزة �أف�سل �ملمار�سات للخدمة �ملجتمعية، 
وذلك خالل موؤمتر �مل�سوؤولية �الجتماعية 

لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 
باجلهود  ل��ل��ت��ن��وي��ه  �ل���ت���ك���رمي  ه����ذ�  وج�����اء 
�لر�ئدة �لتي تقدمها �ت�ساالت عرب مبادرة 
�لتي  و�مل�����س��اري��ع  للرب�مج  وت��ق��دي��ر�ً  �أي���ادي 
يف  �الجتماعية  �مل�سوؤولية  �إط���ار  يف  ت�سب 
و�لكو�در  �ل�����س��ب��اب  ق����در�ت  وت��ط��وي��ر  دع���م 

�لتعليمية يف �لدولة.
وبهذه �ملنا�سبة، �أعربت �أمل �لكو�س، �ملدير 
�أيادي، عن �سعادتها لهذ�  �لتنفيذي ملبادرة 
على  �ت�ساالت  حر�س  �أن  و�أك���دت  �لتكرمي 
مت��ك��ني �ل��ي��اف��ع��ني و�ل�����س��ب��اب ودع����م قطاع 
من  ينبع  �خل�����س��و���س  وج���ه  ع��ل��ى  �لتعليم 
بناء  يف  �أ�سا�سي  عن�سر  �ل�سباب  �أن  �إميانها 
�ملجتمع ومن �إدر�كها للدور �ملحوري �لذي 
�لتعليم.  خ��دم��ة  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ل��ع��ب��ه 
�ت�����س��االت رك���زت على متكني  �أن  و�أ���س��اف��ت 
�ل�سباب عرب �لعديد من �ملبادر�ت �خلا�سة 
بالتعليم و�لتي �سملت �ملعلمني، و�لطالب، 

و�ملد�ر�س و�ملر�سدين �الجتماعيني.

وم��ن ب��ني �ل��رب�م��ج �ل��ع��دي��دة �لتي نفذتها 
�ت�����س��االت ب��رن��ام��ج �إر���س��اد �ل���ذي ي��ع��زز من 
�لتعاون  �آف���اق  ويو�سع  �ملر�سدين  �إم��ك��ان��ات 
�أولياء �الأم��ور ملا فيه �مل�سلحة  بينهم وبني 
�ت�ساالت  �أجن�����زت  ك��م��ا  ل��ل��ط��ال��ب  �ل��ع��ام��ة 
م�ساريع مثل ربط �ملد�ر�س ب�سبكة �الألياف 
�لبنية  تطوير  يف  ي�سب  و�ل���ذي  �ل�سوئية 
�أمتته  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  للتعليم  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�مل��ك��ت��ب��ات ���س��م��ن م�������س���روع م��ك��ت��ب��ة �أي�����ادي 
تو�سيع  م����ن  ت���ع���زز  وك���ل���ه���ا  �الل���ك���رتون���ي���ة 
وتاأ�سي�س  �مل��ع��رف��ة  جمتمع  ب��ن��اء  �إم��ك��ان��ات 
�لتكنلوجيا  ت�سخري  على  �لنا�سئة  �الأجيال 

خلدمة �لتعليم و�لثقافة.
فعالياته  ��ستمرت  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
�الأحمر  �لهالل  برعاية  يومني  على مدى 
مفهوم  وت���ع���زي���ز  ن�����س��ر  �إىل  �الإم������ار�ت������ي 
�خلليج  منطقة  يف  �الجتماعية  �مل�سوؤولية 
�لعربي و�لتاأ�سي�س لنموذج �قت�سادي جديد 
باالأفر�د  ويرتقي  �ملجتمع،  منفعة  يحقق 
و�أكد �مل�ساركون خالل �لنقا�سات على �أهمية 
ن�سر ثقافة �مل�سوؤولية �الجتماعية يف دولهم 
�أفر�د  ب��ني  و�ل��ت��ط��وع  �لعطاء  قيم  وتعزيز 
�ل�سركات  دور  على  �أك����دو�  حيث  �ملجتمع، 
�لتي  �لتطوعية  وقيادة �خلدمات  ري��ادة  يف 
ت��ع��ط��ي ل��ل��م��ج��ت��م��ع وت���ع���زز �ل����رت�ب����ط بني 

�أفر�ده.
�لفالحي،  عتيق  حممد  �ل��دك��ت��ور  وط��ال��ب 
�الأم���ني �ل��ع��ام لهيئة �ل��ه��الل �الأح��م��ر، باأن 
يف  ثابتاً  بند�ً  �الجتماعية  �مل�سوؤولية  تكون 
م�سري�ً  و�ملوؤ�س�سات،  �ل�سركات  عمل  �أجندة 
�إىل �أهمية م�ساهمة �أفر�د �ملجتمع �ملادية �أو 
من خالل �مل�ساركة يف �الأن�سطة �لتطوعية 

�ملختلفة يف هذه �مل�سوؤولية.
��ستثمرت  قد  �ت�ساالت  �أن  بالذكر  وجدير 
خالل  دره������م  م���ل���ي���ار   1.5 ع����ن  م���اي���زي���د 

�ل�سنو�ت �الأربعة �ملا�سية يف �إطالق �لعديد 
من �ملبادر�ت �الجتماعية وتعمل بالتن�سيق 
�ت�����س��االت و وز�رة  �أي������ادي  ب���ني  �مل��ت��و����س��ل 
تعليمية  وم��وؤ���س�����س��ات  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة 
�خ����رى ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م���ن �مل����ب����ادر�ت �لتي 
تهدف �إىل تعزيز ��ستخد�مات �لتكنولوجيا 
بالو�سائل  و�الرت����ق����اء  �ل��ت��ع��ل��ي��م  خ��دم��ة  يف 
�حللقة  تكتمل  ح��ت��ى  �مل�����س��ان��دة  �لتعليمية 
�جلميع  متناول  يف  �لتكنولوجيا  وت�سبح 

خلدمة �ملجتمع. 
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•• اأبوظبي-وام:

����س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة مبكتبه �م�س 
بديو�ن �لوز�رة يف �بوظبي كال من جيكوب 
ثام�سون �ملدير �لتنفيذي ل�سركة مري�سك 
..وريرن�سيل �ملدير �لتنفيذي ل�سركة ونرت 
�سل �الملانية �للذين عر�سا ..بح�سب بيان 
جمال  يف  �سركاتهم  ..خ����رب�ت  و�م  تلقته 
�لفر�س  ع��ل��ى  و�الط����الع  �ل��ن��ف��ط  �سناعة 
�ال�ستثمارية �ملتاحة يف هذه �ل�سناعة..كما 
�لوز�ري.  باملن�سب  �لتهنئة  ملعاليه  قدما 
م����ن ج���ان���ب���ه رح������ب �مل������زروع������ي ب����امل����در�ء 
�إىل  د�ئ��م��ا  نتطلع  �إن��ن��ا  وق���ال  �لتنفيذيني 
�إقامة عالقات بناءه ..م�سيفا �أن �ل�سناعة 

�لتكنولوجيات  �ىل  د�ئما  تتطلع  �لنفطية 
�خلرب�ت  وت��ب��ادل  �ملعرفة  ون��ق��ل  �حلديثة 
�سعادة  �لطاقة  وزير  ��ستقبل معايل  . كما 
جمهورية  ���س��ف��ري  ب��ه��ات��ي��ا  ���س��ي��ن��غ  �أوم���ي���ج 
و��ستعر�س  �ل����دول����ة  ل�����دى  ����س���ن���غ���اف���ورة 
�لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات  �جلانبان 
و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا. و�����س���ار �مل���زروع���ي �إىل 
�ملكانة �القت�سادية �لتي تتبوؤها �سنغافورة 
د�ئما  تعمل  �الم����ار�ت  دول���ة  �أن  ..م���وؤك���د� 
ر��سخة  �أ�س�س  على  عالقاتها  تقوية  على 
و��سحة تقوم على �لتعاون وتبادل �مل�سالح 
�لبلدين.  م�سلحة  يخدم  ومب��ا  �مل�سرتكة 
و�ت��ف��ق �جل��ان��ب��ان ع��ل��ى ت��وط��ي��د �لعالقات 
�ل���ق���ائ���م���ة ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن و�ل���ع���م���ل على 

تطويرها. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�خليمة  ب��ر�أ���س  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �أ���س��درت 
�ملوؤ�سر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  مت�سمنا  �ل�سنوي  تقريرها 
�ل��ت��ي حتققت يف خ���الل �لفرتة  �مل��ه��م��ة و�الجن�����از�ت 
�ملا�سية و�ال�سرت�تيجية �لتي �نتهجتها ما مكنها من 

تقدمي جهود تعك�س �لريادة و�لتطور و�ل�سفافية .
وهدف �لتقرير �لذي جاء يف �ستة �أبو�ب �ىل �لتعريف 
رقم  �م��ريي  مر�سوم  مبوجب  ن�ساأتها  منذ  بالد�ئرة 
و�خلطة  �لتنظيمي  و�لهيكل   1981 لعام   )  11(
�أن�سطتها  يف  �ل��ي��ه��ا  ت�����س��ت��ن��د  �ل��ت��ي  �الأ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وت�����س��م��ل خ��م�����س��ة ع�����س��ر ه���دف���ا ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ا تتبعه 

�لكتاب  ي��ح��وي  ك��م��ا   )  2014-2012( �ل���د�ئ���رة 
ع��ل��ى �الجن������از�ت �ل��ت��ي م��ك��ن��ت �ل���د�ئ���رة م���ن �سعود 
�جلو�ئز  من  �لعديد  على  و�حل�سول  �لتميز  من�سة 
 2011 لعام  �جل��ودة �حلكومية  �أبرزها جائزة  �لتي 
�ل�����س��ي��خ �سقر للتميز  ب��رن��ام��ج  ق��ب��ل  �مل��ط��روح��ة م��ن 
�لفئات  )ر���س��ا  نتائج  �خ��ر  �ىل  باال�سافة  �حلكومي 
يف  �يجابية  منطية  �ل��د�ئ��رة  حققت  حيث   ) �ملعنية 
عام  نتيجة  وج��اءت  �ملا�سية  �سنو�ت  �خلم�س  غ�سون 
�ملتعاملني  ر�سا  يف  �لنتائج  �أف�سل  لتحقق   2012

و�ملوظفني و�ملجتمع و�الأ�ساليب �لقيادية.
�ل�سر�كات  �ل���ت���ق���ري���ر  ت����ن����اول  �ل����ر�ب����ع  �ل����ب����اب  ويف 
تعزيز  يف  ك��ب��ري�  دور�  ل��ع��ب��ت  �ل��ت��ي  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لعالقات وتطويرها وكان من �برزها توقيع مذكر�ت 
لتطوير�مل�ساريع  لتطوير  تفاهم مع �سندوق خليفة 
وه��ي��ئ��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ل��ل��م��و����س��الت وه��ي��ئ��ة حماية 

�لبيئة.
�خلا�سة  و�مل��وؤ���س��ر�ت  �لنتائج  �لكتاب  ��ستعر�س  كما 
�خلام�س  �ل��ب��اب  يف  ل��ل��د�ئ��رة  �ل��د�خ��ل��ي  �الأد�ء  بكفاءة 
و�ل�����ذي ت���ن���اول �مل���وؤ����س���ر�ت �خل��ا���س��ة ب������اد�رة ك���ل من 
�ل�سوؤون �لتجارية و�لرقابية وحماية �مل�ستهلك حيث 
ومعدل  وت�سنيفها  �لتجارية  �لرخ�س  نتائج  بينت 

�جنازها و�لقيد بها و�لتز�مها .
تطلعات  �ل���ت���ق���ري���ر  ����س���رح  �الأخ��������رية  �الأب���������و�ب  ويف 
خطتها  ع��ر���س  يف  �مل�ستقبلية  و�جت��اه��ات��ه��ا  �ل��د�ئ��رة 

ومتعامليها  ل�سركائها  وتو�سيحها  �الأ�سرت�تيجية 
�سعيا لتكملة م�سرية �لرقي و�لريادة يف تقدمي �أف�سل 

�خلدمات بكل و�سوح و�سفافية وكفاءة عالية ..
�ل��زع��اب��ي �سرحت  م���رمي  ذك���رت  ذل���ك  ع��ل��ى  وتعليقا 
�أن  �ملوؤ�س�سي  �الت�سال  مكتب  مدير  �لزعابي  م��رمي 
يف  الأهميته  �ل�سنوي  �لتقرير  �إ�سد�ر  �رت��اأت  �لد�ئرة 
ر�سد جميع �جناز�ت �لد�ئرة لعام 2012، ولتطبيق 
روؤية �لد�ئرة يف ن�سر ��سرت�تيجيتها، من خالل ن�س 
و�لبنوك  و�ل�سركات  �ملوؤ�س�سات  جميع  على  �لكتاب 
و�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ب��دول��ة ل��ن��ربه��م ع��ل��ى مفهوم 
جمال  يف  نتبناهالد�ئرة  �ل��ذي  و�لو�سوح  �ل�سفافية 

خدماتها.
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وزير الطاقة يبحث التعاون مع املدراء التنفيذيني ل�صركتي مري�صك وونرت �صل 

اقت�صادية راأ�س اخليمة ت�صدر تقريرًا حافاًل باالإجنازات 
مليار درهم القيمة ال�صوقية ل�صوق دبي   223.4
املايل خالل ال�صهر املا�صي بزيادة ن�صبتها 4 ر9 %

•• دبي-وام:

�إىل  لت�سل  �ملا�سي  �ل�سهر  يف  �مل��ايل  دب��ي  ل�سوق  �ل�سوقية  �لقيمة  �رتفعت 
بزيادة ن�سبتها 9.4 يف �ملائة مقارنة مبار�س �ملا�سي.  223.4 مليار درهم 
و�أفاد �سوق دبي �ملايل يف تقرير �سهري �سدر عنه �م�س حول �أد�ئه يف �ل�سهر 
�ملا�سي ..�أن قيمة �الأ�سهم �ملتد�ولة فيه بلغت �سبعة مليار�ت و 539 مليون 
�أن  وذك��ر  �ملا�سي.  �مل��ائ��ة مقارنة مب��ار���س  45.3 يف  ن�سبتها  ب��زي��ادة  دره��م 
موؤ�سر �سوق دبي �ملايل �سجل �رتفاعا يف نهاية �ل�سهر �ملا�سي بن�سبة 16.7 
�لتقرير  و�أظهر  نقطة   2135.4 ليبلغ  �ملا�سي  مبار�س  مقارنة  �ملائة  يف 
�إرتفاع موؤ�سر�ت �سبعة قطاعات من بني �لقطاعات �لت�سعة �ملمثلة يف �ل�سوق 
�أعالها موؤ�سر قطاع �ال�ستثمار و�خلدمات �ملالية �لذي �رتفع بن�سبة  كان 
�لهند�سية  و�الإن�ساء�ت  �لعقار�ت  موؤ�سر قطاع  �رتفع  كما  �ملائة  يف   28.6
�ملا�سي  �ل�سهر  �ملتد�ولة يف  �الأ�سهم  و�رتفع عدد  �ملائة.  ر10 يف   4 بن�سبة 
ر48   6 ن�سبتها  890 مليون درهم بزيادة  و  �إىل خم�سة مليار�ت  لي�سل 
�لتقرير  ب��ني  �ل��ت��د�ول  �أح��ج��ام  يف  �لقطاعية  �مل�ساهمة  وح���ول  �مل��ائ��ة.  يف 
من  �الأك��رب  �جل��زء  على  �لهند�سية  و�الإن�����س��اء�ت  �لعقار�ت  قطاع  ��ستحو�ذ 
947 مليون دره��م خالل  و  �ل�سوق و�سجل مليارين  �ل��ت��د�والت يف  قيمة 
�ل�سابق  بال�سهر  مقارنة  �مل��ائ��ة  يف   39.1 ن�سبتها  ب��زي��ادة  �ملا�سي  �ل�سهر 
�ملا�سي نحو  �ل�سهر  �الأ�سهم يف  �الأجانب من  وبلغت قيمة م�سرتيات   . له 
ثالثة مليار�ت و 364 مليون درهم لت�سكل ما ن�سبته 6 ر44 يف �ملائة من 
�إجمايل قيمة �لتد�ول يف حني بلغت قيمة مبيعاتهم خالل نف�س �لفرتة 
ثالثة مليار�ت و 137 مليون درهم بن�سبة 6 ر41 يف �ملائة لي�سل �سايف 
�ال�ستثمار �الأجنبي �ملتدفق �إىل �ل�سوق خالل �ل�سهر نحو 226.7 مليون 
درهم. وو�سلت قيمة �الأ�سهم �مل�سرت�ة من �مل�ستثمرين �ملوؤ�س�ساتيني خالل 
�أبريل �ملا�سي �إىل مليارين و 85 مليون درهم لت�سكل ما ن�سبته 27.7 يف 
�ملائة من �إجمايل قيمة �لتد�ول يف حني بلغت قيمة مبيعاتهم خالل نف�س 
�إجمايل  �ملائة من  ر23 يف   3 ن�سبة  دره��م  758 مليون  و  �لفرتة مليار� 
قيمة �لتد�ول لي�سل بذلك �سايف �ال�ستثمار �ملوؤ�س�سي �ملتدفق �إىل �ل�سوق 

نحو 326.9 مليون درهم. 

•• دبي-الفجر: 

�لتنفيذي  �لرئي�س  ج��ل��ف��ار،  �ل��ك��رمي  عبد  �أح��م��د 
جل�سة  يف  �ل����ي����وم  حت�����دث  �ت�������س���االت  مل��ج��م��وع��ة 
�فتتاحية �ملوؤمتر �ىل جانب معايل رمي �لها�سمي، 
وزيرة �لدولة يف حكومة دولة �الإم��ار�ت �لعربية، 
دولة  بني  �لعاملية  و�لتجارة  �ال�ستثمار  لت�سجيع 
�الإم��ار�ت و�أفريقيا وترويج ملف دبي ال�ست�سافة 

معر�س �ك�سبو �لدويل 2020.
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  جلفار،  �أحمد  وق��ال 
تكنولوجيا  قطاع  ي�ساهم  �أفريقيا،  يف  �ت�ساالت: 
�لناجت  م��ع��دل  حت�سن  يف  و�الت�����س��االت  �ملعلومات 
�مل��ح��ل��ي �الإج���م���ايل ل��ل��ب��الد. وع��ل��ى م�����س��ت��وى �خر 
�ستزيد  و�الت�����س��االت  �ملعلومات  تكنولوجيا  ف��ان 
 ،25% ب��ح��و�يل  �الإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  ن�سبة 
�ملعلومات  تكنولوجيا  قطاع  متكني  يتم  وعندما 
و�الت�ساالت فان ذلك ي�ساهم يف تعزيز �لقطاعات 

�الأخرى من �القت�ساد بن�سبة 30٪. 
و�أ�ساف �ل�سيد جلفار، �ن تطوير �لبنية �لتحتية 
وخدمات  و�الت�����س��االت  �مل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا 
�ل��دع��م �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ���س��ت��ع��زز من��و �ل��ن��اجت �ملحلي 
�لعديد  م�ستوى  حت�سني  يف  وي�ساهم  �الإج��م��ايل 

من �لعو�مل مثل �لتعليم و�ل�سحة.

و�أ����س���اف ق��ائ��ال: ه��ن��اك �إم��ك��ان��ي��ات ك��ب��رية للنمو 
�لثاين  ك��ل م��ن �سبكات �جل��ي��ل  �أف��ري��ق��ي��ا ع��رب  يف 
 ، �مل��ت��ن��ق��ل  �ل��ع��ري�����س  �ل���ن���ط���اق  وت��ق��ن��ي��ات   G2
�الت�ساالت  ل��ق��ط��اع  وم��ت��اح��ة  و�ع�����دة  و�ل��ف��ر���س 
لهذه  و�سيكون  ع��ام.  ب�سكل  و�لال�سلكية  �ل�سلكية 
�ال�ستثمار�ت تاأثري �يجابي �سينعك�س على �لن�سيج 
فر�س  توفري  وكذلك  �لبلد�ن  لهذه  �القت�سادي 

�لدول  هذه  ملو�طني  و�لتدريب  و�لتاأهيل  �لعمل 
�ت�ساالت  جمموعة  و�ل��ك��ف��اء�ت   �مل��و�ه��ب  و�سقل 
�لنا�سئة  �الأ���س��و�ق  يف  �لر�ئدة  �الت�ساالت  �سركة   ،
ومنطقة �ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا، تتو�جد 
جمهورية  �لتالية:  �الفريقية  �ال�سو�ق  يف  حاليا 
وتنز�نيا،  و�ل�سود�ن،  ونيجرييا،  �لعربية،  م�سر 
وتوغو، و�ساحل �لعاج ،بنن ،و�جلابون، ، و�لنيجر، 

�ملثال  �سبيل  فعلى  �لو�سطى.  �أفريقيا  وجمهورية 
و��سعة  م�ساريع  عدة  يف  نيجرييا  �ت�ساالت  تعمل 
وتقدمي  �الت�����س��االت  ب��ق��ط��اع  للنهو�س  �ل��ن��ط��اق 
خ���دم���ات وح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة مل���ا ل���ذل���ك م���ن �الث���ر 
�ىل  باالإ�سافة  و�الف���ر�د  �ملجتمع  على  �اليجابي 
�لقطاعات �الأخرى ، كما وتقوم �ل�سركة بالعديد 
ب��ال�����س��ر�ك��ة م���ع ق��ط��اع��ي �لتعليم  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 

و�ل�سحة بهدف حت�سني �مل�ستوى �حلياتي لل�سكان 
ومكافحة �الأمر��س مثل �سلل �الأطفال حيث يتم 
�لعري�س  �لنطاق  ذ�ت  �لتقنيات  �أح��دث  ��ستخد�م 
من  لال�ستفادة  �الإل��ك��رتون��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارة  �ملتنقلة 
�خلدمات ذ�ت �لقيمة �مل�سافة �ملقدمة ومنها على 
�ملتنقلة  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  �ي�سا  �مل��ث��ال  �سبيل 
�همية  ع��ن  جلفار  �ل�سيد  وحت��دث  و�لرتفيهية. 

خدمات جمموعة �ت�ساالت �ملبتكرة وذ�ت �لقيمة 
�ال�سو�ق  يف  ت��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  للمجتمع  �مل�����س��اف��ة 
�الأفريقية �لنا�سئة، مثل خدمة فلو�س �لتي توفر 
وو�سائل  و�مل��ر�ف��ق،  �ملتاجر،  )يف  �لدفع  �إمكانيات 
و�إد�رة  و�لدولية(  )�ملحلية  و�لتحويالت  �لنقل( 
�حل�����س��اب��ات �مل�����س��رف��ي��ة، و�إ����س���د�ر �ل��ت��ذ�ك��ر. وذكر 
�ي�سا من�سة Mobile Baby للمر�أة �حلامل 
وت��ع��زز من  ع��دي��دة،  �أرو�ح  �إن��ق��اذ  �ل��ت��ي ت�ستمر يف 
�لعمر �ملتوقع للن�ساء و�الأطفال يف �ملناطق �لنائية 
وع��رب �ل��ق��ارة �الف��ري��ق��ي��ة.  و�أ���س��اف ق��ائ��ال: هذه 
�الأنو�ع من حلول متنح �ملجتمعات �لغري مت�سلة 
يف �الأ�سو�ق �لنا�سئة �لقدرة على حت�سني م�ستوى 
ميكن  �الح��ي��ان  بع�س  ويف  معي�ستهم،  وظ����روف 
�ت�ساالت  �ن  بالذكر  �جل��دي��ر  حياتهم   تنقذ  �ن 
مل�سروع  �ل��د�ع��م��ني  �لرئي�سيني  �ل�����س��رك��اء  �ح���دى 
  .  2020 �لعاملي  �ك�سبو  دب��ي  معر�س  ��ست�سافة 
هذ� وكانت �ملجموعة قد تقدمت موؤخر� بعر�س 
�أ���س��ه��م فيفندي  م��ل��زم ل��ال���س��ت��ح��و�ذ ع��ل��ى ك��ام��ل 
�ت�ساالت �ملغرب )ماروك  �سركة  يف   Vivendi
�مل�سدر  �مل��ال  ر����س  م��ن   53٪ ب���  �ملتمثلة  تليكوم( 
�ت�ساالت  ف����اإن  جن��ح��ت  �إذ�  �ل��ت�����س��وي��ت.  وح��ق��وق 
�لب�سمة  �إىل  �ست�سيف  تليكوم(  )م���اروك  �ملغرب 

�لتي تعمل بها �ت�ساالت يف �أفريقيا.

الرئي�س التنفيذي الت�صاالت يتحدث عن اأهمية قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف القارة االأفريقية 

�لتقى �لدكتور غيث بن هامل �ل غيث �سفري 
�وىل  يف   2013 ل���ع���ام  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����س��ي��اح��ة 
حممد  و�ل���وزي���ر  �ل��ع��رب��ي��ة  باملنطقة  ج��والت��ه 
ع��ب��د�ل��ك��رمي �ل��ه��د وزي����ر �ل�����س��ي��اح��ة و�الآث�����ار 
وناق�سا  �ل�سود�ن  بجمهورية  �لربية  و�حلياة 
�لعربي بهدف  �ل�سياحي  �سبل تفعيل �الإعالم 
ولت�سليط  �لبينية  �لعربية  �ل�سياحة  تن�سيط 
�ل�سود�نية  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  �مل�����و�رد  ع��ل��ى  �ل�����س��وء 
�لعربي  و�ل��وط��ن  ع��ام  ب�سكل  �ل��ع��امل  وتعريف 
�ل�سياحية  باالمكانات  �خل�سو�س  وج��ه  على 

�لهائلة �ملتو�فرة يف �ل�سود�ن .
غيث  �لدكتور  ب�سعادة  لقائه  ل��دى  ذل��ك  ج��اء 
�لعربية  �ل�سياحة  �سفري  غيث  �ل  ه��ام��ل  ب��ن 
و�الأ�ستاذ ن�ساأت �المام رئي�س �ملركز �ل�سود�ين 
و�أكد  باخلرطوم،  باالنابة  �ل�سياحي  لالإعالم 

�لوزير عن �سعادته من �لتو��سل �لعربي.
�أبان د. غيث بن هامل �نه ي�سعى  من ناحيته 
من خالل من�سبه ك�سفري لل�سياحة �لعربية يف 
تفعيل �ل�سياحة �لعربية �لبينية و�لتى تتميز 

بانها �الكرث �إير�د�ً للدخل �ل�سياحي، فال�سائح 
�ل��ع��رب��ي �أط���ول �إق��ام��ة و�أك���رث �إن��ف��اق��ا، ي�ساف 
�لبينية  لل�سياحة  �اليجابية  �الآث���ار  ذل��ك  �إىل 
و�لتو��سل  �الأخ���وة  �أو����س��ر  زي���ادة  يف  �لعربية 
�لثقايف و�الجتماعي وزيادة �لتعاون �لتجاري 
و�ل�سناعي بني �أبناء هذ� �لوطن �لو�حد مما 
يزيد من تالحم �ل�سعب �لعربي �إز�ء ق�ساياه 
�لقومية. و��سار �ل غيث �ن �ل�سياحة �لبينية 
على   82% ت�سكل  �ل���و�ح���د،  �الإق��ل��ي��م  د�خ���ل 
ت�سكل  �أوروب���ا وحدها  ود�خ��ل  �لعامل  م�ستوى 
للبالد  بالن�سبة  �ما   88% �لبينية  �ل�سياحة 
�لعربية فاإن �ل�سياحة �لبينية ال ت�سكل �سوى 
%42 حالياً و�ستنخف�س عام 2020 ح�سب 
تزد�د  فيما  فقط   37% �إىل  �ملنظمة  بيانات 
�إىل  لت�سل  �لبعيدة  �لعربية  �ل�سياحة  ن�سبة 
�لعربية  �ل�سياحة  ن�سبة  �أن  ويذكر   .  63%
�ل��ب��ي��ن��ي��ة ك���ان���ت 32 % ف��ق��ط ق��ب��ل �أح�����د�ث 
�أي  عام2001  �سبتمرب  م��ن  ع�سر  �حل����ادي 
مل   42% �حل��ايل  �مل�ستوى  �إىل  �رتفاعها  �أن 

يكن م�ستند� �إىل خطط و��سرت�تيجيات ثابتة 
ن��اج��م��ا ع��ن حدث  وم��ت��ف��ق عليها و�إمن����ا ك���ان 
تاأثري�ته  �سخامة  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  ط���ارئ 
و�لتوقعات  �حل�����س��اب��ات  خ����ارج  ي��ظ��ل  �إن����ه  �إال 
و�ملعوقات  �لعقبات  كافة  وتذليل  �مل��درو���س��ة. 
�خلرب�ت  تبادل  على  و�لعمل  تو�جهها،  �لتي 

وتدريب �ملتخ�س�سني يف �لرتويج �ل�سياحي.
�ل�سود�ين  �ملركز  �فتتاح  �أن  �إىل  �لهامل  و�أ�سار 
ي�سهم  �ملا�سي  �ل�سهر  يف  �ل�سياحي  ل��الإع��الم 
��سهاماً فاعاًل يف و�سع �ل�سود�ن على خريطة 
�أن�سظة �ملركز �لعربي لالإعالم �ل�سياحي يف كل 
�لفعاليات �لتي تقام يف �لدول �لعربية، مبيناً 

�ل�سيد  مهرجان  يف  �ل�سود�ن  م�ساركة  �أهمية 
باأبوظبي و�الآثر �اليجابي  �لقادم  و�لفرو�سية 
�لعرب  �ل�����س��ي��اح  م��ن  �مل��زي��د  ج���ذب  �ملنتظر يف 
و�أبدى  و�لفرو�سية،  بال�سيد  يهتمون  �لذين 
�لهامل ده�سته من �لتنوع �ملناخي و�جلغر�يف 
يجدر  �سياحياً  تنوعاً  يخلق  مما  �ل�سود�ن،  يف 

باجلميع �لتب�سري و�لتعريف.
�ل���دك���ت���ور غ���ي���ث بن  ب���ال���ذك���ر �ن  و�جل����دي����ر 
�ل�سياحة  �سفري  بلقب  ف��از  قد  �ل غيث  هامل 
قبل  من  �ختياره  بعد   2013 لعام  �لعربية 
�العالميني �لعرب �ملتخ�س�سني فى �ل�سياحة 
�لعربي  �ل���وط���ن  و�الق��ت�����س��اد ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
�ل��ع��رب��ي ل��الع��الم �ل�سياحي  �مل��رك��ز  و�ع�����س��اء 
ومت تكرميه فى حفل كبري بالقاهرة فى 23 
فربيار �ملا�سي وتعد �ل�سياحة �لعربية �لبينية 
و�سبل تن�سيطها من �هم مهام �ل�سفري �لعربي 
�لعربية  �ل��ب��الد  �غلب  يف  �ل�سفري  و�سيتوجه 
�خلا�سة  �ملعوقات  تذليل  على  و�حل��ث  ملتابعة 

بال�سياحة �لعربية �لبينية.

يف اأوىل جولت �سفري ال�سياحة العربية بالوطن العربي 

غيث الغيث : ال�صياحة البينية العربية ت�صكل 42 % ويف تناق�س
اأفتتاح املعر�س ال�صنوي ملنتجات 

الطلبة من ذوي االإعاقة الذهنية 
•• ال�شارقه-وام: 

�فتتح �لدكتور منقذ طه مدير �إد�رة تطوير �لهيئات �لطالبية يف �جلامعة 
�الأمريكية بال�سارقة �م�س فعاليات �ملعر�س �ل�سنوي ملنتجات طلبة مدر�سة 
�لوفاء لتنمية �لقدر�ت من ذوي �الإعاقة �لذهنية �لذي نظمته �ملدر�سة يف 
�ملركز�لطالبي باجلامعة و ي�ستمر يومني . وح�سر �الفتتاح عائ�سة �لرئي�سي 
مديرة ق�سم خدمة �ملجتمع يف �جلامعة �الأمريكية ومن�سق �ملعر�س من قبل 
للخدمات  �ل�سارقة  مدينة  ع��ام  مدير  نائب  �لكرمي  عبد  ومنى  �جلامعة 
�لقدر�ت  لتنمية  �لوفاء  �أحمد مديرة مدر�سة  فريدة  و�الأ�ستاذة  �الإن�سانية 
وعدد من معلمي ومدربي �ملدر�سة و�أولياء �أمور �لطلبة من ذوي �الإعاقة. 
�ل�سديد  �إعجابه  �ملعر�س  �أرج���اء  يف  جولته  خ��الل  منقذ  �لدكتور  �أب��دى  و 
مبنتجات �لطلبة من ذوي �الإعاقة �لذهنية خا�سة �أنهم يقومون باالإ�سافة 
و�أم��ام �حل�سور �الأم��ر �لذي  �ملنتجات بت�سنيع بع�سها مبا�سرة  �إىل عر�س 
يبني مدى �ملهارة و�الإتقان �للذين يتمتع بهما هوؤالء �لطلبة ومدى �جلهد 
�لذي تبذله مدر�سة �لوفاء لتنمية �لقدر�ت يف تدريبهم وتعليمهم. و�أ�ساد 
�الإن�سانية  للخدمات  �ل�سارقة  مدينة  ب��ني  و�لر��سخة  �ملتينة  بالعالقات 
م�سلحة  يف  �ل��ت��ع��اون  ه��ذ�  ي�سب  حيث  �ل�سارقة  يف  �الأمريكية  و�جل��ام��ع��ة 
�لطلبة �ملعاقني و�ملجتمع ب�سكل عام متمنيا ��ستمر�ر هذ� �لتن�سيق و�لتعاون 

نحو مزيد من �لنجاح و�لتفوق باإذن �هلل. 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173767  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/16 
 �لفئة 30  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة كادبوري يو كيه ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة 

 MADE IN JOYVILLE سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن بورنفيل – بريمينجهام  - �ململكة �ملتحدة . 
�ملنتجات �ل�سوكوالتة وحلوى �ل�سوكوالتة و�حللويات غري �لطبية ؛ �لكاكاو و�سر�ب �ل�سوكوالتة ؛ �لب�سكويت 
و �لكعك و �لفطائر و �لويفر )�لب�سكويت �له�س( ؛ �لبوظة ومنتجات �لبوظة و �حللويات �ملربدة و �ملجمدة 

وحلوى ختام �لطعام .
�لعبارة MADE IN JOYVILLE  كتبت باحلروف �لالتينية  .   و�سف �لعالمة 

 �ال�سرت�طات * 
 2012/1/20  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  152964  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/9 
 �لفئة 10  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

 JuniorStar سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
 �ملنتجات �أجهزة �لت�سخي�س مل�ستوى �سكر �لدم ، �أقالم �الن�سولني �لقابلة للحقن . 

��لكلمة JuniorStar   باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/3  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  126077  تاريخ �الإيد�ع 2009/2/19 
 �لفئة 5  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سيجنال �نف�ستمنت �آند ماجنمنت كو . 
 جن�سية �ل�سركة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

 ACT سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 1105 نورث ماركيت �سرتيت، ويلمينجتون،  ديالوير19801، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
 �ملنتجات غ�سوالت �لفم �سد �لت�سو�س وم�سم�سة �لفم �سد �لت�سو�س يف �لفئة 5. 

�لعالمة  ACT باحلروف �لالتينية.   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 152960  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/9 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة كووجا روجبي ليميتد 
�ململكة �ملتحدة     جن�سية �ل�سركة 

  KOOGA سم �لعالمة��

  
 �لعنو�ن هولين�سربوك و�ي ، بيل�سورث ، بوري ، النكا�سري ، بي �ل 9  8 �آر �آر ، �ململكة �ملتحدة   

�ملنتجات �الجهزة و�الدو�ت �لب�سرية ؛ �لنظار�ت؛ �لنظار�ت �ل�سم�سية ؛ نظار�ت �ملو�سة ؛ �لنظار�ت ، نظار�ت 
وقاية ؛ �لعد�سات �لال�سقة ؛ عد�سات للنظار�ت ؛ نظار�ت �لوقاية و�القنعة ؛ �إطار�ت �لنظار�ت ؛ علب للنظار�ت 
، و�لنظار�ت �ل�سم�سية ونظار�ت �لوقاية و�القنعة ؛ �سال�سل للنظار�ت ، و�لنظار�ت �ل�سم�سية ، ونظار�ت �لوقاية 

و�القنعة ؛ �الجز�ء و�لرتكيبات جلميع �ملنتجات �سابقة �لذكر.
و�سف �لعالمة �لكلمة KOOGA  باحلروف �لالتينية مع نقطة و�سط �حلرف )A( بطريقه فنية مميزة 

 *  �ال�سرت�طات 
 2010/12/7  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  182484  تاريخ �الإيد�ع 2012/11/25 
 �لفئة 12  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �ليك�ساندر ديني�س ليميتد. 
�ململكة �ملتحدة     جن�سية �ل�سركة 

 ENVIRO سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 16 ت�سارلوت �سكوير ، �يدنبريغ ، ميدلوثيان ،  ئي �ت�س 2   4 دي �ف ، �ململكة �ملتحدة 
�ملنتجات مركبات نقل �لركاب وحافالت  ؛ هياكل للمركبات و�أجز�ء ولو�زم  )�لو�ردة يف �لفئة 12(  ال�ستخد�مها 

مع �لب�سائع �لو�ردة �لذكر .
�لكلمة ENVIRO كتبت باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  153241  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/20 
 �لفئة 35  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �ل�سيد / ديليب �آر.  دو�سي   
�لهند   جن�سية �ل�سركة 

  ORGANIC HAUS سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن �سامرودهي ، �لطابق �الأول ، 22 �لتامونت رود ، بالقرب من �سفارة جنوب �أفريقيا ، مومباي 026   400 ، �لهند .

�ملنتجات �خلدمات �ملتعلقة بالبيع بالتجزئة و�جلملة جلميع �نو�ع منتجات �ملو�د �لع�سوية �مل�سمولة يف �لفئة 35 .
و�سف �لعالمة �لعبارة ORGANIC HAUS باحلروف �لالتينية كتبت ��سفل م�ستطيل ويف �العلى ر�سم 
لتفاحة د�خلها قلب وفوقها �سكل هند�سي ميثل �سقف منزل �لكل بااللو�ن �البي�س و�الخ�سر بطريقة مميزة

 *  �ال�سرت�طات 
 2010/11/11  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  152957  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/9 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة كووجا روجبي ليميتد 
�ململكة �ملتحدة     جن�سية �ل�سركة 

  KOOGA سم �لعالمة��

 �لعنو�ن هولين�سربوك و�ي ، بيل�سورث ، بوري ، النكا�سري ، بي �ل 9  8 �آر �آر ، �ململكة �ملتحدة   
�ملنتجات �الجهزة و�الدو�ت �لب�سرية ؛ �لنظار�ت؛ �لنظار�ت �ل�سم�سية ؛ نظار�ت �ملو�سة ؛ �لنظار�ت ، نظار�ت 
وقاية ؛ �لعد�سات �لال�سقة ؛ عد�سات للنظار�ت ؛ نظار�ت �لوقاية و�القنعة ؛ �إطار�ت �لنظار�ت ؛ علب للنظار�ت 
، و�لنظار�ت �ل�سم�سية ونظار�ت �لوقاية و�القنعة ؛ �سال�سل للنظار�ت ، و�لنظار�ت �ل�سم�سية ، ونظار�ت �لوقاية 

و�القنعة ؛ �الجز�ء و�لرتكيبات جلميع �ملنتجات �سابقة �لذكر .
�لكلمة KOOGA  باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 2010/12/7  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  152961  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/9 
 �لفئة 25  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة كووجا روجبي ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة   

  KOOGA سم �لعالمة��

 �لعنو�ن هولين�سربوك و�ي ، بيل�سورث ، بوري ، النكا�سري ، بي �ل 9  8 �آر �آر ، �ململكة �ملتحدة   
 �ملنتجات �ملالب�س ، لبا�س �لقدم ، غطاء �لر��س ، �الحزمة . 

و�سف �لعالمة �لكلمة KOOGA  باحلروف �لالتينية مع نقطة و�سط �حلرف )A( بطريقه فنية مميزة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/12/7  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  108585  تاريخ �الإيد�ع 2008/3/4 
 �لفئة 37  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �ل�سيد/ مايانا فيا�س علي خان 
هندي   جن�سية �ل�سركة 

  PESTMAN سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن �س. ب. 30425 � ر�أ�س �خليمة ،  دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�ملنتجات �لتطهري من �جلر�ثيم ، �إبادة �لفئر�ن ، �إبادة �حل�سر�ت و�حليو�نات �ل�سارة )لي�ست يف جمال �لزر�عة 

( ؛ مكافحة �لنمل �الأبي�س ) �لرمة ( ، �لتبخري ) ��ستعمال مو�د كيماوية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية ( .
�لكلمة PESTMAN  كتبت باحلروف �لالتينية وباللون �الأزرق �لغامق ويحيطها �إطار  و�سف �لعالمة 
م�ستطيل �ل�سكل باللون �لربتقايل �لغامق وحتتها �لكلمة "ب�ستمان" كتبت باحلروف �لعربية وباللون �الأزرق 

�لغامق يحيطها �إطار م�ستطيل �ل�سكل باللون �لربتقايل �لغامق بطريقة مميزة.
 *  �ال�سرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173768  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/16 
 �لفئة 30  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة كادبوري يو كيه ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة 

   JOYVILLE سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن بورنفيل ، بريمينجهام  ،  �ململكة �ملتحدة . 
�ملنتجات �ل�سوكوالتة وحلوى �ل�سوكوالتة و�حللويات غري �لطبية ؛ �لكاكاو و�سر�ب �ل�سوكوالتة ؛ �لب�سكويت 
و �لكعك و �لفطائر و �لويفر )�لب�سكويت �له�س( ؛ �لبوظة ومنتجات �لبوظة و �حللويات �ملربدة و �ملجمدة 

وحلوى ختام �لطعام .
�لعبارة JOYVILLE  كتبت باحلروف �لالتينية و �أعالها ر�سم لكاأ�سني �أحدهما ممتلئ  و�سف �لعالمة 

و�لثاين ن�سف ممتلئ  وكالهما ين�سكبان �أعلى �لكلمة و�لكل باالألو�ن �الأبي�س و�الأ�سود بطريقة مميزة  . 
 *  �ال�سرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  2012/1/20 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب   153487  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/23 
 �لفئة 10  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

   JoyStar سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
 �ملنتجات �أجهزة �لت�سخي�س مل�ستوى �سكر �لدم ، �أقالم �الن�سولني �لقابلة للحقن . 

�لكلمة  JoyStar   باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/3  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  152958  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/9 
 �لفئة 25  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة كووجا روجبي ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة   

  KOOGA سم �لعالمة��

 �لعنو�ن  هولين�سربوك و�ي ، بيل�سورث ، بوري ، النكا�سري ، بي �ل 9  8 �آر �آر ، �ململكة �ملتحدة   
 �ملنتجات �ملالب�س ، لبا�س �لقدم ، غطاء �لر��س ، �الحزمة . 

�لكلمة KOOGA  باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/12/7  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  152962  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/9 
 �لفئة 28  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة كووجا روجبي ليميتد 
�ململكة �ملتحدة     جن�سية �ل�سركة 

  KOOGA  سم �لعالمة��

 �لعنو�ن هولين�سربوك و�ي ، بيل�سورث ، بوري ، النكا�سري ، بي �ل 9  8 �آر �آر ، �ململكة �ملتحدة   
�ملنتجات �أدو�ت ومعد�ت �لريا�سة �لبدنية )�جلمباز( و�لريا�سية ؛ �القنعة للن�ساطات   �لريا�سية ؛ �الجز�ء 

و�لرتكيبات جلميع �ملنتجات �سابقة �لذكر .
و�سف �لعالمة �لكلمة KOOGA  باحلروف �لالتينية مع نقطة و�سط �حلرف )A( بطريقة فنية مميزة 

 *  �ال�سرت�طات 
 2010/12/7  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173769  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/16 
 �لفئة 7  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة بانا�سونيك كوربوري�سن  . 
�ليابان   جن�سية �ل�سركة 

 INVERTER سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 1006 ، �و�ز� كادوما ، كادوما � �سي ،   �و�ساكا 8501 � 571 ، �ليابان. 
 �ملنتجات ماكينات غ�سيل لالأغر��س �ملنزلية و�الأجز�ء و�لرتكيبات �ملتعلقة بها . 

�لكلمة INVERTER كتبت باحلروف �لالتينية �لكبرية و يف �العلى من جهة �لي�سار  و�سف �لعالمة 
قو�س به د�ئرة ي�سبه م�سار �لكوكب بطريقة مميزة.

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  153488  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/23 
 �لفئة 5  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة د�ينيبون �سوميتومو فارما كو.، ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ليابان 

LATUDA سم �لعالمة��

�ليابان   ، �أو�ساكا   ، �سي   � �و�ساكا    ، كو   � �سيو   ،  �لعنو�ن 8-6 ، دو�سوما�سي 2 – �سومي 
 �ملنتجات �مل�ستح�سر�ت �ل�سيدالنية . 

�لكلمة LATUDA باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

     2010/8/26  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  152959  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/9 
 �لفئة 28  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة كووجا روجبي ليميتد 
 جن�سية �ل�سركة �ململكة �ملتحدة   

  KOOGA سم �لعالمة��

 �لعنو�ن هولين�سربوك و�ي ، بيل�سورث ، بوري ، النكا�سري ، بي �ل 9  8 �آر �آر ، �ململكة �ملتحدة   
�ملنتجات �دو�ت ومعد�ت �لريا�سة �لبدنية )�جلمباز( و�لريا�سية ؛ �القنعة للن�ساطات   �لريا�سية ؛ �الجز�ء 

و�لرتكيبات جلميع �ملنتجات �سابقة �لذكر .
�لكلمة KOOGA  باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 2010/12/7  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب   151382  تاريخ �الإيد�ع 2011/1/5 
 �لفئة 5  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

  AMAALOX سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
لال�ستخد�م  �ملعدة  �ل�سكر  مر�س  مو�د  ؛  �لطبي  لال�ستخد�م  و�ل�سحية  �ل�سيدالنية  �مل�ستح�سر�ت  �ملنتجات 
معدنية  م�سافات   ، �لطبي  لال�ستخد�م  معدنية  م��و�د   ، �لطبي  لال�ستخد�م  �الأط��ع��م��ة  م�سافات   ، �لطبي 

لال�ستخد�م �لطبي ، �لفيتامينات ، �مل�ستح�سر�ت �لكيماوية لال�ستخد�م �لطبي �أو �ل�سيديل .
�لكلمة AMAALOX   باحلروف �لالتينية   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2008/11/30   رقم �الإيد�ع / �لطلب 123055 
 �لفئة 5  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة وينرثوب فارما�سيوتيكالز )بي تي و�ي( ليميتد. 
 جن�سية �ل�سركة جنوب �أفريقيا 

   PERFORMA-CHOICE سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن �سانويف � �فينتي�س هاو�س ، 2 بوند �سرتيت ، جر�ند �سنرت�ل ئي �ك�س تي. 1 ، ميدر�ند ، 1685 ، جنوب �أفريقيا.
 �ملنتجات مو�د �حلمية و�مل�سافات �لغذ�ئية. 

PERFORMA-CHOICE  باحلروف �لالتينية.   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  182127  تاريخ �الإيد�ع 2012/11/18 
 �لفئة 6  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �ل�سيد / ن�سيم  ح�سني غوري. 
 جن�سية �ل�سركة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 ALCOFORT سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن �سندوق بريد 37490 ، دبي ، دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة . 
�ملنتجات �الأملنيوم  و�ملعادن غري �لنفي�سة وكل خليط منها ؛ مباين متنقلة معدنية ؛ �أقفا�س معدنية للطيور 
 ، بناء معدنية  �أل��و�ح   ، بناء معدنية  ، م��و�د  ، دعائم معدنية للمباين  بناء جانبية معدنية  �أل��و�ح   ، )تر�كيب( 
بر�ميل معدنية ، �أ�سقف معدنية ، مو�د تك�سية معدنية  لالإن�ساء�ت و�ملباين ، جتهيز�ت معدنية لالأبو�ب ، �أطر 
معدنية لالأبو�ب ، �ألو�ح �إطارية معدنية لالأبو�ب ،جتهيز�ت معدنية للمباين ، هياكل بناء معدنية ، مز�ليج 
معدنية ، قو�طع معدنية ، من�سات معدنية م�سبقة �لت�سنيع ، مو�د بناء  حر�رية معدنية ، �سقاالت معدنية ، 

ركائز م�ستعر�سة معدنية ، �أغطية متحركة معدنية ، حديد �سليكوين ،  �سفائح فوالذية .
�لكلمة ALCOFORT كتبت باحلروف �التينية   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  154261  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/14 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

InMystar سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
�ملنتجات بر�جميات ت�سجيل نتائج فحو�سات �لدم من �سا�سة جلوكوز �ل�سكر يف �لدم �ملعدة ملر�سى �ل�سكر .

 و�سف �لعالمة   �لكلمة  InMystar   باحلروف �لالتينية . 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/22  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782



•• اأبوظبي-وام:

�أك���م���ل���ت ����س���رك���ة ب������رتول �أب���وظ���ب���ي �ل���وط���ن���ي���ة �أدن������وك 
تكنولوجيا  ومعر�س  موؤمتر  للم�ساركة يف  ��ستعد�د�تها 
مدينة  يف  �سينظم  �ل����ذي   2013 �ل��ب��ح��ري��ة  �حل��ق��ول 
�الأمريكية  �ملتحدة  بالواليات  تك�سا�س  بوالية  هيو�سنت 
يف �لفرتة من 6 �إىل 9 مايو �جلاري بوفد ي�سم عدد� 
�أدنوك  يف  �مل�سوؤولني  وك��ب��ار  �لتنفيذيني  �ل��روؤ���س��اء  م��ن 

وجمموعة �سركاتها.
�ل��ت��و�يل يف  على  �لثالثة  لل�سنة  �أدن���وك  م�ساركة  وت��اأت��ي 
�إطار جهودها ملو�كبة  هذه �لفعالية �لعاملية �لكربى يف 
�لنفط  �لتكنولوجيا يف �سناعة  �إليه  تو�سلت  �أحدث ما 

و�لغاز.
الأدن����وك  ح�����س��ور� مم��ي��ز�  �مل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  و�ست�سهد 
وجم��م��وع��ة ���س��رك��ات��ه��ا ح��ي��ث ي�����س��ارك مم��ث��ل��و �سركات 
�مل�ساحبة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لنقا�س  جل�سات  يف  �ملجموعة 
من  �لفنية  �ملعرفة  و�كت�ساب  �الأف��ك��ار  لتبادل  للموؤمتر 
خ��الل �ل��ت��ح��اور م��ع خ���رب�ء م��ن خمتلف �أن��ح��اء �لعامل 
كما ت�سارك �أدنوك يف �ملعر�س �مل�ساحب للموؤمتر بجناح 
�ل�����س��رك��ة يف ق��ط��اع �لنفط  ك��ب��ري يعك�س ح��ج��م وم��ك��ان��ة 

و�لغاز و�لبرتوكيماويات.
�أحدث  على  �مل��وؤمت��ر  يف  �ل�سوء  ت�سليط  �أدن���وك  وتعتزم 
ذلك  ع��دة مب��ا يف  ج��ه��وده��ا يف جم���االت  �لتقنيات على 
�لنهائي  و�لتخل�س  �النبعاثات  وخف�س  �لنفايات  �إد�رة 
�لهو�ء  ج��ودة  ونظم  �الأخ�سر  و�ل��وق��ود  �لغاز  ح��رق  من 
�ل�سوء  ت�سليط  �سيتم  كما  �مل�ستقبل  ط��اق��ة  وم�ساريع 
على مبادر�ت �أدنوك �لبيئية ذ�ت �ل�سلة مب�ساريع �جلزر 

�ال�سطناعية و�ملباين �خل�سر�ء.

�ل�سركات  م��ن  �سركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أدن����وك  وت�سعى 
يف  �مل�ستخدمة  �لتقنيات  �أح��دث  على  للح�سول  �لعاملية 
لتحقيق  ��ستخد�مها  يف  و�لتو�سع  و�لغاز  �لنفط  قطاع 

�الأهد�ف على �ملدى �لبعيد.
و�ستتيح �أدنوك وجمموعة �سركاتها من خالل �مل�ساركة 
�لفر�سة  �مل��ع��ر���س  ب��ال��ت��وظ��ي��ف يف  يف �جل��ن��اح �خل��ا���س 
للباحثني عن �لوظائف للتعرف على �ل�سركة و�ملجموعة 
حول  معلومات  على  �حل�سول  �إىل  ��سافة  لها  �لتابعة 
ف���ر����س �ل��ع��م��ل مم���ا ���س��ي�����س��اع��د ���س��رك��ات �مل��ج��م��وع��ة يف 

�حل�سول على ذوي �الخت�سا�سات �لنادرة.
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �جل���رو�ن  ر��سد  على  وق��ال 
�بوظبي �لعاملة يف �ملناطق �لبحرية �دما �لعاملة رئي�س 
وفد �دنوك �مل�سارك يف �ملوؤمتر يف تعليقه حول م�ساركة 
�لبحري  �لقطاع  يف  و�لغاز  �لنفط  �سناعة  �إن  �ل�سركة 
باهتمام  حتظى  �لبحرية  �لتكنولوجيا  خا�س  وب�سكل 
خ��ا���س م���ن �أدن������وك وب���ال���ت���ايل ف����ان م���وؤمت���ر ومعر�س 
مثاليا  ملتقى  يعترب  �ل��ب��ح��ري��ة  �حل��ق��ول  تكنولوجيا 
�لتكنولوجيا  جم��ال  يف  �ل��ت��ط��ور�ت  �أح���دث  مل��و�ك��ب��ة  لنا 

و�حللول �ملبتكرة.
و�أ�ساف �أن �مل�ساركة يف هذه �لفعالية �لكربى تاأتي �سمن 
�لعاملي  ح�سورها  تعزيز  على  وحر�سها  �دن���وك  جهود 
وفر�س  قنو�ت  فتح  �أج��ل  من  و�لغاز  �لنفط  �سناعة  يف 
ج��دي��دة ل�����س��ر�ك��ات جت��اري��ة ج��دي��دة �إ���س��اف��ة �إىل تبادل 

�الأفكار و�اللتقاء باخلرب�ء من خمتلف �أنحاء �لعامل.
وت�����س��م ���س��رك��ة ب���رتول �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة �أدن����وك 15 
و�لغاز  �لنفط  �سناعة  جم���االت  �ستى  يف  تعمل  �سركة 
و�لبرتوكيماويات يف حقول �لنفط يف �ملناطق �لبحرية 

و�لربية يف �إمارة �أبوظبي. 

•• ابوظبى-وام:

��ستقبل معايل �لدكتور عبد �هلل بلحيف �لنعيمي وزير 
�الأ�سغال �لعامة ورئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �لوطنية 
عزيز  معايل  باأبوظبي  ب��ال��وز�رة  مبكتبه  للمو��سالت 
�ملغربية  �ململكة  ل��دى  و�لتجهيز  �لنقل  وزي��ر  �ل��رب��اح 
�ملغربية لدى دولة  �ململكة  �يت �سفري  و�سعادة حممد 
�ملهند�س  �سعادة  بح�سور  �ملتحدة  �لعربية  �الم����ار�ت 
�إبر�هيم �لوهابي وكيل وز�رة �الأ�سغال �لعامة �مل�ساعد 
�لعامة  �الأ�سغال  وزي��ر  معايل  و�أك��د  �الأ�سغال.  ل�سوؤون 
على عمق �لعالقات �لتاريخية و�ملتميزة بني �لبلدين 
�لعامة  �الأ�سغال  وزي��ر  معايل  و��ستعر�س  �ل�سقيقني. 

م�سرية �لنه�سة �لتي مرت بها دولة �الإمار�ت �لعربية 
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �ل��ر�ح��ل  �ملوؤ�س�س  �الأب  ودور  �ملتحدة 
�سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لدور �لكبري �لذي 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ب��ه  ي��ق��وم 
مناحي  تطوير  يف  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�لبنية �لتحتية بالدولة كافة من �سبكات طرق �حتادية 
وحملية وكذلك تطوير �ملر�فق ذ�ت �ل�سلة بالنه�سة 
مبا  �ل��دول��ة  بها  مت��ر  �لتي  كافة  �حلديثة  �لعمر�نية 
ي�سع دولة �الإمار�ت يف م�ساف �لدول �ملتقدمة خالل 

فرتة قيا�سية.
و�أ�ساف معاليه باأن �لدور �ال�سرت�تيجي �لفعال �لذي 
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ب��ه  يقوم 

مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل له �الأثر �لكبري فيما ت�سهده �لدولة من 

متيز يف �الأد�ء ويف م�ستوى �لتقدم �لذي و�سلت �إليه.
�اليجابية  بالتحوالت  �ملغربي  �ل��وزي��ر  معايل  و�أ���س��اد 
�لعمالقة �لتي متر بها دولة �الإم��ار�ت ..مو�سحا �أنه 
يف كل مرة يزور بها دولة �الإمار�ت يلم�س مدى �لتقدم 
�لذي يطر�أ على كافة قطاعات �لبنية �لتحتية وخا�سة 

قطاع �لنقل و�ملو��سالت.
�لذي  �ملغربي  �لنقل  من���وذج  ع��ن  معاليه  حت��دث  كما 
��ستفاد من �لتجربة �الأوروبية يف هذ� �ملجال ..منوها 
ب��ال��دع��م �ل��ك��ب��ري �ل����ذي ي��ول��ي��ه ج��الل��ه �مل��ل��ك حممد 

�ل�ساد�س لقطاع �لنقل و�ملو��سالت.

وق���دم م��ع��ايل �ل��وزي��ر �مل��غ��رب��ي مل��ع��ايل وزي���ر �الأ�سغال 
�لعامة �لدعوة لزيارة �ملغرب للم�ساركة يف �حتفاالتها 
و�لذكرى  حديد  �سكة  �أول  الإن�ساء  �ملئوية  بالذكرى 

�خلم�سني الإن�ساء �أول �سركة وطنية ل�سكك �حلديد.
�لنعيمي  بلحيف  �هلل  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ورح����ب 
بالتز�من مع  تاأتي  و�أنها  �لدعوة خا�سة  بهذه  ب��دوره 
مر�حل  الأول  للقطار�ت  �الحت��اد  �سركة  ت�سغيل  ق��رب 

م�سروع �ل�سكة �حلديدية لنقل �لب�سائع بالدولة.
و�سدد معاليه على �سرورة تبادل �خلرب�ت و�ال�ستفادة 
�ل�سقيقة  �لبلد�ن  �لتي مرت ومتر بهذ�  من �لتجارب 
و�لطرق  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  جم����ال  يف  و�ل�����س��دي��ق��ة 

و�ملو��سالت.

املال والأعمال
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اأدنوك تكمل ا�صتعداداتها للم�صاركة يف 
موؤمتر تكنولوجيا احلقول البحرية 2013

•• ال�شارقة- وام:

�لذي �طلقته  �ل�سنوي  مللتقى �ال�ستثمار  �لثالثة  �ل��دورة  �ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير �سروق يف  ت�سارك هيئة 
وز�رة �القت�ساد حتت �سعار �مل�سهد �مل�ستقبلي لالقت�ساد �لعاملي و�آثاره على �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�سر و�لتوقعات 
�القت�سادية لالأ�سو�ق �حلدودية و�لنا�سئة . وجتري فعاليات �مللتقى حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي يف مركز دبي �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س 
من 30 �بريل وحتى 2 مايو. وي�ستهدف �مللتقى �الأ�سو�ق �لنا�سئة و�ملناطق ذ�ت معدالت �لنمو �ملرتفعة وي�سهد 
ح�سور نخبة من �خلرب�ء و�القت�ساديني و�ملتخ�س�سني وكبار �ملتحدثني �لبارزين يف قطاع �ال�ستثمار. وت�سارك 
�سمن جناح �سروق يف �ملعر�س �مل�ساحب عدد من �لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات �حلكومية يف �ل�سارقة للرتويج عن �لفر�س 
�ال�ستثمارية يف �الإم��ارة حيث تعمل غرفة جتارة و�سناعة �ل�سارقة ود�ئرة �لتنمية �القت�سادية وهيئة �ملنطقة 
�لفر�س و�ملز�يا كل  �لتعريف مبختلف  �ملنطقة �حلرة باحلمرية على  �ل��دويل وهيئة  �ل�سارقة  �حلرة يف مطار 
�ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير  �لتنفيذي لهيئة  �ملدير  �ل�سركال  �سمن قطاعه. وقدم �سعادة مرو�ن بن جا�سم 
�ملتحدة فر�س ال حدود  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �ال�ستثمار يف  عنو�ن  �قيمت حتت  �لتي  �جلل�سة  �سروق خالل 
�ملبا�سر  �ملتنوعة لال�ستثمار  �ملز�يا و�لفو�ئد  �الأعمال �سرحا حول  لها بنية حتتية ال ت�ساهى وم�سجعة الإقامة 
زو�ر  �أم��ام  �لهيئة  م�ساريع  ملختلف  بالرتويج  �سروق  قام ممثلو  و�لدولة يف حيث  �ل�سارقة  �ملتاحة يف  و�لفر�س 
�جلناح يف �مللتقى . كما �جرى وفد �سروق لقاء�ت مع ممثلي كربيات �ملوؤ�س�سات �القت�سادية و�لتجارية ونخبة 
�ل�سارقة  يف  �ملتاحة  �ال�ستثمارية  بالفر�س  �لتعريف  بغية  �مل�ساركة  �لبلد�ن  من  ع��دد  من  �الأع��م��ال  رج��ال  من 
�الأجانب.  للم�ستثمرين  �ل�سارقة  توفرها حكومة  �لتي  و�ملبادر�ت  �ل�سيا�سات  �مل�ستثمرين على خمتلف  و�إطالع 
و�ملمار�سات  �لتجارب  �أف�سل  لتبادل  يعترب منتدى  �لثالث  وللعام  �ل�سنوي  �ال�ستثمار  �ن ملتقى  �ل�سركال  و�كد 
كافة  يف  �الأع��م��ال  �أو���س��اط  على  توؤثر  �لتي  �لق�سايا  ومو�جهة  �لعالقات  وتكوين  وللتعارف  و�الأف��ك��ار  و�ل���روؤى 
�أرجاء �لعامل ..منوها بان �سروق تعمل خالل تو�جدها على هذه �ملن�سة �لنوعية لتعريف �لزو�ر على م�ساريعها 
وح�سور خمتلف �جلل�سات و�لندو�ت خالل �مللتقى باالإ�سافة �إىل �إجر�ء �سل�سلة من �للقاء�ت مع روؤ�ساء �لوفود 
�مل�ساركة من خمتلف دول �لعامل. و�أ�ساف �ن �سروق عملت خالل �مللتقى على ت�سليط �ل�سوء على �لو�سع �لر�هن 
للقطاعات �لرئي�سية يف �ل�سارقة و�لفر�س �ال�ستثمارية و�لتجارية �لقائمة للر�غبني يف �ال�ستثمار يف �الإمار�ت 
دعما لال�ستثمار  �الأخ��رى  و�لدو�ئر �حلكومية  �سروق  �ملقدمة من  �لت�سهيالت و�حلو�فز  وبرتكيز خا�س على 
رفيع  �لثالثي  �الجتماع  ال�سيما  كبري�  جناحا  ت�سهد  �مللتقى  فعاليات  �ن  �ل�سركال  وق��ال  �الإم���ارة.  يف  �الأجنبي 
�مل�ستوى و�ملحا�سر�ت حول �سركات �الأ�سو�ق �لنا�سئة وم�سادرها وقطاعاتها �لريادية و�لعر�س �لتقدميي حول 

�ل�سناديق �ل�سيادية و�سيا�سات �ال�ستثمار �الأجنبي و�إ�سرت�تيجياته و�أهد�فه باالإ�سافة �إىل ملف دولة �الإكو�دور.

�صروق تروج لقطاعات اال�صتثمارات احليوية 
يف ال�صارقة خالل ملتقى اال�صتثمار ال�صنوي

عبداهلل النعيمي ي�صتقبل وزير النقل والتجهيز املغربي

�صيمن�س توقع عقد م�صروع مع تران�صكو 
لتوريد حمطة عالية اجلهد يف املرفاأ 

•• ابوظبي-وام:

وقعت �سيمن�س �ل�سركة �لعاملية �ملتخ�س�سة يف جمال �لهند�سة �الإلكرتونية 
و�لكهربائية وقطاع �لطاقة و�لبنى �لتحتية و�ل�سناعة و�لرعاية �ل�سحية 
تقوم  تر�ن�سكو  و�لتحكم  للنقل  �أبوظبي  �سركة  مع  متكامل  م�سروع  عقد 
�ملرفاأ  منطقة  يف  ع��ال  جهد  ذ�ت  فرعية  كهرباء  حمطة  بتوريد  مبوجبه 
توريد  على  �لعقد  هذ�  مبوجب  �سيمن�س  �سركة  و�ستعمل  �أبوظبي.  باإمارة 
-220-400 وتركيب و�ختبار وت�سليم حمطة كهرباء فرعية ذ�ت جهد 

مبا فيها �ملفاتيح �لكهربائية �ملعزولة  مكوناتها  كافة  مع  فولت  كيلو   33
و�ملفاعالت  �أم��ب��ري  فولت  ميغا   100 و   500 ب��ق��درة  وحم���والت  بالغاز 
حمطة  �لفرعية  �ملحطة  هذه  و�سرتبط  �الأخ��رى.  �لدعم  تقنيات  وجميع 
للنقل  �أبوظبي  �سركة  كهرباء  �سبكة  مع  �جلديدة  �لكهرباء  لتوليد  �ملرفاأ 
ملحطات  متتلك  و�ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  لهيئة  �لتابعة  و�لتحكم 
�أبوظبي. وقال ديتمار  �إمارة  �لكهربائي يف  �لنقل  �لكهرباء و�سبكات  توليد 
�ل�سرق  يف  للطاقة  �سيمن�س  ل�سركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ���س��ريزدورف��ري 
�إم����د�د�ت  لنقل  عالية  �ع��ت��م��ادي��ة  وذ�ت  فعالة  �أن��ظ��م��ة  ت��وف��ري  �ن  �الأو���س��ط 
�لطاقة �أمر حيوي بالن�سبة الإمارة �أبوظبي ب�سبب �لنمو �ل�سكاين �ملتز�يد 
و�زدهار خمتلف قطاعات �ل�سناعة يف �الإمارة موؤكد� �أهمية م�سروع �إن�ساء 
حمطة �لكهرباء �لفرعية يف منطقة �ملرفاأ نحو حتقيق هذ� �لهدف. وجاء 
ح�سول �سيمن�س على عقد م�سروع �ملرفاأ يف �أعقاب عقد م�سروع متكامل مت 
�إبر�مه يف �سهر �أكتوبر من �لعام �ملا�سي مع �سركة �أبوظبي للنقل و�لتحكم 
فولت  كيلو   33-132-400 جهد  ذ�ت  �لفرعية  �لكهرباء  حمطة  لبناء 
2011 مع  يف منطقة �ل�ساخمة باأبوظبي. كما تعاقدت �سيمن�س يف �لعام 
منطقة  يف  فرعية  كهرباء  حمطة  لبناء  و�لتحكم  للنقل  �أبوظبي  �سركة 

حماوي باأبوظبي بقدرة 400 كيلو فولت.

•• دبي-الفجر: 

�أع��ل��ن �مل�����س��رق �مل��وؤ���س�����س��ة �مل��ال��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة �ل���ر�ئ���دة يف دولة 
�الأول  �لربع  يف  قوية  نتائج  عن  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت 
من هذ� �لعام ت�سمنت زيادة بن�سبة ٪57 يف �الأرباح �ل�سافية 
لت�سل يف �لربع �الأول من �لعام 2013 �إىل 425.3 مليون 
دره��م خالل  270.8 مليون  باملقارنة مع  �إم��ار�ت��ي،  دره��م 

�لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�سي.
�أما �الإير�د�ت �لت�سغيلية �الإجمالية للبنك خالل �لربع �الأول 
درهم،  مليون   1،117.6 �إىل  فو�سلت   2013 �لعام  من 
�لربع  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  بن�سبة 19.2٪  زي����ادة  م��ا مي��ث��ل  وه���و 
2012، مدفوعة بزيادة بلغت ٪10.5 يف  �الأول من �لعام 
�سايف �إير�د�ت �لفو�ئد ومنو بن�سبة ٪26.9 يف �سايف �لر�سوم 

و�لعموالت و�الإير�د�ت �الأخرى.
و�رتفعت ن�سبة �إي��ر�د�ت �لر�سوم و�الإي��ر�د�ت �الأخ��رى )وهي 
�إىل  لت�سل  �لت�سغيلية  �الإي���ر�د�ت  مقابل  فئتها(  يف  �الأف�سل 

.2013 �لعام  من  �الأول  �لربع  يف   56.5٪
كما منت �لقرو�س و�ل�سلف بن�سبة ٪3.2 لت�سل �إىل 42.7 
مليار درهم بنهاية �سهر مار�س 2013، باملقارنة مع 41.4 
ومع   2012 �ل��ع��ام  نهاية  عند  �ل�سابق  للربع  دره��م  مليار 

�لنمو يف �لقرو�س 
�أدى  �مل�سرق قاعدة ود�ئ��ع عمالئه، مما  و�ل�سلف، و�ّسع بنك 
2012، لت�سل  زي��ادة بن�سبة ٪3.6 من �سهر دي�سمرب  �إىل 
�ملحافظة  �مل�سرق يف  بنك  و��ستمر  دره��م.  مليار   49.2 �إىل 
�إىل �لود�ئع، حيث بلغت 87٪  على ن�سبة ممتازة للقرو�س 
�أما ن�سبة �الأ�سول �ل�سائلة �إىل   .2013 31 مار�س  بتاريخ 
�لر�سيد  �إج��م��ايل  وو���س��ل   27٪ فبلغت  �الأ���س��ول  �إج��م��ايل 
�لنقدي و�الأر�سدة لدى �مل�سرف �ملركزي و�لبنوك �الأخرى 
مار�س  �سهر  ن��ه��اي��ة  م��ع  �إم���ار�ت���ي  دره���م  م��ل��ي��ار   20.7 �إىل 

.2013
ل��ل��ق��رو���س و�ل�سلف  �مل�����س��رق  ب��ن��ك  وو�����س���ل���ت خم�����س�����س��ات 
170.7 مليون درهم  �إىل  بن�سبة ٪2.8 لت�سل  �نخفا�سها 
 175.6 2013 مقابل  لالأ�سهر �لثالثة �الأوىل من �لعام 
2012. وبقيت ن�سبة  مليون درهم للفرتة ذ�تها من �لعام 

�لكفاءة عند م�ستوى جيد حيث بلغت 43.5٪.
ف�سجلت  �الأول  للربع  و�الإد�ري����ة  �لعمومية  �مل�ساريف  �أم��ا 
 6.6 قدرها  زيادة  لت�سجل  �إمار�تي،  درهم  مليون   486.6

 .2012 مار�س  مع  % باملقارنة 
�ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي  �ل���غ���ري���ر،  �ل��ع��زي��ز  وق����ال م��ع��ايل ع��ب��د 
�لبنك  حققها  �ل��ت��ي  �لقوية  �ملالية  �لبيانات  �إن  للم�سرق: 
�ل�سحيح  �الجت���اه  يف  ن�سري  �أن��ن��ا  على  ت��وؤك��د  �الأول،  للربع 
لالإ�ستمر�ر يف حتقيق �لتطور و�لنمو، وهي كذلك تدل على 
�إىل  و�سلت  زي��ادة  �مل�سرق  لقد حقق  ��سرت�تيجيتنا.  �سالبة 
لعام 2012 مقارنة بعام 2011،  �أرباحه  �سايف  %60 يف 
كما �أن �لنتائج �ملالية للربع �الأول تدعم �أد�ء �لبنك لتحقيق 

نتائج قوية لهذ� �لعام . 
وق���د ح��اف��ظ �مل�����س��رق ع��ل��ى ك��ف��اي��ة ع��ال��ي��ة ل���ر�أ����س �مل����ال عند 
م�ستوى ٪18.9، ف�ساًل عن �ملحافظة على ن�سبة ر�أ�س �ملال 

من �مل�ستوى �الأول عند م�ستوى قوي بلغ 16.9٪.
�لعمالء،  �حتياجات  تلبية  رّكزنا على  لقد  �لغرير:  و�أ�ساف 
ف�ساًل عن تقدمي �أرقى �خلدمات، و�سجل �مل�سرق �أد�ء مالياً 
قوياً يعك�س جناح خطط �الأعمال �لتي مت و�سعها وتنفيذها 
بدقة، لقد ��ستثمر �لبنك يف �لعمليات و�لنظم وفريق عمل 
�ل��ب��ن��ك، و�الأه����م م��ن ذل��ك يف ت��ق��دمي ح��ل��ول مالية مبتكرة 

تتجاوز توقعات �لعمالء .
و�رتفعت عائد�ت �ل�سهم �لو�حد لبنك �مل�سرق �ملدرج يف �سوق 
2013 بن�سبة  �لعام  �لربع �الأول من  �ملالية خالل  �الأور�ق 
 1.60 مقابل  لل�سهم،  درهم   2.52 �إىل  لت�سل   57.0٪

درهم �إمار�تي عن �لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�سي.

ابتكارات م�ستمرة
�مل�����س��رف��ي��ة لل�سركات  ع����ززت م���وؤخ���ر�ً جم��م��وع��ة �خل���دم���ات 
من�ستها �لتكنولوجية و�لتي تهدف �إىل حت�سني جمموعة من 
�حللول ذ�ت �لقيمة �مل�سافة يف خدمات �ملعامالت و�خلدمات 
�الإ�ستثمارية، لقد مت ت�سكيل فريق عمل متخ�س�س م�ستقل 
للرتكيز على �ملبادر�ت �حلكومية وذ�ت �ل�سلة، ودعم خمتلف 
�ملبادر�ت يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، مبا يتما�سى مع 

روؤية �لنمو �مل�ستد�م. 

ومع �الإ�ستمر�ر يف توفري �مل�ستوى �لعايل و�ملميز للخدمات، 
تقدمي  يف  لل�سركات  �مل�سرفية  �خلدمات  جمموعة  ت�ستمر 
�مل�سافة ملنتجات �خلزينة و�لتي تقدم  �لقيمة  �ملنتجات ذ�ت 

عو�ئد عالية لكفاية ر�أ�س �ملال. 
و�أع���ل���ن ���س��ن��دوق م��ك��ا���س��ب ل��ل��دخ��ل، وه���و ���س��ن��دوق �مل�سرق 
نقدية  �أرب����اح  ت��وزي��ع  ع��ن  �الإق��ل��ي��م��ي��ة،  �لتقليدية  لل�سند�ت 
للم�ستثمرين بن�سبة ٪4 عن �لعام 2012. وبلغت عائد�ت 
متو�سط  ك����ان  ب��ي��ن��م��ا   ،2012 يف   20٪ ن��ح��و  �ل�����س��ن��دوق 
�لعام( ٪12 فقط  )�ملوؤ�سر  �مل�سابهة  �ل�سناديق  �لعائد�ت يف 
جميع  على  مكا�سب  �سندوق  ت��ف��ّوق  وب��ذل��ك  ذ�ت��ه��ا،  للفرتة 

�ل�سناديق �الأخرى يف فئته.
ط���ّور �مل�����س��رق ب��رن��اجم��ه م��ه��رج��ان �مل����ذ�ق وي��ع��د م��ن �أف�سل 
�لرب�مج يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث �إجتذب �لربنامج 
مزيد� من �ل�سركاء، �إذ و�سل عددهم �الآن �إىل 650 مطعماً 
بهذ�  خا�ساً  تطبيقاً  �أطلق  كما  �الإم���ار�ت،  �أنحاء  يف خمتلف 
�ل��ربن��ام��ج ع��ل��ى �الأج���ه���زة �ل��ن��ق��ال��ة. و�أط��ل��ق �مل�����س��رق بطاقة 
تتيح  و�لتي  تيتانيوم،  ما�سرتكارد  �سيفر  �سمارت  �الئتمان 

��ستخد�مها  عند  �ملدفوع  �ملبلغ  من  حلاملها ��سرتجاع 5٪ 
عن  ف�ساًل  �لتعليم.  نفقات  �أو  �خل��دم��ات  ف��و�ت��ري  لت�سديد 
�ملحلية يف  �مل�����س��رتي��ات  م��دف��وع��ات  م��ن  ����س��رتج��اع 1.25٪ 
م��ت��اج��ر �ل��ت��ج��زئ��ة و٪3.25 م��ن م��دف��وع��ات �مل�����س��رتي��ات يف 

حمالت �لتجزئة خارج �الإمار�ت.
و�أط���ل���ق �ل��ب��ن��ك ع��ر���س��اً ل��ت��م��وي��ل �ل�����س��ي��ار�ت ي��ت��ي��ح للعميل 
�حل�سول على �ملو�فقة خالل 24 �ساعة فقط، مع جمموعة 
كاملة من �ملز�يا، مثل بطاقة �ئتمان بالتينيوم �إيليت جماناً 
وح�ساب  �ملك�سوف،  على  �ل�سحب  وت�سهيالت  �الأوىل،  لل�سنة 

جاٍر جماين، و�أ�سعار مناف�سة للتاأمني، وغريها من �ملز�يا.  

�ل�سغرية  لل�سركات  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  وح��دة  �أعلنت  كما 
�الأعمال  قر�س  منتجها  تطوير  عن  �مل�سرق  يف  و�ملتو�سطة 
يتجاوز  ال  �لتي  لل�سركات  �أي�ساً  متاحاً  لي�سبح   ، �ل�سغرية 
1.5 مليون  �ل��ق��ر���س ح��ت��ى  وت�����س��ل قيمة  ع��ام��ني،  ع��م��ره��ا 
�مل�سرفية  �خل����دم����ات  ع��ل��ى  �ل���رتك���ي���ز  ���س��ي��اق  ويف  دره������م. 
)وهو  �لذهبي  �مل�سرق  توفري  عن  �الإع���الن  مت  �الإ�سالمية، 
ق�سم �خلدمات �مل�سرفية �لر�قية( ملنتجاٍت وخدماٍت ملتزمة 

باأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية.
ويف �إطار مو��سلة �مل�سرق خططه للتو�سع �ال�سرت�تيجي، جاء 

�فتتاح �أحدث فروعه يف مارينا مول يف �لعا�سمة �أبوظبي. 

امل�صرق ي�صّجل منوًا قويًا يف اأرباحه ال�صافية بن�صبة 57 ٪ خالل الربع االأول من العام 2013

خدمات املزارعني يعر�س اأكرث من 100 
وظيفة يف معر�س االإمارات للوظائف بدبي 

•• ابوظبي -وام:

يعر�س مركز خدمات �ملز�رعني �أبوظبي �أكرث من 100 وظيفة �ساغرة يف 
خمتلف �ملجاالت �لفنية و�ملهنية �الإد�رية و�لعليا للمو�طنني �ملوؤهلني من 
خمتلف �إم��ار�ت �لدولة خالل م�ساركته يف يف معر�س �الإم��ار�ت للوظائف 
من 30 �إبريل �إىل 2 مايو من �لعام �جلاري . وتعد م�ساركة �ملركز خطوة 
�سمن ��سرت�تيجية توطني �لوظائف و��ستقطاب �خلرب�ت من �ستى �أنحاء 
�لدولة . قال ر��سد عبد�هلل �لقبي�سي مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف مركز 
توفري فر�س حقيقية  ه��و  �مل�ساركة  ه��ذه  م��ن  �مل��ز�رع��ني: هدفنا  خ��دم��ات 
للكو�رد �الإمار�تية �ملتميزة وال �سيما يف جمال �لعمليات �لفنية و�لعمليات 
�لقبي�سي:  و�أ�ساف   . �أبوظبي  �إم��ارة  �إىل  و��ستقطابها  �لزر�عية  �لتجارية 
جاءت م�ساركة �ملركز دعما للباحثني عن فر�س عمل متميزة وذ�ت �سلة 

بقطاع �لزر�عة يف �إمارة �أبوظبي . 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  153555  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/24 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �ور�كل �نرتنا�سيونال كوربوري�سن 
 جن�سية �ل�سركة �لواليات �ملتحدة �المريكية . 

    SUPERCLUSTER سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 500 �ور�كل باركو�ي ،  ريدوود �سورز ، كاليفورنيا 94065 ، �لواليات �ملتحدة �المريكية .
 �ملنتجات مكونات �حلا�سوب وبر�جميات �حلا�سوب . 

 و�سف �لعالمة   �لكلمة SUPERCLUSTER   باحلروف �لالتينية . 
 *  �ال�سرت�طات 

  2011/1/25  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  153709  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/1 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

  iCGStar سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
�ملنتجات بر�جميات ت�سجيل نتائج فحو�سات �لدم من �سا�سة جلوكوز �ل�سكر يف �لدم �ملعدة ملر�سى �ل�سكر .

�لكلمة  iCGStar  باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/20  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  153707  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/1 
 �لفئة 10  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
فرن�سا   جن�سية �ل�سركة 

     FineStar سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
 �ملنتجات �الإبر لالإجهزة �لطبية . 

�لكلمة FineStar   باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/20  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

 فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب   154259  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/14 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
 جن�سية �ل�سركة فرن�سا 

InsuCoach سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
�ملنتجات بر�جميات لت�سجيل نتائج فحو�سات �لدم من �سا�سة جلوكوز �لدم معدة ملر�سى �ل�سكر.

�لكلمة  InsuCoach   باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/22  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  153710  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/1 
 �لفئة 10  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
فرن�سا   جن�سية �ل�سركة 

    CGStar سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
 �ملنتجات �سا�سات طبية لك�سف ، قيا�س ومر�قبة �ملو�د �لفي�سيولوجية و�أجز�ئها . 

�لكلمة  CGStar   باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/20  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  153556  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/24 
 �لفئة 10  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
فرن�سا   جن�سية �ل�سركة 

   DoceStar سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
 �ملنتجات �أجهزة �لت�سخي�س مل�ستوى �سكر �لدم ، �أقالم �الن�سولني �لقابلة للحقن . 

��لكلمة DoceStar   باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/3  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب   154445  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/16 
 �لفئة 35  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة نينتندو كو.، ليميتد 
�ليابان   جن�سية �ل�سركة 

 SpotPass سم �لعالمة�� 

  
 �لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �سو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �سي ، كيوتو ، �ليابان 

�ملعلومات  توفري  �أو  و�الع��الن  �لدعاية  2- خدمات   .  ) والء  بطاقات   ( �ملكافاآت  بطاقات  ��سد�ر   -1 �ملنتجات 
�لطو�بع  �إ���س��د�ر   -4  . �لتجارية  �ل��ع��رو���س  وتنظيم  �إد�رة   ، �إع���د�د  ح��ول  �ملعلومات  ت��وف��ري  �خلا�سة بها . 3- 
�لتجارية �أو توفري �ملعلومات �خلا�سة بها . 5- حتليل �إد�رة �العمال �أو ��ست�سار�ت �الأعمال . 6- بحوث �لت�سويق 
توفري   -8  . به  �ملعلومات �خلا�سة  توفري  �أو  �ال�ستفتاء  بو��سطة  �مل�سح   -7  . بها  �ملعلومات �خلا�سة  توفري  �أو 
و�اللعاب   ، �ال�ستفتاء   ، �لقرعة   ، �مل��وج��زة  �الم��ت��ح��ان��ات   ، �جل��و�ئ��ز  �إد�رة  �ملعلومات حول مبيعات �ل�سلع . 9- 
لرتويج مبيعات �ملنتجات �أو �خلدمات ، �أو توفري �ملعلومات �خلا�سة بها . 10- �إ�سد�ر �لق�سائم لرتويج مبيعات 
��سرت�كات  تنظيم   -12  . �لفنادق  �أعمال  �إد�رة   -11 بها.  �خلا�سة  �ملعلومات  توفري  �أو   ، �خلدمات  �أو  �ملنتجات 
، �الآالآت �لكاتبة ، ماكينات �لتلك�س  �أجهزة �حلا�سوب  �أو توفري �ملعلومات �خلا�سة بها . 13- ت�سغيل  �ل�سحف 
و�الآالت �ملكتبية �الأخرى �مل�سابهة . 14- توفري معلومات �لتوظيف . 15- خدمات �لبيع بالتجزئة �أو خدمات 
باجلملة  �لبيع  �و خدمات  بالتجزئة  �لبيع  16- خدمات   . للم�ستهلك  �لفيديو  �لعاب  باجلملة الجهزة  �لبيع 
للرب�مج الجهزة �لعاب �لفيديو للم�ستهلك .  17- خدمات �لبيع بالتجزئة �و خدمات �لبيع باجلملة للدو�ئر 
�ال�سرطة   ، �لب�سرية  �ملغنطي�سية  �الق��ر����س   ، �لب�سرية  �الق��ر����س   ، �ملغنطي�سية  �الق��ر����س   ، �اللكرتونية 
�ملغنط�سية ، بطاقات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، خرطو�سات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، �سي دي – روم ، دي يف دي – روم  
وبر�مج �لتخزين لو�سائط �لتخزين �الأخرى الأجهزة �ألعاب �لفيديو للم�ستهلك . 18- خدمات �لبيع بالتجزئة 
�و خدمات �لبيع باجلملة الجهزة �لتحكم ، ع�سي �لتحكم وبطاقات �لذ�كرة الجهزة �لعاب �لفيديو للم�ستهلك 
. 19- خدمات �لبيع بالتجزئة �و خدمات �لبيع باجلملة لالجز�ء و�مللحقات �الأخرى الجهزة �لعاب �لفيديو 
للم�ستهلك . 20- خدمات �لبيع بالتجزئة �و خدمات �لبيع باجلملة الأجهزة �الألعاب �ملحمولة باليد مع �سا�سة 
�ملحمولة  �الألعاب  الأجهزة  لرب�مج  باجلملة  �لبيع  خدمات  �و  بالتجزئة  �لبيع  خدمات   -21  . �سائلة  بلور�ت 
باليد مع �سا�سة بلور�ت �سائلة . 22-خدمات �لبيع بالتجزئة �و خدمات �لبيع باجلملة للدو�ئر �اللكرتونية ، 
�القر��س �ملغنطي�سية ، �القر��س �لب�سرية ، �القر��س �ملغنطي�سية �لب�سرية ، �ال�سرطة �ملغنط�سية ، بطاقات 
لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، خرطو�سات لذ�كرة �لقر�ءة فقط ، �سي دي – روم ، دي يف دي – روم  وبر�مج �لتخزين 
�لبيع  خدمات   -23  . �سائلة  بلور�ت  �سا�سة  مع  باليد  �ملحمولة  �الأل��ع��اب  الأجهزة  �الأخ��رى  �لتخزين  لو�سائط 
بلور�ت  �سا�سة  مع  باليد  �ملحمولة  �الألعاب  الجهزة  و�مللحقات  لالجز�ء  باجلملة  �لبيع  خدمات  �و  بالتجزئة 

�سائلة . 24- خدمات �لبيع بالتجزئة �و خدمات �لبيع باجلملة للعب �ألعاب �لبطاقات وملحقاتها .
�لكلمة Spotpass باحلروف �لالتينية.   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
            2011/2/8  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  154260  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/14 
 �لفئة 10  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
فرن�سا   جن�سية �ل�سركة 

InsuCoach  سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
�ملنتجات �ل�سا�سات �لطبية لقيا�س وت�سجيل م�ستوى �جللوكوز يف �لدم ) �أجهزة طبية ( ؛ حاقنات �الأن�سولني 

لال�ستخد�م �لطبي ؛ م�سخات �الأن�سولني لال�ستخد�م �لطبي .
�لكلمة  InsuCoach   باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
 2010/9/22  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  153711  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/1 
 �لفئة 10  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
فرن�سا   جن�سية �ل�سركة 

  iCGStar سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
 �ملنتجات �سا�سات طبية لك�سف ، قيا�س ومر�قبة �ملو�د �لفي�سيولوجية و�أجز�ئها . 

�لكلمة  iCGStar  باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/20  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب   153557  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/24 
 �لفئة 10  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
فرن�سا   جن�سية �ل�سركة 

   VixaStar سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
 �ملنتجات �أجهزة �لت�سخي�س مل�ستوى �سكر �لدم ، �أقالم �الن�سولني �لقابلة للحقن . 

�لكلمة  VixaStar   باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/3  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  153708  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/1 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سانويف 
فرن�سا   جن�سية �ل�سركة 

  CGStar  سم �لعالمة��

 �لعنو�ن 174، �فينيو دي فر�ن�س 75013 باري�س ، فرن�سا 
�ملنتجات بر�جميات لت�سجيل نتائج فحو�سات �لدم من �سا�سة جلكوز �لدم معدة ملر�سى �ل�سكر .

�لكلمة  CGStar  باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 2010/9/20  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  153558  تاريخ �الإيد�ع 2011/2/24 
 �لفئة 9  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة زينجا �نك . 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية   جن�سية �ل�سركة 

   CITYVILLE سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 365 فريمونت �سرتيت ،  �سان فر�ن�سي�سكو،  كاليفورنيا 94103، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�ألعاب  بر�جميات  ؛  و�حلا�سوب  �لال�سلكية  �الأجهزة  على  للتحميل لال�ستخد�م  �لقابلة  �حلا�سوب  �لعاب  بر�جميات  �ملنتجات 
الألعاب  �حلا�سوب  تطوير  عدد  ؛  باالألعاب  �ملتعلقة  و�لتطبيقات   ، �ملبا�سر  �خلط  على  �الألعاب  ؛  �لفيديو  �ألعاب  ؛  �حلا�سوب 
و�لتي  �لتطوير  وع��دد  باالألعاب  �ملتعلقة  و�لتطبيقات  �اللكرتونية  �الأل��ع��اب  ؛  �لتفاعلية  �لفيديو  �ألعاب  بر�مج  ؛  �حلا�سوب 
ميكن حتميلها عرب�الإنرتنت ، و�أجهزة �حلا�سوب �ملتحركة و�الأجهزة �لال�سلكية ؛ بر�جميات �حلا�سوب للتمكني من حتميل 
، �ر�سال �لربيد ، �إظهار ، عر�س ، و�سع �لعالمات ، �سيانة �لربيد �لزمني ، م�ساركة �أو ب�سكل �آخر توفري و�سائط �لكرتونية 
�أو معلومات تتعلق مبجاالت �جلماعات �الفرت��سية ، لعب �الألعاب �اللكرتونية ، �لرتفيه ، و�لفائدة �لعامة عرب�النرتنت �أو 

�سبكات �الإت�ساالت �الأخرى مع �أطر�ف ثالثة .    
�لكلمة  CITYVILLE  كتبت باحلروف �لالتينية .   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
  2010/9/14  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو �إر�ساله بالربيد 
�مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب   154549  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/20 
 �لفئة 28  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة نينتندو كو.، ليميتد 
�ليابان   جن�سية �ل�سركة 

 StreetPass Mii Plaza سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �سو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �سي ، كيوتو ، �ليابان 
�ملنتجات 1. لعب �ألعاب �لبطاقات وملحقاتها . 2. �أجهزة �أاللعاب �ملحمولة باليد مع �سا�سات بلور�ت �سائلة. 3. 

 �الأجز�ء و�لرتكيبات الأجهزة �أاللعاب �ملحمولة باليد مع �سا�سات بلور�ت �سائلة. 4. �للعب . 
�لعبارة StreetPass Mii Plaza باحلروف �لالتينية.   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
            2010/9/28  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخرت�ع 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  173635  تاريخ �الإيد�ع 2012/5/14 
 �لفئة 5  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �إم �إ�س دي كون�سيومر كري ، �إنك  . 
 جن�سية �ل�سركة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

   AFRIN سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 3030 جاك�سون �أفينيو ، ميمفي�س ، تيني�سي 38151 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية . 
 �ملنتجات �مل�ستح�سر�ت �ل�سيدالنية . 

�لكلمة AFRIN  كتبت باحلروف �لالتينية .      و�سف �لعالمة 
 *  �ال�سرت�طات 

 تاريخ �الأولوية  
 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س 2 مايو 2013 العدد 10782

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت 
�الخرت�ع   بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب   154548  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/20 
�لفئة 9  

 ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 
 ��سم �ل�سركة نينتندو كو.، ليميتد 

 جن�سية �ل�سركة �ليابان 
  StreetPass Mii Plaza سم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �سو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �سي ، كيوتو ، �ليابان
للم�ستهلك  �لفيديو  �لعاب  الأجهزة  �لرب�مج    .2 للم�ستهلك   �لفيديو  �ألعاب  �أجهزة    .1 �ملنتجات 
�ملغنطي�سية  �الأقر��س   ، �لب�سرية  �الأقر��س   ، �ملغنطي�سية  �الأقر��س   ، �الإلكرتونية  �لدو�ئر     .3
�لقر�ءة  لذ�كرة  خرطو�سات   ، فقط  �لقر�ءة  لذ�كرة  بطاقات   ، �ملغنطي�سية  �الأ�سرطة   ، �لب�سرية 
 � �لرقمية  �لفيديو  �أق��ر����س   ، روم(   � دي  )�سي  �ل��ق��ر�ءة فقط  ل��ذ�ك��رة  �أق��ر����س م�سغوطة   ، فقط 
  .4 للم�ستهلك.  �لفيديو  �ألعاب  �لتخزين الأجهزة  بر�مج  روم(   � �لقر�ءة فقط )دي يف دي  لذ�كرة 
�لتحكم، وع�سي  �أدو�ت    .5   . للم�ستهلك  �لفيديو  �لعاب  و�سائط تخزين الأجهزة  بر�مج تخزين 
الأجهزة  و�لرتكيبات  �الأج���ز�ء   .6 للم�ستهلك  �لفيديو  �ألعاب  الأجهزة  �ل��ذ�ك��رة  وبطاقات  �لتحكم 
ذ�ت  عر�س  �سا�سات  مع  باليد  �ملحمولة  �أاللعاب  الأجهزة  �لرب�مج   .7 للم�ستهلك   �لفيديو  �ألعاب 
، �الأقر��س  �لب�سرية  ، �الأقر��س  �ملغنطي�سية  ، �الأقر��س  �الإلكرتونية  �لدو�ئر  �سائلة  8.  بلور�ت 
خرطو�سات   ، فقط  �ل��ق��ر�ءة  ل��ذ�ك��رة  بطاقات   ، �ملغنطي�سية  �الأ���س��رط��ة   ، �لب�سرية  �ملغنطي�سية 
�أقر��س   ، روم(   � دي  )�سي  �ل��ق��ر�ءة فقط  ل��ذ�ك��رة  �مل�سغوطة  �الأق��ر����س   ، �ل��ق��ر�ءة فقط  ل��ذ�ك��رة 
�أاللعاب  الأج��ه��زة  �لتخزين  ب��ر�م��ج  روم(   � دي  يف  )دي  فقط  �ل��ق��ر�ءة  ل��ذ�ك��رة   � �لرقمية  �لفيديو 
�أاللعاب  الأجهزة  تخزين  و�سائط  تخزين  بر�مج   .9 �سائلة.  بلور�ت  �سا�سات  مع  باليد  �ملحمولة 
ردهات  يف  تو�سع  �لتي  �لفيديو  �أل��ع��اب  ماكينات   .10 �سائلة.  ب��ل��ور�ت  �سا�سة  م��ع  باليد  �ملحمولة 
�ملحالت �لتجارية 11.  �لرب�مج ملاكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�سع يف ردهات �ملحالت �لتجارية 
�ملغنطي�سية  �الأقر��س   ، �لب�سرية  �الأقر��س   ، �ملغنطي�سية  �الأقر��س   ، �الإلكرتونية  �لدو�ئر   .12
�لقر�ءة  لذ�كرة  خرطو�سات   ، فقط  �لقر�ءة  لذ�كرة  بطاقات   ، �ملغنطي�سية  �الأ�سرطة   ، �لب�سرية 
 � �أقر��س �لفيديو �لرقمية   ، � روم (  ، �الأقر��س �مل�سغوطة لذ�كرة �لقر�ءة فقط ) �سي دي  فقط 
�ألعاب �لفيديو �لتي تو�سع  �   روم ( بر�مج �لتخزين ملاكينات  لذ�كرة �لق�ر�ءة فق�ط ) دي يف دي 
�ألعاب �لفيديو �لتي  يف �ملحالت �لتجارية. 13. بر�مج تخزين و�سائط تخزين الأجهزرة ماكينات 
تو�سع يف �ملحالت �لتجارية . 14. �الأجز�ء و�مللحقات ملاكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�سع يف �ملحالت 

 �لتجارية 15. ملفات �سور قابلة للتحميل  16. مو�د �لن�سر �الإلكرتونية 
�لعبارة StreetPass Mii Plaza باحلروف �لالتينية.   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
            2010/9/28  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد 
تاريخ  يوما من  وذلك خالل ثالثني  �إليه  �مل�سار  للق�سم  �مل�سّجل  بالربيد  �إر�ساله  �أو  و�لتجارة 

هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب   154447  تاريخ �الإيد�ع 2011/3/16 
 �لفئة 41  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة نينتندو كو.، ليميتد 
�ليابان   جن�سية �ل�سركة 

 SpotPass سم �لعالمة�� 

  
 �لعنو�ن 1-11 ، هوكوتاتي � �سو ، كاميتوبا ، مينامي � كو ،  كيوتو � �سي ، كيوتو ، �ليابان 

�ملنتجات 1. توفري �ل�سور عرب �الإت�سال بو��سطة �أجهزة �الألعاب �ملحمولة باليد مع �سا�سة بلور�ت �سائلة 2. 
توفري   .3 �لتجارية  �ملحالت  يف  تو�سع  �لتي  �لفيديو  �ألعاب  ماكينات  بو��سطة  �الإت�سال  عرب  �ل�سور  توفري 
بو��سطة  �الإت�ساالت  �ل�سور عرب  توفري   .4 للم�ستهلك  �لفيديو  �ألعاب  �أجهزة  بو��سطة  �الإت�سال  �ل�سور عرب 
�لهو�تف �خللوية 5. توفري �ل�سور عرب �الإت�ساالت 6. توفري �ل�سور �مل�سطحة عرب �الإت�سال بو��سطة �أجهزة 
�الألعاب �ملحمولة باليد مع �سا�سة بلور�ت �سائلة 7. توفري �ل�سور �مل�سطحة عرب �الإت�سال بو��سطة ماكينات 
�أجهزة  بو��سطة  �الإت�سال  عرب  �مل�سطحة  �ل�سور  توفري   .8 �لتجارية  �ملحالت  يف  تو�سع  �لتي  �لفيديو  �ألعاب 
�ألعاب �لفيديو للم�ستهلك 9. توفري �ل�سور �مل�سطحة عرب �الإت�ساالت بو��سطة �لهو�تف �خللوية 10. توفري 
�أجهزة �الألعاب �ملحمولة باليد  �ل�سور �مل�سطحة عرب �الإت�ساالت  11. توفري �الأفالم عرب �الإت�سال بو��سطة 
�لتي تو�سع يف  �لفيديو  �ألعاب  �الأف��الم عرب �الإت�سال بو��سطة ماكينات  �سائلة 12.  توفري  مع �سا�سة بلور�ت 
توفري   .14 للم�ستهلك  �لفيديو  �ألعاب  �أجهزة  بو��سطة  �الإت�سال  �الأف��الم عرب  توفري    .13 �لتجارية  �ملحالت 
�الأفالم عرب �الإت�ساالت بو��سطة �لهو�تف �خللوية 15. توفري �الأفالم عرب �الإت�ساالت 16. عرو�س �الأفالم، 
�نتاج �الأفالم �ل�سينمائية، �أو توزيع �الأفالم �ل�سينمائية 17. توفري �ملو�سيقى و�ل�سوت عرب �الإت�سال بو��سطة 
�أجهزة �الألعاب �ملحمولة باليد مع �سا�سة بلور�ت �سائلة 18. توفري �ملو�سيقى و�ل�سوت عرب �الإت�سال بو��سطة 
ماكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�سع يف �ملحالت �لتجارية 19.  توفري �ملو�سيقى و�ل�سوت عرب �الإت�سال بو��سطة 
�لهو�تف �خللوية  بو��سطة  �الإت�ساالت  و�ل�سوت عرب  �ملو�سيقى  توفري   .20 للم�ستهلك  �لفيديو  �ألعاب  �أجهزة 
21. توفري �ملو�سيقى و�ل�سوت عرب �الإت�ساالت 22. تنظيم ، �أو �إد�رة �أو �إعد�د �أحد�ث �ألعاب �لفيديو 23. توفري 
ت�سهيالت �لت�سلية   24. توفري �الألعاب عرب �الإت�سال بو��سطة �أجهزة �الألعاب �ملحمولة باليد مع �سا�سة بلور�ت 
�سائلة  25. توفري �الألعاب عرب �الإت�سال بو��سطة ماكينات �ألعاب �لفيديو �لتي تو�سع يف �ملحالت �لتجارية 26. 
�ألعاب �لفيديو للم�ستهلك 27. توفري �الألعاب عرب �الإت�ساالت  �أجهزة  توفري �الألعاب عرب �الإت�سال بو��سطة 
�لفيديو  �ألعاب  الأجهزة  �الألعاب  توفري   .29 �الإت�ساالت  عرب  �الألعاب  توفري   .28 �خللوية   �لهو�تف  بو��سطة 
�الألعاب  �سائلة 31. توفري  بلور�ت  �سا�سة  باليد مع  �ملحمولة  �الألعاب  �الألعاب الجهزة  للم�ستهلك 30. توفري 
توفري   .33 للهو�تف �خللوية  �الألعاب  توفري   .32 �لتجارية   �ملحالت  تو�سع يف  �لتي  �لفيديو  �ألعاب  ملاكينات 
�لتخزين  بر�مج  تاأجري   .35 �الإت�سال   �سبكة  �الألعاب عرب  34. توفري  بعد   �الإت�سال عن  �سبكة  �الألعاب عرب 
لو�سائط �لتخزين الأجهزة �ألعاب �لفيديو للم�ستهلك 36. تاأجري بر�مج �لتخزين لو�سائط �لتخزين الأجهزة 
�الألعاب �ملحمولة باليد مع �سا�سة بلور�ت �سائلة.  37. تاأجري بر�مج �لتخزين لو�سائط �لتخزين ملاكينات �ألعاب 
�لفيديو �لتي تو�سع يف �ملحالت �لتجارية 38. تاأجري بر�مج تخزين �ألعاب لو�سائط �لتخزين للهو�تف �خللوية  
�ألعاب �لفيديو �لتي تو�سع يف �ملحالت �لتجارية 40.  �ألعاب �لفيديو للم�ستهلك وماكينات  39. تاأجري �أجهزة 
تاأجري �جهزة �الألعاب �ملحمولة باليد مع �سا�سة بلور�ت �سائلة  41. �خلدمات �لتعليمية و�لتدريبية �ملتعلقة 
�الإت�ساالت 43.  �الألكرتوين عرب  �لن�سر  �لعامة  42. توفري مو�د  �ملعرفة  �أو  �لريا�سة  �أو  �أو �حلرف،  بالفنون 

توفري مو�د �لن�سر �الألكرتوين
�لكلمة Spotpass باحلروف �لالتينية.   و�سف �لعالمة 

 *  �ال�سرت�طات 
            2010/9/28  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع  
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  159644  تاريخ �الإيد�ع 2011/7/7 
 �لفئة 3  ��سم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة �سي. �ف. ئي. بي . �سي�سلي 
فرن�سا   جن�سية �ل�سركة 

   EAU D’IKAR SISLEY سم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 16، �فينيو جورج يف 75008 باري�س ، فرن�سا . 
�ملنتجات �ل�سابون ، �لعطور ، �لزيوت �لعطرية ، م�ستح�سر�ت �لتجميل ، غ�سوالت �ل�سعر ، منظفات �ال�سنان 

) �لفئة 3(
و�سف �لعالمة �لعبارة  EAU D’IKAR د�خل مربع وحتتها �لكلمة SISLEY  باحلروف �لالتينية 
�لكل د�خل �سكل م�ستطيل عليه نقاط �لكل بااللو�ن �البي�س و�ال�سود و�الأ�سفر و�لبنف�سجي بطريقة مميزة .

 *  �ال�سرت�طات 
 2011/2/15  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�سال  
 تاريخ �الإي�سال  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد و�لتجارة �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سّجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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املطبخ الرتكي بوابة كبرية 
اإىل قلب ال�صائح العربي 

ملا  �سورة  �أو�سع  �إ�سطنبول  يف  �الأجنبي  و�ل�سائح  �لعربي  �ل�سائح  يجد 
قدمه �لتاريخ عن �حل�سارة �الإ�سالمية، بل يجد فيها �أي�سا بع�سا مما 
ن�سجته �ملخيلة من ق�س�س �ألف ليلة وليلة، وهو ما يجعلها وجهة �أليفة 

لل�سائح �لعربي.
قلة من �ل�سياح �لعرب تبحث عن جتارب خمتلفة و�سادمة، مثل �ل�سياحة 
يف �أق�سى �سرق �آ�سيا �أو رو�سيا �أو �لدول غري �مل�ستك�سفة �سياحيا يف �أنحاء 
�لعامل. معظمهم يبحثون عن �الألفة و�الطمئنان و�لكثري من �لقو��سم 
�ل�سياحية. حتى  �لدفء و�ال�سرتخاء يف رحالتهم  �لتي تبث  �مل�سرتكة 
فيها  �لتي  �مل��دن،  �إىل  منها  كبري  ن�سيب  يذهب  �أوروب���ا،  �إىل  �ل�سياحة 
�إليها.  فيطمئن  �لكثري  عنها  �ل�سائح  ويعرف  �لعربي  �حل�سور  بع�س 
يجد  الأن��ه  �لعربي  لل�سائح  مطمئنة  وجهة  �إ�سطنبول  يجعل  ما  ذل��ك 
ون�سجته  �ال�سالمية  �حل�����س��ارة  ع��ن  �ل��ت��اري��خ  ق��دم��ه  مم��ا  �لكثري  فيها 
�ملخيلة من ق�س�س �ألف ليلة وليلة. فرغم كل �ل�سيا�سات �لثورية �لتي 
�أتاتورك  كمال  م�سطفى  �حلديثة  �لرتكية  �ل��دول��ة  موؤ�س�س  بها  �أت��ى 
بعد زو�ل �لدولة �لعثمانية يف �حلرب �لعاملية �لثانية، و�إعالن �لدولة 
�إىل  باطمئنان  �إ�سطنبول تغفو  1921، الت��ز�ل  �لرتكية �حلديثة عام 
�الإمرب�طورية  كانت فيها مركز  �الإ�سالمي  �لتاريخ  6 قرون من  نحو 
�الإ�سالمية و�أكرب مركز يف �لدولة �لرتكية �حلديثة. كما ت�ستند قبل 

ذلك �إىل نحو 10 قرون من تاريخ �إمرب�طورية �لروم �لبزنطينيني.
التز�ل مالمح �إ�سطنبول تذكر �ل�سائح مبا �ندثر معظمه من �ملالمح 
�ل��ق��دمي��ة ل��ب��غ��د�د ودم�����س��ق و�ل��ق��اه��رة وت��ون�����س و�مل��دي��ن��ة �مل��ن��ورة ومكة 
�ملباين  يقت�سر على  �ل��ت��اري��خ ال  وف��ا���س. ح�سور  و�ل��ق��ريو�ن  و�ل��ق��د���س 
�إىل  باألفة  بل ميتد  و�الأ���س��و�ق،  �لقدمية  �الأحياء  �ملنت�سرة يف  �لرت�ثية 

�لعاد�ت و�لتقاليد و�ملو�سيقى وحفالت �لرتفيه و�لرق�س �ل�سويف.
�سياحة  ت��الئ��م  حمت�سمة  ع�سرية  مب�سحة  ذل��ك  ك��ل  �إ�سطنبول  ت��ق��دم 

�لعائلة �لعربية �ملحافظة و�ل�سياح �لغربيني دون �إق�ساء الأي منهما.
وال يقف تاريخ �إ�سطنبول عند تاريخ �لدولة �لعثمانية، فهي قبل ذلك 
كانت مدينة �لق�سطنطينية عا�سمة �لروم �لبزنطينيني، منذ �أن �أ�س�سها 
تز�ل  وال  �لر�بع.  �لقرن  بد�يات  ق�سطنطني يف  �لروماين  �الأمرب�طور 

�لكثري من �الآثار �لبيزنطية موزعة يف �أنحاء �ملدينة.
يف  مدينة  �أك���رب  وخام�س  تركيا  يف  �مل���دن  �أك���رب  ه��ي  �ل��ي��وم  و�إ�سطنبول 
�إليهم  ن�سمة، ت�ساف  13 مليون  �سكانها على  �لعامل، حيث يزيد عدد 
�أثناء �لنهار  �إليها للعمل  �أعد�د كبرية من �ل�سياح �الأجانب و�لو�فدين 
من �الأتر�ك. وتقع �ملدينة على جانبي م�سيق �لبو�سفور، �لذي يربط 
بحر مرمرة بالبحر �الأ�سود، وبالتايل فهي �ملدينة �لوحيدة يف �لعامل 

�لتي تقع على قارتني، هما �آ�سيا و�أوروبا.

هيئة ال�سياحة اليطالية تروج جلزيرة �سردينيا فى موؤمتر �سحفى بفندق ميلينيوم اأبوظبى

جزيرة �صردينيا لوؤلوؤة اإيطالية متاألقة يف مياه البحر املتو�صط
•• اأبوظبي-الفجر:

برئا�سة  �ملتحدة  �لعربية  ب��االإم��ار�ت  �الإيطالية  �ل�سفارة  رع��اي��ة  حت��ت 
�سعادة �ل�سفري �الأيطاىل لدى �لدولة جورجيو �ستار�ت�سى، �أقيم موؤمتر 
فيفيانا  �ل�سيدة  بح�سور  �أبوظبى  ميلينيوم  فندق  ف��ى  كبري  �سحفى 
�أيطاليا  ، وقدوما من  بال�سفارة  و�لتجارى  �الأقت�سادى  �مللحق  كابونى 
رئي�س هيئة �ل�سياحة �الأيطالية �لدكتور �أدريانو برينو وروكو �أ�ستورى 
نائبه �ىل جانب عدد كبري من مدر�ء فنادق �خلم�س جنوم فى �سردينيا. 
وكانت نيفني عزت مدير �إد�رة �لعالقات �لعامة و�الأعالم بالفندق فى 
ح�سد  جانب  �ىل  و�الإع���الم  �ل�سحافة  ممثلي  م��ن  �ل�سيوف  ��ستقبال 
حيث  �لعا�سمة..  فى  �ل�سياحة  ب�سركات  و�لعاملني  �ملديرين  من  كبري 
قام �لوفد �الأيطاىل بعر�س معلومات و�سور عن جزيرة �سردينيا وهى 
ثانية �أكرب جزيرة فى �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط بعد �سقلية وقبل قرب�س 

و�ملرغوبة حاليا من قبل �الأغنياء و�ل�سياح فى جميع �أنحاء �لعامل. 
وت��ت��األ��ف �جل��زي��رة م��ن ث��م��ان��ى م��ق��اط��ع��ات وه���ى: ك��ال��ي��ارى، �سا�سارى، 
�أوري�ستانو، نوورو، �أولبيا متبيو، كاربونيا  �أغلي�سا�س، ميديو كامبيد�نو 
و مقاطعة �أولي�سرت�. �أما بالن�سبة لزو�ر �الإم��ار�ت ففى عام 2009 ز�ر 
�سردينيا 5000 �سائح  وعام 2010 ز�رها 8900 و فى 2012 و�سل عدد 
وقد جذبت �جلزيرة �جلميلة �أعد�د�  �ل�سائحني من �الإمار�ت 20000 
كبرية من �ل�سو�ح ملا متتلكه من �سو�طئ ر�ئعة �سفافة وطبيعة خالبة 

وماأكوالتها �لتقليدية �ملحلية �لتى ال حت�سى وال تعد.
�جلزيرة  يف  �لفاخرة  �لفنادق  متيز  على  �اليطاليون  �مل�سوؤولون  و�أك��د 
م�سريين �ىل �نت�سار �أفرعها يف �أمريكا و�وروبا و�الن تتجه نحو �فتتاح 

�أفرع جديدة يف دول �خلليج �لعربية و�ل�سرق �الو�سط.
�ساحرة للمتزوجني حديثا و�لر�غبني يف  وتوفر فنادق �جلزيرة �جو�ء 
�لرملية  �مل�سم�سة و�سو�طئها  �سو�حلها  �لع�سل رومان�سي يف  �سهر  ق�ساء 
بو��سطة  �جل��زي��رة  م��دن  �أه��م  بني  �لتنقل  �أي�سا  ميكنهم  كما  �لبي�ساء، 
�لطائر�ت  عرب  �لتنقل  خدمة  �لر�قية  �لفنادق  توفر  حني  يف  �ل��ق��و�رب 

ون�سح  �جل��زي��رة  د�خ���ل  �ىل وجهته  �ل�سائح  �ق��ام��ة  مقر  م��ن  �مل��روح��ي��ة 
�مل�سوؤولني �اليطاليني بزيارة �جلزيرة و�ال�ستمتاع بطق�س ر�ئع خ�سو�سا 

يف �سهري يوليو و�أغ�سط�س.
�الأبي�س  �لبحر  مياه  يف  م�سعة  �إيطالية  ل��وؤل��وؤة  �سردينيا  جزيرة  وتعد 
�ملتو�سط وهي مق�سد مهم يف �ل�سنو�ت �الخرية لعدد كبري من م�ساهري 
و�لبارزين  �الأعمال  ورج��ال  و�لريا�سيني  و�لفنانني  �ل�سيا�سيني  �لعامل 
يف  هادئة  و��ستجمام  ��سرتخاء  بعطلة  لال�ستمتاع  �ملجاالت  خمتلف  يف 
وطبيعتها  �ل��ر�ئ��ع��ة  �ل��ف��ريوزي��ة  ل�سو�طئها  ن�سبة  �ل��ر�ق��ي��ة  منتجعاتها 

�ل���ودودة  بطبيعتهم  �مل��ع��روف��ون  و�أه��ل��ه��ا  �ل��ل��ذي��ذ،  ومطبخها  �ل�����س��اح��رة 
و�لكرمية وقد ي�سادفك يف جوالتك بع�س م�ساهري هوليوود مثل جوليا 

روبرت�س وجورج كلونى �للذين يقطنانها.
�لفر�سة  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �لعجيبة  ب�سو�طئها  �سردينيا  ج��زي��رة  وت�ستهر 
ملمار�سة خمتلف �لن�ساطات �ملائية مثل �الإبحار �و�سيد �الأ�سماك �لكبرية 
ريا�سة  ممار�سة  لع�ساق  م�ستوى  �أعلى  على  جمهزة  و�ماكن  و�لغط�س. 
�جلولف و�لبولو وركوب �خليل كما ت�ستهر كذلك ب�سخورها �ل�سخمة 

�لتي متثل حتدياً ال يقاوم لهو�ة ت�سلق �ل�سخور. 



جتنب انتقال االمرا�س بالطعام
وفقاً ملا ورد عن تقرير �ملركز �المريكي للوقاية و�ل�سيطرة على �المر��س 
فان ما يقرب من 76 مليون �مريكي يعانون من ��سابة مبر�س ينتقل 

عن طريق تناول طعام ملوث كل عام.
وعادًة ما توؤدي هذه �المر��س �ىل بد�أ �سل�سلة من �العر��س قد ت�ستمر 

عدة �يام �و تتطلب نقل �مل�ساب �ىل �مل�ست�سفى ليتلقى رعاية خا�سة. 
تغليفها  �ن��و�ع معينة من �الطعمة خالل عملية  تتلوث  �ن  وقد يحدث 
حتى قبل �ن ت�سل �ىل مطبخك. ويف �نو�ع �خرى من �الطعمة كالدجاج 
و�للحوم و�لبي�س ومنتجات �اللبان قد ين�ساأ �لتلوث عن �سوء �لتح�سري 

يف �ملنزل. 
�ليدين جيد�ً  بغ�سل  م��ن �جل��ر�ث��ي��م  �ل��وق��اي��ة  ي��ري��د  م��ن  �مل��رك��ز  وين�سح 
باملاء و�ل�سابون قبل وبعد مل�س �لطعام. كما يجب غلي �لدجاج و�للحم 
و�لبي�س جيد�ً للق�ساء على �لبكترييا. يجب �ي�ساً عدم ��ستعمال نف�س 
تنظيف  وي��ر�ع��ي  �لطعام  وتقطيع  وحت�سري  لطهي  و�ال�سطح  �الو�ين 
�الو�ين و�ال�سطح جيد�ً بعد �النتهاء من �لطهي منعاً لتكاثر �لبكترييا. 
قبل حت�سريها لالكل.  و�خل�سرو�ت مبياه جارية  �لفو�كه  غ�سل  يجب 
ير�عى ك�سط �ل�سطح �خلارجي للخ�سرو�ت منعا النتقال �لبكترييا مع 
لنمو  �لطعام. ال يرتك �لطعام دون تربيد الن ذلك يوفر مناخاً جيد�ً 

�لبكترييا. 
يف  وحفظها  ج��ي��د�ً  �لطعام  ب��و�ق��ي  تغليف  على  �حل��ر���س  يجب  و�خ���ري�ً 
�لثالجة ويتم �لتخل�س من �الطعمة �لتي تف�سد �سريعاً بعد تركها لفرتة 

يف �لثالجة.

الدراق

�لقلب  �أم��ر����س  م��ن  يحمي 
ويخفف كمية �لكول�ستريول 
 .  LDL�ل� �أك�����س��دة  ومت��ن��ع 
�ملعدة  تن�سيط  على  وي�ساعد 

و ي�ساعد على �له�سم .
�أن  �أم��ريك��ي��ة  در����س��ة  ك�سفت 
حبة   12 �إىل   10 ت���ن���اول 
من �لدر�ق كل يوم قد مينع 
�مل�سبب  �لعظم  ترقق  عملية 
كمية  يف  �الإن���خ���ف���ا����س  م���ن 

�الإ�سرتوجني .
�ن �لدر�ق يحتوي على مادة 

على  للمحافظة  �لكال�سيوم  �إمت�سا�س  على  �جل�سم  ت�ساعد  �لتي  �لبورون 
عظام قوية. ت�ستعمل زهوره و�أور�قه كم�سكن. �لدر�ق ملني ممتاز ي�ساعد 
على تليني �لقناة �له�سمية وتن�سيط �إفر�ز �ملر�رة. وقد ��ستعمل فى �أوروبا 
كنبات طبي لعالج �لديد�ن و�اللتهابات �جللدية و�سيق �لتنف�س و�ل�سمم 
عالج  ف��ى  �ل����در�ق  فعالية  �ملختلفة  �ل��ت��ج��ارب  �أث��ب��ت��ت  وق��د  �لنقر�س.  ود�ء 
�إز�لة  و  �ملثانة  و�لتهابات  و�حل�سوة  �لكلى  و�أزم��ات  و�لربو  �لديكي  �ل�سعال 

ح�سى �ملثانة و�لبول �لدموي،
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النجم كيلي الشخصية اإلذاعية املعروف باسم )شوجتون توم( خالل تكرميه بنجمة على رصيف الشهرة 
في هوليوود. )يو بي آي(

؟  ال�سريك  عرف  من  اأول  • من 
-هم �لرومان يف روما و�ل�سريك كلمة التينية تعني �لد�ئرة 

الوطنية  املجال�ض  على  ب��رمل��ان  كلمة  اأط��ل��ق  م��ن  اأول  م��ن   •
وجمال�ض الأمة ؟

- هم �لفرن�سيني و�أ�سلها بارل وتعني كالم 
دولة يف العامل ا�ستخدمت طوابع الربيد ؟ اأول  • ماهي 

-هي بريطانيا يف عهد �مللكة فكتوريا 
؟  الكعك  �سنع  من  اأول  • من 

-هم �لقدماء �مل�سريني 
؟  اليدوية  ال�ساعة  ا�ستعمل  من  اأول  • من 

-هم �جلنود �لربيطانيني .
؟  املعلقة  بابل  حدائق  بنى  • من 

- هو �مللك �الأ�سوري نبوخذ ن�سر �لثاين 

يعتقد �أن �لفيل يعي�س �أطول حياة قد ت�سل �إىل 150 �أو 200  �لثدية  �حليو�نات  بني  من  �أن  تعلم  • هل 
 100 �أكرث من  �أي�ساً  �سنة، و�حل�سان يعي�س �أحياناً فوق �ل�50 عاماً. ومن بني �لطيور فاإن �لن�سور تعي�س 
�سنة. �أما بطل �حلياة �لطويلة فهي �ل�سلحفاة، فهناك �سلحفاة م�سهورة جد�ً تدعى �سلحفاة موي�سيو�س عا�ست 

بكل تاأكيد 152 �سنة ومنهم من يعي�س �أكرث من 200 �سنة. 
�أحد �أغرب و�أقدم �أجنا�س �حليو�نات �ملوجودة على �الأر�س �ليوم. وهو يتو�جد  يعترب  �لكنغر  �أن  تعلم  • هل 
بكرثة يف ��سرت�ليا، وي�ستهر بجر�به �ملوجود على بطنه �لذي يحمل فيه �سغريه بعد �لوالدة. يقف �لكنغر 
�أمامية ق�سرية ذ�ت خمالب �سغرية، ورج��الن خلفيتان  �أرج��ل  �لنمو بطول حو�يل مرتين. ولديه  �ملكتمل 

طويلتان جد�ً وهما �للتان متكنان �لكنغر من �لقفز مل�سافات طويلة ت�سل �أحياناً �إىل 6 �أمتار. 
يهز ذنبه عندما يكون �سعيد�ً. و�أن �لتم�ساح تنزل له دموع ولكن لي�س عند �خلوف �أو  �لكلب  �أن  تعلم  • هل 

�الأمل، �إمنا عندما يكون ياأكل �سيئاً �أكرب من �ت�ساع فتحة فمه، و�أن �لقط يقو�س ظهره عند �خلوف. 
�لربمائية هي �ل�سفادع �لبحرية و�ل�سفادع �لتي  �حليو�نات  من  جمموعات  ثالث  هناك  �أن  تعلم  هل   •

تعي�س غالباً على �لياب�سة وال ذيل لها. و�ل�سمندرية، و�حليو�نات �حلجرية. 
1040 جن�ساً من �حليو�نات �لربمائية، ورغم �أنها تعي�س على �لياب�سة فهي تعود �إىل �ملاء  �أكرث من  • هناك 

ملو�سم �ملعا�سرة، حيث ت�سع �لبيو�س هناك. 

كثري�ً ما م�سى �بر�هيم عرب �سو�رع �لبلده وهو مي�سك مزمار� ويعزف عليه �حلانه �جلميله فيبت�سم له 
�لنا�س ويلتف حوله �الطفال ورمبا �سمعنا بع�س تغريد �لطيور ي�ساحبه .. جاء �سباح كان جميال ر�ئعا 
فخرج �الطفال يلعبون وي�سحكون ويجرون هنا وهناك حتى د�خل �لغابة �جلميلة كنا ن�سمع ��سو�تهم 
و�سحكاتهم وعندما حان موعد �لغذ�ء عاد �جلميع �ال وردة.. �ين وردة، من ر�أى ورده.. تلك �جلميلة �ين 
تكون مل تعرف �مها �و ت�سمع �جابة فقد �جاب �جلميع بانهم مل يرو وردة منذ �ل�سباح فقد تفرقو� عند 
�لغابة ومل تظهر مرة �خرى.. خرج �جلميع كبار� و�سغار� للبحث عن ورده قبل �ن يحل �لظالم وقد حزن 
�جلميع لغياب تلك �لطفلة �لرقيقة و�خذ �جلميع ينادي- عند �لغابة وعند �لنهر وعند �سفح �جلبل لكن 
�ين ورده. وجاء �بر�هيم مبزماره �جلميل �لقوى ودخل �لغابه و�سار مي�سى و��سدقاءه وهو يعزف �حلانه 
�جلميلة ويقول لو �سمعتها وردة �ستنادي علي فهى د�ئما تفعل ذلك. مر وقت طويل ��ساب �جلميع �لقلق 
حتى  وي�ستمع  ويعزف  ويعزف  جتاهه  في�سري  بعيد  من  ياأتيه  �سعيفا  �سوتا  �بر�هيم  ي�سمع  �ن  قبل  فيه 
�قرتب �ل�سوت �كرث وبالفعل كانت ورده ب�سوتها �ل�سغري �لرقيق لكنه متعب، لقد وقعت يف حفره الحد 
�ل�سيادين وبداًل من �ن ت�سطاد �حلفره حيو�نا �سغري�ً ��سطادت ورده. تعاون �جلميع يف �خر�جها وحملها 
�إىل �مها و�حلمد هلل فقد كانت �حلفرة لينه ومليئة بالطني فلم ت�سب ورده باأذى لكنها ��سيبت باخلوف 
�ملزمار عاد �يل �المل وردت يل  �سمعت �سوت  �ملزمار وقالت عندما  �سماعها �سوت  ز�ل مع  و�لذعر�لذي 

روحى ..كم �ع�سق �سوته حتى ولو كان د�خل حفرة من �لطني.

�صاحب املزمار 

تركيبة من ال�صاى االأخ�صر حتدث ثورة فى عالج ال�صمنة

تركيبة عقارية جديدة 
لعالج االرق

 
�لنوم، ويحتمل  ت�ساعد على  تركيبة عقار جديد  بريطانيون   طور علماء 
�آثار  ��ستهالل ع�سر حيوي ومثايل يف عالج �الأرق، من دون  �أن يكون باب 

جانبية.
�أن  �إىل  بريطانيا،  يف  للحركة  �لطبية  �لعلوم  جملة  يف  ُن�سر  بحث  و�أ���س��ار 
�أو�سح  كما  �ملخربية،  �حليو�نات  على  �ختبار�ته  يف  جنح  دور�22-،  عقار 
�لذين  �الأ�سخا�س  م��ن  تناوله  م��ن  ن��وم  يف  �أ�سهم  �لعقار  �أن  �ملتخ�س�سون 

يعانون �الأرق ب�سورة عميقة.
��ستطاعو�  �لعقار  تناولو�  �لذين  �الأ�سخا�س  �أن  �إىل  �ملتخ�س�سون  ولفت 
�ال�ستيقاظ �سباحاً من غري �أن ي�سعرو� بعدم �لتو�زن �أو �لرتكيز، �أو ترنح 

�جل�سم.

حممد اأمين علي 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عمرو خالد
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.

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

الأهل والأ�سدقاء.

ك�����س��ف��ت در�����س���ة ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة �أن �ل�����س��اى �الأخ�������س���ر، �أحد 
�لدر��سات �حلديثة  �أثبتت  و�لتى  �لر�ئعة  �لطبيعية  �الأع�ساب 
�ل��وزن وتنظيم م�ستوى  �ل�سيطرة على  دوره��ا كعالج م�ساعد 

�جللوكوز بالدم �ملتعلق مبر�سى �ل�سكر من �لنوع �لثانى.
ت��ط��وي��ر تركيبة ج��دي��دة م��ن �ل�ساى  �ل��ب��اح��ث��ون م��ن  ومت��ك��ن 
ع��الج مر�س  ث��ورة جديدة فى  �ستحدث  �أنها  �أك��دو�  �الأخ�سر 
م�ستويات  م��ن  �حل���د  ف��ى  فاعلية  �أك���رث  و�ست�سبح  �ل�سمنة، 
�ل��وزن، وذلك برتكيب مادة  و�ل�سيطرة على  بالدم  �جللوكوز 
�لكاتيكني، �أحد �أنو�ع �لفالفونويد �ملوجودة بال�ساى �الأخ�سر 
�إحد�ث  �أن��ه��ا ه��ى �مل�سئولة ع��ن  ف��ى ���س��ورة خم��زن��ة، وخ��ا���س��ة 

�لتاأثري �لر�ئع فى �ل�سيطرة على �لوزن.
تعرف  �لتى  �ل�سهرية  �ل�سمغية  �مل��ادة  بخلط  �لباحثون  وق��ام 

�ملوجودة  �لكاتيكني  م��ادة  م��ع  جليكول،  �يثيلني  ب��وىل  با�سم 
بال�ساى �الأخ�سر، كى تعمل على �إفر�زها ب�سكل ممتد �ملفعول، 
وبالتاىل يظل تاأثريها �مل�ساد لل�سمنة فرتة �أطول، حيث تقوم 
د�خل  من  و�لدهون  �جللوكوز  �مت�سا�س  من  باحلد  �الأمعاء 
�الأمعاء ب�سكل م�ساعف، وتزد�د �ل�سيطرة على �لوزن وم�ستوى 

�جللوكوز بالدم.
و�أ�ساف �لباحثون �أن بر�عة �البتكار �جلديد تكمن فى �الإفر�ز 
طويلة  ف��رت�ت  م��د�ر  على  �لكاتيكني  مل��ادة  و�لبطىء  �ملنتظم 
جليكول،  �إيثيلني  ب��وىل  �ل�سمغية  �مل���ادة  م��ن  حت��رره��ا  عقب 
كبرية  كميات  لتناول  حاجة  فى  �ل�سخ�س  يكون  ال  وبالتاىل 
من �ل�ساى �الأخ�سر وال حتدث فى �لوقت نف�سه مقاومة فى 

هرمون �الأن�سولني، وهو ما يعد �أمر� مثري� للغاية.

حنني خالد
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.


