
اختبار  اأث���ر  على  م��زاج��ي��ة  تقلبات  ن��ع��اين 
تبقى  اأنها  اإال  تعي�سة..  اأو  �سعيدة  اأح��داث 
االإطار  ما تدخل يف  ن��ادراً  تقلبات �سخيفة 
التقلبات  ت�ستد  حني  املقابل،  يف  املر�سي. 
م���ع حيثيات  ف��ت��ت��داخ��ل  م��دت��ه��ا  وت���ط���ول 
احلياة وتّولد م�ساعر تن�ساأ عنها انعكا�سات 
ت����وؤث����ر ع���ل���ى ال����ع����اق����ات م����ع االآخ�����ري�����ن، 
اأن��ه��ا تخطت اخلطوط  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ف��ه��ذا 
احلمراء ودخلت يف خانة املر�ض وت�ستدعي 
ب��ال�����س��رورة م��راج��ع��ة طبيب خم��ت�����ض، ال 
معها  يفقد  درج���ٍة  اإىل  ت�سل  ح��ني  �سيما 
اأو  الظروف  مع  التاأقلم  على  قدرته  امل��رء 
مع االآخ��ري��ن، وح��ني متتد على اأك��ر من 
التقلبات املزاجية  على  ُيطلق  يوماً.   15
القطب(  ثنائي  ا�سم )ا�سطراب  ال�سديدة 
يت�سم  االك��ت��ئ��اب��ي(.  ال��ه��و���ض  )ال���ذه���ان  اأو 
اأق�سى  ال��ق��ط��ب يف  ال��ث��ن��ائ��ي  اال���س��ط��راب 
اأ�سكاله بتعاقب مراحل االكتئاب امل�سحوبة 
بحزٍن عميق وبطء نف�سي وحركي �سديد 
وك��ب��ت كبري وف��ق��دان االه��ت��م��ام مبختلف 
�سروب املتعة والن�ساطات اليومية، اإ�سافة 
التفكري  ح��ّد  اإىل  ي�سل  معنوي  اأمل  اإىل 
باالنتحار. ُيذكر اأن 60 % من امل�سابني 
باال�سطراب الثنائي القطب حول العامل 

يفرطون يف تعاطي املواد ال�سامة.

اكتئاب وابتهاج
القطب  ثنائي  با�سطراب  امل�ساب  ي�سجل 
ُت��ع��رف بالهو�ض  اإث�����ارة م��ر���س��ي��ة  م��راح��ل 
االأفكار  وت�����س��ارع  م��ب��ت��ه��ج  وت��ت�����س��م مب����زاج 
وارت����ف����اع ت��ق��دي��ر ال������ذات، ل���درج���ٍة ت�سل 
الذي  ال��ه��ذي��اين  العظمة  ج��ن��ون  ح��ّد  اإىل 
واجتماعية  �سلوكية  انعكا�سات  عنه  تن�ساأ 
خطرية ُتعرف حني تكون ب�سيطة بالهو�ض 
والذي  مر�ساً،  ُي�سنف  ال  ال��ذي  اخلفيف 

غالباً ما يرتك يف نف�ض املري�ض حنيناً.
ال يبدو تعاقب مراحل اجلنون واالكتئاب 
اأم����راً وا���س��ح��اً دائ���م���اً، م��ا ي��وؤخ��ر اكت�ساف 
املر�ض ويتطلب ت�سخي�ساً ثانوياً، ال �سيما 
)اأو على االأقل يف  اأن املري�ض يتابع غالباً 
واالجتماعية يف  النف�سية  البداية( حياته 
�سكٍل طبيعي بني االأزمة واالأخ��رى. ُي�سار 
اأو  اأرب��ع��ة  يتطلب  املر�ض  اكت�ساف  اأن  اإىل 
كمتو�سط  ال�سنني  وع�سرات  اأطباء  خم�سة 
اإال يف  ُي�سخ�ض اال�سطراب  عام، لذلك ال 
عاقات  ت�����س��وء  ب��ع��دم��ا  متقدمة  م��راح��ل 
املري�ض ال�سخ�سية واالجتماعية واملهنية.

اال�سطراب  وراء  الكامنة  االأ�سباب  اأن  مع 
ال��ث��ن��ائ��ي ال��ق��ط��ب ال ت����زال جم��ه��ول��ًة، اإال 

وراثية  ع��وام��ل  اإىل  ي�سريون  االأط��ب��اء  اأن 
ال��داء واإىل �سعف جوهري  مرتبطة بهذا 
يتملك املري�ض فيتحّول اإىل مادة �سعيفة 

تتحكم بها االأحداث ال�سعيدة والتعي�سة، 
ف�����س��ًا ع���ن ت���ن���اول ب��ع�����ض االأدوي������ة 

وم�سادات  ك��ال��ك��ورت��ي��ك��و���س��ت��ريوي��د 
امل������اري������ا وم�����������س�����ادات االك���ت���ئ���اب 
املري�ض  فيدخل  واالأرق،  والتدخني 
اأو الهو�ض.  اأزم��ات االكتئاب  يف اأوىل 

اأحياناً، يقع املرء �سحية اأزمات نف�سية 
ال حتتاج اإىل عامٍل مثري اأو اإىل عامل 
وراثي عائلي. يو�سح االأطباء اأن اأزمة 
احتمال  لت�سع  تكفي  واح����دة  ه��و���ض 

القطب  ال��ث��ن��ائ��ي  اال���س��ط��راب 
�سمن ح�ساباتهم فيحّولون 

اإىل طبيب خبري  املري�ض 
النف�سية  االأم���را����ض  يف 

طبية  لن�سيحة  طلباً 
خمت�سة. 

عالجات
باالأزمة  التنبوؤ  ي�ستحيل  ق��د 

االأوىل، اإال اأن الفح�ض املبكر يتيح 
تعتمد  ما  وغالباً  املنا�سب.  بالعاج  البدء 
على  م�سابهة  ح��االت  يف  املتبعة  العاجات 
م���ع���دالت امل�����زاج ال��ت��ي ت��خ��ف��ف م���ن تكرار 
اأزمات الهو�ض اأو االكتئاب ومدتها وحدتها 
وحت�����ّس��ن م��ن ن��وع��ي��ة احل��ي��اة ب��ني االأزم���ة 

واالأخرى.
االأف�سل  ال��دواء  الليثيوم  االأطباء يف  يجد 
وق����د داأب������وا ع��ل��ى و���س��ف��ه ل��ل��م��ر���س��ى منذ 
حتليًا  يتطلب  ع���اج  وه���و  ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات، 
دّم  وف��ح�����ض  منتظمة  وج���رع���ات  م�����س��ب��ق��اً 
يف  الليثيوم  مب�ستويات  للتحكم  م��ت��ك��رًرا 
الدّم وللتاأكد من غياب االآثار اجلانبية، ال 
اأ�سعب  الدرقية.  والغّدة  الكلى  �سيما على 
العاج  ف��اع��ل��ي��ة  ���س��م��ان  اأن  االأم�����ر  م���ا يف 
جداً  و���س��ي��ق��ة  معينة  م�����س��ت��وي��ات  ي��ف��ر���ض 
اأن  علماً  ال����دّم،  فح�ض  يبينها  اأن  ينبغي 
ت�سري  املطلوبة  امل�ستويات  من  اأق��ل  نتائج 
هذه  واأن تخطي  العاج  فاعلية  ع��دم  اإىل 
يف  واآالم  رع�سات  اإىل  ي��وؤدي  قد  امل�ستويات 
ال��ب��ط��ن واإ���س��ه��ال وت�����س��و���ض وخ��ل��ل نتيجة 
اجلفاف )حمى، اإ�سهال، حرارة مرتفعة..( 
اأو تداخل مع دواٍء اآخر )م�ساد التهابات اأو 

مدر للبول..(.
يعجز بع�ض املر�سى عن حّتمل الليثيوم اأو 
يتاأثرون ببع�ض موؤ�سراته ال�سلبية، لذلك 
ين�سح االأطباء باالعتماد على اأنواع اأخرى 

م��ن اأدوي���ة ت��رتك اأث���راً ف��اع��ًا على املزاج، 
كالفالربوات  ال�سرع  م�سادات  بينها:  من 
الكاربامازيبني   ،)Depakote(
الم���وت���ري���ج���ني  اأو   )Tegretol(
منطية  غ��ري  وم�����س��ادات   ،)Lamical(
 )Zyprexa( ك���االأوالن���زاب���ني  ل��ل��ذه��ان 
 .)Risperdal( ري�������س���ب���ريي���دون  اأو 
االأدوية  ه��ذه  فاعلية  تقييم  اأن  اإىل  ُي�سار 
االأزمات  تكرار  من  الوقاية  على  وقدرتها 
جمدداً ال ميكن اأن تتّم اإال بعد اأ�سهر عدة 
اأما عندما يقع الطبيب على  من العاج. 
ي�سف  ف��رتاه  �سديدة،  باأزمٍة  ميّر  مري�ض 
اإىل ج��ان��ب م��ع��دالت املزاج،  اأخ���رى  اأدوي����ة 
)فيتابع  االك��ت��ئ��اب  م�����س��ادات  بينها  وم���ن 
االأدوية  اأو  املري�ض يف هذه احلالة بحذر( 
اإىل   1 اأن  اإىل  ُي�سار  املهدئات..  اأو  املنّومة 
يعانون  ال��ع��امل  ح��ول  البالغني  م��ن   2%

اال�سطراب الثنائي القطب. 
م�ساكل  يعانون  الذين  املر�سى  لعاج  اأم��ا 
االنتحار  يف  رغ��ب��ة  ت�����س��اوره��م  اأو  �سلوكية 
فا غنى عن الدخول اإىل امل�ست�سفى وعن 
العاج بال�سدمات الكهربائية حتت تاأثري 

امل�سكنات.
يف حني ال يحتاج بع�ض املر�سى اإال اإىل دعم 

نف�سي، يتطلب اآخرون دعماً اإدراكياً �سلوكياً 
واأحياناً حتليلياً. وقد يقرتح االأطباء عند 
اأن  �سيما  عائلياً، ال  نف�سياً  احلاجة عاجاً 
اآثاره  ي��رتك  القطب  الثنائي  اال�سطراب 
اأفراد العائلة وقد ين�سحون  على خمتلف 
مل�ساعدة  اج��ت��م��اع��ي��ة  ع��اج��ي��ة  مب��راف��ق��ة 
املري�ض على االنخراط اجتماعياً ومهنياً. 

اأهمية امل�صاعدة النف�صية ال�صحية
ا�ستعملت  التي  العاجية،  الرتبية  اأثبتت 
اجل�سدية  االأم���را����ض  ملعاجلة  ال��ب��داي��ة  يف 
املزمنة كال�سكري والربو، فاعلية يف عاج 
ف�ساعدت  ال��ق��ط��ب  ال��ث��ن��ائ��ي  اال����س���ط���راب 
اأف�سل  ب�����س��ك��ٍل  ال���ت���ح���ّك���م  ع���ل���ى  امل���ر����س���ى 
العاجية  ال���رتب���ي���ة  ت�����س��رح  ب��اأن��ف�����س��ه��م. 
للمري�ض مظاهر مر�سه املختلفة واأهمية 
ف�سًا  وتعّلمه،  متابعته  و�سرورة  العاج 
عن كيفية االإحاطة باالأعرا�ض التي ت�سري 
على  وت�سجعه  ح���ادة  ب��اأزم��ة  اإ���س��اب��ت��ه  اإىل 
جتّنبه  خ��ا���س��ة  حياتية  ب��ق��واع��د  االل���ت���زام 
دوؤوب  عمٌل  اإن��ه��ا  اليومية؛  احل��ي��اة  �سغط 
وبتقلباته  ب�سعفه  التحّكم  على  ي�ساعده 
حياًة  الب�سر  م��ن  كغريه  ليعي�ض  املزاجية 

طبيعية.
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التني مفيد ملري�ض ال�سكري
ال�سنة فا  ايام  التني مو�سمي لكن ميكن تناوله جمففاً طوال  اأن  �سحيح 

يقل لذة عن التني الطازج.
- يحتوي التني على األياف بيكتني الذائبة واملفيدة للجهاز اله�سمي. كما 
ت�ساعد األياف البيكتني على التخل�ض من الكولي�سرتول املكد�ض يف اجل�سم.

التني يف حال  ت��ن��اول  االإف����راط يف  ال��دم عند  ق��د يرتفع م�ستوى �سغط   -
انخفا�ض م�ستويات ال�سوديوم والبوتا�سيوم يف اجل�سم. اإال ان التني يحتوي 
البوتا�سيوم ما ي�سمح  ال�سوديوم ون�سبة مرتفعة من  ن�سبة قليلة من  على 

بالوقاية من ارتفاع �سغط الدم لدى من يعانيه.
لتقوية  كربى  اأهمية  يعطيه  ما  للكال�سيوم  ممتازاً  م�سدراً  التني  يعترب   -

العظام.
- يحتوي التني املجفف على ن�سبة عالية من االأحما�ض الدهنية اأوميغا3 

واأوميغا6 التي تلعب دوراً يف تاأمني احلماية من اأمرا�ض القلب.
على  ي�ساعد  فهو  البوتا�سيوم،  عالية من  ن�سبة  على  يحتوي  التني  كون   -
ملر�سى  م��ف��ي��داً  يجعله  م��ا  ال���دم  يف  ال�سكر  م�ستوى  ت����وازن  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 

ال�سكري.
- يفيد التني يف حال االإ�سابة بالتهاب البلعوم.

- تبني اأن التني قد ي�ساعد يف حال ح�سول �سعف جن�سي.
- كون التني يحتوي على احلديد، فاإن تناوله يفيد يف حال االإ�سابة بفقر 

الدم.
ملعاجلة  دقيقة   15 اأو   10 مل��دة  املهرو�ض  التني  م��ن  قناع  بو�سع  ين�سح   -

البثور .
الن�ساط  وي��ق��وي  التعب  على  التغلب  على  ي�ساعد  التني  ت��ن��اول  اأن  تبني   -

الذهني.
مع  يح�سل  ال��ذي  النظر  �سعف  م��ن  الوقاية  ت��اأم��ني  على  التني  ي�ساعد   -

التقدم بال�ض

ملاذا يتجمع الذباب على الإن�سان ؟
اإن فكرة اأن الذباب يتجمع على االأ�سياء القذرة هي �سورة منطية لكن 
هذا لي�ض دائما �سحيحا فالذباب ميكن اأن يتجمع على اأي �سيء، ولي�ض 
اأبدا  ال��ق��اذورات.. وهو يكون يبحث عن طعامه وال يرتبط  فقط على 
وجود  لعدم  ال��ق��اذورات  عند  بكرة  يتواجد  لكنه  ال��ق��اذورات  مب�ساألة 

حركة بالقرب منها اإ�سافة اإىل وجود ما يتغذى عليه عادة هناك .
كما اأن هناك تف�سري اأخر وهو منطقي، باأن االأكل الذي نتناوله يعطينا 
رائحة معينة قد ال ن�سمها نحن لكن الذباب مييزها بالتايل هو يقرتب 
جتلب  الرائحة  ه��ذه  ف��اإن  نظيفا  كنت  لو  وحتى  لدينا..  عنها  للبحث 

الذباب. 

ثالثينية رحم  يف  ليفيا  ورما   16
ك�سف مدير م�ست�سفى الوالدة واالأطفال بحفر الباطن الدكتور نا�سر 
بن تركي الظفريي اأن امل�ست�سفى متكن من اإجراء 145 عملية كربى 
عملية  العمليات  ب��ني  م��ن  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ف��ق��ط،  واح���د  �سهر  خ���ال 
نزيف  من  تعاين  ثاثينية  ملري�سة  الرحم  يف  ليفية  اأورام  ا�ستئ�سال 
اليوم  �سحيفة  بح�سب  االجن����اب،  يف  وت��اأخ��ر  ب��احل��و���ض  واآالم  ���س��دي��د 
ال�سعودية. وكان التحدي االأكرب هو ا�ستئ�سال هذا العدد الكبري دون 
اهلل  وبحمد  بعد  تنجب  مل  املري�سة  ان  حيث  للرحم  كامل  ا�ستئ�سال 
 16 ع��دد  با�ستئ�سال  وذل��ك  املخت�ض  الطبيب  بوا�سطة  العملية  متت 
لها  تتاح  لكي  بالكامل  ال��رح��م  على  احل��ف��اظ  م��ع  بالرحم  ليفيا  ورم��ا 

فر�سة احلمل مب�سيئة اهلل تعاىل. 

�ُسجن 127 عاما لقتله 11 �سخ�سًا
حكم بال�سجن ملدة 127 عاماً على ممر�ض قتل، بني العامني 2009 
م��اأوى عجزة �سمال �سرق  ال�سن يف  ،11 �سخ�ساً متقدماً يف  و2010 
اأن القاتل الذي  اإ�سبانيا. وجاء يف احلكم ال�سادر عن حمكمة خريونا 
اأدين بتهمة تنفيذ 11 جرمية قتل، بع�سها مباء اجلافيل اأو باحلم�ض، 
القانون  اأحكام  مع  متا�سياً  عاماً،   40 من  اأك��ر  ال�سجن  يف  يبقى  لن 

االإ�سباين.
ماأوى  يعمل يف  عاماً   47 العمر  البالغ من  ديلميه  خ��وان فيا  وك��ان 
»ال كاريتات« للعجزة يف منطقة كاتالونيا، واأوقف يف الثامن ع�سر من 
ت�سرين االأول/اأكتوبر 2010 بعد وفاة فران�سي�سكا خريون�ض موينتانا 
اإثر حروق خطرة يف احللق والفم. واأقر  85 عاماً  البالغة من العمر 
للروا�سب«  مزيا  »حم�ساً  واأع��ط��اه��ا  يقتلها  اأن  ح��اول  ب��اأن��ه  املمر�ض 

لت�سربه.

امل�ؤبد لقاتل طفله الر�سيع
بقتل  اإدانته  بعد  احلياة،  رجل مدى  ب�سجن  بريطانية  ق�ست حمكمة 
طفله الر�سيع البالغ من العمر 11 �سهراً من خال الت�سبب با�سابته 

بجروح خطرية يف الراأ�ض.
وقالت هيئة االإذاعة الربيطانية )بي بي �سي( اإن، �سني هوكينز، البالغ 
من العمر 25 عاماً كان اأنكر اأمام حمكمة التاج مبدينة ترورو مبقاطعة 
كورنوال اأن يكون قتل طفله الر�سيع، كيدون، يف كانون االأول/دي�سمرب 
طفله الر�سيع  باأن  املحكمة  اأمام  ادعى  هوكينز  اأن  واأ�سافت   .2010
اأدى  ارت��ف��اع نحو م��رت على حافة موقد م��ا  ب��ني يديه م��ن  �سقط م��ن 
اإىل اإ�سابته بجروح يف الراأ�ض. وا�ستمعت املحكمة اإىل اأن اجلروح التي 
اأُ�سيب بها الطفل الر�سيع كيدون والنزيف يف عينيه جنمت عن هزه 
ثاثة  بعد  تويف  اإذ  بري�ستول  مبدينة  م�ست�سفى  اإىل  ُنقل  واأن��ه  بعنف، 
اأي��ام. واأم��رت حمكمة التاج مبدينة ترورو باأن مي�سي هوكينز مدة ال 
تقل عن 14 عاماً من حكم ال�سجن مدى احلياة الذي اأ�سدرته بحقه، 

قبل اإدراج ا�سمه على الئحة ال�سجناء املر�سحني الإخاء �سبيلهم.

ان�������ق�������ذوه�������ا ب����ع����دم����ا 
���ص��ق��ط��ت م����ن اخل���ام�������س

ك�سفت كامريات مراقبة ما جنح فيه 
جمموعة من عمال تو�سيل الطلبات 
الثانية  اإنقاذ طفلة يف  للمنازل، من 
من عمرها، بعدما �سقطت من نافذة 
وقالت  اخل��ام�����ض.  بالطابق  منزلها 
الربيطانية  �سن  ه��ريال��د  �سحيفة 
مدينة  يف  ال�����س��ي��ن��ي��ني  ال��ع��م��ال  اإن 
نينجاي يف مقاطعة جيجياجن �سرق 
ال�سني، انتبهوا اإىل اأن الطفلة كيكي 
ن���اف���ذة ال�����س��ق��ة، بعدما  ت��ت��دىل م���ن 
لوحدها.  امل��ن��زل  يف  وال��دي��ه��ا  تركها 
ويظهر من الفيديو اأنه عندما بداأت 
العمال  اندفع  ال�سقوط،  يف  الطفلة 
ن��ح��و امل���ك���ان ال�����ذي ���س��ت�����س��ق��ط فيه، 
عليها،  ت�سقط  ك��ي  اأيديهم  وفتحوا 
وبالفعل متكنوا من اإنقاذها قبل اأن 
ترتطم يف االأر�ض. وقال التليفزيون 
لتلك  ع����ر�����س����ه  خ�������ال  ال�������س���ي���ن���ي 
الكامريات  �سورتها  التي  اللقطات 
الطفلة  اإن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  االأم���ن���ي���ة 
�سعرت  ل���ل���ن���اف���ذة  ت�����س��ل��ق��ت  ب���ع���دم���ا 
ب��ال��رع��ب، وب�����داأت ب��ال��ب��ك��اء، وه���و ما 
الطلبات،  تو�سيل  انتباه عمال  لفت 
ت�سب  ومل  الإن����ق����اذه����ا.  ف���ان���دف���ع���وا 
اجلروح  ببع�ض  اإال  ال�سغرية  الفتاة 
الرجال  ولكن  الب�سيطة،  ال�سطحية 
ال�سجعان تعر�ض بع�سهم الإ�سابات؛ 
حيث اأ�سيب اأحدهم بك�سر يف ذراعه، 

واآخر بجرح يف رقبته.

����ص���د����س ال�����ص��وي�����ص��ري��ن 
ي���ع���ان���ون م����ن اك��ت��ئ��اب��ات 
اأن نحو  ك�سفت ا�ستطاعات للراأي 
ال�سوي�سريني  م���ن  امل��ئ��ة  يف   16
اك��ت��ئ��اب��ات خفيفة من  ي��ع��ان��ون م��ن 
ب����ني اأع���را����س���ه���ا ال�������س���ع���ور ب������االأرق 
وال��ف��ت��ور وف���ق���دان ال�����س��ه��ي��ة وذلك 
ح�سب تقرير للمر�سد ال�سوي�سري 
وجمموعة  )اأوب���������س����ان(  ل��ل�����س��ح��ة 
لاأمرا�ض  الن��د  ب��ازل  م�ست�سفيات 
النف�سية. وك�سف التقرير اأن هناك 
اأع���داد ال��ذي��ن ي�سبحون  ت��زاي��دا يف 
عاجزين عن العمل ويفقدون جزءا 
ويعانون  االإن��ت��اج  على  قدرتهم  من 
من متاعب ج�سدية جراء اإ�سابتهم 
املر�سد  وذك����ر  االك��ت��ئ��اب��ات.  ب��ه��ذه 
ال�سوي�سريني  ن�سبة  اأن  له  بيان  يف 
الذين يعانون من اأعرا�ض االكتئاب 
احلادة قليلة ن�سبيا واأنها ال تتجاوز 
يف  الباحثون  واعتمد  امل��ئ��ة.  يف   3
نتائج  جتميع  على  التقرير  اإع���داد 
درا������س�����ات ع���امل���ي���ة ع����ن االأم����را�����ض 
معلومات  م�سادر  وع��ل��ى  النف�سية 
اال�ستهانة  من  وح��ذروا  �سوي�سرية 

بخطورة االكتئابات اخلفيفة.

الر�صاعة  يناق�س  ال��رمل��ان 
م�سروع  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال��ربمل��ان  يناق�ض 
االأمهات  مبنع  يق�سي  ج��دي��د  ق��ان��ون 
بالر�ساعات،  م��وال��ي��ده��ن  تغذية  م��ن 
طبيعياً  اإر���س��اع��ه��م  ع��ل��ى  واإج���ب���اره���ن 
اإ���س��ب��اع الطفل م��ن ح��ن��ان االأم  ب��ه��دف 
وخ��ف�����ض ا����س���ت���رياد ح��ل��ي��ب االأط���ف���ال 

املجفف.
ويف ح�����وار م��ت��ل��ف��ز ق���ال���ت ال��ن��ائ��ب��ة يف 
الربملان اأودالي�ض مونزون التي تنتمي 
»اإن  اال���س��رتاك��ي احل��اك��م  اإىل احل���زب 
م�سروع  مناق�سة  يف  �سي�سرع  ال��ربمل��ان 
ا�ستخدام  ي���ح���ظ���ر  ال�������ذي  ال����ق����ان����ون 
لتغذية  املجفف  واحلليب  الر�ساعات 
االأطفال، بهدف حت�سني �سحة الر�سع 
وتنفيذ  البوليفارية(  )الثورة  اإطار  يف 
الواردات  تخفي�ض  يف  احلكومة  رغبة 
ال��ث��م��ن م��ن ح��ل��ي��ب االأطفال  ال��غ��ال��ي��ة 
قانون  اأن  اأك����دت  م���ون���زون  امل��ج��ف��ف«. 
الر�ساعة  ودع�����م  وت����روي����ج  »ح���م���اي���ة 
ال���ط���ف���ل حقه  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة«، مي���ن���ح 
الطبيعي ويحميه من ج�سع ال�سركات 
اجلن�سيات  املتعددة  االأجنبية  الدولية 

التي تنتج احلليب املجفف.

خال�سة حب�ب القه�ة اخل�سراء
 قد ل ت�ساعد على تخفيف ال�زن 

وجدت درا�سة جديدة اأجريت على الفئران اأن خا�سة حبوب القهوة اخل�سراء قد ال ت�ساعد على تخفيف الوزن 
بل قد تكون م�سّرة.

املكّون  اأن  اأ�سرتاليا وج��دوا  اأن باحثني يف جامعة غرب  االأمريكي  العلمي  �ساين�ض(  وذكر موقع )بوبيوالر 
على  الفئران  م�ساعدة  يف  ف�سل  الكلوروجينيك(  )حم�ض  اخل�سراء  القهوة  حبوب  خلا�سة  االأ�سا�سي 

خ�سارة الوزن على مدى 12 اأ�سبوعاً.
وتبنّي اأن هذا احلم�ض، وهو مرّكب م�ساد لاأك�سدة، قد يكون ت�سبب باأعرا�ض مبكرة لل�سكري عند 
الوجبات  بني  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستويات  وارتفاع  االأن�سولني  جتاه  التح�س�ض  قلة  فيها  مبا  الفئران، 

اأ�سبوعاً،   12 م��دة  ب��ال��ده��ون  غنياً  غ���ذاء  تناولت  ف��ئ��ران   10 م��ن  جمموعة  ال��درا���س��ة  و�سملت 
وجمموعة اأخرى من 10 فئران تناولت الغذاء نف�سه مدّعم بحم�ض الكلوروجينيك.

ت��ن��اول��ت حم�ض  ال��ت��ي  امل��ج��م��وع��ة  اأن  امل��ج��م��وع��ت��ني، غ��ري  زاد وزن  اأ���س��ب��وع��اً   12 وب��ع��د 
ترتبط  حالة  وهي  االأن�سولني  مقاومة  ملحوظ  ب�سكل  لديها  زادت  الكلوروجينيك 

بارتفاع ال�سكر بالدم والنوع الثاين من ال�سكري.
ومل تربهن هذه الدرا�سة اأن خا�سة حبوب القهوة اخل�سراء �سّيئة للب�سر، لكنها 

ت�سري اإىل �سرورة القيام مبزيد من البحث الكت�ساف امل�ساألة.

العالج املبكر مهم ملر�سى ال�سطراب ثنائي القطب 
اإال  القطب  الثنائي  باال�صطراب  االإ�صابة  االأطباء  ي�صّخ�س  ال 

متاأخرين مع اأن عالجه يبدو اأف�صل كلما بداأ يف مرحلٍة مبكرة.



•• العني-الفجر:

حر�ست العديد من املعلمات على 
فعالية  امل���دار����ض  ط��ل��ب��ة  م�����س��ارك��ة 
ا�ست�سافتها  التي  ال�سغري  التاجر 
رو�سة الطوية حيث قامت جميع 
يهدف  ب��رن��ام��ج   ب��اإع��داد  املعلمات 
طفل  تزويد  اإىل  االأوىل  بالدرجة 
الرو�سة واملدر�سة باملعلومات التي 
م�ساحة  زي���ادة  يف  ت�سهم  اأن  ميكن 
املعلمات  التخيل لديه فقط كانت 
جتاه  االأط��ف��ال  ت�سرفات  ي��راق��ن 
فعالية  ت��ت�����س��م��ن��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����س��ل��ع 
التاجر ال�سغري ليتدخل يف الوقت 

املنا�سب بالتوجيه وال�سرح.
وبع�سهن  امل�������س���ارك���ات  امل���ع���ل���م���ات 
اأن مثل هذه  اأك���دن  م��ن االأج��ان��ب 
الفعاليات �سرورية لبناء �سخ�سية 
مهاراته  زي�����ادة  وك���ذل���ك  ال��ط��ف��ل 
وقدراته على التعامل مع االأ�سياء 

يف امل�ستقبل. 

•• العني-الفجر:

•• ت�صوير- حممد معني:

املوؤ�س�سات  اإليه  ت�سعى  ه��ام  اأم��ر  احلياتية  واخل���ربات  باملهارات  امل��دار���ض  اأط��ف��ال  تزويد 
امل�ستقبل  اأج��ي��ال  اإع���داد  بهدف  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض  بينها  م��ن  ليكون  ال��رتب��وي��ة 

لاندماج يف احلياة العامة فور انتهائهم من مراحل التعليم.
منذ فرتة �سارك طاب وطالبات مدار�ض العني يف فعالية التاجر ال�سغري التي دعت 
اإلهيا رو�سة الطوية وحر�ست على تفعيلها مديرة الرو�سة الدكتورة �سم�سة البلو�سي 
لي�سارك الطاب والطالبات على مدى يوم دار�سي كامل ومن خال معلمات تخ�س�سن 
يف اإعداد الن�ضء يف اإعداد مناذج تدخل جميعها حتت عنوان التاجر ال�سغري وكاأن املعلمات 
اأردن ومن خال هذا الفعالية اأن يتعرف طاب وطالبات املراحل االبتدائية والرو�سة 
على قدراتهم يف هذا املجال ليرتكوا لهم كيفية اختيار املنتجات التي ت�سويقها وكذلك 

حتديد االأ�سعار اإ�سافة اإىل الربحية التي ميكن اأن يح�سل عليها التاجر ال�سغري.
كيفية  ع��ن  ي�ساألوا  جعلهم  ال��ذي  االأم���ر  االأط��ف��ال  م��ن  الكثري  اهتمام  اأث���ارت  الفعالية 
بعدد من رجال  ذل��ك  امل�ستقبل م�ست�سهدين يف  اأك��رب يف  ب�سكل  االأع��م��ال  ه��ذه  ممار�سة 

االأعمال امل�سهورين.
هوؤالء  ل��دى  ال��ت�����س��اوؤالت  م��ن  العديد  تركت  اأن��ه��ا  اإال  �سغرية  ب��دت  واإن  حتى  الفعالية 

االأطفال الذين مل تتجاوز اأعمارهم ال�سبع �سنوات. 
ويف اإ�سارة من مديرة الرو�سة الدكتورة �سم�سة البلو�سي قالت اأن مثل هذه الفعاليات 
العديد من  ت��ط��رح  اأن��ه��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة  االأط��ف��ال  ل��دى  التخيل  م�ساحة  زي���ادة  ت�سهم يف 
الت�ساوؤالت لديهم وهذا اأمر حمبب من الناحية الرتبوية اإ�سافة اإىل اأن وعي القائمني 
على هذه الفعالية من املعلمات من �ساأنه اأن يجب على ا�ستف�سارات وت�ساوؤالت االأطفال.
ت�سويقها  املنتجات وحم��اول��ة  على  التعرف  االأط��ف��ال يف  م��ن  العديد  ���س��ارك  وق��د  ه��ذا 
املنتجات ومدى  بنوعية  الطلبة  تعريف  الفعالية  على  امل�سرفات  املعلمات  كما حر�ست 

�ساحيتها اإ�سافة اإىل تغليف ال�سلعة الذي ي�سكل عاما هاما لت�سويقها.
يف  جميعا  ليدخلوا  امل�ساركة  امل��دار���ض  طلبة  ب��ني  امل�سابقات  م��ن  ع��دد  اأج���ري  وباملقابل 
م�ساحات  زادت  وقد  جميعا  ليخرجوا  الطفل  ومهارات  ق��درات  تنمية  هدفها  مناف�سة 

الت�ساوؤالت التي طرحتها لديهم فعالية التاجر ال�سغري. 

الر�سم على ال�جه
•• العني-الفجر:

الر�سم على الوجه كان واحدة من االإبداعات التي �ساحبت فعاليات التاجر 
ال��ع��دي��د م��ن االأط��ف��ال رغ��ب��ة يف  ال��ط��وي��ة حيث ا�سطف  ب��رو���س��ة  ال�سغري 
احل�سول على دوره بطبع �سورة على وجهه رمبا متناها اأو راآها على وجه 

االآخرين.
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اأطفال مدار�ض العني ي�سارك�ن يف فعالية
 التاجر ال�سغري برو�سة الط�ية

املعلمات ي�ساركن الأطفال الفعاليات

الزهرات ومهارات التاجر ال�سغري
•• العني-الفجر:

�ساركت العديد من زهرات املدار�ض يف فعالية التاجر ال�سغري حيث حر�ض 
على  للتعرف  حم��اول��ة  يف  اخلا�سة  امل�ساحة  ل��دي��ه  ت��ك��ون  اأن  على  البع�ض 
رمبا  وخ��ربات  مب��ه��ارات  النهاية  يف  ليخرجن  اإع��داده��ا  وطريقة  املنتجات 

تكون االأوىل بالن�سبة لهن ولكنها مل تكن االأخرية. 



يف اأج�سامنا جميعا الكثري من البكترييا املفيدة لل�سحة، 
وهناك اأدلة تثبت �سحة هذا الكام، وتوؤكد اأنها تدعم 
الدرا�سات  ت�سري  ك��م��ا  واله�سمية،  ال�سحية  امل��ن��اع��ة 
)الربوبيوتيك(  �سكل  يف  البكترييا  اأن  اإىل  احلديثة 
اأي�سا. ال ت�ستغربي من هذا  اأن حت�سن ب�سرتك  ميكن 
االمر، فالربوبيوتيك ي�ستخدم منذ فرتة طويلة ملنع 

االأكزميا عند االأطفال الر�سع.
ال�سغرية،  املجهرية  املخلوقات  البكترييا، كغريها من 
االأم����ع����اء وع���ل���ى اجل���ل���د، ومي���ك���ن لبع�ض  ت��ع��ي�����ض يف 
ولكن  التهابات،  ت�سبب  اأن  ال�ساملونيا  مثل  البكترييا 
االأن������واع حت�سن  ���س��ي��ئ��ة، فبع�ض  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ك��ل  ل��ي�����ض 
التي  ال�سارة  للبكترييا  الت�سدي  خ��ال  من  �سحتك 
البكترييا  والربوبيوتيك هي  املر�ض،  ت�سبب  اأن  ميكن 
املفيدة واملهمة واحليوية التي تعمل مع ج�سمك بدال 

من العمل �سده.
وعلى الرغم من اأن ا�ستخدام الربوبيوتيك برز موؤخرا 
بدرا�سته يف  قاموا  العلماء  ف��ان  ال�سحية،  االأ���س��واق  يف 
وقت مبكر من عام 1900. وموؤخرا اأثبتت الدرا�سات 
عن�سر  وهي  ال�سحة،  تفيد  اجليدة  البكترييا  هذه  اأن 
مهم يف اخلبز واللن والزبادي واجلن، واليوم تتوافر 
العناية  ومنتجات  الغذائية  املكمات  يف  الربوبيوتيك 

بالب�سرة.

الروبيوتيك بكرتيا مفيدة
اأي�سا  اأن حت�سن دفاعات ب�سرتك  ميكن للربوبيوتيك 
�سد املواد الكيميائية وامل�سببة للح�سا�سية، اإ�سافة اإىل 
احلاجز  اجل���دار  وظيفة  تعطل  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل���واد 
ح�سا�سية  وزي����ادة  واجل��ف��اف  ال��ت��ورم  وت�سبب  للجلد، 

اجللد.
اإذا  وخ�سو�سا  اإل��ي��ك،  بالن�سبة  مهمة  مفاجاأة  وهناك 
كنت تعانني حب ال�سباب، فب�سبب قدرة الربوبيوتيك 
يف احلفاظ على التوازن ال�سحي بني البكترييا اجليدة 
وال�سيئة على اجللد، فهي عاج طبيعي وفعال ملكافحة 

حب ال�سباب.
حتر�ض  التي  املخربية  الفحو�ض  جميع  وج��دت  لقد 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن ال��ب��ك��ت��ريي��ا امل��ف��ي��دة ���س��د حب 
امل�����س��وؤول ع��ن البرة  ال��ربوب��ي��وين )امل��ي��ك��روب  ال�سباب 
التي تظهر على ذقنك( اأن جميع �ساالت الربوبيوتيك 

تعمل على اإيقاف م�سارات البكترييا ال�سارة. 
وال��ب�����س��رى ال�����س��ارة ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ا اأن ال��ربوب��ي��وت��ي��ك ال 
جلدية  اأمرا�سا  يعانون  الذين  ال�سباب  منه  ي�ستفيد 
م��ث��ل االأك���زمي���ا ف��ق��ط، ف���االأدل���ة امل�����س��ت��ج��دة ت�����س��ري اإىل 
عامات  ظهور  ت��وؤخ��ر  ق��د  املفيدة  املخلوقات  ه��ذه  اأن 

ال�سيخوخة املبكرة.
تعزيز  على  الربوبيوتيك  ق��درة  م��ع  جنب  اإىل  وجنبا 
م�ساعدة  على  اأي�سا  ق��ادرة  فهي  اجللد،  ج��دار  وظيفة 
بالتاأكيد:  والنتيجة  ال��رط��وب��ة،  احت�سان  على  اجللد 
اإىل  االأول��ي��ة  ال��درا���س��ات  ناعم ورط���ب، كما ت�سري  جلد 
اأن تقوم بع�ض �ساالت الربوبيوتيك بحماية  احتمال 

الب�سرة من اأ�سعة ال�سم�ض ال�سارة.

حب ال�صباب
امل�سادات  ي�سفون  اجللدية  االأم��را���ض  اأط��ب��اء  معظم 
احل��ي��وي��ة ل��ق��ت��ل ال��ب��ك��ت��ريي��ا ال��ت��ي ت�����س��ب��ب ظ��ه��ور حب 
ال�سباب، ويدر�ض بع�ض اأطباء االأمرا�ض اجللدية االآن 
ال�سباب  حب  لعاج  و�سيلة  باعتبارها  الربوبايوتك�ض 

مع احل�سول على نتائج مب�سرة.
الربوبايوتك�ض  التالية:  الفوائد  الباحثون  وجد  وقد 
الفموي تقلل من عدد عيوب حب ال�سباب، اأما كرميات 

املرتبط  االح��م��رار  تقليل  على  فتعمل  الربوبيوتيك 
الربوبايوتك�ض  ت��ن��اول  اأن  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��ب��اب،  بحب 
عن طريق الفم يقلل من �سدة االآثار اجلانبية للعاج 

بامل�سادات احليوية.

اآثار ال�صيخوخة
ت��ق��وم ال��ع��دي��د م��ن ���س��رك��ات م�����س��ت��ح�����س��رات التجميل 
باإ�سافة الربوبايوتك�ض اإىل كرميات واأم�سال مكافحة 
ت�سبح  ال�����س��ن  االإن�����س��ان يف  ت��ق��دم  فكلما  ال�����س��ي��خ��وخ��ة، 
اأكر  ح�سا�سة  وت�سبح  ال��رط��وب��ة،  وتفقد  اأرق  ب�سرته 
حماية  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  وت��ف��ق��د  اخل��ارج��ي��ة،  للمهيجات 
نف�سها من العدوى، ووفقا ملعاهد ال�سحة القومية فاإن 
كرميات اجللد التي تت�سمن بروبيوتيك حتمي اجللد 

من البكترييا ال�سارة. 

اأ�صيفيها اإىل غذائك
الغذائي  نظامك  اإىل  الربوبايوتك�ض  اإ���س��اف��ة  تعترب 
واإليك بع�ض  �سها،  اأمرا  للب�سرة  الروتينية  وعنايتك 

البكترييا  من  لا�ستفادة  واللذيذة  الب�سيطة  الطرق 
اجليدة:

وحل�سن  يوميا،  الزبادي(  )اللن  ال��روب  تناويل  اأوال: 
الروب  ت�سنع  التي  ال�سركات  من  العديد  ف��اإن  احل��ظ 
تقدم خيارات كثرية لت�سنيع الروب اللذيذ ما ميكنك 
الروب  �سنع  ميكنك  اأو  اخ��ت��ي��ارات��ك  يف  ال��ت��ن��وي��ع  م��ن 
الفواكه  املزيد من  باإ�سافة  األذ، وذلك  بنف�سك وجعله 

املف�سلة لديك اإىل اللن.
الرائب،  اأو  ال��ربوب��ي��وت��ي��ك  احل��ل��ي��ب  ا���س��رب��ي  ث��ان��ي��ا: 
فالعديد من االأغذية ال�سحية حتتوي على م�سروبات 

بروبيوتيك لذيذة وخمتلطة بالفاكهة.
امللفوف  خملل  وخ�سو�سا  امل��خ��ل��ات،  اأ�سيفي  ثالثا: 
حتتوي  توابلك  اأن  م��ن  وللتاأكد  الطعام،  وج��ب��ات  اإىل 
على الربوبايوتك�ض، اختاري التي مت تخمريها وغري 

املب�سرتة.
وا�ستخدمي  ي��وم��ي،  ب�سكل  امل��ك��م��ات  ت��ن��اويل  راب���ع���ا: 
الربوبيوتيك،  من  امل�سنعة  بالب�سرة  العناية  منتجات 
فالربوبيوتيك تعمل على حماية اجل�سم من البكترييا 

ال�سارة، والتقليل من اأعرا�ض اأمرا�ض جلدية معينة.

الروب والكفري
الذي  ال�سائع  العاج  الزبادي( هو بيت  ال��روب )اللن 
ي�ستخدم الربوبيوتيك لتح�سني الب�سرة، ويحتوي على 
للب�سرة،  لطيفا  مق�سرا  يعترب  ال��ذي  اللبنيك،  حم�ض 
مكافحة  يف  ال���زب���ادي  يف  اجل��ي��دة  البكترييا  وت�����س��اع��د 
البكترييا امل�سببة لاأمرا�ض التي قد تكون يف اجلذور، 
االحمرار  ت��ف��اق��م جم���االت  اإىل  ت����وؤدي  االأق����ل  ع��ل��ى  اأو 

والتورم.
يف حني اأن الكفري يعترب من منتجات احلليب امل�ستزرعة، 
اإال اأنه يحتوي على اأنواع خمتلفة من البكترييا املفيدة، 
منها البكترييا املفيدة املوؤقتة التي حتافظ على نظافة 
ال�سديقة  للبكترييا  الغذاء  وتوفر  اله�سمي،  اجلهاز 
عدة  على  اح��ت��وائ��ه  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  بالفعل.  امل��وج��ودة 
التي ال توجد  النافعة  البكترييا  رئي�سية من  �ساالت 
االأنواع  الن�ستقة،  امل��ل��ن،  كالقوقاز  ال��زب��ادي:  يف  ع��ادة 
يحتوي  كما  العقدية،  واالأن���واع  )البكترييا(،  الراكدة 
والكفري  الرائبة،  اخلمرية  مثل  املفيدة  اخلمائر  على 
امل�ستخفية التي ت�ساعد يف موازنة النباتات املعوية، مبا 
املفيدة يف اجل�سم عن طريق  تعزيز اخلمرية  ذل��ك  يف 

اخرتاق البطانة املخاطية.
قيمة  والبكترييا  للكفري  الن�سطة  اخلمرية  توفر  قد 
غذائية اأكر من اللن، من خال امل�ساعدة على ه�سم 
االأطعمة، واحلفاظ على بيئة القولون �سحية ونظيفة، 
من  اأ�سغر  الكفري  خ��ث��ارة  حجم  اأن  تعلمي  اأن  ويجب 

اللن، لذا يكون من ال�سهل ه�سمه.

كيف ي�صنع الكفري؟
ي�سنع الكفري من خال حبيبات حتتوي على البكترييا، 
وت��خ��ل��ط اخل��م��رية م��ع ال��ك��ازي��ن )ب���روت���ني احلليب(، 
ال���ل���ن، وتت�سمن  ت��خ��م��ر  ال��ت��ي  امل��ع��ق��دة  وال�����س��ك��ري��ات 
الكائنات الع�سوية التي تخلق منتجا م�ستزرعا، ثم تتم 
اإزالة احلبيبات بوا�سطة امل�سفاة قبل ا�ستخدام الكفري 

واإ�سافته اإىل دفعة جديدة من احلليب. 

جت��دي��ن ن��ف�����س��ك ع���اج���زة ع���ن ال��ع��ث��ور على 
امل���ا����س���ك���ارا امل��ائ��م��ة ح���ني ت��ع��ان��ني جفاف 
و�سع  عند  بوخٍز  ت�سعرين  وحني  العينني، 
االبتعاد  اإىل  فتميلني  الا�سقة،  العد�سات 

عنها بحثاً عن النعومة وال �سيء غريها.
ما  املا�سكارا  من  احل�سا�سة  العيون  تتطلب 

يلي:
نقية  تركيبة  بف�سل  تهيجاً  ت�سبب  اأال   -

وفر�ساة ناعمة جداً.
ال�سغرية  اجل��زي��ئ��ات  لتجّنب  تتفتت  اأال   -

التي ت�سبب التهّيج.
العيون  اأن  �سيما  ال  اإزال��ت��ه��ا،  ت�سهل  اأن   -

احل�سا�سة ال حتّبذ الفرك.
االخ���ت���ب���ارات  يف  جن���ح���ت  ق����د  ت���ك���ون  اأن   -
طب  �����س����روط  ت����راع����ي  واأن  االإك���ل���ي���ن���ك���ي���ة 
�سيما  العيون، ال  االأمرا�ض اجللدية وطّب 
ي�ستعملن  ال��ل��وات��ي  بالن�ساء  يتعلق  م��ا  يف 
يعانني  وال���ل���وات���ي  ال��ا���س��ق��ة  ال���ع���د����س���ات 
م�سادة  اأي�����س��اً  ت��ك��ون  واأن  حقيقياً،  مر�ساً 

للح�سا�سية.

عنا�صر �صرورية
للعيون  املائمة  املا�سكارا  اأن حتتوي  بّد  ال 

احل�سا�سة على ما يلي:
- ال�سمع: لتكوين غاف يحمي الرمو�ض. 
م�سادر  من  املكون  هذا  ُي�ستخرج  ما  غالباً 
ن���ب���ات���ي���ة ك���������االأرز واجل����وج����وب����ا واخل������روع 
وال���ك���ال���ن���دل���ي���ا خ�������س���و����س���اً، ك���م���ا ميكن 

ا�ستخراجه اأي�ساً من ع�سل النحل. 
ال�سطحي:  ال�����س��غ��ط  ع��ل��ى  ف��اع��ل��ة  م����واد   -

جتف  ال  ق�����س��دي��ة  ت��رك��ي��ب��ة  ع��ل��ى  للح�سول 
قدر  ناعمة  م��ك��ون��ات  اخ��ت��اري  تتفتت.  وال 
كالغلوكو�سيد  ال�سكر  م�ستخرج  امل�ستطاع: 
)�ستيارات  الغلي�سريين  اأو  الغلوتامات  اأو 
التي  امل��ك��ون��ات  نف�سها  وه���ي  غ��ل��ي�����س��ريي��ل( 
العناية  م�����س��ت��ح�����س��رات  م���ن���ه���ا  ت��ت�����س��ك��ل 
باالأطفال. باالإ�سافة اإىل ذلك، ت�سهل اإزالة 

هذه املواد جميعها بوا�سطة مزيل املاكياج.
- ال�سمغ: ملنح الرمو�ض املزيد من احلجم، 
لذلك ينبغي اختيار ما�سكارا ت�سم مكونات 
ال��ب�����س��رة ك�سمغ  ت���راع���ي  رق��ي��ق��ة ون��اع��م��ة 

الكزانثان.
- املواد املخّرة: امل�سنوعة من ال�سبار على 
املا�سكارا  تركيبة  جتعل  والتي  املثال  �سبيل 

�سائلة واأكر نعومة.
اأوك�سيد احلديد  بينها  ومن  ال�سبغيات:   -
املا�سكارا  اأن  ت��اح��ظ��ني  ل��ذل��ك  امل��ي��ك��ا  اأو 
امل��خ�����س�����س��ة ل��ل��ع��ي��ون احل�����س��ا���س��ة ت���ك���ون يف 

الغالب �سوداء اأو بنية اللون.
- م���واد ح��اف��ظ��ة: وم��ن االأف�����س��ل اأن تكون 

ناعمة كاأ�سيتات ال�سوديوم.
- كذلك الغلي�سريين اأو الزيوت ومن بينها 
زيت االأرغان وزبدة ال�سيا لتمنحها مظهراً 
يف  وال�سيليكون  البوليمري  م��ن  ب��داًل  زل��ق��اً 

اأنواع املا�سكارا التقليدية.

حمتويات مرفو�صة
مراعاة  عليك  يتعني  ما�سكارا  اختيار  عند 

ما يلي:
املواد  جتنبي  احل�سا�سة:  احلافظة  امل��واد   -

احل��اف��ظ��ة امل�����س��ك��وك ب��اأم��ره��ا وم���ن بينها 
البارابني.

ال�سطحي  ال�سغط  على  الفاعلة  امل���واد   -
القوية: التي ت�سبب تهيج العينني.

- االألياف: ُيف�سل جتنبه االألياف امل�ستعملة 
يف بع�ض اأنواع املا�سكارا التي متنح الرمو�ض 
العني  اإىل  ت��دخ��ل  ط���وي���ًا الأن���ه���ا  م��ظ��ه��راً 

وت�سّر بها.
التهّيج،  ت�����س��ب��ب  الأن����ه����ا  ال�������س���ب���غ���ي���ات:   -
االألوان  عن  امل�ستطاع  ق��در  ابتعدي  لذلك 
الزهري  اأو  واالأرج����وان����ي����ة  ال��ب��ن��ف�����س��ج��ي��ة 
والقرمزية، كذلك املا�سكارا الرباقة اأو التي 

حتتوي على حبيبات دهنية اأو الكروم.

ن�صيحة طبيب اجللد
للعينني  ال�����س��ي��ق  امل���ا����س���ك���ارا  ت�����س��ب��ب  ق����د 
ما  ث����ق����ًا  اأن  ف��ت�����س��ع��ري��ن  احل�������س���ا����س���ت���ني 
اجلزيئيات  ب��ع�����ض  اأن  اأو  ع��ي��ن��ي��ك  ي��ره��ق 
اأو  التهّيج،  فت�سبب  القرنية  على  ت�سقط 
للعيون  املخ�س�سة  املا�سكارا  تتميز  بوخٍز. 
حتّد  مدرو�سة  خا�سة  برتكيبة  احل�سا�سة 
بالعينني.  ت��ل��ح��ق  ق���د  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  م���ن 
اإج��راء عدٍد  ويحر�ض االخت�سا�سيون على 
من الدرا�سات على املا�سكارا قبل طرحها يف 
االأ�سواق، ذلك ليتاأكدوا اأنها حتمي الغ�ساء 
ال��دم��ع��ي االأ���س��ا���س��ي حل��م��اي��ة ال��ع��ي��ون من 
واأنها  الا�سقة  العد�سات  من  اأو  اجلفاف 
امللتحمة.  اأو  والقرنية  باجلفون  ت�سّر  ال 
اأخرياً، ت�ساعد املا�سكارا التي ت�سهل اإزالتها 

يف احلفاظ على غ�ساء اجلفن الدهني.
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عند احلديث عن البكترييا يتبادر اإىل الذهن فورا اأثرها ال�صلبي يف احلياة واجل�صم، لكن هذا الكالم لي�س �صائبا ودقيقا، ففي الوقت 
الذي توجد فيه بكترييا �صارة، هناك بكترييا يحتاج اإليها اجل�صم وتعتر �صرورية ال�صتمراره واأي�صا ل�صحة الب�صرة ون�صارتها.

اكت�سفي املا�سكارا املالئمة للعي�ن احل�سا�سة 

تدعم املناعة ال�صحية واله�صمية

البكترييا �سديقة لب�سرتك

ماء ال�رد �سديق الب�سرة
 

ملاء الورد فوائد كثرية، وال �سيما جلمال الب�سرة وحيويتها، لذلك ي�ستخدم 
ماء الورد البارد حلماية الب�سرة من اأ�سرار اأ�سعة ال�سم�ض عن طريق م�سح 
الب�سرة بقطعة مغمو�سة مباء الورد، وحتريكها فوق الب�سرة بحركات دائرية، 

ثم ترتك الب�سرة حتى تت�سرب، وذلك قبل وبعد التعر�ض لل�سم�ض. 
ولتفتيح وتبي�ض الب�سرة ي�ستخدم ماء الورد عن طريق اإ�سافة ملعقة منه 
اإىل كوب كبري من املاء، ثم ي�سطف الوجه به كل �سباح قبل ا�ستخدام اأى 

م�ستح�سرات. 
لن�سارة الب�سرة تب�سر خيارة واحدة، وي�ساف اإليها من ماء الورد ثم يو�سع 

قناعا على الب�سرة. 
وللتخل�ض من الكلف متزج ملعقة من خل التفاح مع ماء ال��ورد، ويو�سع 

املزيج على املكان امل�ساب مرتني يوميا. 
لتهدئة حب ال�سباب مت�سح الب�سرة امل�سابة بحب ال�سباب بقطنة مبللة مباء 

الورد، بعد اإ�سافة ملعقة من ع�سري الليمون. 
وللق�ساء على النم�ض ي�ستخدم خليط من زيت اللوز احللو وملعقة حليب 
بودرة وملعقة ن�سا وقليل من ماء الورد، ويفرد املزيج على الوجه والرقبة 

ملدة 15 دقيقة، وي�ستخدم ذلك مرة اأ�سبوعيا. 
لعاج امل�سامات الوا�سعة والب�سرة الدهنية تخلط ملعقة �سغرية من ع�سري 
الليمون، مع 3 نقاط ماء ورد مركز وملعقة �سغرية من ع�سري الليمون، 

مع 3 نقاط ماء ورد. 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54960
با�س��م: �ض. ريكيت بنكيزر ان يف

وعنوانه:  �سريي�سدريف 14، 2132 دبليو تي هوفدروب، هولندا
وامل�سجلة حتت رقم : )    59147       (  بتاريخ:    2006/03/28م   

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/08/12م  وحتى تاريخ :   2023/08/12م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 53784
با�س��م: �ض. م�سنع كري�ستال العربية لل�سناعات احلديثة املحدودة  

وعنوانه: �ض.ب. 1425، جدة 21431، اململكة العربية ال�سعودية
وامل�سجلة حتت رقم : )44135(  بتاريخ:   2003/12/29م    

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/06/17م  وحتى تاريخ : 2023/06/17م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54908
با�س��م: �ض. كلري �سرتمي كو. ليمتد  

وعنوانه: تر�ست نت ت�سامربز، رود تاون، تورتوال، جزر فريجن الربيطانية
وامل�سجلة حتت رقم : )45534(  بتاريخ:   2004/03/03م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/08/11م  حتى تاريخ 2023/08/11م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 53405
با�س��م: �ض. اوتي�ض اليفيتور كومباين .

وعنوانه: تني فارم �سربينجز ، فارمينجثون ، كونيكتيكات 06032 ، نيوجري�سي ، الواليات 
املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )43775(  بتاريخ:   2003/12/14م 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :    2013/05/26م  حتى تاريخ 2023/05/26م 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52980
با�س��م: �ض. العثيم القاب�سة 

وعنوانه: �ض.ب. 28090، الريا�ض 11437، اململكة العربية ال�سعودية
وامل�سجلة حتت رقم : )43289(  بتاريخ:   2003/11/01م    

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/04/30م وحتى تاريخ : 2023/04/30م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 55243
با�س��م: ناي�ض جروب كمبني، ليمتد

وعنوانه: 3 �سانغ�سو �ساوث، لي�سوي �سيتي، زهيجيانغ، ال�سني.
وامل�سجلة حتت رقم : )51636(  بتاريخ:   2005/03/01م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/08/30م وحتى تاريخ : 2023/08/30م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54673
با�س��م:  �ض.  اي. �سي. اي. دي. ماجنمنت، انك.

وعنوانه:  103 فولك رود، وملنغتون، دياوير، امريكا.      
وامل�سجلة حتت رقم : )47945(  بتاريخ:   : 2004/08/04     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/07/29  وحتى تاريخ :   2023/07/29  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54909
با�س��م: �ض. كلري �سرتمي كو. ليمتد  

وعنوانه: تر�ست نت ت�سامربز، رود تاون، تورتوال، جزر فريجن الربيطانية
وامل�سجلة حتت رقم : )45535(  بتاريخ:   2004/03/03م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/08/11م  حتى تاريخ 2023/08/11م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 53406
با�س��م: �ض. اوتي�ض اليفيتور كومباين .

وعنوانه: تني فارم �سربينجز ، فارمينجثون ، كونيكتيكات 06032 ، نيوجري�سي ، الواليات 
املتحدة االمريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )43776(  بتاريخ:   2003/12/14م 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :    2013/05/26م  حتى تاريخ 2023/05/26م 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 53175
با�س��م: �ض. م�سنع املنهل للمياه املحدودة.

وعنوانه: �ض.ب: 500 الريا�ض 11383 اململكة العربية ال�سعودية.
وامل�سجلة حتت رقم : )43085(  بتاريخ:   2003/10/26

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :     2013/05/17 وحتى تاريخ :   2023/05/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 56081
با�س��م: �ض. كوجليت - باملوليف كومبني

وعنوانه: 300 بارك افينيو، نيويورك، والية نيويورك، الواليات املتحدة االمريكية   
وامل�سجلة حتت رقم : )47346(  بتاريخ:   : 2004/04/23م 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/09/27م   وحتى تاريخ :   2023/09/27م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54674
با�س��م:  �ض.  اي. �سي. اي. دي. ماجنمنت، انك.

وعنوانه:  103 فولك رود، وملنغتون، دياوير، امريكا.      
وامل�سجلة حتت رقم : )45557(  بتاريخ:   : 2004/03/03     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/07/29  وحتى تاريخ :   2023/07/29  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54910
با�س��م: �ض. كلري �سرتمي كو. ليمتد  

وعنوانه:  تر�ست نت ت�سامربز، رود تاون، تورتوال، جزر فريجن الربيطانية
وامل�سجلة حتت رقم : )45536(  بتاريخ:  2004/03/03م     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/08/11م وحتى تاريخ : 2023/08/11م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 53690
با�س��م: �ض. ريكيت بنكيزر ان يف

وعنوانه:  �سريي�سدريف 14، 2132 دبليو تي هوفدروب، هولندا
وامل�سجلة حتت رقم : )    51642       (  بتاريخ:    2005/03/01م   

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/06/11م  وحتى تاريخ :   2023/06/11م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 53398
با�س��م:  �ض. جيه ا�ض �ستيدلر جي ام بي ات�ض اند كو كيه جي.

وعنوانه: مو�ساكر �سرتا�ض 3، 90427 – نورنبريج – املانيا.     
وامل�سجلة حتت رقم : )44218(  بتاريخ:   : 2003/12/30     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/05/26  وحتى تاريخ :   2023/05/26  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 56147
با�س��م: �ض. نيبون مينارد كوزميتك كو، انك  

وعنوانه: رقم 130 تورميي - ت�سو 2 - ت�سومي - ني�سى - كو، ناغويا - �سي، اي�سي -كن 
- اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )47211(  بتاريخ: 2004/06/14م   
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :    2013/09/28م   وحتى تاريخ :   2023/09/28م 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54759
با�س��م: ناي�ض جروب كمبني، ليمتد

وعنوانه: 3 �سانغ�سو �ساوث، لي�سوي �سيتي، زهيجيانغ، ال�سني. 
وامل�سجلة حتت رقم : )45540(  بتاريخ:   2004/03/03م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/08/04م وحتى تاريخ : 2023/08/04م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54959
با�س��م: �ض. ريكيت بنكيزر ان يف

وعنوانه:  �سريي�سدريف 14، 2132 دبليو تي هوفدروب، هولندا
وامل�سجلة حتت رقم : )    59146       (  بتاريخ:    2006/03/28م   

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/08/12م  وحتى تاريخ :   2023/08/12م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 53783
با�س��م: �ض. م�سنع كري�ستال العربية لل�سناعات احلديثة املحدودة  

وعنوانه: �ض.ب. 1425، جدة 21431، اململكة العربية ال�سعودية
وامل�سجلة حتت رقم : )44134(  بتاريخ:   2003/12/29م    

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/06/17م  وحتى تاريخ : 2023/06/17م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 53399
با�س��م:  �ض. جيه ا�ض �ستيدلر جي ام بي ات�ض اند كو كيه جي.

وعنوانه: مو�ساكر �سرتا�ض 3، 90427 – نورنبريج – املانيا.     
وامل�سجلة حتت رقم : )44217(  بتاريخ:   : 2003/12/30     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/05/26  وحتى تاريخ :   2023/05/26  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825



بهذه املنا�سبة قال ن�سيف كايد املدير العام 
ن�سكر  اأن  �سيء  كل  قبل  بنا  يجدر  للمركز 
اهلل اأواًل ومن ثم ن�سكر قائدنا امللهم �سمو 
الذي  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ن�ستب�سر بروؤيته ، كما ن�سكر موؤ�س�ض املركز 
ال�سركال على جهوده  عي�سى  بن  اهلل  عبد 

يف اإطاق املركز.
واأ�����س����اف ب�����اأن م���رك���ز ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
لن�سر  تاأ�س�ست  ربحية  غري  منظمة  را�سد 
الثقافات  خمتلف  ب��ني  وال��ت��ف��اه��م  ال��وع��ي 
امل��رك��ز حتت  ي��ع��م��ل  دب����ي.  ال��ت��ي تعي�ض يف 
 ، املتفتحة  العقول  املفتوحة،  االأب��واب  راية 
وي�سعى جاهداً الإزالة احلواجز بني النا�ض 
الوعي حول  بزيادة  من جن�سيات خمتلفة 
الثقافة املحلية،العادات والتقاليد والدين 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  يف  اال����س���ام���ي 

املتحدة.
للتوا�سل  حم��م��د  ال�سيخ  م��رك��ز  اأن  واأك����د 
 32 بتخريج  باالحتفال  يفخر  احل�ساري 
�سمن  العربية  باللغة  الناطقني  غري  من 
وقد  االأول  العربية  اللغة  ن���ادي  فعاليات 
ت��دري��ب��ه��م ع���دد م��ن املتطوعني  ���س��ارك يف 
من  وك���ل  ب��ك��رغ��امن  ب��ق��ي��ادة  املتخ�س�سني 
عمرعبد  اال�ستاذ  و  �سعد  رو�سة  اال�ستاذة 
اإينا�ض  واال���س��ن��اذة  �سذا  واال���س��ت��اذة  اخلالق 
ال�سكر  ب��ك��ل  ل��ه��م  ن��ت��ق��دم  غ����امن وغ������ادي 
وال��ت��ق��دي��ر ون��ط��م��ح ل��ل��ن��م��و وال��ت��و���س��ع يف 
ال�سغري  امل���ن���زل  ن���ح���ول  ب��ح��ي��ث  اأع��م��ال��ن��ا 
كل  تقدم  متعددة  باأماكن  مدينة  لي�سبح 
ال�سعوب  عن  احل�ساري  التوا�سل  جوانب 

حول العامل .
واأو�سح باأن مركز ال�سيخ حممد بن را�سد 

عاماً   15 مدى  على  احل�ساري  للتوا�سل 
التي  فعالياته  يف  يتو�سع  اأن  تاأ�سي�سه  من 
زي��ارة م�سجد اجلمريا  تقت�سر على  كانت 
منزل  �سيافة  يف  ت��راث��ي��ة  وج��ب��ة  وت��ق��دمي 
عبد اهلل ال�سركال مرة واحدة يف االأ�سبوع 
من  اأك���ر  ا�ست�سافة  اإىل  ب��ه  لن�سل  فقط 
2012 لقد  60،000 �سيف خال عام 
اأن  م�ساحته  ���س��غ��ر  رغ���م  امل��رك��ز  ا���س��ت��ط��اع 
فريداً  باعتباره  العاملية  اإىل  با�سمه  ي�سل 
من نوعه كونه يعمل على بناء ال�سام بني 
جميعاً  منا  يتقبل  اأن  اهلل  داع��ني   ، الب�سر 
وكما نطمح الأن نتواجد يف اأكر من موقع 
�ساء  اإن  للب�سرية  ال�����س��ام  ���س��ف��راء  ون��ك��ون 
�س�تبداأ   ،  7-9 من  اعتباراً  باأنه  ونوه  اهلل. 
اإفطار رم�سان كل م�ساء  برنامج  فعاليات 

من اأيام رم�سان املبارك.

مب�ساركة جنوم الفن اخلليجي واالإماراتي يتقدمهم الفنان 
البحريني حممد يا�سني والفنان الكوميدي جابر نغمو�ض 
بوزارة  الثقافية  االدارة  مدير  العطار  حبيب  وال��دك��ت��ور 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع تنظم اللجنة االجتماعية 
يف �سركة اأبوظبي للدائن البا�ستيكية املحدودة بروج ع�سو 
جمموعة �سركة برتول اأبوظبي الوطنية  اأدنوك بالتعاون 
مع نادي تراث االمارات اإحتفالية تراثية مبنا�سبة الن�سف 
من �سعبان حق الليلة يف العا�سرة من �سباح اليوم االحد 
23 يونيو يف قاعة جممع خليفة للطاقة – املبنى الثاين 

بجوار �سرياتون ابوظبي.
ال�سوؤون  رئ��ي�����ض ق�سم  ال��زع��اب��ئ  وه��ن��اأ ع��ل��ي ع��ب��داهلل ع��ل��ي 
اطفال  ب��ربوج  االجتماعية  اللجنة  رئي�ض  نائب  االداري���ة 
ال�سعيدة  ال��رتاث��ي��ة  الطفولية  املنا�سبة  ب��ه��ذه  االم�����ارات 
و�ساكرا نادي تراث االمارات واللجنة االجتماعية يف بروج 
الفعالية  اجن��از  الكبري يف  تعاونهم  على  االع��ام  وو�سائل 

وادخال الفرحة وال�سرور يف نفو�ض االطفال.
االن�سطة  ادارة  م��دي��ر  امل��ن��اع��ي  ع��ل��ي  �سعيد  ���س��ع��ادة  وع���رب 
يف ن����ادي ت����راث االم������ارات ع���ن ت��ق��دي��ره خل��ط��وة اللجنة 
االجتماعية يف بروج يف اتاحة الفر�سة امام ابناء موظفي 
بروج و�سركات البرتول يف جممع خليفة للطاقة للتعرف 
ابناء االم��ارات يف االلعاب واالهازيج  ع��ادات وتقاليد  على 

يومي  ب�سكل  فعالياتها  تتوا�سل  والتي  الرتاثية  ال�سعبية 
النادي  االن�سطة مراكز  و�سكر مدير  ال�سمالية  يف جزيرة 
التي �ست�سارك يف عرو�ض اليولة واحلربية يف فعالية بروج 

والذين �سيقدون فقرات االلعاب ال�سعبية .
التعاون  اإط����ار  ت��ق��ام يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اأن   : ال��زع��اب��ي  واأك�����دت 
امل�سرتك بني بروج ون��ادي تراث االم��ارات وتدعيم ج�سور 
ال�سعبي  امل���وروث  على  واملحافظة  املجتمع  م��ع  التوا�سل 
اإحياء  خ���ال  م��ن  املجتمعية  ال���رواب���ط  وت��ع��زي��ز  امل��ت��ج��دد 
مظاهر  كل  تهيئة  خال  ومن  املحلية  والتقاليد  العادات 
وقدراتهم  الذاتية  اإمكاناتهم  وتن�سيط  لاأطفال  الفرح 

ال�سخ�سية.
ت��راث االم��ارات وبالدعم الاحمدود  ن��ادي  وا�ساد بجهود 
الذي يوليه �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد ال نهيان ممثل 
االمارات  تراث  نادي  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب 
االل��ع��اب الرتاثية  ب��اح��ي��اء  اه��ت��م��ام كبري م��ن �سموه  وم��ن 
والعادات ولتقاليد االماراتية ال�سعبية اال�سيلة ما يعك�ض 
حر�ض قيادتنا الر�سيدة على ربط جيل احلا�سر باملا�سي 
التي  الفعاليات  مثل  وم��ع��اين  بقيم  اجليل  ورب��ط  املجيد 
تعزز الكثري من املعاين مثل التوا�سع وامل�ساواة بني اطفال 
اجلماعي  واللعب  التعاوين  العمل  وتعزيز  االأ�سر  خمتلف 
بني اطفال االحياء وتعزيز التاحم والرتابط االجتماعي 

بينهم .
الرتاثية  الفعالية  اأن  الزعابي  علي  عبداهلل  علي  واأو�سح 
الطفولية املقامة هذا العام تعترب فر�سة اجتماعية مهمة 
بالرتاث  وتعريفهم  االأطفال  نفو�ض  اإىل  البهجة  الإدخ��ال 
ياأتي االحتفال  الذي غاب عن حياتنا ب�سورة كبرية.وانه 
تر�سيخا لقيم الت�سامن االأ�سري واالجتماعي وتعبريا عن 
قوة املجتمع االإماراتي وترابطه ومتا�سكه وتاأكيدا على اأن 
اإحياء الرتاث �سرورة وواجب وطني وخا�سة ما يتعلق منه 
بالعادات والتقاليد املجتمعية التي ترتبط بها هذه املنا�سبة 
منذ مئات ال�سنني وتعزيز الربامج امل�سوؤولية االجتماعية 
الوطنية ويف اإطار اإلتزامات بروج نحو االإ�ستدامة واحياء 
العادات والتقاليد  ما�سي االب��اء واالج��داد واحلفاظ على 

االأ�سيلة من االإندثار.
منها  املفاجاآت  من  العديد  العام  ه��ذا  احلفل  و�سيت�سمن 
م�����س��ارك��ة ال��ن��ج��م اخل��ل��ي��ج��ي ال��ك��ب��ري حم��م��د ي��ا���س��ني معد 
ومقدم برنامج االطفال ال�سهري بقناة ابوظبي  بابا يا�سني  
والفنان الدكتور حبيب العطار االطفال وترديد االطفال 
للموروثات  وتقليدية  تراثية  وعرو�سا  ال�سعبية  لاهازج 
ال�سعبية �سيقدمها اع�ساء وع�سوات نادي تراث االمارات 
وم�سابقات ثقافية وتراثية و�سعبية والعديد من الفقرات 
وموظفات  موظفي  اأط��ف��ال  مب�ساركة  لاأطفال  املتنوعة 

بروج.
ب��روج متزج روائ��ع احلا�سر  اأن احتفالية   : الزعابي  وق��ال 
باأ�سالة املا�سي وت�ساعد يف تر�سيخ القيم الرتاثية يف اأذهان 
الوطني  وتراثهم  بجذورهم  وتعرفهم  النا�سئة  االأج��ي��ال 
راق  بفكر  امل�ستقبل  واقتحام  احلا�سر  ول��وج  على  وحتثهم 
وث��ق��اف��ة وط��ن��ي��ة اأ���س��ي��ل��ة وق��ي��م ح�����س��اري��ة ع��ري��ق��ة اقتداء 

نهيان من  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  مبقولة 
لي�ض له ما�ض لي�ض له حا�سر . 

واأ�ساف: اأن ديننا يدعو اإىل الت�سامن االأ�سري واالجتماعي 
بني اأفراد املجتمع الواحد دون متييز ..واإىل اإ�ساعة الفرحة 
والبهجة يف نفو�ض ال�سغار والكبار دون ا�ستثناء الأنه دين 

وفكر وثقافة وح�سارة ومنط حياة.

ثقافة وفن�ن
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�سبق  م��ا  لكل  الناقد  ات��ه��ام  اأ�ست�سغ  مل  رمب��ا 
ُيكتب  باأنه )كان  اأن كتب يف هذا اخل�سو�ض 
االآخرين  ذاك����رة  اأو  اخل��ا���س��ة  ال���ذاك���رة  م��ن 
وا�ست�سعرت  ع��ب��ارت��ه،  ح�سب  خ��ئ��ون(،  وه���ي 
بنى  الناقد  لكن  العلماء.  توا�سع  يفتقد  اأنه 
اأنه  اأك��د  عندما  مثرية  مفاجاأة  على  اتهامه 
جديدة  ومعلومات  وث��ائ��ق  على  يديه  و�سع 
)كفيلة باإعادة النظر يف م�سلمات ارتكنا اإليها 
عن  وك�����س��ف  ال��وح��ي��دة(،  احلقيقة  بو�سفها 
تلك الوثائق بقوله: )هي وثائق متناثرة يف 
عنه  ن�سمع  بع�سها  وعربية  اأجنبية  دوري��ات 
�سنقراأ عنها الأول مرة(.  واأخ��رى  يف �سطور، 
وباجتهاد الباحث الدوؤوب، عاد حممود علي 
اإىل امل�سادر االأ�سلية وتوقف عند التفا�سيل، 
وظروفها  ودالالت��ه��ا  مغزاها  بتحليل  وب���ادر 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، يف حم��اول��ة الإل���ق���اء امل��زي��د من 
يف  وو�سعها  لفهمها،  متهيداً  عليها،  ال�سوء 
�سياقها االجتماعي واالقت�سادي وال�سيا�سي، 
وع���ن ع��م��د جت��اه��ل ك��ل م��ا ي��خ��رج ع��ن اإطار 

الوثيقة.
ال�سينما  ت���اري���خ  يف  )درا������س�����ات  ك���ت���اب  ���س��م 
يحمل  ف�سول،  ع�سرة  دفتيه  ب��ني  امل�سرية( 
معهد  اإىل  امل�سخ�ساتي  )م��ن  ع��ن��وان  اأول��ه��ا 
امل�����س��رح وال�����س��ي��ن��م��ا(، وف��ي��ه ر���س��د للجذور 
امل�سري،  امل�سرح  بدايات  واكبت  التي  االأوىل 
للتمثيل  معهد  الإن�ساء  ج��ادة  حماولة  واأول 

وال�����س��ي��ن��م��ات��وغ��راف ع��ل��ى ي��د ع��ب��د الرحمن 
ر���س��دي خ��ري��ج م��در���س��ة احل��ق��وق واأح���د رواد 
امل�����س��رح امل�����س��ري، ال���ذي ت��ق��دم ب��امل�����س��روع، يف 
م�سر  ملك  االأول  ف���وؤاد  اإىل  التما�ض،  �سكل 
 ،1923 ع��ام  م��ن  اأغ�سط�ض  يف  وال�����س��ودان، 
امل�سروع،  بنود  بن�سر  كتابه  يف  الناقد  وانفرد 
الذي وقعه )العبد اخلا�سع املخل�ض للعر�ض 
ال���ع���ل���وي، ك��م��ا ق����دم ع��ب��د ال��رح��م��ن ر�سدي 

نف�سه!
على الن�سق نف�سه من املفاجاآت يك�سف الناقد، 
يف الف�سل الثاين من الكتاب، عن اأول وثيقة 
واالأمم  م�سر  بني   1936 ع��ام  توقيعها  مت 
لن�سر  اتفاقية  على  املوافقة  �ساأن  يف  املتحدة 
وبداية  )التعليمية(،  التهذيبية  ال��ربام��ج 
والثقافية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب����االأف����ام  االه���ت���م���ام 
املدار�ض  يف  ن�سرها  اإىل  وال�سعي  وال�سحية، 
وال���ق���رى وال���ن���ج���وع ع��ل��ى ي���د االأج����ان����ب ثم 
وتوا�سل  ب���ع���د.  م���ا  يف  امل�����س��ري��ة  احل��ك��وم��ة 
الوثائق يف الف�سل الثالث، الذي اأماط اللثام 
يف  للم�ستغلني  نقابة  اأول  اإن�ساء  وثيقة  عن 
الناقد  لكن  وفل�سطني،  القاهرة  يف  ال�سينما 
املجهولة،  الوثيقة  ع��ن  بالك�سف  يكتف  مل 
اإن�ساء  اأ���س��ب��اب  ع��ن  ال��ب��ح��ث  اإىل  واإمن����ا جل���اأ 

النقابة وموؤ�س�سيها واأ�سباب تعرها.    
�سابقيه؛  ع���ن  ال���راب���ع  ال��ف�����س��ل  ي��خ��ت��ل��ف  ال 
ح��ي��ث ي��ل��ق��ي ال�����س��وء ع��ل��ى ���س��خ�����ض �ساحب 

جريدة  يف  يومية  �سينمائية  �سفحة  اأ�سهر 
وُيدعى  الثاثينيات،  ب��داي��ة  يف  )االأه�����رام( 
)نا�سري  اأح���د  ب��اع��ت��ب��اره  ال�سربيني،  زك��ري��ا 
الثقافة ال�سينمائية(، وُي�سري اإىل بداياته يف 
النيل( التي كانت ت�سدر يف  �سحيفة )وادي 
�سينمائية  اأول �سفحة  االإ�سكندرية، وقدمت 
ف�سًا  )ال�سربيني(  يحررها  ك��ان  اأ�سبوعية 
يرتاجع  اأن  قبل  التنويرية  اإ�سهاماته  ع��ن 

دوره ويختفي ا�سمه!
احلديث  اإىل  فينتقل  اخلام�ض  الف�سل  اأم��ا 
عن دور املجات ال�سينمائية املتخ�س�سة، ويف 
مقدمها جملة )ال�سور املتحركة(، واملجات 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة امل��ج��ه��ول��ة م���ث���ل: )ال����زم����ان( 
و)ال�����ع�����امل امل�������س���ور( و)ج��������وزي ج����ورن����ال( 
ال�سحري(،  و)الفانو�ض  ال�سينما(  و)رواي��ات 
ير�سد  ال��ذي  ال�ساد�ض،  الف�سل  يبدو  بينما 
امل�سرية  ل��ل�����س��ي��ن��م��ا  االق���ت�������س���ادي���ة  ال��ب��ن��ي��ة 
ال�سياق(.  )خارج  وكاأنه   ،)1952  �1936(
لكن القراءة املتاأنية تدح�ض االتهام املت�سرع؛ 
اإذ يلتقط الناقد اخلرب الذي ن�سرته جريدة 
اإليه الف�سل  1923، وُيرجع  )املقطم( عام 
الوطنية  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  اه���ت���م���ام  ب���داي���ة  يف 
توجهاً  ت�سمن  م�سرية  ك�سناعة  بال�سينما 
اأي�ساً  الف�سل  ويت�سمن  واقت�سادياً،  �سيا�سياً 
االأعوام  يف  امل�سري  الفيلم  ب�سادرات  قائمة 
وح�سابات  و1952  و1951   1950

االأرباح واخل�سارة.
الف�سل  �سنة( عنوان   16 )ممنوع الأقل من 
ال�سابع، الذي ير�سد ف�سل املحاوالت االأوىل 
الإ�سدار ت�سريع مينع دخول االأحداث �ساالت 
مع  للنور  ظهر  اأن  اإىل  ال�سينمائي  العر�ض 
بينما   1954 ل�سنة   427 القانون  �سدور 
الكبري  ال��ت�����س��ارب  ال��ث��ام��ن  ال��ف�����س��ل  يك�سف 
العر�ض  ل���دور  احلقيقي  ال��ع��دد  اإح�����س��اء  يف 
يف  م�سر  يف  واالأجنبية  امل�سرية  ال�سينمائي 
اإح�ساء  اإىل  الناقد  تنويه  مع  ال��ف��رتة،  تلك 
الف�سل  اأم���ا  االأدق،  بو�سفه  ب��ا���س��ك��ال  ح���اك 
اأن ق�سية حق االأداء العلني  التا�سع فيك�سف 
ويربهن  ق��دمي��ة،  ق�سية  االأف����ام  ملو�سيقى 
وحيد  امل��ع��روف  املحامي  مبرافعة  ه��ذا  على 
راأف������ت اأث����ن����اء ن��ظ��ر ق�����س��ي��ة ف��ي��ل��م )احل����رب 
وال�سام( يف م�سر بينما يفند الف�سل العا�سر 
املزاعم التي قالت اإن م�سر مل تعرف تاأليف 
وترجمة كتب ال�سينما طوال ن�سف قرن؛ اإذ 
اأكر من كتاب جمهول  توافر  الكتاب  يثبت 
مرتجم وموؤلف �سدر يف تلك الفرتة، ويورد 
م�سمونها،  ع��ن  تفا�سيل  م��ع  منها  من���اذج 
و����س���ن���وات اإ�����س����داره����ا، واالإع��������ان ع��ن��ه��ا يف 
للمكتبة  بيبلوغرافية  يف  املختلفة  الدوريات 
ال�سينمائية يف الفرتة من 1923 حتى عام 
دليًا على  العا�سر  الف�سل  ويكفي   ،1952

قيمة الكتاب، ور�سانة وداأب كاتبه.    

يوثق تاريخًا ما زالت وقائعه ملتب�صة

)درا�سات يف تاريخ ال�سينما امل�سرية( كتاب قَيم... وكاتب ر�سني 

احتفل بتخريج 32 دار�صًا

مركز ال�سيخ حممد بن را�سد للت�ا�سل احل�ساري 
يختتم فعاليات نادي اللغة العربية الأول

مب�ساركة نادي تراث الإمارات وجن�م الفن.. بروج حتتفل بالن�سف من �سعبان الي�م
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)درا�صات يف تاريخ ال�صينما امل�صرية( عنوان كتاب اجتهد الناقد الر�صن حممود علي يف تقدميه للمكتبة 
العربية، وعاد فيه اإىل االأعوام من 1896 اإىل 1952 ليوثق تاريخًا ما زالت وقائعه ملتب�صة، وفرتة ظلت 
تت�صبب يف حرية الكثريين؛ نظرًا اإىل ا�صطراب املعلومات اخلا�صة بها، واملتعلقة بن�صاأة وبداية ال�صينما 

امل�صرية وتطورها.

•• دبي-الفجر:

اختتم مركز ال�صيخ حممد بن را�صد للتوا�صل احل�صاري )SMCCU( فعاليات نادي اللغة العربية االأول وذلك مبقر املركز مبنطقة 
الفهيدي التاريخية والذي يعنى بتعليم اللغة العربية لغري الناطقن بها مب�صاركة عدد من املتطوعن وقد كان عدد الراغبن يف 

االن�صمام اإىل نادي اللغة العربية 134 �صخ�س حيث با�صر الدوام يف املرحلة االأوىل 56 منهم ومت تخريج 32 دار�س.



دي�ان املحا�سبه ي�سارك يف اجتماعات املنظمة 
العربية لالجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة

•• اأبوظبي-وام:

وفد  املحا�سبه  دي��وان  رئي�ض  العميمي  �سعيد  بن  الدكتور حارب  يراأ�ض معايل 
الدولة امل�سارك يف اجتماعات املجل�ض التنفيذي واجلمعية العمومية للمنظمة 
العربية لاجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة التي تعقد يف الكويت غدا 
واالربعني  الثامن  االجتماع  اع��م��ال  ج��دول  ويت�سمن  اأي���ام.  خم�سة  وت�ستمر 
..للمجل�ض التنفيذي للمنظمة موا�سيع تت�سل بتطوير اآليات العمل الرقابي 
يف اجهزة الرقابة يف الدول العربيه وتاأهيل كوادرها املهنيه وتهيئة بيئة العمل 
عن  ال�سادرة  الدولية  الرقابة  معايري  تطبيق  من  ميكن  مبا  فيها  الرقابي 
كما   . االنتو�ساي  واملحا�سبه  املالية  للرقابة  العليا  لاجهزة  الدولية  املنظمة 
ي�ستعر�ض املجتمعون خال االجتماع تقارير االجهزة عن م�ساركتها يف اعمال 
االمانه  وتقارير  االنتو�ساي  منظمة  عن  املنبثقة  العمل  وجمموعات  اللجان 
العامه حول ن�ساطات املنظمه خال ال�سنه املا�سيه ا�سافه اإىل امل�سادقه على 
ح�ساباتها اخلتاميه عن ال�سنه املاليه 2012 املا�سية واقرار املوازنه التقديريه 
االجتماع  خال  املجتمعون  ويبحث    .2016  -  2014 لل�سنوات  للمنظمه 
احلادي ع�سر للجمعيه العموميه للمنظمة عدة موا�سيع وت�سمل اعادة ت�سكيل 
املجل�ض التنفيذي بانتخاب اأع�ساء جدد بدال عن املنتهيه ع�سويتهم واعتماد 
املخطط اال�سرتاتيجي للمنظمه عن ال�سنوات 2013 - 2017 ا�سافه اىل 
حتديد مكان االجتماع القادم للجمعية العمومية. ويذكر اأن املنظمة العربية 
لاجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة تاأ�س�ست عام 1976 وت�سم اجهزة 
الرقابة بالدول العربية كافة وتعترب احدى املنظمات االقليمية ال�سبع املنبثقة 

عن املنظمه الدولية لاجهزة العليا للرقابة املالية واملحا�سبة االنتو�ساي .

•• دبي –الفجر:

بدبي  االأعمال  رواد  منتدى  نظمه  ال��ذي  اللقاء  �سهد 
واأ�سحاب  امل�ستثمرين  خل��دم��ة  الوطنية  وتبا�سري   ،
ح�سورا  روت��ان��ا  روز  ب�فندق   ، االأول  اأم�����ض  امل�����س��اري��ع 
اأ�سحاب  م��ع   ، وع���رب  اأوروب���ي���ني  مل�ستثمرين  مكثفا 
للتو�سع  منهم  رغبة  يف  ومتو�سطة  �سغرية  م�ساريع 
هوؤالء  م��ن  مت��وي��ل  ع��ل��ى  واحل�����س��ول   ، م�ساريعهم  يف 
من  اأ�سهم  اأو  ح�سة  يف  م�ساركة  مقابل   ، امل�ستثمرين 

امل�سروع.
وقالت: رحاب لوتاه نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة منتدى 
5 م�ساريع تعمل يف  اأن��ه مت ط��رح نحو  رواد االأع��م��ال، 
قطاع التكنولوجيا ، كما كان هناك نحو 20 م�ستثمرا 

اأوروبيني ومواطنني ومن دول اخلليج ومقيمني عرب 
دام  لقاء  امل�سروعات يف  واأ�سيويني لاإطاع على هذه 
ل�ساعتني ، مت خاله طرح امل�سروعات على جمموعات 
درا�سات  حول  ا�ستف�ساراتهم  على  وال��رد   ، امل�ستثمرين 
اإليها  و�سلت  ال��ت��ي  وامل��رح��ل��ة   ، امل�ساريع  ه��ذه  ج���دوى 
تقييمها  ح��ول  القانونية  املحا�سبات  مكاتب  وتقارير 
حقوق  ي�سمن  م��ا  وك��اف��ة  وربحيتها  امل�����س��اري��ع  لتلك 

اأ�سحاب امل�ساريع وامل�ستثمرين .
اأن هذه   ، الطرح  اأن��ه تبني من خ��ال  لوتاه  واأ�سافت 
 %  40 اإىل   30 بني  ما  ربحيتها  و�سلت  امل�سروعات 
 ، وديعة م�سرفية  اأي��ة  اأ�سعاف ما حتققه  اأي   ، �سنويا 
تلقى  تبا�سري  مع  وبالتعاون  املنتدى  اأن  اإىل  م�سرية 
حتى االأم�ض 65طلبا من اأ�سحاب امل�ساريع املواطنني 

على  م�ساريعهم  لطرح  املنتدى،  لع�سوية  املنت�سبني 
عقد  �سيتم  اأن��ه  اإىل  ، الفتة  فيها  للتو�سع  م�ستثمرين 
واأ�سحاب  امل�ستثمرين  بني  ما  �سهرية  دوري��ة  ل��ق��اءات 
بها  املتقدم  امل�ساريع  كافة  تخ�سع  اأن  بعد   ، امل�ساريع 

اأ�سحابها للتقييم.
وذكرت اأنه ومن بني امل�ساريع التي مت طرحها م�سروعا 
تقوم   ، ال�سيد  ق��وارب  تاأجري  تعمل يف جم��ال  ل�سركة 
القوارب  اأ�سحاب  بني  فيما  االنرتنت  عرب  بالتوا�سل 
اإمارات  بكافة  لل�سيد  رح��ات  تنظيم  يف  والراغبني   ،
اأن  باعتبار  ومقيمني  ومواطنني  �سياح  من   ، ال��دول��ة 
الن�ساط  �سوق االإم��ارات من االأ�سواق الرائجة يف هذا 
، وقد القى امل�سروع ترحابا من قبل م�ستثمرين ومت 
االتفاق على لقاءات اأخرى فيما بينهم وبني اأ�سحاب 

امل�سروع لاتفاق النهائي على ال�سراكة والتو�سع فيه.
واأ�سحاب  امل��واط��ن��ني  امل�ستثمرون  رح��ب  جهتهم  م��ن 
امل�ساريع من احل�سور حممد املري �ساحب جمموعة 
البقي�سي  يو�سف  واأح��م��د   ، كاترينا  وحلويات  خمابز 
م�ستثمر يف ن�ساطات متنوعة ما بني �سناعية وجتارية 
ونواف   ، ال��ك��وي��ت  م��ن  ال�سلبي  وع��ب��د اهلل   ، وخ��دم��ات 
رواد  مبنتدى  وع�سو  امل�ساريع  اأ���س��ح��اب  م��ن  �ساهني 
االأعمال رحبوا جميعهم بالطرح الذي مت م�ستب�سرين 
رواد  منتدى  وط���رح  تبني  اأن  وم��وؤك��دي��ن   ، بها  خ��ريا 
، جعلهم  اجل��دي��دة  ال��ف��ك��رة  ل��ه��ذه  وتبا�سري  االأع��م��ال 
 ، ون�ساطات  لا�ستثمار  ع��دي��دة  ب��دائ��ل  على  يطلعون 
مل يكونوا على علم بها كفر�ض لا�ستثمار م�سمونة 

وموؤمنة .

�ملال و�لأعمال

26
طرح م�صروعات ت�صل ربحيتها ما بن 30-40 % �صنويا

لقاء اأ�سحاب امل�ساريع وامل�ستثمرين بتنظيم رواد الأعمال وتبا�سري

القطاع ال�سناعي يف المارات يحافظ على وترية من� عالية معززا مبناطق اقت�سادية وا�ستثمارات اجنبية وتكن�ل�جيا حديثة
•• ابوظبي-وام:

ي�سكل القطاع ال�سناعي اأحد اأهم مكونات االقت�ساد يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة ..ويحافظ هذا القطاع على وترية 
اإقامة  نحو  ال��دول��ة  توجه  م��ع  با�سطراد  تتعزز  عالية  من��و 
اال�ستثمارات  وتوفري وجذب  املتخ�س�سة  ال�سناعية  املناطق 
اخلارجية اإليها وا�ستقدام التكنولوجيا احلديثة التي ترفد 
ال�سناعية  القطاعات  مع  التناف�سية  بعوامل  القطاع  ه��ذا 
العاملية. ويلعب القطاع ال�سناعي دورا كبريا يف منو الناجت 
اأكرب م�ساهم يف  املحلي االإجمايل للدولة حيث يعترب ثاين 
ومتتلك  وال��غ��از..  النفط  قطاع  بعد  القومي  املحلي  الناجت 
امل��ت��ح��دة ال��ع��دي��د م���ن املميزات  دول����ة االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
اإىل موقع  ال��ق��ط��اع  ال��ت��ي متكنها م��ن دف���ع ه���ذا  وال���ق���درات 
امل�ستويني االإقليمي وال��دويل. ومازال القطاع  مناف�ض على 
ال�سناعي يف الدولة يحافظ على ن�سبة م�ساهمته يف الناجت 
املائة  10 يف  م��ن  اأك��ر  اإىل  وال��ت��ي ت�سل  املحلي  االإج��م��ايل 
نظرا  القادمة  ال�سنوات  خال  للزيادة  مر�سحة  ن�سبة  وهي 
لو�سول بع�ض القطاعات االقت�سادية اإىل م�ستويات حتقيق 
القطاع  اإىل  املزيد من اال�ستثمارات  االأه��داف وتوقع حتول 
وزيادات  تطورا  اأظهرت  والتي  املتنوعة  باأن�سطته  ال�سناعي 
اإجمايل  املا�سية. وقد و�سل  مهمة وم�ستقرة خال الفرتة 
بح�سب   2010 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  يف  ال�سناعية  امل��ن�����س��اآت  ع���دد 
ما  اإىل  ال�سناعي  القطاع  عن  املتوفرة  االإح�����س��اءات  اح��دث 
باملائة   63 اإجمالية  زي���ادة  بن�سبة  من�ساأة   4960 ي��ق��ارب 
باملائة باملقارنة   8.53 ومبتو�سط زيادة �سنوية تقدر بنحو 
بالعام 2004 حيث كان عددها وقتها 3036 من�ساأة حيث 
�سهد هذا العدد منوا بواقع 1924 من�ساأة. ويعترب القطاع 
اأن  ميكن  ال  متكاما  نظاما  االم����ارات  دول���ة  يف  ال�سناعي 
االأ�سا�سية  العنا�سر  كافة  توفر  دون  وكفاءة  بفعالية  يعمل 
الازمة من حيث البنية التحتية والطرق واملدن العمالية 
وجممعات املكاتب احلديثة والطاقة وغريها من املتطلبات 
لتكون  الدولة  يف  ال�سناعية  املدن  بنيت  ولذلك  ال�سناعية. 
يف  العنا�سر  ه��ذه  جميع  ت��واف��ر  حيث  م��ن  االأم��ث��ل  الوجهة 
ال�سناعي.  ال��ق��ط��اع  يف  امل�ستثمرين  خل��دم��ة  واح����د  م��ك��ان 
على  امل��وؤ���س��رات  اأه���م  م��ن  ال�سناعية  اال���س��ت��ث��م��ارات  وتعترب 
لل�سناعيني  وجاذبيته  ال��دول��ة  يف  ال�سناعي  القطاع  تو�سع 
يف  امل�ستثمر  امل���ال  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع  اإىل  فقد  وامل�ستثمرين. 
املن�ساآت ال�سناعية القائمة يف الدولة ما بني عامي 2004 
اإىل   2004 العام  يف  درهم  مليار   63 و2010 من نحو 
2010 بزيادة قدرها نحو  110.2 مليار دره��م عام  نحو 
من��و ���س��ن��وي ي��ق��در بنحو  ومب��ت��و���س��ط  دره���م  م��ل��ي��ار   47.2
امل�ستثمر زيادة يف  املال  يف  االإرتفاع  و�ساحب  باملائة.   9.77
نف�ض  خ��ال  ال�سناعية  املن�ساآت  يف  العاملة  االأي���دي  اأع���داد 
الفرتة ومبقدار 175.3 األف عامل حيث بلغ عدد العمال 
206.7 األف عامل يف العام 2004 لي�سل اإىل نحو 382 
األف يف العام 2010 بن�سبة زيادة 85باملائة ومبتو�سط منو 
�سنوي يقدر بنحو 10.78 باملائة. ويتوقع اأن ي�سل اإجمايل 
راأ�ض املال امل�ستثمر يف قطاع ال�سناعات التحويلية اإىل نحو 
2017 مقابل  املايل  العام  نهاية  يف  درهم  مليار   162.7
2010 وبزيادة قدرها  العام  110.2 مليار درهم يف  نحو 
يتوقع  كما  باملائة.   48 وبن�سبة  دره��م  مليار   52.5 نحو 
يف  من�ساأه   7 اإىل نحو142ر  ال�سناعية  املن�ساآت  زي��ادة عدد 
من�ساأه   4.960 م��ع  باملقارنة  وذل��ك   2017 ال��ع��ام  نهاية 
يف العام 2010 وبزيادة قدرها نحو 2.182 اأي ما ن�سبته 
و�سول  فيتوقع  العاملة  لاأيدي  بالن�سبة  اأما  باملائة.   44
 2017 ال��ع��ام  نهاية  يف  عامل   580 556ر  اإىل  اأع��داده��ا 

بزيادة قدرها نحو 539ر 198 عامل.. وذلك باملقارنة مع 
زيادة قدرها  وبن�سبة   2010 العام  يف  382عامل  012ر 
واإدراكا  لاألومنيوم:  العاملية  االإم��ارات  �سركة  باملائة.   52
ال�سناعة  الأهمية  االم���ارات  دول��ة  يف  ال�سيا�سية  القيادة  من 
يف االقت�ساد املحلي .. اأولت هذا القطاع اهتماما كبريا من 
كرافعة  املحلية  ال�سناعة  يف  القوة  نقط  عن  البحث  خ��ال 
اأ�سا�سية لاقت�ساد الوطني وعملت ب�سكل مبا�سر على تعزيز 
الناجت  يف  ال�سناعة  دور  زي���ادة  يف  تلعبه  ال���ذي  ال���دور  ه��ذا 
االإجمايل للدولة من خال تكوين كيانات �سناعية عماقة 
اإن�ساء �سركة االم��ارات ل�سناعة  االأم��ر الذي برز وا�سحا يف 

االأملنيوم. 
دبي  وموؤ�س�سة  مبادلة  للتنمية  املبادلة  �سركة  وقعت  فقد 
لا�ستثمارات احلكومية يف 3 يونيو 2013 اتفاقية تهدف 
ودبي  اإمي��ال  لاأملنيوم  االإم���ارات  �سركتي  اأعمال  توحيد  اإىل 
منا�سفة  مملوكة  ج��دي��دة  �سركة  حت��ت   .. دوب���ال  لاأملنيوم 
احلكومية  لا�ستثمارات  دب��ي  موؤ�س�سة  و  مبادلة  م��ن  لكل 
خطوة  يف  وذل��ك  لاأملنيوم  العاملية  االإم����ارات  �سركة  ت�سمى 
الأعمال  العاملي  والتو�سع  املحلي  النمو  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف 
ال�سركتني. ح�سر مرا�سم توقيع اتفاقية ال�سراكة اجلديدة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
جمل�ض  رئي�ض  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
اأول  والفريق  احلكومية  لا�ستثمارات  دب��ي  موؤ�س�سة  اإدارة 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
الأ�سول  االإجمالية  القيمة  وتبلغ  للتنمية.  املبادلة  �سركة 
واأعمال �سركة االإم��ارات العاملية لاأملنيوم ما يزيد عن 15 
اأكربمنتج عاملي  اأمريكي لت�سبح بذلك خام�ض  مليار دوالر 
لاأملنيوم عند االنتهاء من تو�سعة املرحلة الثانية من �سركة 
اإميال يف الن�سف االأول من العام 2014. وتاأتي االتفاقية 
دوبال  و  مبادلة  بني  ب��داأت  التي  الناجحة  لل�سراكة  تتويجا 
العام  خ��ال  اإمي���ال  لاأملنيوم  االإم����ارات  �سركة  تاأ�سي�ض  م��ع 
ال�سركة اجلديدة بالبناء على النجاحات  .و�ستقوم   .2006
تعزيز  خ��ال  م��ن  وذل���ك  ال�سركتني  م��ن  ك��ل  ال��ت��ي حققتها 
االألومينا  وت�سفية  فيها  والتو�سع  االأمل��ن��ي��وم  �سهر  اأع��م��ال 
�ستقوم  الدولة..كما  البوك�سايت خارج  ا�ستخراج  اإىل  اإ�سافة 
ال�سركات  ب��ج��ذب  م��ب��ا���س��ر  غ��ري  ب�سكل  ال��ع��م��اق��ة  ال�����س��رك��ة 
واجلهات العاملة يف جمال ال�سناعات واالأعمال واخلدمات 
املتعلقة ب�سهر وت�سفية وت�سنيع االأملنيوم ملمار�سة اأن�سطتها 
املبارك الرئي�ض  يف الدولة. و�سي�سغل معايل خلدون خليفة 
التنفيذي والع�سو املنتدب ل�سركة مبادلة والرئي�ض احلايل 
ملجل�ض اإدارة �سركة اإميال من�سب رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سركة 
اجلديدة بينما يتوىل �سعادة �سعيد حممد اأحمد الطاير نائب 
رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة دوبال احلايل من�سب نائب رئي�ض 
االإدارة  جمل�ض  ي�سم  فيما  اجلديدة  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض 
اجلابر  اأحمد  �سلطان  الدكتور  يف ع�سويته كا من معايل 
القبي�سي  عبداهلل  وخالد  كلبان  بن  جا�سم  عبداهلل  وال�سادة 
واأحمد يحيى االإدري�سي وعبدالواحد حممد الفهيم وخالد 
من  اثنان  اجلديدة  ال�سركة  اإدارة  ويتوىل  البخيت.  حممد 
اأبرز قيادات االأعمال واأهم اخلرباء يف قطاع �سناعة االأملنيوم 
كلبان  ب��ن  جا�سم  اهلل  عبد  ال�سيد  ي��ت��وىل  حيث  ال��دول��ة  يف 
والذي  التنفيذي  ورئي�سها  دوب��ال  ل�سركة  احل��ايل  الرئي�ض 
املنتدب  الع�سو  من�سب  عاما   28 عن  تزيد  بخربة  يتمتع 
والرئي�ض التنفيذي فيما �سي�سغل ال�سيد �سعيد فا�سل اأحمد 
املزروعي الرئي�ض احلايل ل�سركة اإميال ورئي�سها التنفيذي 
االأملنيوم  �سناعة  ق��ط��اع  يف  اإمي���ال  من��و  م�سرية  ق��اد  وال���ذي 
من�سب الرئي�ض التنفيذي لعمليات �سركة االإمارات العاملية 

معايل  واأك��د  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  لاأملنيوم 
العاملية  االإم���ارات  �سركة  تاأ�سي�ض  اأن  املبارك  خليفة  خلدون 
روؤية  حتقيق  نحو  مهمة  خطوة  باعتبارها  ياأتي  لاأملنيوم 
..واأ�سار  وم�ستدام  متنوع  اقت�ساد  بناء  يف  الر�سيدة  القيادة 
دولة  يف  االأمل��ن��ي��وم  �سناعة  ق��ط��اع  يف  ال��ن��ج��اح  ق�سة  اأن  اإىل 
االإمارات عززتها التكنولوجيا الوطنية التي �ساهمت يف هذه 
ال�سناعة واعتمدت عليها ومتت اإدارتها بقيادة كوادر وطنية 
�سي�سرفون على منو وتو�سعة اأعمال ال�سركة اجلديدة حمليا 
وعامليا.. ونوه باأن �سركة االإمارات العاملية لاأملنيوم �ستعتمد 
اإميال  اأ�س�ض ودعائم حققتها �سركتا  اإجن��ازه من  على ما مت 
ال�سناعي  القطاع  يف  رئي�سيا  عامليا  العبا  لت�سبح  دوب���ال  و 
وحمركا فعاال للتنمية االقت�سادية و بناء قدرات مواطنينا. 
الرئي�ض  ال�سيباين  اإب��راه��ي��م  حممد  معايل  ق��ال  جهته  م��ن 
توقيع  اإن  احلكومية  لا�ستثمارات  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
من  كل  حققتها  التي  النوعية  االإجن���ازات  يعك�ض  االتفاقية 
التي تعتمدها  اإميال و/دوب��ال واال�سرتاتيجية بعيدة املدى 
دولة االإمارات يف تنمية القطاع ال�سناعي. و�ستعمل ال�سركة 
املواطنة  ال��ك��وادر  لتطوير  جهودها  تكثيف  على  اجل��دي��دة 
حيث �ستوفر األفي فر�سة عمل مبا�سرة بحلول عام 2020 
�ست�ساف اإىل ما يزيد عن �ستة اآالف و200 وظيفة حالية.. 
كما يتوقع اإ�سافة �ستة اآالف فر�سة عمل غري مبا�سرة بحلول 
األ���ف �سخ�ض يف قطاع   33 ح���وايل  وت��وظ��ي��ف   2020 ع��ام 
العاملية  االإم��ارات  اأن عمليات �سركة  االأملنيوم. يذكر  �سناعة 
لاأملنيوم �ستبداأ بعد احل�سول على املوافقات الازمة داخل 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا وال��ت��ي م��ن املتوقع االن��ت��ه��اء منها خال 
عن  االإع��ان  �سيتم  حيث   2014 العام  من  االأول  الن�سف 
التعاون  �سوء  يف  االتفاق  هذا  وياأتي  التفا�سيل.  من  املزيد 
القائم بني ال�سركتني يف املرحلة ال�سابقة والذي بداأ ب�سكل 
باإن�ساء �سركة اميال كم�سروع م�سرتك بني مبادلة يف  قوي 
اأبوظبي و�سركة دوبال لاأملنيوم يف دبي باإن�ساء �سرك اميال 
يف مدينة خليفة ال�سناعية وذلك اإدراكا لعوامل القوة التي 
تتمتع بها الدولة يف جمال �سناعة االأملنيوم. �سركة االإمارات 
لاأملنيوم اإميال: ويعد م�سروع بناء م�سهر األومنيوم جديد 
�سيكون  كونه  تاريخيا  حدثا  اأبوظبي  يف  عالية  تقنيات  ذي 
اأكرب  ال��ع��امل واح���د  اأك���رب م��وق��ع منفرد ل�سهر االأمل��ن��ي��وم يف 
البرتول  قطاع  نطاق  خ��ارج  ال��دول��ة  يف  ال�سناعية  امل�ساريع 
5.7 مليار  تكلفته  تبلغ  الذي  امل�سروع  والغاز.. وميثل هذا 
دوالر رمزا بارزا �سمن اإ�سرتاتيجية اإمارة اأبوظبي ال�سناعية 
اإميال  م�سروع  ويقع  االقت�سادي.  التنوع  لت�سجيع  ال�ساعية 
باإمارة  الطويلة  يف  ال�سناعية  واملنطقة  خليفة  ميناء  يف 
اأب��وظ��ب��ي ودبي..  اإم��ارت��ي  ب��ني  ال��ط��ري��ق  اأب��وظ��ب��ي متو�سطا 
وي�سغل م�ساحة قدرها 6 كيلومرتات مربعة ويتم بناوؤه على 
مرحلتني.. وجتري حاليا عملية تنفيذ املرحلة الثانية من 
امل�سروع بهدف تو�سيع الطاقة االإنتاجي للم�سهر. .وك�سفت 
�سركة االإمارات لاأملنيوم اإميال اأن ن�سبة االإجناز يف االأعمال 
االإن�سائية للمرحلة الثانية من م�سهرها ل�سناعات االأملنيوم 
مليار   17 االإجمالية  كلفتها  تتجاوز  و  املائة  يف   25 بلغت 
درهم. وقال الرئي�ض واملدير التنفيذي لل�سركة �سعيد فا�سل 
املزروعي اإن االأعمال االإن�سائية ت�سري وفقا للخطط املر�سومة 
من جانب ال�سركة وعند دخولها مرحلة الت�سغيل �سرتتفع 
طاقة امل�سهر االإنتاجية االإجمالية اإىل 325ر 1 مليون طن 
�سنويا . واأو�سح املزروعي اأن الطاقة الت�سغيلية للم�سهر تبلغ 
750 األف طن �سنويا يف املرحلة االأوىل ومت حت�سني االإنتاج 
 800 اإىل م�ستوى  االإنتاج  اأداء اخلايا لي�سل  حاليا ورفع 
األف طن وهو ما يعد عامل ثقة يف تطور اأداء امل�سهر وارتفاع 
م�ستوى التقنيات التي تعتمد عليها العمليات االإنتاجية يف 

ب�سكل  �ستنتهي  للتو�سعة  الثانية  املرحلة  اأن  وذكر   . ال�سركة 
الت�سغيل  تدخل عمليات  اأن  على   2013 دي�سمرب  كامل يف 
واالإنتاج الفعلي الكامل يف اأوائل العام 2014 الفتا اإىل اأن 
ال�سركة ت�ستهدف م�ساعفة حجم اإنتاجها من خال مراحل 
الطاقة  اإىل  للو�سول  امل�سهر  على  جتريها  التي  التو�سعة 
اإىل  ت�سل  ال��ت��ي  للم�سروع  املخططة  الق�سوى  االإن��ت��اج��ي��ة 
اأنه لدى  اإىل  املزروعي  واأ�سار   . �سنويا  1.325 مليون طن 
يجعلها  م��ا  الفعلي  االإن��ت��اج  تفوق  للتوريد  طلبات  ال�سركة 
تبيع 100 يف املائة من االإنتاج ب�سكل دائم وذلك ا�ستنادا اإىل 
االتفاقات والعقود املربمة مع املتعاملني وهو ما دعم اجتاه 
ال�سركة لتو�سعة اأن�سطتها االإنتاجية لا�ستفادة ب�سكل اأكرب 
من ه��ذا الطلب املتنامي . واأف��اد ب��اأن اإمي��ال تتوقع من��وا يف 
حجم مبيعاتها االإجمالية بن�سبة 5 باملائة يف العام 2013 
ومبجرد انتهاء العمل يف املرحلة الثانية من م�سروع امل�سهر 
�سي�سل االإنتاج اإىل طاقته الق�سوى ما يوؤهل ال�سركة لتلبية 
تتجاوز  بن�سبة  من��وه  املتوقع  االأملنيوم  على  املتزايد  الطلب 
اأن قاعدة  وبني   .. املقبلة  ال�سنوات  �سنويا طوال  املائة  6 يف 
متعاملي ال�سركة ت�سل اإىل نحو 200 متعامل حاليا ويبلغ 
 500 نحو  اخلارجية  االأ���س��واق  اإىل  ال�سركة  مبيعات  حجم 
األف طن �سنويا بينما تخ�س�ض ال�سركة ما يزيد على 250 
األف طن لل�سوق املحلية ..كما اأنها تخطط اإىل دخول اأ�سواق 
زيادة  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجلنوبية  اأم��ريك��ا  اأ���س��واق  منها  ج��دي��دة 
وجودها يف اأ�سواق �سمال اإفريقيا وبع�ض االأ�سواق االآ�سيوية 

مثل ال�سوق ال�سينية . 
احلديد  ب�سناعة  خا�سا  اهتماما  االم����ارات  دول��ة  اأول���ت  كما 
باإن�ساء �سركة حديد االإمارات يف اأبوظبي والدخول �سريعا يف 
تو�سعة امل�سنع ليواكب الطلب املتزايد على احلديد يف الدولة 
وخارجها. ود�سن �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�ست�سار 
االأمن الوطني نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
يف  احلديد  م�سنع  لتو�سعة  الثانية  املرحلة   2012 العام  يف 
ال�سناعي  القطاع  اأهمية  موؤكدا  ال�سناعية  اأبوظبي  مدينة 
امل�ستقبلي  االقت�سادي  النمو  اأه��م حمركات  يعترب من  ال��ذي 
الدولة على خارطة  اأبوظبي وي�سهم يف تعزيز مكانة  الإم��ارة 
اقت�ساد العامل. ويعترب م�سروع حديد االإمارات اأكرب جممع 
متكامل ل�سناعة احلديد يف الدولة وتبلغ الكلفة االإجمالية 
مل�سروع تو�سعة املجمع 7 مليارات درهم ما يعادل 1.5 مليار 
عند  للم�سنع  االإنتاجية  الطاقة  و�سرتتفع  اأمريكي/.  دوالر 
�سنويا.  م���رتي  م��ل��ي��ون ط��ن   3.5 اإىل  امل�����س��روع  ه���ذا  اإجن����از 
املوؤهلة  املواطنة  للكوادر  العالية  الكفاءة  على  �سموه  واأثنى 
التي اأ�سهمت يف اإجناح هذا امل�سروع الذي ي�سكل اأحد الروافد 
كبرية  اأهمية  من  له  ملا  الوطنية  ال�سناعة  لقطاع  احليوية 
النفطي  االإجمايل غري  املحلي  الناجت  وت��رية منو  ت�سريع  يف 
بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  ون��وه  االقت�سادي.  التنوع  يعزز  ال��ذي 
اال�ستثمار  القطاع اخلا�ض يف  دور  اأهمية  اإىل  نهيان  اآل  زايد 
اإىل  ي���وؤدي  مب��ا  القطاعات  م��ن  وغ��ريه  ال�سناعي  القطاع  يف 
تطوير  و�سرورة  للدولة  امل�ستقبلي  االقت�سادي  النمو  تعزيز 
والرتويج  ا���س��ت��م��راره��ا  على  والت�سجيع  املحلية  ال�سناعات 
وت�سهد  العاملية.  االأ���س��واق  يف  الوطنية  ال�سناعية  للمنتجات 
اإىل  اإىل اقت�ساد �سناعي ي�ستند  اأبوظبي حتوال �سريعا  اإمارة 
ا�سرتاتيجية مدرو�سة طويلة االأمد وروؤية وا�سحة تهدف اإىل 
تنويع م�سادر االقت�ساد بعيدا عن النفط والغاز وذلك نتيجة 
ال�سناعي  القطاع  اإىل  ال�سخمة  ا�ستمرار تدفق اال�ستثمارات 
وتطوير العديد من م�ساريع البنية التحتية كمنطقة خليفة 
اأبوظبي  الإم���ارة  االقت�سادية  ل��ل��روؤي��ة  وحتقيقا  ال�سناعية. 
االقت�سادية  للمناطق  العليا  املوؤ�س�سة  من  كل  تقوم   2030
املتخ�س�سة و�سركة اأبوظبي للموانئ حاليا بتطوير العديد من 

املناطق ال�سناعية اجلديدة تتمتع ببنية حتتية عاملية امل�ستوى 
ال�سناعية  النه�سة  اأه��داف  تخدم  والتي  املرافقة  واخلدمات 
االقت�سادي.  النمو  وحتفيز  اال�ستثمارات  جذب  على  وتعمل 
يف  متميزا  دورا  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  يلعب  كما 
ال�سناعية  التنمية  م�سرية  يف  املواطنني  ق��درات  وتعزيز  بناء 
بناء قطاع  اأبوظبي وتوجهاتها نحو  روؤية حكومة  مبا يدعم 
�سناعي قادر على املناف�سة الدولية وقائم على �سواعد وطنية 
امل��وؤه��ل��ة. وق��ام��ت دائرة  مبدعة م��ن رواد االأع��م��ال وال��ك��وادر 
اأبوظبي بهدف ت�سريع وترية االإنتاج  التنمية االقت�سادية يف 
ال�سناعية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب�سياغة  االإم�����ارة  يف  ال�سناعي 
2011-2015 الإمارة اأبوظبي التي تهدف اإىل بناء قطاع 
�سناعي فعال ومناف�ض ي�ساهم اإ�سهاما كبريا يف الناجت املحلي 
االإجمايل لاإمارة.. وت�سعى اال�سرتاتيجية اإىل تطوير حلول 
ال��ت��ي يواجهها  ال��ت��ح��دي��ات  ال��ع��دي��د م��ن  طويلة االأج���ل حل��ل 
القطاع ال�سناعي يف االإمارة ويف مقدمتها املناف�سة والتمويل 
وتوفري  ال�����س��ادرات  ودع��م  االأجنبية  االأ���س��واق  اإىل  والو�سول 
اخلدمات امل�ساحبة للت�سدير. كما تركز اال�سرتاتيجية على 
عملية  لدفع  اأبوظبي  يف  متطورة  �سناعية  جممعات  اإق��ام��ة 
ذات  م�ساريع  اإىل  وترجمتها  االأم��ام  اإىل  االقت�سادي  التنويع 
البرتوكيماويات  �سناعة  م��ث��ل  اق��ت�����س��ادي  وم����ردود  ج���دوى 
املعدنية  وال�سناعات  الكيميائية  وال�سناعات  البناء  وم���واد 
والنقليات.  وال��غ��از  النفط  وخ��دم��ات  الغذائية  وال�سناعات 
يف  اال�ستثمار  اأهمية  وتعود  ال�سناعي:  القطاع  يف  اال�ستثمار 
اأهمها:  اإىل عدة عوامل  اأبوظبي  اإم��ارة  ال�سناعي يف  القطاع 
احلديثة  التحتية  وال��ب��ن��ى  اال���س��رتات��ي��ج��ي  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع 
و  ال�سيا�سي  واال�ستقرار  النقل  و�سائل  واأن��واع  �سبكات  وتعدد 
اإعفاء املنتجات امل�سنعة داخل املناطق ال�سناعية من �سريبة 
الدول  التعاون اخلليجي وكذلك  اإىل دول جمل�ض  الت�سدير 
املعدات  واإعفاء  احلرة  العربية  التجارة  اتفاقية  على  املوقعة 
ال�سرائب  ال�سناعية من  املناطق  اإىل  امل�ستوردة  واملواد اخلام 
واإج��راءات مي�سرة الإقامة امل�ساريع من خال خدمة النافذة 
الواحدة واالإعفاء من ال�سرائب وعدم وجود قيود على نقل 
تناف�سية وتوافر  باأ�سعار  الطاقة  املال وم�سادر  وراأ�ض  االأرباح 

الفنيني والعمالة املاهرة من خمتلف اجلن�سيات. 
وتطبق اأبوظبي يف اإطار �سعيها لتهيئة بيئة ا�ستثمارية جاذبة 
لروؤو�ض االأموال وتب�سيط اإجراءات الرتخي�ض ال�سناعي ورفع 
العقبات اأمام امل�ستثمرين ما يعرف بنظام النافذة الواحدة يف 
ترخي�ض امل�ساريع ال�سناعية حيث تقدم كل من املوؤ�س�سة العليا 
للمناطق االقت�سادية املتخ�س�سة ومنطقة خليفة ال�سناعية 
ويهدف  امل�ستثمرين.  م��ع  تعاماتها  ك��اف��ة  يف  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا 
برنامج النافذة الواحدة اإىل توفري جميع اخلدمات املطلوبة 
ال�سناعية والرتاخي�ض  االأرا�سي  مبا يف ذلك احل�سول على 
االإج��راءات واخلدمات من  الازمة وغريها من  والت�ساريح 
من  امل�ستثمرين  النظام  هذا  وميكن  واح��دة..  توا�سل  نقطة 
تعبئة وتقدمي الطلب من خال اأحد مراكز اخلدمة التابع 
للموؤ�س�سة اأو عن طريق املوقع االإلكرتوين للموؤ�س�سة.. وتقوم 
وحجز  املعنية  اجلهات  اإىل  الطلب  باإر�سال  بدورها  املوؤ�س�سة 
االأر�ض واحل�سول على ت�سريح بيئي من هيئة البيئة اأبوظبي 
ف�سا عن ا�ستخراج ت�سريح البناء واملوافقة املبدئية وو�سوال 
برنامج  يتيح  كما  الدائمة.  ال�سناعية  الرخ�سة  اإ�سدار  اإىل 
الب�سرية  امل����وارد  ا���س��ت��ق��دام  للم�ستثمرين  ال��واح��دة  ال��ن��اف��ذة 
تتعاون  حيث  االأجنبية  العمالة  خدمة  خ��ال  م��ن  ال��ازم��ة 
كل من وزارة العمل وهيئة ال�سحة- اأبوظبي واالإدارة العامة 
لاإقامة و�سوؤون االأجانب يف اإطار خدمة النافذة الواحدة مما 
ي�سهل على امل�ستثمرين ا�ستخراج التاأ�سريات وت�ساريح العمل 

للعمال دون اأي تاأخري.
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•• جنيف-وام:

املتحدة  العربية  االم����ارات  دول��ة  �ساركت 
318 ملجل�ض  يف االجتماع الثاين للدورة 
ادارة منظمة العمل الدولية الذي انعقد 
�سعادة  بح�سور  بجنيف  املنظمة  مقر  يف 
وزارة  وكيل  ال�سويدي  دميا�ض  بن  حميد 
ال��ع��م��ل امل�����س��اع��د ل�������س���وؤون ال��ع��م��ل وعبد 
البعثة  يف  امل�����س��ت�����س��ار  ف��خ��ف��اخ  ال��ل��ط��ي��ف 
املتحدة  االمم  ل����دى  ل���ل���دول���ة  ال���دائ���م���ة 

بجنيف.
امل�ساعد  العمل  وزارة  وكيل  �سعادة  وق��ال 
االجتماع  يف  امل�ساركة  ان  العمل  ل�سوؤون 
ت��ع��زي��ز مكانة  م��وا���س��ل��ة  اط�����ار  ت���اأت���ي يف 
الدولية  امل���ح���اف���ل  يف  ال����دول����ة  و���س��م��ع��ة 
ادارة  جمل�ض  ل���دى  ال��ف��اع��ل  وح�����س��وره��ا 
منظمة العمل الدولية الذي ان�سمت اليه 
الدولة باالنتخاب منذ العام 2011 عن 
فريق احلكومات ملجموعة دول غرب اآ�سيا 

واملحيط الهادي.
من  العديد  ناق�ض  االجتماع  ان  واأو���س��ح 

عمل  خطة  و�سع  اأبرزها  من  املو�سوعات 
ال�����س��ادرة عن  ال��ق��رارات  وب��رام��ج لتنفيذ 
الدولية  ال��ع��م��ل  ملنظمة   102 امل���وؤمت���ر 
ال����ذي اخ��ت��ت��م اع��م��ال��ه يف ال��ع�����س��ري��ن من 
ال�سهر اجلاري مب�ساركة وفد من الدولة 
ميثل احلكومة و ا�سحاب العمل و العمال 

برئا�سة معايل �سقر غبا�ض وزير العمل.
االجتماع  ان  اىل  ال�������س���وي���دي  واأ������س�����ار 
بالتنمية  املتعلقة  امل��وؤمت��ر  ق���رارات  تناول 
والوظائف  ال��ائ��ق  وال��ع��م��ل  امل�����س��ت��دام��ة 
اخل�سراء حيث جاءت بناء على تو�سيات 
ت�سمية  متت  التي  املعنية  اللجنة  اعدتها 
لها عن جمموعة  االم���ارات مقررا  دول��ة 

غرب ا�سيا و املحيط الهندي.
املنظمة  ادارة  جمل�ض  اجتماع  ناق�ض  كما 
الية تنفيذ قرارات املوؤمتر 102 املتعلقة 
اطراف  بت�سجيع احل��وار االجتماعي بني 
احلكومات  ت�سمل  ال��ت��ي  الثاثة  االن��ت��اج 
اط���ار  ال���ع���م���ال يف  و  ال��ع��م��ل  ا����س���ح���اب  و 
امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  ومب��ا  ال��ت��وازن 
ل��ه��ذه االط������راف ا���س��اف��ة اىل ال���ق���رارات 

ال�سياق  املتعلقة باحلماية االجتماعية يف 
التحديات  ظل  يف  خ�سو�سا  الدميغرايف 
التي �ستواجه ا�سواق العمل جراء تراجع 
افواج ال�سباب و تزايد افواج امل�سنني حيث 

يتوقع ان ي�سل عدد ال�سكان الذين تزيد 
اعمارهم على 65 عاما اىل مليار و ن�سف 

املليار بحلول العام 2050.
وا�ستعر�ض االجتماع نتائج جلنة املعايري 

اليه  م��ا تو�سلت  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ح��ي��ث مت 
معايري  متابعة  اهمية  حيث  من  اللجنة 
واال�سراف  وتطبيقها  ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل 

عليها ل�سمان التطبيق االمثل لها. 

•• اأبوظبي-الفجر:

�ساركت وزارة االقت�ساد يف املنتدى االقت�سادي الربتغايل 
ل�سبونة يف  الربتغالية  العا�سمة  اأقيم يف  الذي  العربي 
�سعادة  بح�سور   ،2013 يونيو   21-20 م��ن  ال��ف��رتة 
الربتغال  ل���دى  ال��دول��ة  �سفري  ال��ري�����س��ي  ن��ا���س��ر  �سقر 
و�سعادة عبداهلل اآل �سالح وكيل وزارة يف وزارة االقت�ساد 
ممثًا ملعايل املهند�ض �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير 
يف  يكمن  امل�ساركة  من  الهدف  اأن  اأك��د  حيث  االقت�ساد، 
البلدين  بني  والتجارية  االقت�سادية  العاقات  تعزيز 

واالرتقاء بها اإىل اآفاق اأرحب. 
العربي  الربتغايل-  االأول  االقت�سادي  املنتدى  حظي 
ال��ع��رب��ي��ة، وال���ذي يعترب  ال���دول  ال��ع��دي��د م��ن  مب�ساركة 

اأر�سية لتبادل التجارب وتعزيز التعاون االقت�سادي. 
ت��ن��ظ��م��ه غ���رف���ة التجارة  ال�����ذي  ال���ل���ق���اء،  وي��ع��ت��رب ه����ذا 
للم�ساركني  منا�سبة  العربية-الربتغالية،  وال�سناعة 
الدول  ب��ني  ب��ن��اء ع��اق��ات ج��ي��دة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  للتاأكيد 
االقت�سادي  التعاون  تعزيز  بهدف  والربتغال  العربية 

وال�سراكة والتبادل التجاري بني اجلانبني. 
واأكد معايل وزير االقت�ساد يف كلمة رئي�سية لدى افتتاح 
اأع��م��ال امل��ن��ت��دى األ��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن��ه ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل اآل 
العربي  الوطن  التي جتمع  العاقات  �سالح على عمق 
ودولة االإمارات مع جمهورية الربتغال والتي ر�سختها 
على  ع��دي��دة  وثقافية  وج��غ��راف��ي��ة  تاريخية  ارت��ب��اط��ات 

امتداد مئات ال�سنني. 
بني  االقت�سادية  العاقات  ب��اأن  �سالح  اآل  �سعادة  ون��وه 
حيث  متزايداً،  من��واً  ت�سهد  والربتغال  العربية  ال��دول 
 6.6 ح��وايل  اإىل  بينها  التجاري  التبادل  حجم  و�سل 
مليار دوالر عام 2012، �سكلت �سادرات الربتغال منها 

من  الربتغال  واردات  قيمة  بلغت  بينما  دوالر،  ملياري 
دولة  وا�ستحوذت  دوالر.  مليار   4.6 العربية  البلدان 
%6 من  امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م��ا ن�سبته  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات 

اإجمايل التجارة العربية الربتغالية. 
واأ�ساف اأن دولة االإمارات العربية املتحدة تعترب من اأهم 
ال�سركاء التجاريني للربتغال على م�ستوى دول جمل�ض 
التعاون اخلليجي، حيث حلت يف املركز الثاين خليجيا 
بعد ال�سعودية. و�سكلت جتارة االإمارات والربتغال غري 
التجارة  جم��م��ل  م��ن   %  24.8 ن�سبته  م��ا  النفطية 
جمل�ض  دول  م��ع  النفطية  غ��ري  الربتغالية  اخلارجية 
التعاون اخلليجي خال 2012، وا�ستحوذت االإمارات 
الربتغال  واردات  اإج��م��ايل  % من   15.5 على ح��وايل 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض  دول  من  النفطية  غري 
من   %  29.3 ن�سبته  وم���ا   ،2012 خ���ال  ال��ع��رب��ي��ة 
التعاون  دول جمل�ض  اإىل  ال��ربت��غ��ال  ���س��ادرات  اإج��م��ايل 

لدول اخلليج العربية خال 2012. 
موؤثر على  ب�سكل  انعك�ست  االأرق���ام  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
بلغ  فقد  البلدين  بني  اخلارجية  التجارة  حجم  تطور 
2012 ما يقرب من  التجارة اخلارجية يف عام  حجم 
بعام  % مقارنة   23 منو  مبعدل  دوالر  مليون   300
2011، ويف جانب ال�سادرات غري النفطية فقد حققت 
منواً بن�سبة 124 % مقارنة مع 2011 وو�سلت اإىل 

دوالر. مليون   38
االإماراتي  االقت�ساد  اأن  احل�سور  اأم��ام  �سالح  اآل  وق��ال 
نهايةالعام  م��ع  يحقق  اأن  يتوقع  اإيجابي  ب���اأداء  يتمتع 
كماميتلك   ،%  4.4 اإىل  ت�����س��ل  من���و  ن�����س��ب��ة  احل����ايل 
اإم��ك��ان��ي��ات ك��ب��رية وب��ي��ئ��ة اق��ت�����س��ادي��ة حم��ف��زه �ساعدته 
التجارية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اأك���رب  ا�ستقطاب  على 
�سيا�سة  اأن  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة،  والتكنولوجية  وال�سناعية 

يف  �ساهمت  الدولة  تنتهجها  التي  االقت�سادي  التنويع 
القطاعات  ك��اف��ة  يف  مبا�سرة  عاملية  ا���س��ت��ث��م��ارات  ج��ذب 

االقت�سادية ومنها ا�ستثمارات برتغالية. 
و�ساهمت ال�سركات االإماراتية وخا�سة طريان االإمارات 
على  �سواء  الدولتني  بني  والتوا�سل  التعاون  تعزيز  يف 
اأول  كونها  الب�سائع  �سحن  اأو  امل�سافرين  نقل  �سعيد 
رحلة  ت�سرّي  االأو���س��ط  ال�سرق  دول  م�ستوى  على  ناقلة 
مبا�سرة يومية من دبي اإىل مدينة ل�سبونة الربتغالية 

وذلك بدءاً من يوليو 2012. 
اجلانبني  ب��ني  القائمة  التعاون  اأوج���ه  �سالح  اآل  وب��ني 
اأن هناك العديد من فر�ض التعاون الواعدة  اإىل  الفتاً 
واال�ستثمارية  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�سعد  ع��ل��ى 
يف  واملعلومات  واخل���ربات  واملعرفة  التكنولوجيا  كنقل 

املتجددة،  الطاقة  قطاع  مثل  املتطورة  التقنيات  جمال 
واملاب�ض،  املن�سوجات  مثل  التقليدية  ال�سناعات  اأو 
وه��ن��ال��ك ف��ر���ض ك��ب��رية ل��ل��ت��ع��اون يف ق��ط��اع��ات البنى 
واخلدمات  اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  وال��ب��ن��اء،  التحتية 
التجزئة،  وال�سياحة،وجتارة   ، اجل��وي  والنقل   ، املالية 
ال�سغرية  ال�سركات  دور  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  واالت�����س��االت، 

واملتو�سطه. 
من جهة اأخرى، اأ�سار م�سوؤولون برتغاليون ح�سروا هذا 
اللقاء اإىل �سرورة اإعطاء دينامية للتعاون بني الربتغال 
التي  ال�سداقة  ع��اق��ات  اىل  بالنظر  العربية  وال���دول 
مر�سحة  العاقات  ه��ذه  اأن  موؤكدين  اجلانبني،  جتمع 
الأن تعرف تطورا خا�سة مع وجود اآفاق طموحة وواعدة 
اخلارجية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  اأك��د  جانبه،  م��ن  لتعزيزها.  
الربتغايل ال�سيد باولو بورتا�ض على االأهمية اخلا�سة 
التي يحظي بها العامل العربي بالن�سبة للربتغال التي 
املزيد من  اإىل ج��ذب  ال�سعبة  ال��ظ��روف  حتتاج يف ه��ذه 
اال�ستثمارات، موؤكدا اأن االأ�سواق العربية تعد اأولوية يف 

اإ�سرتاتيجية املقاوالت الربتغالية. 
اجلدير بالذكر ان املنتدى يتمحور حول و�سائل تطوير 
وت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات االق��ت�����س��ادي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة بني 
اال�ستثمار  مبناخ  والتعريف  العربية  وال��دول  الربتغل 
وال��ف��ر���ض امل��ت��اح��ة ل���دى ال��ط��رف��ني، ع��ل��ى اأن يخ�س�ض 
اليوم الثاين لاجتماعات الثنائية بني ممثلي ال�سركات 
مع  العربية  ال��دول  يف  االقت�سادية  لهيئات  وم�سوؤويل 
ومنها:  القطاعات  الربتغاليني، من خمتلف  نظرائهم 
االقت�سادي واملايل، الطاقة والطاقة املتجددة، ال�سياحة، 
واجللود  املن�سوجات  التكنولوجيا،  والتعمري،  االإن�ساء 
واالأغذية،  ال��زراع��ة  ال�سيدالنية،  املنتجات  واالأث�����اث، 

وقطاع التعدين.

�ملال و�لأعمال
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المارات ت�سارك يف اجتماعات جمل�ض ادارة منظمة العمل الدولية 

اآل �صالح: الرتغال �صريك اإ�صرتاتيجي مهم لدولة االإمارات 

وزارة القت�ساد ت�سارك يف املنتدى القت�سادي الربتغايل العربي

وزارة االقت�صاد تنظم ور�صة حول الك�صف على الرامج املقر�صنة 
جمعة فريوز: ال�ر�سة تاأتي يف �سياق املحافظة 

على البيئة التناف�سية الآمنة واجلذابة
•• اأبوظبي-الفجر: 

�سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االق��ت�����س��اد  ب����وزارة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة  نظمت 
الربامج  اإن��ت��اج  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  العاملية  ال�سركات  من  وه��ي  اأوتودي�سك 
على  الك�سف  بعنوان  تدريبية  عمل  ور�سة  العمرانية،  بالهند�سة  اخلا�سة 
الربامج املقر�سنة عن القانون االحتادي رقم )7( ل�سنة 2002م يف �ساأن 
اإدارة  مدير  ف��ريوز  جمعة  ال�سيد  واأك��د   . املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حقوق 
الرقابة التجارية يف وزارة االقت�ساد اأن هذه الور�سة تن�سجم مع توجيهات 
حكومتنا الر�سيدة باملحافظة على البيئة التناف�سية االآمنة واجلذابة التي 
االأجهزة  بني  التعاون  تعزيز  على  ال���وزارة  تعمل  حيث  ال��دول��ة،  بها  تتمتع 
الفكرية  امللكية  حل��ق��وق  امل��ال��ك��ة  وال�����س��رك��ات  املختلفة  الوطنية  ال��رق��اب��ي��ة 
وال�سناعية مبا يكفل احلد من جتاوزات منتهكي هذه احلقوق.  واأ�ساف اأن 
الوزارة داأبت وبتوجيهات من معايل املهند�ض �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
وزير االقت�ساد وبالتعاون مع ال�سركاء االإ�سرتاتيجيني يف القطاعني العام 
واخلا�ض على العمل لتمكني املمار�سات التجارية ال�سليمة وحماية امل�ستهلك 
وحقوق امللكية الفكرية، حيث حتر�ض على ت�سافر اجلهود وتن�سيق اخلطط 
والتوجهات لتحقيق هذا الهدف االإ�سرتاتيجي. ولفت اإىل اأن الوزارة تعمل 
على تعزيز التوا�سل مع كافة فئات املجتمع لن�سر التوعية بق�سايا امللكية 
واللقاءات  الندوات  وتنظيم  املختلفة  االإع��ام  و�سائل  خال  من  الفكرية 
وور�ض العمل.  وت�سمنت الور�سة العديد من اأوراق العمل املت�سلة بانتهاكات 
القر�سنة ومنها ورقة عمل ب�ساأن الربامج املقر�سنة التي يتم ا�ستخدامها 
بدون اأذن مالكها. يذكر اأنه ومع زيادة الطلب العاملي على امل�سنفات الفكرية 
من اأعمال ثقافية كاملو�سيقي واالأفام وكذلك االأعمال املهنية املتخ�س�سة 
مثل الربامج االلكرتونية، اأ�سبح من املحتم تكثيف اجلهود حلماية حقوق 

اأ�سحاب امل�سنفات باعتبارها اأ�سول تعود ملالكيها.

وزارة القت�ساد تنظم الي�م زيارة ل�فد جتاري كبري اىل تنزانيا وكينيا
•• اأبوظبي-وام:

ر�سمية  زي��ارة  االأح��د  اليوم  االقت�ساد  وزارة  تنظم 
نحو  ي�سم  كبري  جت���اري  ل��وف��د  ا�سبوعا  ت�ستغرق 
�سخ�سا ميثلون جهات حكومية و�سركات من   50
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ض م��ن خمتلف اإم����ارات 
تعزيز  بهدف  وكينيا  تنزانيا  م��ن  ك��ل  اإىل  ال��دول��ة 
يف  معهما  امل�سرتكة  التجارية  العاقات  وتطوير 
اأمام  افريقيا  �سرق  دول  اأ�سواق  لفتح  �سعيها  اإط��ار 
البعثة  وت�ستهل  االم��ارات��ي��ة.  واملنتجات  الب�سائع 
التجارية التي يراأ�سها �سعادة عبد اهلل بن اأحمد اآل 
�سالح وكيل وزارة � قطاع التجارة اخلارجية بوزارة 
االقت�ساد جدول اأعمالها بزيارة ملدينة دار ال�سام 
زي��ارة للعا�سمة  اأي��ام تليها  يف تنزانيا متتد ثاثة 
ملدة  احل���ايل  ال�سهر  م��ن   26 يف  ن��ريوب��ي  الكينية 
اأرب���ع���ة اأي������ام. وي�����س��م ال���وف���د مم��ث��ل��ني ع���ن جهات 
يف  االإقت�سادية  التنمية  دائ��رة  بينها  من  حكومية 
التابعة  ال�سادرات  لتنمية  دبي  وموؤ�س�سة  اأبوظبي 
دبي  وم��رك��ز  دب��ي  يف  االإقت�سادية  التنمية  ل��دائ��رة 
التجاري العاملي باالإ�سافة اإىل ممثلني عن �سركات 
مبختلف  يف  تعمل  واخلا�ض  العام  القطاعني  من 
واخلدمات  والنقل  االإن�����س��اءات  فيها  مبا  قطاعات 
املياه  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وال���ط���اق���ة وال���ن���ف���ط وت��ن��ق��ي��ة 
والبيع  واملا�ض  البناء  وم��واد  الغذائية  وال�سناعات 
بالتجزئة. وقال معايل املهند�ض �سلطان بن �سعيد 
امل��ن�����س��وري وزي����ر االق��ت�����س��اد يف ت�����س��ري��ح �سحايف 
الزيارة  ه��ذه  اأن  اليوم  وام  االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  �سياق حر�ض  تندرج يف 
اقت�سادية متينة مع دول �سرق  بناء عاقات  على 
جتاريا  �سريكا  تعتربها  ال��ت��ي  االإف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة 
اال�ستثمارية  بالفر�ض  زاخ��رة  وبيئة  ا�سرتاتيجيا 
املجزية. واأكد معاليه اأن هذه اخلطوة تعك�ض ما مت 
بخ�سو�ض  �سابقة  اجتماعات  خال  عليه  االتفاق 
اجلانبني  بني  الر�سمية  وال��زي��ارات  الوفود  تبادل 
اال�ستثمارية  ال��ف��ر���ض  ع��ل��ى  ك��ث��ب  ع���ن  ل��ل��ت��ع��رف 
اال�ستفادة  اإىل  االإفريقية  ال��دول  داعيا   .. املتاحة 

م��ن ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم ال���ذي اأح���رزت���ه ال���دول���ة يف 
تدعيم اقت�ساداتها ومن التجارب واخلربات التي 
يف  االإماراتيون  وامل�ستثمرون  ال�سركات  بها  تتمتع 
تخطيط وتنفيذ م�ساريع البنى التحتية وامل�سايع 
االإمن��ائ��ي��ة يف ال��ق��ارة ال�����س��م��راء. وم��ن جانبه لفت 
ت�سريح  يف  �سالح  اآل  اأح��م��د  ب��ن  اهلل  عبد  ���س��ع��ادة 
املن�سودة  االقت�سادية  العاقة  اأن  اإىل  له  �سحايف 
اأفريقيا  �سرق  ودول  عموما  االإفريقية  ال��دول  مع 
اأن تنتقل اإىل مرحلة اأخرى واآفاق  خ�سو�سا البد 
متجددة ال ترتكز فقط على التجارة النفطية بل 
اقت�سادية  وجم��االت  قطاعات  لت�سمل  تتجاوزها 
حيوية اأخرى من اأبرزها البنى التحتية و�سناعات 
االأغ���ذي���ة وال����زراع����ة. و����س���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���دور 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  تلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي 
بالن�سبة للقارة االإفريقية ب�سفتها اأحد اأهم اأ�سواق 
ال��ت�����س��دي��ر واال����س���ت���رياد ل��ت��ل��ك ال�����دول.. مو�سحا 
االآمن  امل��اذ  ه��ي  املقابل  يف  االأفريقية  ال��ق��ارة  اأن 
واال�ستثمار االأمثل مل�ساريع امل�ستقبل وال�سمانة يف 
مواجهة حتديات االأمن الغذائي واملائي. واأ�سار اآل 
�سالح اإىل اأهمية املوقع اجلغرايف لدولة االمارات 
وما يتوفر فيها من خدمات لوج�ستية عاملية وبنية 
حت��ت��ي��ة ح��دي��ث��ة جت��ع��ل م��ن��ه��ا ح��ل��ق��ة و���س��ل وربط 
تعداد  ي��ق��ارب  التي   � االفريقية  ال��ق��ارة  ب��ني  مهمة 
وعقدت  العامل.  دول  وبقية   � ن�سمة  مليار  �سكانها 
تن�سيقيا  اجتماعا  ال��ي��وم  دب��ي  يف  االإقت�ساد  وزارة 
وكينيا  تنزانيا  ل��زي��ارة  للتح�سري  الوفد  الأع�ساء 
وبرنامج  ال��زي��ارة  تفا�سيل  على  االإط����اع  تخلله 
اإىل  البعثة  تت�سمنها  التي  والفاعليات  اللقاءات 
كا  يف  رئي�سة  ملحطات  امليدانية  ال��زي��ارات  جانب 
عبدي  حممد  �سعادة  االإجتماع  وح�سر  البلدين. 
جيللو �سفري جمهورية كينيا لدى دولة االإمارات 
حيث قدم عر�سا �سرح فيه الفر�ض االإ�ستثمارية يف 
واأهمية  ب��اده  يف  االإقت�سادية  القطاعات  خمتلف 
دعم ال�سراكة التجارية بني البلدين .. الفتا اإىل اأن 
احلد الأدنى الأرباح اأي م�سروع اإ�ستثماري ناجح يف 
باده ال تقل ن�سبته عن 25 يف املائة �سنويا. واأكد 

�سعادة جيلو يف مقابلة مع وكالة اأنباء االإمارات اليوم 
اأهمية زيارة الوفد االإماراتي لباده كونها ت�سب 
واالإقت�سادية  ال�سيا�سية  العاقات  دع��م  خانة  يف 
وال�سياحية بني �سعبي البلدين ال�سديقني اللذين 
تربطهما و�سائج اأخوية وعاقات اإجتماعية متتد 
الأك��ر م��ن األ��ف ع��ام. وذك��ر اأن االإم����ارات العربية 
اأكرب  االأول من بني  املركز  ت��زال حتتل  ال  املتحدة 
�سنوات  خم�ض  منذ  كينيا  مع  التجاريني  ال�سركاء 
دولة  تتبواأها  التي  املتميزة  املكانة  اإىل  ي�سري  مما 

االإمارات يف االإقت�ساد الكيني.
وك�سف ال�سفري جيلو عن اأن رحات الطريان بني 
البلدين �سرتتفع من 35 رحلة ا�سبوعيا حاليا اإىل 
40 رحلة ا�سبوعيا اإعتبارا من الثاين من ال�سهر 
املقبل بعد اأن تد�سن طريان االإحت��اد اأربع رحات 

اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ا�سبوعيا  ون��ريوب��ي  اأب��وظ��ب��ي  ب��ني 
اإفتتاح ف��اي دب��ي خط ج��وي بني دب��ي والعا�سمة 
ال��ن��ريوب��ي��ة اإىل ج��ان��ب رح���ات ط���ريان االإم����ارات 
و�سركة اخلطوط النريوبية القائمة بني البلدين. 
العاقات  دع���م  اإىل  تطلع  ب���اده  اأن  ع��ل��ى  و���س��دد 
امل�ستويات  االإم���ارات على جميع  دول��ة  املتميزة مع 
اإحياء  واالج��ت��م��اع��ي��ة  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
البلدين  �سعبي  ب��ني  امل�����س��رتك  ال��ق��دمي  ل��ل��ت��اري��خ 

ال�سديقني. 
ال��زع��اب��ي مدير  نا�سر  اأو���س��ح حممد  وم��ن جهته 
اأن كينيا  اإدارة الرتويج التجاري يف ت�سريح ل� وام 
وت��ن��زان��ي��ا ت��ع��دان م��ن االأ����س���واق احل��ي��وي��ة الواعدة 
التجارية  الفر�ض  تتوفر  حيث  افريقيا  �سرق  يف 
امل�سنعة  واملنتجات  ال�سلع  لت�سريف  واال�ستثمارية 

�سرق  اإىل  ت�����س��دي��ره��ا  امل��ع��اد  اأو  االإم������ارات  ب��دول��ة 
القارة االفريقية ي�ساعدها على ذلك ما تتمتع به 
اىل  باال�سافة  ن�سبيا  كبرية  ا�ستهاكية  �سوق  من 
املجاورة مثل بوروندي  املهمة  اال�سواق  قربها من 
ورواندا وزامبيا. وت�سري اآخر االإح�ساءات الر�سمية 
ب�����س��اأن ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ب���ني دول����ة االإم������ارات 
�سكانها  عدد  يبلغ  التي   � وتنزانيا  املتحدة  العربية 
الواردات  اأن قيمة  اإىل   � 48.3 مليون ن�سمة  نحو 
االإماراتية و�سلت اإىل مليار و/128 مليون دوالر 
تنزانيا  اإىل  ال��دول��ة  ���س��ادرات  اإج��م��ايل  قيمة  وبلغ 
وذلك خال ال�سهور الت�سعة  دوالر  مليون   290
التجارة  هيكل  وب���ني  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  م��ن  االأوىل 
املتحدة وتنزانيا  العربية  االإم��ارات  اخلارجية بني 
املرتبة  يف  ج�����اءت  االأخ������رية  اأن   2011 ع����ام  يف 

التجارة  حلجم  الن�سبية  لاأهمية  بالن�سبة   32
اخلارجية للدولة مع العامل بقيمة مليار و/559 
مليون دوالر. واأظهر اأن تنزانيا احتلت املرتبة 32 
االإمارات  لدولة  امل�سدرة  ال��دول  الأهمية  بالن�سبة 
املرتبة  يف  وج���اءت  دوالر  مليون   963.7 بقيمة 
46 بالن�سبة الأهمية الدول امل�ستوردة من الدولة 
 ./2011 ع���ام  يف  دوالر  م��ل��ي��ون   80.9 ب��ق��ي��م��ة 
لتنزانيا  االج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  قيمة  اأن  يذكر 
املا�سي  ال��ع��ام  يف  دوالر  مليار   73.5 ح���وايل  بلغ 
بزيادة ن�سبتها 6.5 يف املائة مقارنة بعام 2011 
املائة  27.1 يف  ن�سبته  ما  الزراعة منها  �سكلت  اإذ 
يف   48.7 واخل��دم��ات  املائة  يف   24.1 وال�سناعة 
العام  خ��ال  �سادراتهاا  قيمة  و�سلت  بينما  املائة 
اآخر  بينت  املا�سي نحو خم�سة مليارت دوالر. كما 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  ح��ول  الر�سمية  االإح�����س��اءات 
� التي ي�سل  بني االإم��ارات العربية املتحدة وكينيا 
قيمة  ارتفاع   � ن�سمة  مليون   44 اإىل  �سكانها  عدد 
335 مليون  اإىل نحو  ال��دول��ة  اج��م��ايل ���س��ادرات 
176 مليون  اإىل  دوالر وانخفا�ض قيمة وارداتها 
العام  م��ن  االأوىل  الت�سعة  ال�����س��ه��ور  خ���ال  دوالر 
بالن�سبة   47 امل��رت��ب��ة  يف  كينيا  وج����اءت  امل��ا���س��ي. 
لاأهمية الن�سبية حلجم التجارة اخلارجية لدولة 
االإم��ارات مع العامل بقيمة 680.5 مليون دوالر 
 72 امل��رت��ب��ة  كينيا  اح��ت��ل��ت  فيما   2011 ع���ام  يف 
االإمارات  لدولة  امل�سدرة  ال��دول  الأهمية  بالن�سبة 
بقيمة 165.1 مليون دوالر. ومن اال�سباب التي 
ت�ستدعي اال�ستثمار يف كينيا توفر جمموعة جيدة 
من املعاهدات ال�سريبية وحماية اال�ستثمار ووجود 
قوى عاملة مثقفة وموؤهلة واقت�ساد حر بالكامل 
واالحتاد  املنطقة  داخ���ل  اال���س��واق  تنقل  و�سهولة 
االأوروبي باالإ�سافة اإىل قطاع خا�ض حملي واأجنبي 
متطور. وترتكز القطاعات الواعدة لا�ستثمار يف 
والعقارات  الغذائية  وال�سناعات  الزراعة  يف  كينيا 
ومواد البناء وال�سناعات التحويلية ال�سغرية اإىل 
ثالث  يعد  الذي  وال�سيافة  ال�سياحة  قطاع  جانب 

اأكرب م�سدر للعمات االأجنبية يف كينيا.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173519      بتاريخ :2012/05/13  
با�س��م : البجاري هولدينجز ليمتد

وعنوانه:  �ض ب: 957 ، اوف�سور انكوربوري�سنز �سنرت ، روود تاون ، تورتوال ، جزر العذراء الربيطانية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات جتميع ت�سكيلة من املنتجات مل�سلحة االآخرين وذلك من اجل متكينهم من معاينتها و�سرائها ب�سهولة عند احلاجة من متاجر البيع باجلملة ومتاجر 
خا�سات   ، وال�سيد  الدواجن  وحل��وم  واالأ�سماك  اللحوم  ؛  ملنتجات  النقل(  خدمة  )ع��دا  االنرتنت  طريق  وعن  بالربيد  الطلب  طريق  وعن  بالتجزئة  البيع 
اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة،هام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون 
التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر  ال�ساحلة لاأكل. القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ 
واحللويات؛ احللويات املثلجة ع�سل النحل والع�سل االأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛الثلج، الِغال 
واملنتجات الزراعية، ومنتجات الب�ساتني والغابات، احليوانات احلية، الفواكه واخل�سروات الطازجة،  البذور والنباتات والزهور الطبيعية،املواد الغذائية اخلا�سة 
باحليوانات، ال�سعري املنبت )امللت(، اأجهزة لاإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية واإمداد املياه واالأغرا�ض ال�سحية. املعادن 
النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة. 
امل�ستعملة يف  الل�سق  القرطا�سية؛ مواد  ؛  الفوتوغرافية  ال�سور  الكتب؛  املطبوعات ؛ مواد جتليد  ؛  امل��واد  امل�سنوعة من هذه  املقوى واملنتجات  وال��ورق  ال��ورق 
القرطا�سية اأو لغايات منزلية ؛ ومواد الفنانني ؛ فرا�سي الدهان اأو التلوين ؛ االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ؛ مواد التوجيه والتدري�ض )عدا 
االأجهزة( ؛ مواد التغليف البا�ستيكية؛ حروف الطباعة ؛ الكلي�سيهات (الرا�سمات) ، اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد، 
جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة، ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية ، املظات وال�سما�سي والع�سي، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج. االأجهزة واالأدوات العلمية 
)االإ�سراف(  واملراقبة  واالإ�سارة  والقيا�ض  الوزن  واأدوات  الب�سرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملاحية 
واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال  اأو ن�سخ ال�سوت اأو 
ال�سور، حامات بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، اأقرا�ض مدجمة، اأقرا�ض فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛  اآليات لاأجهزة التي 
تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق. م�ستح�سرات تبيي�ض 
االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املاب�ض، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور  وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان. اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�سجرة عيد املياد.
الواق�عة بالفئة: 35  

الكلمة الاتينية al bogari مكتوبة بخط مميز يف اجلزء اال�سفل من خلفية رباعية داكنة.
اال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من 
تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 57609
با�س��م: �ض. عبدالرحمن وحممدالعبد العزيز ال�سعان  

وعنوانه: �ض.ب 1620 الريا�ض 11441 اململكة العربية ال�سعودية
وامل�سجلة حتت رقم : )47981(  بتاريخ:   : 2004/08/04م     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/13م  وحتى تاريخ :   2023/12/13م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بن�سر التعديات املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل  العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم :  156355 بتاريخ:2011/04/26م
امل�سجلة حتت رقم : 162812  بتاريخ:2012/01/11م                 

با�س��م: ذا رويال كومونويلث �سو�سيتي فور ذي بايند
وعنوانه: جرو�سفينور هول، بولنور روود ، هايوارد�ض هيث ، وي�ست �سو�سيك�ض ، اآر اأت�ض16 4 بي اك�ض – اململكة 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات جمع التربعات اخلريية ، ا�ستثمار االموال ، ادارة االموال )مالية( ، الرتتيبات املالية لت�سهيل وتي�سري 
الدفع لاعمال اخلريية ، خدمات بطاقات االئتمان ، االدارة املالية .

الواق�عة بالفئة:36
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )112( – )2011/11/29 م (

التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- �سطب اخلدمات: خدمات بطاقات االئتمان

وتكون املنتجات بعد ال�سطب كالتايل:
خدمات جمع التربعات اخلريية ، ا�ستثمار االموال ، ادارة االموال )مالية( ، الرتتيبات املالية لت�سهيل وتي�سري 

الدفع لاعمال اخلريية ، االدارة املالية .
الواقعة بالفئة:)36(

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 56877
با�س��م: �ض. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: - جبل علي �ض. ب . 61344- دبي - االمارات العربية املتحدة   
وامل�سجلة حتت رقم : )51598(  بتاريخ:   2005/03/01م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/11/02م  حتى تاريخ 2023/11/02م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 56313
با�س��م: �ض. اوبل �سبي�سال فييكالز جي ام بي ات�ض.    

اأملانيا.        رو�سلزهامي،   65428 وعنوانه: مينزر �سرتا�ض )ادم اوبل ايه جي – ام55( 
وامل�سجلة حتت رقم : )48288(  بتاريخ:   : 2004/08/15م  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/10/05م  وحتى تاريخ :   2023/10/05م   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173522       بتاريخ :2012/05/13  
با�س��م : العني القاب�سة ذ م م

وعنوانه:  �ض ب: 6755 ، ابوظبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي ، ا�ست�سارات االعمال املهنية ، تقدمي ا�ست�سارات عن ادارة وتنظيم 
االعمال ، امل�ساعدة يف ادارة االعمال ،ادارة اعمال امل�سروعات الزراعية ، ا�ست�سارات ادارة االعمال ، خدمات امل�سورة 
يف ادارة االعمال ، ادارة االعمال املتعلقة بامل�سروعات التجارية وتا�سي�سها ، ادارة االعمال املتعلقة بامل�سروعات 
ال�سناعية وتا�سي�سها ، )خدمات ادارية يف حدود وقوعها بالفئة املذكورة( ، خدمات الدعاية واالعان، جميعها 

املت�سمنة بالفئة املذكورة وغري املت�سمنة بالفئات االخرى(.
الواق�عة بالفئة: 36   

الكلمات الاتينيةholdIng   al aIn مكتوبة بخط مميز وكتب حرف i من كا الكلمتني دون نقطة وبني 
الكلمتني ر�سم �سكل مثلث زاويته القائمة جهة الي�سار وترتفع كلمة  holdIngاىل االعلى قليا عن كلمة 
al aIn ومن اال�سفل كتبت الكلمات العربية العني القاب�سة بطريقة مميزة وبينها ر�سم �سكل مثلث زاويته 

القائمة جهة اليمني وترتفع كلمة القاب�سة قليا اىل االعلى عن كلمة العني واجلميع بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 57611
با�س��م: �ض. عبدالرحمن وحممدالعبد العزيز ال�سعان  

وعنوانه: �ض.ب 1620 الريا�ض 11441 اململكة العربية ال�سعودية
وامل�سجلة حتت رقم : )49899(  بتاريخ:   : 2004/12/29م     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/13م  وحتى تاريخ :   2023/12/13م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :179052    بتاريخ :2012/09/09  
با�س��م : ال�سيد/ علي ا�سغر معزعلي 

وعنوانه:  �ض ب: 39585 ، دبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واالأغرا�ض  املياه  واإم���داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  ل��اإن��ارة  اأجهزة 
ال�سحية .

الواق�عة بالفئة:  11  
 M العليا حلرف  الي�سار من اجلهة  ناحية  ور�سم  العري�ض  باخلط  MONOVENT مكتوبة  العبارة 

�سكل خم�سة خطوط مر�سو�سة بطريقة مميزة بحيث متثل �سكل ال�سعاع واجلميع بطريقة مميزة.
 اال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 57331
با�س��م: �ض. ريكيت بنكيزر ارابيا )م م ح (  

وعنوانه: �ض.ب. 61344 املنطقة احلرة - جبل علي - دبي - االمارات العربية املتحدة   
وامل�سجلة حتت رقم : )49478(  بتاريخ:   2004/11/29م

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/01م  حتى تاريخ 2023/12/01م 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 56690
با�س��م: �ض. كوجليت - باملوليف كومبني

وعنوانه: 300 بارك افينيو، نيويورك، والية نيويورك، الواليات املتحدة االمريكية   
وامل�سجلة حتت رقم : )48366(  بتاريخ:   : 2004/09/07م 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/10/22م   وحتى تاريخ :   2023/10/22م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173523      بتاريخ :2012/05/13  
با�س��م : العني القاب�سة ذ م م

وعنوانه:  �ض ب: 6755 ، ابوظبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي ، ا�ست�سارات االعمال املهنية ، تقدمي ا�ست�سارات عن ادارة وتنظيم 
االعمال ، امل�ساعدة يف ادارة االعمال ،ادارة اعمال امل�سروعات الزراعية ، ا�ست�سارات ادارة االعمال ، خدمات امل�سورة 
يف ادارة االعمال ، ادارة االعمال املتعلقة بامل�سروعات التجارية وتا�سي�سها ، ادارة االعمال املتعلقة بامل�سروعات 
ال�سناعية وتا�سي�سها ، )خدمات ادارية يف حدود وقوعها بالفئة املذكورة( ، خدمات الدعاية واالعان، جميعها 

املت�سمنة بالفئة املذكورة وغري املت�سمنة بالفئات االخرى(.  
الواق�عة بالفئة: 35    

الكلمات الاتينيةholdIng   al aIn مكتوبة بخط مميز وكتب حرف i من كا الكلمتني دون نقطة وبني 
الكلمتني ر�سم �سكل مثلث زاويته القائمة جهة الي�سار وترتفع كلمة  holdIngاىل االعلى قليا عن كلمة 
al aIn ومن اال�سفل كتبت الكلمات العربية العني القاب�سة بطريقة مميزة وبينها ر�سم �سكل مثلث زاويته 

القائمة جهة اليمني وترتفع كلمة القاب�سة قليا اىل االعلى عن كلمة العني واجلميع بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 57612
با�س��م: �ض. عبدالرحمن وحممدالعبد العزيز ال�سعان  

وعنوانه: �ض.ب 1620 الريا�ض 11441 اململكة العربية ال�سعودية
وامل�سجلة حتت رقم : )47980(  بتاريخ:   : 2004/08/04م     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/13م  وحتى تاريخ :   2023/12/13م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :173436    بتاريخ :2012/05/10   
با�س��م : ال�سيد/ مايكل جورج ديني�ض 

وعنوانه:  �ض ب: 71857 ، دبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ، خا�سات اللحم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هام 
)جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة 

لاأكل. .
 الواق�عة بالفئة:  29  

الكلمة ادمريالز ومن ا�سفلها الكلمة الاتينية ADMIRALS ور�سم با�سفلها �سكل تقريبي لطائر فاردا 
جناحيه ويغطي بطرف اجلناح االمين احلرف االو�سط A من كلمة ADMIRALS ليكمله من منت�سفه 

وكتبت كلمات العامة باللون االزرق ور�سمة الطائر باللون الرمادي الفاحت والكل بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 57607
با�س��م: �ض. عبدالرحمن وحممدالعبد العزيز ال�سعان  

وعنوانه: �ض.ب 1620 الريا�ض 11441 اململكة العربية ال�سعودية
وامل�سجلة حتت رقم : )47983(  بتاريخ:   : 2004/08/04م     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/13م  وحتى تاريخ :   2023/12/13م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 56691
با�س��م: �ض. كوجليت - باملوليف كومبني

وعنوانه: 300 بارك افينيو، نيويورك، والية نيويورك، الواليات املتحدة االمريكية   
وامل�سجلة حتت رقم : )47629(  بتاريخ:   : 2004/07/04م 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/10/22م   وحتى تاريخ :   2023/10/22م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 173439      بتاريخ :2012/05/10  
با�س��م : العني لا�ستثمارات التعليمية ذ.م.م

وعنوانه:  �ض ب: 6755 ، ابوظبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�سطة الريا�سية  والثقافية.
الواق�عة بالفئة: 41    

دون  الكلمتني  i من كا  الاتينيةeducatIonal  al aIn مكتوبة بخط مميز وكتب حرف  الكلمات 
نقطة وبني الكلمتني ر�سم �سكل مثلث زاويته القائمة جهة الي�سار وترتفع كلمة educatIonal اىل االعلى 
التعليمية بطريقة مميزة وبينها ر�سم  al aIn ومن اال�سفل كتبت الكلمات العربية العني  قليا عن كلمة 
�سكل مثلث زاويته القائمة جهة اليمني وترتفع كلمة التعليمية قليا اىل االعلى عن كلمة العني واجلميع 

بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 57613
با�س��م: �ض. عبدالرحمن وحممدالعبد العزيز ال�سعان  

وعنوانه: �ض.ب 1620 الريا�ض 11441 اململكة العربية ال�سعودية
وامل�سجلة حتت رقم : )47979(  بتاريخ:   : 2004/08/04م     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/13م  وحتى تاريخ :   2023/12/13م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :173164     بتاريخ :2012/05/06   
با�س��م : �سانتهوم هولدينجز ليمتد

ت���ورت���وال- اجل���زر العذراء   ، ت���اون  ���س��وي��ت 6 وي��ك��ه��ام��ز ك���اي 1 ، ���ض ب: 3085 ، روود   ، وع��ن��وان��ه:  م��ل م���ول 
الربيطانية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، اأخ��رى  ال��واردة يف فئات  امل��واد غري  امل�سنوعة من هذه  املقلدة واملنتجات  املدبوغة  املدبوغة واجللود  اجللود 
ال�سياط  ، املظات وال�سما�سي والع�سي،  ال�سفرية  ال�سناديق واحلقائب   ، املدبوغة  اأو  جلود احليوانات اخلام 

واأطقم احليوانات وال�سروج.
الواق�عة بالفئة:  18  

اليمنى  باجلهة  نبات  وريقة  �سكل  ور�سمت  مميزة  بطريقة  مكتوبة   eco – neutral الاتينية  العبارة 
للطرف العلوي من حرف  t وهي ممتدة اىل االعلى يف ميان ب�سيط جلهة اليمني والكل بطريقة مميزة .

اال�س��رتاطات:  دون �سرط .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 57608
با�س��م: �ض. عبدالرحمن وحممدالعبد العزيز ال�سعان  

وعنوانه: �ض.ب 1620 الريا�ض 11441 اململكة العربية ال�سعودية
وامل�سجلة حتت رقم : )47982(  بتاريخ:   : 2004/08/04م     

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/12/13م  وحتى تاريخ :   2023/12/13م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 �سما�ض للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 56692
با�س��م: �ض. كوجليت - باملوليف كومبني

وعنوانه: 300 بارك افينيو، نيويورك، والية نيويورك، الواليات املتحدة االمريكية   
وامل�سجلة حتت رقم : )47613(  بتاريخ:   : 2004/07/04م 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2013/10/22م   وحتى تاريخ :   2023/10/22م  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825



•• ال�صارقة-الفجر: 

اأ�سرع  اأحد  املتحد  العربي  البنك  ح�سل 
اأف�سل  جائزة  على  من��واً،  الدولة  بنوك 
امل�سرفية  اخل����دم����ات  يف  حم��ل��ي  ب��ن��ك 
ال�سناعة  جوائز  �سمن  وذل��ك  ل��اأف��راد 
التي   2013 ل��ع��ام  وامل�����س��رف��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
االأو�سط  ال�����س��رق  ب��ان��ك��ر  جم��ل��ة  تقيمها 
امل���رم���وق���ة. وق����د ت�����س��ل��م اجل����ائ����زة توم 
رئي�ض  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  �سميث 
لاأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  جمموعة 
اجلوائز  توزيع  حفل  يف  وذل��ك  بالبنك، 

الذي اأقيم موؤخراً يف اأبراج االإمارات. 
مالية  موؤ�س�سة   200 ق��راب��ة  اأن  ي��ذك��ر 
وم�سرفية دخلت املناف�سة للح�سول على 
ولكن  فئة،   55 اإح��دى اجلوائز، �سمن 
تكونت  واحليادية  للم�سداقية  �سماناً 
جلنة حتكيم من خرباء املال واالأعمال، 
والذين ا�ستقبلوا اآراء الكثريين بالدولة 
ومن ثم وقع االختيار على الفائزين. مت 
املتحد ب�سكل عام  العربي  البنك  تكرمي 
بالو�سع  يتعلق  فيما  الرائع  اأداءه  على 
امل��ب��ت��ك��رة، واخلدمات  امل���ايل، وامل��ن��ت��ج��ات 

الراقية املقدمة للعماء. 
الفوز  ه���ذا  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���ض  ويف 
التنفيذي  الرئي�ض  تروبريدج  بول  قال 
للبنك العربي املتحد: اإن ح�سول البنك 
يعزز  اجلائزة  ه��ذه  على  املتحد  العربي 
مكانتنا بو�سفنا اأ�سرع البنوك االقليمية 
منواً، وحتقق ذلك يف االأداء املايل للبنك 
يف عام 2012 والربع االأول من 2013 
حيث حققنا �سايف اأرباح و�سلت ل�120 
نتخطى  اأن  املتوقع  وم��ن  دره��م  مليون 
العام اجل��اري بف�سل  الرقم خال  هذا 
االأداء املتميز لق�سم اخلدمات امل�سرفية 
اخلدمات  اأف�سل  يقدم  وال��ذي  لاأفراد 
بالدولة على مدار  نعمل  اإننا  للعماء. 
تعزيز  ون�ساهم يف  عاماً،   38 اأك��ر من 
اقت�ساد الوطني كما اأن اأكر من ن�سف 
ع��م��اءن��ا اجل���دد م��ن امل��واط��ن��ني. ومن 
ج��ان��ب اآخ����ر ف����اإن حت��ال��ف��ن��ا م���ع البنك 
ي�ساهم  اأن  املتوقع  م��ن  قطر  ال��ت��ج��اري 
العام  بعد  ملا  النجاح  رحلة  ا�ستمرار  يف 

اجلاري. 
ف��ي��م��ا ����س���رح اأك������د ت�����وم ���س��م��ي��ث نائب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����ض جمموعة  ال��رئ��ي�����ض 

بالبنك  ل���اأف���راد  امل�سرفية  اخل��دم��ات 
احل�سول  ي�سرنا  قائًا:  املتحد  العربي 
لي�ض تكرمياً  ف��ه��ي  ه���ذه اجل��ائ��زة  ع��ل��ى 
لنا من قبل قطاع ال�سريفة، بل تاأكيداً 
من  منتجاتنا  به  حتظى  ما  م��دى  على 
قبول لدى العماء. اإنه تقدير لنا على 

كما  اأولوياتنا،  راأ���ض  على  العميل  و�سع 
يف  اال�ستمرار  على  ت�سجعنا  اجلائزة  اأن 
تقدمي االأف�سل وبناءاً على احتياجاتهم 

املالية. 
وختم �سميث قائًا: اإن عرو�سنا املتميزة 
واملتنوعة والتي نطرحها من حني الآخر 

وقدرتنا  بنا،  البنك  عماء  ثقة  ع��ززت 
على تقدمي االأف�سل دوماً من منتجات 
فاإننا  جانبنا  وم��ن  وخ��دم��ات.  وعرو�ض 
ح��ري�����س��ون ع��ل��ى و���س��ع م��ع��اي��ري جودة 
عالية حال تفكرينا يف تقدمي اأية خدمة 

جديدة، حتى تلبي رغبات العماء. 

�ملال و�لأعمال
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البنك العربي املتحد يح�سل على جائزة اأف�سل بنك حملي
 يف اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

رغم االأزمات والتقلبات وال�صغوط املالية التي ي�صهدها العامل

المارات عززت مكانتها كالعب رئي�سي يف اخلريطة القت�سادية العاملية بح�س�ر ق�ي متميز 

الإمارات ت�سعد مرتبتني لتحتل 
املركز اخلام�ض يف قائمة الع�سرين

•• دبي-وام:

احتلت دولة االمارات املركز اخلام�ض يف ت�سنيف موؤ�سر اأيه تي كريين لنمو 
جتارة التجزئة لعام 2013 فيما احتلت الكويت املرتبة التا�سعة واململكة 
17..وذلك  املرتبة  يف  عمان  و�سلطنة   16 املرتبة  يف  ال�سعودية  العربية 
وفقا لبيان تلقته وام ام�ض. وعلى ال�سعيد العاملي ال تزال الربازيل تتقدم 
الت�سنيف لل�سنة الثالثة على التوايل كما حافظت ت�سيلي على املركز الثاين 
فيما �سعدت اأوروغواي اإىل املرتبة الثالثة وذلك وفقا ل�سركة اال�ست�سارات 

االإدارية العاملية اأيه تي كريين.

•• ابوظبي-وام:

االزدهار  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  حققت 
للوطن  االج���ت���م���اع���ي  وال�����رخ�����اء  االق����ت���������س����ادي 
يف  رئي�سي  ك��اع��ب  مكانتها  وع����ززت  وامل��واط��ن��ني 
اخل��ري��ط��ة االق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��ح�����س��ور قوي 
املالية  متميز رغم االأزمات والتقلبات وال�سغوط 
ال��ت��ي ي�سهدها ال��ع��امل. وح��ل��ت دول���ة االإم����ارات يف 
املايل  اال�ستقرار  عامليا يف معيار  املرتبة اخلام�سة 
ال��ع��امل��ي للتنمية  امل��ن��ت��دى االق��ت�����س��ادي  يف م��وؤ���س��ر 
يف  اأي�����س��ا  �سنفها  وال���ذي   2011 للعام  العاملية 
امل��رت��ب��ة اخل��ام�����س��ة وال��ع�����س��ري��ن م���ن ب���ني اأف�سل 
االأنظمة املالية يف العامل.. و�سجلت املرتبة االأوىل 
متكني  تقرير  يف  عامليا  ع�سرة  والتا�سعة  عربيا 
اأ�سدره  ال����ذي   2012 ل��ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
دولة   132 و�سمل  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��ادي  امل��ن��ت��دى 
اأي�سا من بني الدول  االإم���ارات  و�سنف فيه دول��ة 
الع�سر االأوائل يف جمال كفاءة اإجراءات اال�سترياد 
والت�سدير واالأمن املادي. وتقدمت االإم��ارات اإىل 
املرتبة االأوىل عربيا وال�26 عامليا من بني 183 
 2013 للعام  االأع��م��ال  ممار�سة  تقرير  يف  دول��ة 
الذي اأ�سدره البنك الدويل يف نهاية �سهر اأكتوبر 
2012 وتبواأت املركز الرابع والع�سرين عامليا يف 
جمال التناف�سية وفقا لتقرير املنتدى االقت�سادي 
 144 �سمل  الذي   2013-2012 للعام  العاملي 
دولة فيما حافظت على مكانتها باعتبارها الدولة 
تعتمد  التي  االقت�ساديات  قائمة  �سمن  الوحيدة 
على االإبداع واالبتكار للعام ال�سابع على التوايل. 
اإقليميا  االأوىل  املرتبة  يف  االإم����ارات  دول��ة  وحلت 
والرابعة عامليا يف موؤ�سر �سهولة ممار�سة االأعمال 
وفق تقرير املعهد الدويل للتنمية االإداري��ة للعام 
2012 ويف املركز اخلام�ض عامليا يف كفاءة االإنفاق 
تقرير  �سملها  دول����ة   145 ب���ني  م���ن  احل��ك��وم��ي 
اأي�سا  وحلت   2012-2011 العاملي  التناف�سية 
البلدان  اأك���رب  �سمن  عامليا  الع�سرين  امل��رت��ب��ة  يف 
التجارة  منظمة  لتقرير  وفقا  العامل  يف  ت�سديرا 
اأ�سار اإىل اأن �سادرات  2012 الذي  العاملية للعام 
 285 اأك��ر من   2011 االإم���ارات بلغت يف العام 
العاملية  ال�����س��ادرات  اإج��م��ايل  بني  دوالر من  مليار 
التي كانت 18.2 تريليون دوالر. ويتميز اقت�ساد 
دولة االإمارات العربية املتحدة باأنه اقت�ساد مفتوح 
على  وموؤ�س�ض  م��وارده  تنويع  على  يعتمد  ون�سط 
عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة االإم��ارات لتحتل 
م��رات��ب م��ت��ق��دم��ة ب��ني دول ال��ع��امل وخ��ا���س��ة من 
بنية  قائم على  اقت�ساد  االقت�سادية فهو  الناحية 
تطوير  م��ع  م�ستدامة  وم��ع��رف��ة  م��ت��ط��ورة  حتتية 
مع  املتميزة  ال��ع��اق��ات  على  واملحافظة  ل��ل��م��وارد 
اإ�سافة  االأ�سعدة  خمتلف  على  العامل  دول  بقية 
خدمات  وتقدمي  اخلا�ض  القطاع  دور  تفعيل  اإىل 
تعليمية و�سحية عالية اجلودة وغري ذلك الكثري 
االأم����ر ال���ذي ج��ع��ل م��ن دول���ة االإم������ارات العربية 
عن  وال��ب��اح��ث��ني  لل�سركات  عاملية  وج��ه��ة  امل��ت��ح��دة 
العمل اإ�سافة اإىل كونها بيئة مائمة لا�ستثمار 
دخل  معدل  ويعترب  العاملية  ال��وج��ه��ات  كافة  م��ن 
وكذلك  العامل  يف  املعدالت  اأعلى  من  فيها  الفرد 
ومل  ال�سنوي.  التجاري  للفائ�ض  بالن�سبة  االأم��ر 
ال��وح��ي��د وراء  امل��ال��ي��ة ال�سبب  امل����وارد  ت��واف��ر  ي��ك��ن 
اأي�سا  ب��ل  ال��دول��ة  يف  االقت�سادية  التنمية  ت�سارع 
ت�سميم وح�سن اإدارة املوارد يف اإطار حتقيق اأهداف 
وا�سحة فقد متكن االقت�ساد خال فرتة قيا�سية 
من حتقيق معدالت منو اإيجابية بف�سل ما يتمتع 
كربيات  يف  مثياتها  �ساهت  حتتية  بنية  من  به 
وبيئة  م��رن��ة  اقت�سادية  وت�سريعات  ال��ع��امل  دول 
الوطني  مائمة لا�ستثمار كما متكن االقت�ساد 
النفط  ع��ل��ى  يعتمد  اق��ت�����س��اد  م��ن  االن��ت��ق��ال  م��ن 
االإنتاج  قطاعات  فيه  ت�ساهم  متنوع  اقت�ساد  اإىل 
الناجت  ثلثي  من  باأكر  النفطية  غري  واخلدمات 

املعي�سة  م�ستويات  على  انعك�ض  ذل��ك  ك��ل  املحلي 
االإم������ارات وفقا  االأف�����راد ح��ي��ث �سنفت  ورف��اه��ي��ة 
ال���دول يف م�ستوى  اأوائ���ل  م��ن  ال��دول��ي��ة  للتقارير 
النقد  تقرير �سادر عن �سندوق  وقال  الرفاهية. 
الدويل يف 21 مايو 2013 : اإن اقت�ساد الدولة 
يوا�سل النمو ب�سكل جيد وقدر منو اإجمايل الناجت 
 2013 يف  املائة  يف   3.1 بنحو  احلقيقي  املحلي 
 .  2014 يف  املائة  3.6 يف  اإىل  يرتفع  اأن  وتوقع 
الدولة يف كبح معدالت  اإىل جناح  التقرير  واأ�سار 
 12.3 من  تراجعت  حيث  الفت  ب�سكل  الت�سخم 
 2012 0.7 يف املائة يف  2008 اإىل  يف املائة يف 
يف  �سيبقى  امل��ع��دل  اأن  اإىل  ال��ت��وق��ع��ات  ت�سري  فيما 

حدود 1.6 يف املائة خال العام احلايل.
املنطقة  اأكرب جناح على م�ستوى  الدولة  وحققت 
ترتاوح  ح��ي��ث  الت�سخم  حم��ا���س��رة  يخ�ض  م��ا  يف 
يف  و5   2 ب��ني  املنطقة  دول  يف   2013 تقديرات 
املائة وبلغ ر�سيد املالية العامة للدولة 10.7 يف 
املائة من الناجت املحلي االإجمايل يف 2012 ومن 
املتوقع اأن ي�سجل 9.7 يف املائة العام احلايل مقابل 
8.5 يف املائة يف 2014 . وتتفق تقديرات �سندوق 
النمو  الدويل مع تقديرات وزارة االقت�ساد حول 
االقت�سادي يف الدولة خال العام 2013 اإذ تقدر 
وزارة االقت�ساد حجم النمو االقت�سادي املتوقع يف 
العام 2013 بني 3.5 و4 يف املائة.. واأك��دت اأنه 
ال خم��اوف من ت�سجيل معدل كبري للت�سخم يف 
تتجاوز  اأال  العام اجل��اري متوقعة  ال��دول��ة خ��ال 
وتعمل  تقدير.  اأق�سى  على  املائة  يف   1.5 ن�سبته 
وزارة االقت�ساد على اإعداد ا�سرتاتيجية لل�سناعة 
احلكومة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���واك���ب���ة  ال����دول����ة  يف 
الإر�ساء   2021 االإم��������ارات  روؤي�����ة  و  االحت����ادي����ة 
والتنويع  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  مبني  م�����س��ت��دام  اق��ت�����س��اد 
يف  ال�سناعة  ق��ط��اع  م�ساهمة  زي���ادة  اإىل  وت�سعى 
ناجتها بن�سبة ت�سل اإىل 25 يف املائة خال االأعوام 
املقبلة. واأو�سحت ال��وزارة يف عر�ض ملرئياتها عن 
االإم����ارات خال  دول��ة  االقت�سادية يف  ال��ت��ط��ورات 
خمزون  زي���ادة  امل�ستهدف  م��ن  اأن   2013 ال��ع��ام 
التدفقات اال�ستثمارية االأجنبية نحو الدولة اإىل 
100 مليار دوالر بنهاية العام اجلاري واأن الناجت 
املحلي االإجمايل للدولة بلغ 386.4 مليار دوالر 
وتعمل   .  2012 العام  درهم  تريليون   1.419
وزارة االقت�ساد على تطوير املنظومة الت�سريعية 
االقت�سادية للدولة مبا ي�سمن النمو االقت�سادي 
املتوازن مع مراعاة املتطلبات على امل�ستوى املحلي 
مثل  ال��دول��ي��ة  وال��ق��وان��ني  باالتفاقيات  واالل��ت��زام 
منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة احلرة. 
وانتهت الوزارة من اإعداد قانون ال�سركات اجلديد 
واملوافقة عليه من اللجنة الوزارية للت�سريعات يف 
منت�سف العام 2011 واأح��ال جمل�ض ال��وزراء يف 
االحتادي  الوطني  املجل�ض  اىل   2011 نوفمرب 
واالقت�سادية  املالية  اللجنة  وتقوم  امل�سروع  ه��ذا 
ومراجعتها  ال���ق���ان���ون  م����واد  ب���درا����س���ة  ب��امل��ج��ل�����ض 
ويتوقع اإمتام مناق�سته خال فرتة قريبة متهيدا 
الإ�سداره كون هذا القانون يعد اأحد اأهم القوانني 
واأو�سح  االق��ت�����س��ادي��ة.  الت�سريعات  منظومة  يف 
معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير االقت�ساد 
اأن قانون امل�سروعات املتو�سطة وال�سغرية موجود 
املتوقع  الوطني االحت��ادي ومن  املجل�ض  حاليا يف 
ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه خ���ال ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة الف��ت��ا اإىل اأن 
مناق�سة  من  انتهت  للت�سريعات  ال��وزاري��ة  اللجنة 
حقوق  وحماية  املناف�سة  حول  القوانني  من  عدد 
اال�ستثمار  ق���ان���ون  ج��ان��ب  اإىل  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
واملعرو�ض على اللجنة يف الوقت الراهن ملناق�سته 
. واأ�سار معاليه اإىل اأن الوزارة �سكلت جلنة الإعداد 
ب�����س��اأن ح��م��اي��ة االأ�سرار  م�����س��روع ق��ان��ون احت����ادي 
التجارية ومن املتوقع اأن يتم االنتهاء منه خال 
ثاثة اأ�سهر كما �سكلت جلنة ملتابعة قانون احتادي 
ثاثة  خ��ال  رف��ع��ه  يتم  اأن  على  التحكيم  ب�����س��اأن 

العدل  ب��وزارة  والت�سريع  الفتوى  اإدارة  اإىل  اأ�سهر 
بعد االنتهاء منه وهو ما يتم تنفيذه ب�سكل مماثل 
و�سهادات  املن�ساأ  قواعد  ب�ساأن  االحت��ادي  للقانون 
املن�ساأ الوطنية ويتوقع االنتهاء من اإعداده خال 
ال  اأن��ه  املن�سوري  واأك���د   . املقبلة  الثاثة  االأ�سهر 
خماوف من ت�سجيل الت�سخم ارتفاعا كبريا العام 
احلايل اإثر حتقيق خمتلف القطاعات االقت�سادية 
منوا الفتا متوقعا اأن يحقق الت�سخم ن�سبة تراوح 
 0.66 بن�سبة  مقارنة  املائة  يف  و1.5  واح��د  بني 
املتوقعة  الن�سب  وتعترب   .  2012 العام  املائة  يف 
اأ�سعار  ا�ستقرار  م��ع  خ�سو�سا  منا�سبة  للت�سخم 
باالأعوام  مقارنة  مقبولة  معدالت  عند  العقارات 
الت�سخم  يرتفع  اأن  املنتظر  م��ن  ولي�ض  ال�سابقة 
ع��ن ال��ن�����س��ب��ة امل��ت��وق��ع��ة ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ح����دوث حاالت 
االأمر  وه��و  عامليا  ال�سلع  اأ�سعار  يف  ط��ارئ��ة  ارت��ف��اع 
املحلية  ال�سوق  على  انعكا�سات  ل��ه  �سيكون  ال��ذي 
ا�سرتاتيجية  اإن  االقت�ساد  وزي��ر  معايل  ويقول   .
االقت�سادية  ال�سيا�سات  ع��ن  تنبثق  التي  ال���وزارة 
الوطني  االقت�ساد  منو  تعزيز  يف  اأ�سهمت  للدولة 
الرغم  على  وذل��ك  املائة  يف   3 بن�سبة   2012 يف 
العاملي  ت���واج���ه االق���ت�������س���اد  ال���ت���ي  م���ن االأزم��������ات 
االقت�سادات  يف  ال��ت��ع��ايف  يف  ال��ت��ب��اط��وؤ  وخ�سو�سا 
الفتا  اليورو  منطقة  يف  املالية  واالأزم���ة  املتقدمة 
اإىل اأن النمو احلقيقي يف القطاعات غري النفطية 
امل��ائ��ة يف داللة  3.1 يف  2012 بلغ  ال��ع��ام  خ��ال 
م�سادر  لتنويع  االإيجابية  والنتائج  اجلهود  على 
الدخل وتقليل االعتماد على النفط . وبلغ الناجت 
386.4 مليار  املحلي االإجمايل لدولة االإم��ارات 
 2012 العام  يف  دره��م  تريليون   1.419 دوالر 
لاقت�ساد  االأولية  للموؤ�سرات  وفقا  املتوقع  ومن 
الوطني منذ بداية العام اجلاري اأن تراوح معدالت 
النمو االقت�سادي يف ال�سوق املحلية بني 3.5 و4 
معايل  وذك��ر  ال�سناعية..  اال�ستثمارات  املائة.  يف 
زيادة  اإىل  ت�سعى  ال��دول��ة  اأن  امل��ن�����س��وري  �سلطان 
ت�سل  بن�سبة  ناجتها  يف  ال�سناعة  قطاع  م�ساهمة 
اإىل 25 يف املائة خال االأعوام املقبلة .. وقال اإن 
الوزارة تواكب تطلعات القيادة الر�سيدة يف تعزيز 
�سيا�سة  تنفيذ  ع��رب  االقت�سادي  التنويع  �سيا�سة 
بلوغ  ظل  يف  ال�سناعي  القطاع  لتطوير  متكاملة 
املحلي  الناجت  يف  التحويلية  ال�سناعات  م�ساهمة 
2011 وبلوغ  ال��ع��ام  امل��ائ��ة يف  9.1 يف  االإج��م��ايل 
عدد املن�ساآت ال�سناعية املقيدة بال�سجل ال�سناعي 
لدى الوزارة اإىل 5201 من�ساأة توظف اأكر من 

عامل .  األف   399
واأو�سح معاليه اأن الوزارة �سجلت ارتفاعا يف حجم 
يف  درهم  مليار  من72.63  ال�سناعي  اال�ستثمار 
العام 2007 اإىل نحو 114 مليار درهم يف العام 
2011 اأي بن�سبة زيادة تقدر ب�57 يف املائة. وبلغ 
اإجمايل اال�ستثمار الوطني يف نهاية العام 2011 
نحو 100.6 مليار درهم ت�سكل ن�سبة من اإجمايل 
اال�ستثمار  بلغ  فيما  املائة  يف   88.26 اال�ستثمار 
اخلليجي نحو 3.9 مليارات درهم بن�سبة 3.42 
يف املائة فيما و�سل اال�ستثمار االأجنبي اإىل 9.48 
مليارات درهم بن�سبة 8.33 يف املائة خال العام 
 1351 ت�سجيل  يف  ال���وزارة  وجنحت   .  2011
براءة اخرتاع يف العام 2011 مقارنة مع 1290 
براءة اخرتاع يف 2010 و�سجلت نحو 23.8 األف 
عامة جتارية يف العام 2011 مع وجود 15.9 
االإجراء  ت�سجيل عامة جتارية حتت  األ��ف طلب 
711 م�سنفا فكريا حلماية حقوق  ت�سجيل  ومت 
مل�سنفات  وم����وزع  م�����س��ت��ورد  ط��ل��ب  و452  امل��وؤل��ف 
فكرية بالدولة. واحتلت االإمارات موقعا متقدما 
املنتدى  عن  ال�سادر  العاملية  التناف�سية  تقرير  يف 
اإذ ح��ل��ت يف   2012 ل��ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��ادي 
متقدمة  دول��ة   144 جمموع  م��ن  ال�24  املرتبة 
واإ�سبانيا  ون��ي��وزي��ل��ن��دا  اأ���س��رتال��ي��ا  م��ث��ل  دول  ع��ل��ى 
الوطني  امل��رك��ز  ع��ن  ال�����س��ادرة  البيانات  وت�سري   .

باالأ�سعار  االإجمايل  املحلى  الناجت  ب��اأن  لاإح�ساء 
الثابتة للعام 2012 �سنة االأ�سا�ض 2007 لدولة 
 1.025 بنحو  يقدر  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
مليون   982.725 بقيمة  مقارنة  دره��م  بليون 
درهم نهاية العام 2011 حمققا معدل منو يقدر 
بنحو 4.4 يف املائة مع نهاية العام 2012 . وبلغ 
الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار اجلارية يف نهاية 
1.409 بليون درهم مقارنة  2012 نحو  العام 
 2011 ال��ع��ام  يف  دره���م  ب��ل��ي��ون   1.280 بقيمة 
لنف�ض  املائة  يف   10.1 اإىل  ت�سل  منو  بن�سبة  اأي 
البيانات  وفق  العام  االجت��اه  ويت�سح من  الفرتة. 
االإجمايل  املحلي  الناجت  م�ستويات  حول  املتوفرة 
لل�سنوات  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  ل���دول���ة 
م�ستوى  يف  امل�ستمر  التح�سن   2012-2001
نهاية  مع  وال�سيما  املهم  االقت�سادي  املوؤ�سر  ه��ذا 
العام 2012 . و�ساهم يف حت�سن م�ستويات الناجت 
املحلي للعام 2012 الع�ديد من العوامل الدافعة 
االأداء  م��ع��دالت  على  للحفاظ  االق��ت�����س��اد  لعجلة 
التي مت ت�سجيلها خال ال�سنوات االأخرية املا�سية 
ومن اأهم تلك العوامل الدور الذي لعبه امل�ستوى 
خال  عام  ب�سكل  النفط  الأ�سعار  وامل�ستقر  اجليد 
النفط  اأ���س��ع��ار  متو�سط  بلغ  حيث   2012 ال��ع��ام 
دوالر  ال�112.03  ق��راب��ة   2012 ال��ع��ام  خ��ال 
للربميل مقارنة بنحو 109.02 دوالر للربميل 
يف العام 2011 و78.5 دوالر للربميل يف العام 
ل�سنة  اأ����س���ع���اره  م��ت��و���س��ط  ك���ان  ح���ني  يف   2010
62.6 دوالر للربميل. و�ساهم يف  2009 قرابة 
التح�سن الذي حققته باقي  الكلي  منو االقت�ساد 
النفطية  غري  والقطاعات  االقت�سادية  االأن�سطة 
يف اقت�ساد الدولة خال نف�ض العام حيث �سهدت 
يف  اإيجابيا  ت��ط��ورا  االقت�سادية  االأن�سطة  جميع 
انعك�ض  مم���ا   2012 ال���ع���ام  يف  من��وه��ا  م���ع���دالت 
اإيجابا على قيمة الناجت املحلي االإجمايل للدولة. 
وت����وزع ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل ل��ل��ع��ام 2012 
690.344 مليون درهم للقطاعات غري  بواقع 
النفطية مقابل 335.279 مليون درهم للقطاع 
النفطي على م�ستوى االأ�سعار الثابتة. وتدل هذه 
غري  القطاعات  م�ساهمة  ن�سبة  اأن  على  البيانات 
قيمة  م��ن  امل��ائ��ة  يف   67.3 بنحو  ت��ق��در  النفطية 
الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار الثابتة يف العام 
اقت�ساد  اأن  على  امل��وؤ���س��رات  ه��ذه  وت��دل��ل   2012
الدولة يوا�سل حتقيق املزيد من النمو والتح�سن 
�سواء على امل�ستوى العام اأو على م�ستوى القطاعات 
واالأن�سطة االقت�سادية الرئي�سية يف الدولة وتعزيز 
�سيا�سة التنويع االقت�سادي يف اقت�ساد الدولة من 
ل��اأن�����س��ط��ة غري  الن�سبية  االأه��م��ي��ة  زي����ادة  خ���ال 
اإىل جانب  النفطية يف االقت�ساد الوطني للدولة 
ال��ت�����س��خ��م يف الدولة  مل��ع��دالت  ال��ع��ام  اال���س��ت��ق��رار 
حيث مل تتجاوز ن�سبة الت�سخم يف العام 2012 
نهاية  االأ�سعار  مب�ستوى  مقارنة  املائة  يف   0.66
الراأ�سمايل  التكوين  . وبلغت قيمة   2011 العام 
درهم  م��ل��ي��ون   309.173 ال��ث��اب��ت  االإج����م����ايل 
 281.690 ب��ن��ح��و  م��ق��ارن��ة   2012 ال���ع���ام  يف 
اأهمية هذا  2011 وت��زداد  العام  مليون درهم يف 
والقدرات  اال�ستثمار  مبعدالت  الرتباطه  املتغري 
تاأثريه  ج��ان��ب  اإىل  ال��وط��ن��ي  ل��اق��ت�����س��اد  ال��ف��ن��ي��ة 
الكلي  االإنتاج  م�ستوى  وعلى  املتغريات  باقي  على 
لاأن�سطة والقطاعات االقت�سادية فقد بلغت نحو 
2.317.704 مليون درهم مقارنة بنحو 2.11 
بليون درهم نهاية العام 2011 بن�سبة منو ت�سل 

اإىل 9.6 يف املائة. 
وحققت التجارة اخلارجية لدولة االمارات تطورا 
الفتا يف العام 2012 نتيجة جملة من التطورات 
االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف  االي��ج��اب��ي��ة 
جديدة  مناطق  مع  جتارتها  يف  االنفتاح  و�سيا�سة 
للموانئ  التحية  البنية  يف  وال��ت��و���س��ع  ال��ع��امل  يف 
وامل��ط��ارات واملنافذ ال��ربي��ة االأم���ر ال��ذي ع��زز من 

املوقع اال�سرتاتيجي للدولة على خريطة التجارة 
التجارية  ال�سيا�سة  م��ن  انطاقا  وذل��ك  العاملية 
التجارة  تو�سيع  على  توؤكد  التي  االم��ارات  لدولة 
العامل  دول  خمتلف  مع  النفطية  غري  اخلارجية 
القارات  يف  ال��ت��ج��اري��ني  �سركائها  م��ع  وت��ع��زي��زه��ا 
اخلم�ض. ومتكنت االمارات من مواجهة تاأثريات 
االأزمة املالية العاملية من خال �سل�سلة االإجراءات 
دور  لتعزيز  احلكومة  اتخذتها  التي  وال��ق��رارات 
ال��ب��ن��وك يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة وت��و���س��ع جت���ارة 
االمارات مع اأوروبا رغم االأزمة التي تواجهها دول 
االحتاد االأوروبي وو�سل حجم التجارة معها اإىل ما 
ن�سبته 20 يف املائة من اإجمايل التجارة اخلارجية 
لدولة االمارات يف العام املا�سي. واأكدت الوزارة اأن 
توجه االمارات نحو ال�سرق يف جتارتها مع العامل 
اخلارجي جاء ب�سبب الطلب املتنامي على الطاقة 
اأ�سيا وجنوب �سرق القارة ولكن ذلك ال  اأ�سواق  يف 
يعني التخلي عن االأ�سواق االأوروبية التي ما تزال 
املجاالت  يف  وخ�سو�سا  ع��ال��ي��ة  ب��اإن��ت��اج��ي��ة  تتمتع 
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة. وت��ت��ف��ق ه���ذه ال��ت��وق��ع��ات مع 
الدرا�سات التي اأجرتها دوائر عاملية لنمو التجارة 
يف الدولة خال العام 2012 والتي اأ�سارت اإىل اأن 
ن�سبة النمو املتوقعة للتجارة اخلارجية لاإمارات 
 2012 ال���ع���ام  امل���ائ���ة خ���ال  8.4 يف  ن��ح��و  ت��ب��ل��غ 
مونيتور  بيزني�ض  ملوؤ�س�سة  حديثة  درا�سة  بح�سب 
اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت  لاأبحاث.  انرتنا�سيونال 
يف  جيدة  من��و  ن�سب  على  �ستحافظ  االإم����ارات  اأن 
 7.1 ن��ح��و  اإىل  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ت�سل  ح��ج��م 
2013 اإىل  ال��ف��رتة م��ن  ���س��ن��وي��ا خ���ال  امل��ئ��ة  يف 
ال�سحن  منظومة  فعالية  من  م�ستفيدة   2016
البحري واجلوي يف الدولة. واأ�سار التقرير اإىل اأن 
اأبوظبي ودبي تقودان عملية اال�ستثمار يف تطوير 
املوانئ البحرية يف الدولة من خال اإن�ساء ميناء 
خليفة والتو�سعات املتتالية مليناء جبل علي اإ�سافة 
يف  االأوىل  احلديدية  ال�سكك  �سبكة  م�سروع  اإىل 
االإمارات والتي �ستعزز بدورها من مكانة االإمارات 
كمركز عاملي للعمليات اللوج�ستية. وكانت م�سادر 
وزارة التجارة اخلارجية توقعت قبل اأن تدمج يف 
وزارة االقت�ساد مبوجب التعديل الوزاري االأخري 
اأن يكون النمو يف حجم التجارة اخلارجية للدولة 
وقت  يف  امل��ائ��ة  يف  و15   10 ب��ني  ت����رتاوح  بن�سبة 
حققت فيه التجارة اخلارجية للدولة منوا بن�سبة 
املائة مقابل منو يف العام 2010 بلغ 14  23 يف 
يف املائة. ولفتت الوزارة اىل اأن الهند احتلت املركز 
 2011 العام  يف  االم���ارات  مع  جتارتها  يف  االأول 
ح��ي��ث ب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ج��ارة البينية ب��ني االم����ارات 
والهند 53 مليار دوالر وتلتها ال�سني بقيمة 16 
مليار دوالر. و�سمل توزيع ال�سادرات للعام 2011 
االأ�سواق االآ�سيوية غري العربية بن�سبة 52 يف املائة 
واالأوروبية 17 يف املائة ودول جمل�ض التعاون 12 
يف املائة والدول العربية عدا اخلليجية 8 يف املائة 
وال�سوق االأمريكية 5.4 يف املائة واالأفريقية 3.4 
نتائج  لاإح�ساء  الوطني  املركز  اأعلن  و  املائة.  يف 
اإح�����س��اءات ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة اخل��ا���س��ة بدولة 
الت�سعة  االأ�سهر  خال  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث   2012 ال���ع���ام  م���ن  االأوىل 
درهم  م��ل��ي��ار   782.7 م���ق���داره  م���ا  االإج��م��ال��ي��ة 
الفرتة  نف�ض  دره��م خال  684.6 مليار  مقابل 
مليار   97.8 مقداره  بارتفاع   2011 العام  من 
وت�سري  باملائة.   14.3 اإىل  و�سلت  وبن�سبة  دره��م 
 494.5 بلغت  ال����واردات  قيمة  اأن  اإىل  البيانات 
ب�439.9  مقارنة   2012 العام  يف  دره��م  مليار 
 2011 مليار درهم خال ذات الفرتة من العام 
وبن�سبة ارتفاع مقدارها 12.4 باملائة. من جانب 
درهم  مليار   135.6 ال�سادرات  قيمة  بلغت  اآخر 
خال العام 2012 مقارنة ب�84.4 مليار درهم 
51.2 مليار  م��ق��داره  ب��ارت��ف��اع   2011 ال��ع��ام  يف 
درهم وبن�سبة ارتفاع مقدارها 61 باملائة اأما قيمة 

درهم  مليار   152.6 بلغت  فقد  ت�سديره  امل��ع��اد 
 2011 العام  يف  دره��م  مليار  ب�160.6  مقارنة 
حيث انخف�ست قيمة املعاد ت�سديره اإىل ما ن�سبته 
مبقارنتها  االأرق���ام  ه��ذه  اأهمية  وتنبع  باملائة.   5
بقيمة الناجت املحلي للدولة كونها تعك�ض م�ستوى 
�سيا�سة  وت���رتج���م  ال���ع���امل  ب���اق���ي  ع��ل��ى  االن���ف���ت���اح 
ال���دول���ة على  تنتهجها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري  االن��ف��ت��اح 
القاعدة االقت�سادية فيها...  اأ�سا�ض عملية تنويع 
التبادل  باإجمايل حجم  اخلا�سة  البيانات  وت�سري 
التجاري اخلا�ض بدولة االإمارات العربية املتحدة 
االق��ت�����س��ادي��ة خال  ال��ت��ك��ت��ات  ح�سب جم��م��وع��ة 
االآ�سيوية  ال���دول  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  ال��ف��رتة حم��ل 
امل��رت��ب��ة االأوىل م��ن حيث  ال��ع��رب��ي��ة اح��ت��ل��ت  غ��ري 
قيمة التبادل التجاري وبقيمة اإجمالية مقدارها 
من  ب��امل��ائ��ة   45 بن�سبة  دره����م  م��ل��ي��ار   355.6
تلتها  العامل اخلارجي  الدولة مع  اإجمايل جتارة 
يف املجموعة الثانية وبفارق كبري جمموعة الدول 
180.4 مليار درهم  االأوروبية وبقيمة مقدارها 
التجاري  التبادل  جمموع  من  باملائة   23 بن�سبة 
املرتبة  االأمريكية يف  ال��دول  تلتهما جمموعة  ثم 
اأو  دره��م  مليار   67.3 مقدارها  وبقيمة  الثالثة 
فقد  الرابعة  املرتبة  يف  اأم��ا  باملائة..   9 ن�سبته  ما 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  جمموعة  ج��اءت 
اأو  درهم  مليار   65.6 اإجمالية مقدارها  وبقيمة 
ما ن�سبته 8 باملائة من اإجمايل جتارة الدولة مع 

العامل اخلارجي.
االأخرى  العربية  ال���دول  جمموعة  ن�سيب  وب��ل��غ 
ن�سبته  م��ا  اأو  تقريبا  دره��م  مليار   47.7 ح��وايل 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  قيمه  اإج��م��ايل  م��ن  باملائة   6
 .2012 ال��ع��ام  م��ن  االأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  خ��ال 
اأم���ا ال����دول االأف��ري��ق��ي��ة غ��ري ال��ع��رب��ي��ة ف��ق��د بلغت 
معها  ب��ال��دول��ة  اخلا�سة  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  قيمة 
حوايل 41.3 مليار درهم تقريبا اأو ما ن�سبته 5 
باملائة من اإجمايل التبادل التجاري وبالن�سبة اإىل 
الدول املحيطية والدول االأخرى فقد بلغت قيمة 
مليار   24.8 ح���وايل  معهما  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
قيمة  اإج��م��ايل  م��ن  باملائة   3 ن�سبته  م��ا  اأو  دره���م 
التبادل التجاري اخلا�ض بدولة االإمارات العربية 
املتحدة مع العامل اخلارجي. وجتدر االإ�سارة اإىل 
تق�سيمها  مت  امل��وح��د  الت�سنيف  ح�سب  ال�سلع  اأن 
الغذائية  امل��واد  هي  رئي�سية  جمموعات  ع�سر  اإىل 
واحل���ي���وان���ات احل��ي��ة وامل�����س��روب��ات وال��ت��ب��غ وامل����واد 
املحروقات  با�ستثناء  لاأكل  ال�ساحلة  غري  اخلام 
ودهون  وزيوت  الت�سحيم  وزيوت  املعدين  والوقود 
الكيميائية  وامل������واد  ون��ب��ات��ي��ة  ح��ي��وان��ي��ة  و���س��م��وع 
ومعدات  واالآالت  امل�سنعة  وال�����س��ل��ع  ومنتجاتها 
وتركزت  ال���واردات..  متنوعة.  وم�سنوعات  النقل 
وبقيمة  النقل  وم��ع��دات  االآالت  ال����واردات يف  اأه��م 
العام  دره��م يف  مليار   145.1 اإجمالية مقدارها 
اإجمايل  من  باملائة   29.3 ن�سبته  ما  اأو   2012
غري  واملعامات  ال�سلع  جمموعة  تلتها  ال���واردات 
اآخ����ر م���ن ال��ت�����س��ن��ي��ف املوحد  امل�����س��ن��ف��ة يف م��ك��ان 
درهم  مليار   108.2 مقدارها  اإجمالية  وبقيمة 
 21.9 ن�سبته  ما  اأو  الدولة  واردات  اإجمايل  من 
باملائة.. اأما يف املجموعة الثالثة من واردات الدولة 
وامل�سنفة  امل�سنعة  ال�سلع  جمموعة  ج���اءت  فقد 
اإجمالية تقدر  املواد وبقيمة  ب�سكل رئي�سي ح�سب 
 19.1 ن�سبته  ما  اأو  تقريبا  درهم  مليار  ب�94.3 
وبلغت قيمة  للواردات..  العام  املجموع  باملائة من 
جمموعة امل�سنوعات االأخرى 64.3 مليار درهم 
املواد  جم��م��وع��ة  اأم���ا  ب��امل��ائ��ة..   13 ن�سبته  م��ا  اأو 
واردات  ج��اءت  فقد  احلية  واحل��ي��وان��ات  الغذائية 
اأو ما  دره��م  32.1 مليار  الدولة منها ما قيمته 
للواردات  ال��ع��ام  املجموع  م��ن  باملائة   6.5 ن�سبته 
مبقدار  ومنتجاتها  الكيميائية  امل��واد  وجمموعة 
باملائة من   5.9 ن�سبته  ما  اأو  دره��م  مليار   29

املجموع العام للواردات. 

األحد   -  23   يونيو    2013 م    -    العـدد    10825
Sunday    23    June     2013  -  Issue No   10825



30 االحد   -  23   يونيو    2013 م    -    العـدد    10825
Sunday    23    June     2013  -  Issue No   10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :174095    بتاريخ :2012/05/24   
با�س��م :   ال�سيد/ نيتني جني يا�ض جني وال�سيدة/جيتيكا جني �سوري�ض كومار جني 

وعنوانه:  �ض ب: 46525، دبي-االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املاب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض. .
 الواق�عة بالفئة: 25              

احلرف a مكتوب بحجم كبري ويقطعه من منت�سفه خط رفيع مقو�ض معقوف الطرفني ويلتف جزئه االمين 
 a اىل اجلهة الي�سرى ويتقو�ض معقوفا بطريقة �سبه دائرية ويتقو�ض طرفه االي�سر ليام�ض جزئي احلرف
املتقو�سة  يتكون من جمموعة من اخلطوط  �سكل هند�سي زخريف  ر�سم   اال�سفل  الي�سرى ومن  الناحية  من 
ومر�سو�سة بطريقة فنية مميزة وكتب من ا�سفلها العبارة الاتينية affordables بطريقة مميزة ومن 
ا�سفلها كتبت العبارة الاتينية it was never this less ور�سم عن ميينها �سكل ثاثة قلوب بحجم 

�سغري ور�سمت نف�ض القلوب الثاث من الناحية الي�سار لها والكل بطريقة مميزة .
 اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :173521        بتاريخ :2012/05/13  
با�س��م :  العني للعقارات ذ.م.م 

وعنوانه:   �ض ب: 6755 ، ابوظبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اال�ستثمار ، اال�ستثمار يف امل�سروعات الرتفيهية ، ال�سوؤون التمويلية وال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون العقارية ، تاأجري 
العقارات وادارتها ،تاأجري ال�سقق ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، وكاالت العقارات ، �سراء وبيع العقارات 
، ال�سم�سرة ، ادارة العقارات ، ادارة العمارات ، حت�سيل االيجارات ، خدمات تثمني العقارات ، وكاء اال�سكان ، 
تاأجري املكاتب ، الن�سح واالر�ساد وتقدمي اال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة )جميع اخلدمات 

املذكورة يف حدود وقوعها بالفئة 36 وغري املت�سمنة بالفئات االخرى(.
الواق�عة بالفئة: 36       

الكلمات الاتينيةpropertIes   al aIn مكتوبة بخط مميز وكتب حرف i من كا الكلمتني دون نقطة 
وبني الكلمتني ر�سم �سكل مثلث زاويته القائمة جهة الي�سار وترتفع كلمة propertIes اىل االعلى قليا 
�سكل  ر�سم  وبينها  مميزة  بطريقة  للعقارات  العني  العربية  الكلمات  كتبت  اال�سفل  ومن   al aIn كلمة  عن 
مثلث زاويته القائمة جهة اليمني وترتفع كلمة للعقارات قليا اىل االعلى عن كلمة العني واجلميع بطريقة 

مميزة.
اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :158075       بتاريخ :2011/06/05 
با�س��م :  ا�سفورد هولدينجز )م.م.ح( 

وعنوانه:   �سزب:122007 ، املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة – ال�سارقة – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املاب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض
الواق�عة بالفئة: 25          

العبارة RaceTrack مكتوبة باخلط العري�ض ويظهر احلرفان الوليان منها على خلفية راية مر�سومة 
من عدة مربعات مر�سو�سة بطريقة متفرقة والكل بطريقة مميزة جدا

اال�س��رتاطات:  دون �سرط.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :169537       بتاريخ :2012/02/20   
با�س��م : هايتك انرتيورز )�ض.ذ.م.م( 

وعنوانه:  �ض.ب: 112047 ، دبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االأر�سيات  لتغطية  اأخ��رى  وم��واد  االأر�سيات  فر�ض  وم�سمع  احل�سري  ومفار�ض  واحل�سر  والب�سط  ال�سجاد   
القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران )من مواد غري ن�سيجية(.

الواق�عة بالفئة: 27      
�سكل ثاث م�ستطيات داكنة مرتا�سلة عموديا على �سكل ثاثة ُكتل مقرونة مع بع�سها بخط عري�ض ق�سري 
من اطرافها اجلانبية الداخلية العلوية ومن اال�سفل كتبت العبارة McWall والكل بطريقة فنية مميزة. 

اال�س��رتاطات:  دون �سرط .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :173440      بتاريخ :2012/05/10  
با�س��م : العني لا�ستثمارات التعليمية ذ.م.م

وعنوانه:  �ض ب: 6755 ، ابوظبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي ، ا�ست�سارات االعمال املهنية ، تقدمي ا�ست�سارات عن ادارة وتنظيم 
االعمال ، امل�ساعدة يف ادارة االعمال ، ا�ست�سارات ادارة االعمال ، خدمات امل�سورة يف ادارة االعمال ، ادارة االعمال 
املتعلقة بامل�سروعات التعليمية )خدمات ادارية يف حدود وقوعها بالفئة املذكورة( ، خدمات الدعاية واالعان، 

جميعها املت�سمنة بالفئة املذكورة وغري املت�سمنة بالفئات االخرى(.
الواق�عة بالفئة: 35     

دون  الكلمتني  i من كا  الاتينيةeducatIonal  al aIn مكتوبة بخط مميز وكتب حرف  الكلمات 
اىل    educatIonal كلمة  وترتفع  الي�سار  جهة  القائمة  زاويته  مثلث  �سكل  ر�سم  الكلمتني  وبني  نقطة 
االعلى قليا عن كلمة al aIn ومن اال�سفل كتبت الكلمات العربية العني التعليمية بطريقة مميزة وبينها 
العني  كلمة  ع��ن  االع��ل��ى  اىل  قليا  التعليمية  كلمة  وترتفع  اليمني  جهة  القائمة  زاوي��ت��ه  مثلث  �سكل  ر�سم 

واجلميع بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

   

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :158076    بتاريخ :2011/06/05     
با�س��م :   ب�سريي للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م( 

وعنوانه: �ض.ب: 172088،دبي- االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سينمائي  و  الفوتوغرايف  الت�سوير  اأدوات  و  اأج��ه��زة  و  وامل�ساحية  املاحية  و  العلمية  االأدوات  و  االأج��ه��زة 
واالأجهزة و االأدو ات الب�سرية و اأجهزة واأدو ات قيا�ض الوزن والقيا�ض و االإ�سارة و املراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ 
والتعليم، اأجهزة و اأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة 
ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامات بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ض ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية و 
اآليات لاأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد ، اآالت حا�سبة، معد ات و اأجهزة حا�سوبية ملعاجلة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواق�عة بالفئة: 9              

العليا ويخرج جزء  اال�سفل ثم اىل اجلهة  يلتقي بداخله خطان اخلط االول مقو�ض يتجه اىل  رباعي  �سكل 
قليل من طرفه العلوي خارج املربع واخلط الثاين عبارة عن خط م�ستقيم را�سي ميتد منه اىل اجلهة الي�سار 
العري�ض والكل  HILUX باخلط  الرباعي كتبت كلمة  املوقو�ض وخ��ارج  خط افقي �سغري ليلتقي باخلط 

بطريقة مميزة .
 اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :169490         بتاريخ :2012/02/20  
با�س��م :  ال�سيدة/ لوفلني كاور �سوك�سي 

وعنوانه:   كرافينجز – جريلز كاريز اآند مور ، ان بي �سي املبنى رقم 7 ، الطابق االر�سي ، ت 9714 3903115 
-  مدينة دبي لاعام – دبي – االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية( ، االيواء املوؤقت 

الواق�عة بالفئة: 43        
�سكل �سريط عري�ض غري منتظم اال�ساع ميتد افقيا وبداخه كتبت الكلمة cravings بخط عري�ض مميز 

ومن ا�سفلها ناحية الي�سار كتبت العبارة grills، curries & more والكل بطريقة مميزة .
اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :157790        بتاريخ :2011/06/05  
با�س��م :  ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غامي 

وعنوانه:   �ض. ب: 1752- دبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الن وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالرز والتابيوكا وال�ساغو والن اال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر  واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل اال�سود اخلمرية وم�سحوق 

اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 
الواق�عة بالفئة: 30          

الكلمة تيز مكتوب حرف ز فيها معط�سا بثاثة نقاط  و ومن ا�سفلها بالاتيني TIJ والكل بطريقة فنية 
مميزة جدا.  

اال�س��رتاطات:  دون �سرط.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :180128     بتاريخ :2012/10/02  
با�س��م : العربية املطاعم واملن�ساأت ال�سياحية �سامي �ض.م.م.

وعنوانه:   31 ميدان فيكتور عمانويل – �سموحة- اال�سكندرية –جمهورية م�سر العربية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

 خدمات املطاعم و املقاهي و الكافترييات و الفنادق و خدمات توفري االطعمة و امل�سروبات )الغري كحولية( 
و االيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43      
االجنليزية  باالحرف  معربة  اال�سفل  من  وكتبت  اللغوي  وبالت�سكيل  املميز  باخلط  اي��وب  ال�سلطان  الكلمات 
Sultan Ayub وكتبت نقطتان فوق حرف ال� u املوجود يف كا الكلمتني ور�سم من اعلى كلمات العامة 
�سكل خط عر�سي  اال�سفل  اثنني منهما قو�سني �سغريين ور�سم من  ر�سم معماري لثاث قباب ور�سم فوق 

يف�سل الر�سم عن كلمات العامة والكل بطريقة مميزة. 
اال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :173441    بتاريخ :2012/05/10  
با�س��م : العني لا�ستثمارات التعليمية ذ.م.م

وعنوانه:  �ض ب: 6755 ، ابوظبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بها يف  املتعلقة  االدارة   ، وتاأ�سي�سها  التعليمية  اال�ستثمار يف م�سروعات اخلدمات   ، االم��وال اخلا�سة  ا�ستثمار 
حدود وقوعها بالفئة 36 ، خدمات الن�سح واالر�ساد وتوفري املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة وجميعها 

املت�سمنة بالفئة 36 . 
الواق�عة بالفئة: 36     

الكلمتني  ك��ا  م��ن   i ح��رف  وك��ت��ب  مميز  بخط  مكتوبة   educatIonal  al aInالاتينية الكلمات 
 educatIonal كلمة  وترتفع  الي�سار  جهة  القائمة  زاويته  مثلث  �سكل  ر�سم  الكلمتني  وب��ني   نقطة  دون 
التعليمية بطريقة مميزة  العني  العربية  الكلمات  كتبت  اال�سفل  al aIn ومن  كلمة  االعلى قليا عن  اىل 
وبينها ر�سم �سكل مثلث زاويته القائمة جهة اليمني وترتفع كلمة التعليمية قليا اىل االعلى عن كلمة العني 

واجلميع بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :158074    بتاريخ :2011/06/05  
با�س��م :   ب�سريي للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه: �ض.ب: 172088 ، دبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اآالت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عد ا ما كان منها للمركبات الربية (، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة 
)عد ا ما كان منها للمركبات الربية(، معد ات زراعية عد ا ما يد ار باليد، اأجهزة تفقي�ض البي�ض. 

الواق�عة بالفئة: 7              
خلفيه رباعية داكنة بداخلها خط متقو�ض بطريقة هند�سية مميزة ويقطع نف�ض اخلط ال�سكل الرباعي مرتني 
من الناحية اليمنى والي�سرى من اجلهة ال�سفلى ومن ناحية اليمني كتبت العبارة RATO بطريقة مميزة 

والكل بطريقة مميزة.
 اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :162995         بتاريخ :2011/09/27  
با�س��م :  �سركة التاج امللكي ل�سناعة االغذية واخل�سار املجففة ذ.م.م

وعنوانه:   �ض ب:29239 ، راأ�ض اخليمة ، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجممدة  حمفوظة  ات  وخ�سرو  اك��ه  فو  اللحم،  ال�سيد،خا�سات  و  اج��ن  ال��دو  حل��وم  و  االأ�سماك  و  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هام )جيلي( ومربيات وفو اكه مطبوخة بال�سكر، البي�ض و احلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت و الدهون املعدة لاأكل.
الواق�عة بالفئة: 29         

�سكل هند�سي �سبه كروي مق�سوم اىل ق�سمني االعلى باللون اال�سفر مكتوب يف جزئه العلوي وبطريقة مقو�سة 
فليا وباللون االحمر الكلمة SUNRAISINS واجلزء اال�سفل باللون االخ�سر املتدرج وعلى اجلزئني 
من الو�سط �سكل غ�سن اخ�سر عليه قندول ثمار التوت باللون االرجواين )البنف�سجي( الغامق ومن االعلى 
 AL TAJ AL MALEKI FOODSTUFFS & DRIED VEG. خارج االطار العبارة
باللون البني وبطريقة مقو�سة على مدار االطار العلوي ويعلوها   INDUSTRIAL CO. L.L.C

خط مقو�ض على امتدادها باللون البني والكل بطريقة مميزة جدا.
 اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :162994         بتاريخ :2011/09/27   
با�س��م :  جميد وحممود للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(

وعنوانه:   �ض ب: 119798 ، دبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اخرى، اغطية الفرا�ض واملوائد
الواق�عة بالفئة: 24           

الكلمة Arash �سمن �سكل رجل يحمل قو�سا وهو يف و�سعية رماية ال�سهم والكل �سمن اطار دائري مكون 
من خط رفيع عدا اجلزء اال�سفل من احرف كلمة العامة واجلزء الي�سري اال�سفل من �سكل الرجل والكل 

بطريقة مميزة جدا.
اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 161928      بتاريخ :2011/09/04   
با�س��م : اليد/ نافيد ار�ساد ح�سمت علي 

وعنوانه:   �ض. ب: 55941- دبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية(، االيواء املوؤقت .
الواق�عة بالفئة: 43      

اال�سفل  الربتقايل وبطريقة مميزة ومن  باللون  بيتزا بب كاهما مكتوبات  وبالعربية   PIZZA PUB
العبارة  وا�سفله  املتدرج  اال�سفر  باللون  مم��وج  عري�ض  خط  �سكل  عليه  الربتقايل  باللون  دائ��ري  �سبه  �سكل 

مميزة. بطريقة  والكل  اال�سود  باللون   makin it the way you like it
اال�س��رتاطات:  دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :173437     بتاريخ :2012/05/10  
با�س��م : العني كابيتال – ذ م م  

وعنوانه:  �ض ب: 6755 ، ابوظبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي ، ا�ست�سارات االعمال املهنية ، تقدمي ا�ست�سارات عن ادارة وتنظيم 
االعمال ، امل�ساعدة يف ادارة االعمال ، ا�ست�سارات ادارة االعمال ، خدمات امل�سورة يف ادارة االعمال ، ادارة االعمال 
املتعلقة بامل�سروعات التجارية وتا�سي�سها ، ادارة االعمال املتعلقة بامل�سروعات ال�سناعية وتا�سي�سها ، )خدمات 
ادارية يف حدود وقوعها بالفئة املذكورة( ، خدمات الدعاية واالعان، جميعها املت�سمنة بالفئة املذكورة وغري 

املت�سمنة بالفئات االخرى(.
الواق�عة بالفئة: 35     

نقطة  دون  الكلمتني  كا  من   i حرف  وكتب  مميز  بخط  مكتوبة   capItal  al aInالكلمات الاتينية
قليا  االعلى  اىل    capItalكلمة وترتفع  الي�سار  جهة  القائمة  زاوي��ت��ه  مثلث  �سكل  ر�سم  الكلمتني  وب��ني 
عن كلمة al aIn ومن اال�سفل كتبت الكلمات العربية العني كابيتال بطريقة مميزة وبينها ر�سم �سكل مثلث 
زاويته القائمة جهة اليمني وترتفع كلمة كابيتال قليا اىل االعلى عن كلمة العني واجلميع بطريقة مميزة.

اال�س��رتاطات:  دون �سرط .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :166739   بتاريخ :2011/12/18    
با�س��م :   ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غامي 

وعنوانه:  �ض. ب: 1752- دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الن وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالرز والتابيوكا وال�ساغو والن اال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر  واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل اال�سود اخلمرية وم�سحوق 

اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج .
الواق�عة بالفئة: 30              

الكلمات ناليا ومن ا�سفلها بالاتيني Nalia مكتوبات بطريقة مميزة.
 اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :159860         بتاريخ :2011/07/12  
با�س��م :  ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غامي 

وعنوانه:   �ض. ب: 1752- دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الن وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالرز والتابيوكا وال�ساغو والن اال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر  واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل اال�سود اخلمرية وم�سحوق 

اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج
الواق�عة بالفئة: 30         

الكلمة ن�سر ومن ا�سفلها بالاتيني Nasr والكل مكتوب بطريقة مميزة 
اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :173983       بتاريخ :2012/05/22  
با�س��م :  جمموعة دبي - للجودة

وعنوانه:  �ض ب: 9278 ، دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري املعلومات لاعمال ورجال االعمل على �سبيل املثال ال احل�سر؛ توفري معلومات االعمال عن اف�سل املمار�سات وال�سبل 
واحللول العملية واالطر الهيكلية من خال ان�ساء �سبكة مهنية متمر�سة؛ توفري معايري مرجعية عرب العديد من ال�سناعات 
يف طريقة ا�ستخدام انظمة املعلومات واملنتوج واحللول ؛ خلق الوعي عرب قطاعات االعمال وجمتمع نظم املعلومات ، جميعها 

يف حدود وقوعها بالفئة 35 وغري املت�سمنة بالفئات االخرى.
 الواق�عة بالفئة: 35             

افقيا يتجه اىل  ر�سم مميز ل�سكل هند�سي يتكون من جمموعة من اخلطوط عددها ثمانية تتفرع من �سكل �سهم مر�سوم 
اليمني خطان يف اجلهة  اليمنى منها خم�سة مقو�سة ومنحنية متجهة جهة  اليمني كما تتجه جميع اخلطوط اىل اجلهة 
العليا اخلط االول املر�سوم يف االعلى اكرب حجما ويتفرع منه خطني �سغريين افقيني واالآخر من الداخل اقل حجما منحني 
تتجه مقو�سة  االفقي  ال�سهم  ال�سفلى من  املتفرعة من اجلهة  االخ��رى  والثاثة خطوط  افقية  ب�سورة  اليمني  اىل  ويتجه 
اليمني االول اطول من اخلطني االخريين وهو مقو�ض ويتجه ميينا وله را�ض �سهم ويتفرع منه خط افقي  وممتدة جهة 
�سغري متجه ميينا والثالث بالقرب من را�ض ال�سهم الكبري ويتجه مب�سافة ابعد منه اىل جهة اليمني ور�سم يف بع�ض اطراف 
 CIO اخلطوط نقاط م�ستديرة �سغرية ويف البع�ض االآخر �سكل مربع �سغري كما تظهر يف الر�سم وكتبت كلمات العامة
ARABIA بطريقة مميزة يف اجلهة ال�سفلى ي�سار ال�سكل الهند�سي حيث ينتهي احلرفني االخريين من كلماتها با�سفل 

منه واجلميع بطريقة مميزة .
 اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :173520        بتاريخ :2012/05/13  
با�س��م :  العني للعقارات ذ.م.م 

وعنوانه:   �ض ب: 6755 ، ابوظبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي ، ا�ست�سارات االعمال املهنية ، تقدمي ا�ست�سارات عن ادارة وتنظيم 
االعمال ، امل�ساعدة يف ادارة االعمال ، ا�ست�سارات ادارة االعمال ، خدمات امل�سورة يف ادارة االعمال ، ادارة االعمال 
املتعلقة بامل�سروعات العقارية ، ادارة االعمال املتعلقة بامل�سروعات التجارية وتا�سي�سها ، ادارة االعمال املتعلقة 
بامل�سروعات ال�سناعية وتا�سي�سها ، ادارة االعمال املتعلقة بامل�سروعات الرتفيهية وتا�سي�سها )خدمات ادارية يف 
حدود وقوعها بالفئة املذكورة( ، خدمات الدعاية واالعان، جميعها اخلدمات املذكورة هي يف حدود وقوعها 

بالفئة 35 وغري املت�سمنة بالفئات االخرى(.
الواق�عة بالفئة: 35       

الكلمات الاتينيةpropertIes   al aIn مكتوبة بخط مميز وكتب حرف i من كا الكلمتني دون نقطة 
وبني الكلمتني ر�سم �سكل مثلث زاويته القائمة جهة الي�سار وترتفع كلمة propertIes اىل االعلى قليا 
�سكل  ر�سم  وبينها  مميزة  بطريقة  للعقارات  العني  العربية  الكلمات  كتبت  اال�سفل  ومن   al aIn كلمة  عن 
مثلث زاويته القائمة جهة اليمني وترتفع كلمة للعقارات قليا اىل االعلى عن كلمة العني واجلميع بطريقة 

مميزة.
اال�س��رتاطات:  دون �سرط.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك العمال اال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم :173438      بتاريخ :2012/05/10  
با�س��م : العني كابيتال – ذ م م  

وعنوانه:  �ض ب: 6755 ، ابوظبي – االمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اال�ستثمار يف   ، وادارتها  وتاأ�سي�سها  التعليمية  م�سروعات اخلدمات  اال�ستثمار يف   ، اخلا�سة  االم��وال  ا�ستثمار 
امل�سروعات ال�سناعية وتاأ�سي�سها وادارتها ، اال�ستثمار يف امل�سروعات التجارية ، اال�ستثمار يف االموال واالورق 
املالية واال�سهم وال�سندات ، جميع اخلدمات املتعلقة بال�سوؤون التمويلية وال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون العقارية 
، خدمات التاأمني ، خدمات الن�سح واالر�ساد وتوفري املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة ، جميع اخلدمات 
بالفئات  املت�سمنة  وغري  املذكورة  بالفئة  وقوعها  ح��دود  ويف  اال�ستثمار  باعمال  تتعلق  هي  املذكورة  االداري��ة 

االخرى. 
الواق�عة بالفئة: 36     

نقطة  دون  الكلمتني  كا  من   i حرف  وكتب  مميز  بخط  مكتوبة   capItal  al aInالكلمات الاتينية
قليا  االعلى  اىل    capItalكلمة وترتفع  الي�سار  جهة  القائمة  زاوي��ت��ه  مثلث  �سكل  ر�سم  الكلمتني  وب��ني 
عن كلمة al aIn ومن اال�سفل كتبت الكلمات العربية العني كابيتال بطريقة مميزة وبينها ر�سم �سكل مثلث 
زاويته القائمة جهة اليمني وترتفع كلمة كابيتال قليا اىل االعلى عن كلمة العني واجلميع بطريقة مميزة.

اال�س��رتاطات:  دون �سرط .
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  23  يونيو 2013 العدد 10825



فــن عــربــي
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على الرغم من اأنها ترف�س ت�صنيفها جنمة اإغراء، فاإنها ال متانع يف تقدمي م�صاهد جريئة، وترى اأن هناك فرقًا بن 
اجلراأة واالثارة.. اإنها الفنانة عال غامن، التي تتحدث عن اال�صباب التي دفعتها اإىل امل�صاركة يف ثالثة اأعمال دفعة 
واحدة، كما تك�صف حقيقة خالفها مع اآينت عامر وم�صاريعها ال�صينمائية املقبلة، و�صكل عالقتها بابنتيها كاميليا وفريدة، 

وغريها من اال�صرار يف هذا احلوار:

ت�صارك يف ثالثة م�صل�صالت

عال غامن: اأبعدت ابنَتيَّ اإىل اأمريكا خ�فًا عليهما

�سارة الهاين ون�ساط فني
اللبنانية  ال��ه��اين )غ��ري��ب��ة روح���ي( ع��رب االإذاع�����ات  ���س��ارة  اأط��ل��ق��ت الفنانة 
والعربية. االأغنية من كلمات كاثرين معّو�ض، اأحلان ه�سام بول�ض، توزيع 
ت�ستعد الإح��ي��اء حفات  )اأم تي يف(. كذلك  تلفزيون  اإن��ت��اج  ���س��رارة،  ه��ادي 
وحتّل  االغ���رتاب،  ب��اد  يف  العربية  وللجاليات  العربية  ال��دول  يف  �سيفّية 

�سيفة على برامج تلفزيونية واإذاعية خال �سهر رم�سان.

ملحم زين.. هل يخ��ض 
النتخابات النيابية؟

يف حديث اأخري له، �سرح الفنان ملحم زين باأنه يحب ال�سيا�سة ويفكر يف 
خو�ض االنتخابات النيابية اأو ال�ساأن العام يف ال�سنوات املقبلة، مبدياً قلقه 
العي�ض،  لقمة  الوحيد  همه  خم��ّدر  �سعب  اإىل  )حتولنا  وق��ال:  لبنان  على 
ونحن اأكر من يحتاج اإىل ربيع عربي(. اعرتف اأنه، بعد �سنوات من الفن، 
والروتني  فالرتابة  الفن،  يف  اأع��م��ال  رج��ل  يكون  اأن  ي�سلح  ال  اأن��ه  اكت�سف 

جعاه ال مبالياً وفاقداً للحما�سة.

ال�سينمائي  الفيلم  بطولة  يف  للم�ساركة  زكريا  طلعت  امل�سري  الفنان  ي�ستعد 
يو�سف  الكاتب  له  ال�سيناريو  بكتابة  يقوم  ال��ذي  الرئي�ض(،  )حار�ض  اجلديد 
وحقق  معاً  جمعهما  ال��ذي  الرئي�ض(،  )طباخ  فيلم  لنجاح  ا�ستثماراً  معاطي، 
جناحاً يف ظل النظام ال�سابق، و�سي�سارك يف بطولته الفنان ح�سن يو�سف الذي 

�سيقوم بدور رئي�ض اجلمهورية.
التلفزيوين  امل�سل�سل  بطولة  يف  للم�ساركة  زك��ري��ا  ي�ستعد  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
املقبل،  رم�سان  �سهر  م��اراث��ون  يف  ي�سارك  لن  ال��ذي  ح��اح��ا(،  )عائلة  اجلديد 

و�سيبداأ ت�سويره بعد عيد الفطر املقبل.
الذي  املنديل(  يف  )الفيل  فيلم  ال�سينمائية  زكريا  طلعت  اأعمال  اآخ��ر  وكانت 
�سارك يف بطولته يو�سف �سعبان ورامي وحيد ورمي البارودي، ومن تاأليف نهى 

العمرو�سي.

طلعت زكريا ي�ستعد 
لـ)حار�ض الرئي�ض(

هذا العام، فما ال�سر  درامي  عمل  من  اأكر  يف  • ت�ساركني 
وراء هذا الن�ساط الفني؟

)الزوجة  م�سل�سات  ث��اث��ة  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  ���س��ع��ي��دة  اأن���ا   -
ا�ستعداد  وعلى  ال��دم(،  و)�سل�سال  و)م��زاج اخلري(  الثانية( 
للم�ساركة يف عمل رابع اإذا اعجبني ال�سيناريو، فامل�ساركة يف 
اإىل قلب اجلمهور،  االأعمال الدرامية جتعل الفنان قريبا 
ال�سينما،  عك�ض  للغاية  عري�سة  �سعبية  للتلفزيون  الأن 
وميكن من خاله التوا�سل مع كل فئات املجتمع، وهذا هو 

�سبب تركيزي تلك الفرتة على الدراما.
هناك �سبب اآخر يدفعني اىل الظهور ب�سكل مكثف على 
االأعمال  اأظهر من خال  اأين  التلفزيون وهو  �سا�سة 
ب����اأدوار خمتلفة عما  اأ���س��ارك فيها  ال��ت��ي  ال��ث��اث��ة 

قدمته من قبل.
• هل م�ساركتك يف م�سل�سل )مزاج اخلري( 
م�سطفى  م��ع  لنجاحك  ا�ستثماراً  ج���اءت 
�سعبان العام املا�سي يف م�سل�سل )الزوجة 

الرابعة(؟
- ال�سركة املنتجة ر�سحتني للدور فوافقت، 
وكان من ا�سباب حما�ستي انني اأ�سعر باالرتياح 
ل��ل��ف��ن��ان م�سطفى  وب��ال��ط��ب��ع  ال��ع��م��ل،  ل��ف��ري��ق 
�سعبان. وانا اأبذل ق�سارى جهدي واحتدى نف�سي 

بهذا العمل اجلديد.
فنية خا�سة بينك وبني  كيمياء  هناك  هل   •

م�سطفى �سعبان؟
اأع���ت���رب م�����س��ط��ف��ى ���س��ع��ب��ان م���ن اأجنح   -
امل���وج���ودي���ن ح���ال���ي���ا، واأي  ال��ف��ن��ان��ني 
�ساأكون  ب��ه  جتمعني  عمل  فر�سة 
متحم�سة ج��داً لها، وذل��ك الأنه 
�سعيد  على  ا�ستثنائي  �سخ�ض 
ح��ب��ه ل��ع��م��ل��ه واإخ���ا����س���ه له، 

باالإ�سافة اإىل موهبته.
م�سل�سل  يف  معا  تعاونا  وق��د 
)ال��ع��ار(، ال��ذي حقق جناحا 
خاله  من  وح�سلت  كبريا 
ايجابية.  ف��ع��ل  ردود  ع��ل��ى 
وكررنا التجربة يف م�سل�سل 
وحقق  الرابعة(،  )الزوجة 
وناف�ض بقوة  جناحا اي�ساً 
االأعمال  من  الرغم  على 
عر�ست  ال���ت���ي  ال���ك���ث���رية 
بجانب  فالعمل  وق��ت��ه��ا. 
ي�سكل  �سعبان  م�سطفى 
يل دائما متعة خمتلفة.

يردد  ال��ب��ع�����ض  ل��ك��ن   •
ت�����س��اب��ه��ا بني  ه���ن���اك  ان 
اخلري(  )م��زاج  م�سل�سل 
و)ال������زوج������ة ال���راب���ع���ة( 
ال��������ذي ق����دم����ت����ه ال����ع����ام 

املا�سي؟
- ال اأري���د االإف�����س��اح عن 
ال�سخ�سية  ت��ف��ا���س��ي��ل 
ح���ت���ى ت����ك����ون م���ف���اج���اأة 
وبالفعل  ل���ل���ج���م���ه���ور. 
ال����ب����ع���������ض ي�����ظ�����ن اأن�������ه 
���س��ي��ك��ون ج�����زءاً ث��ان��ي��اً من 
الرابعة(  )ال��زوج��ة  م�سل�سل 
اأو م�سابها له، لكن هذا الكام 
خمتلفة  فالق�سة  �سحيح،  غ��ري 
متاما، وكذلك ال�سخ�سيات، وميكن 
جعل  ال��ذي  الوحيد  الت�سابه  يكون  اأن 
ال��ن��ا���ض ي��ظ��ن��ون ذل���ك ه��و وج���ود فنانات 
كثريات م�ساركات يف العمل كما يف )الزوجة 

الرابعة(.
• ما الذي جذبك الإعادة تقدمي فيلم )الزوجة 

الثانية( يف م�سل�سل؟
للمخرج  امل�سل�سل  اأن  املوافقة  اإىل  دفعني  م��ا  اأول   -
املتميزين  اع��ت��ربه م��ن املخرجني  وان���ا  ب�����س��ارة،  خ��ريي 

اأن ا�سّيع فر�سة العمل معه.  القائل يف م�سر فا ميكن 
يل،  بالن�سبة  ك��ب��رياً  حت��دي��اً  حتمل  نف�سها  الق�سة  ان  كما 
�سناء جميل،  الراحلة  التي قدمتها  ال�سخ�سية  اأج�سد  فانا 

خ�سو�ساً انني مل اأقدم هذه النوعية من قبل. 
�سناء  ال��راح��ل��ة  ال��ف��ن��ان��ة  م���ع  م��ق��ارن��ت��ك  ت��خ�����س��ني  اأال   •

جميل؟ 
- طوال م�سواري الفني مل اأ�سع املقارنة يف ح�ساباتي، و�سناء 
جميل فنانة قديرة ولها اأعمال مميزة وال ميكنني تقليدها 
اقدمها لها  التي  ال�سخ�سية  ان  بها. كما  اأو مقارنة نف�سي 
تاأثري اأكرب يف االأح��داث، فاأنا اأق��دم هذا ال��دور ب�سخ�سيتي 
فكرة  �سيبعد عن ذهن اجلمهور متاماً  ما  وطبيعتي، وهو 
به تقنيات حديثة، وهناك تطور  امل�سل�سل  اأن  املقارنة. كما 
يف الزمن واالحداث، وبالتايل جوانب ال�سخ�سيات �ستكون 
ق��دم يف ظ��روف خا�سة.  ال��ذي  الفيلم  خمتلفة على عك�ض 

وب�سكل عام ال ميكننا مقارنة فيلم مب�سل�سل.
اآي���ن ع��ام��ر يف  • م��ا حقيقة وج���ود خ��اف��ات بينك وب���ني 

كوالي�ض امل�سل�سل؟
- هذا الكام غري �سحيح، بل اأوؤكد ان الكوالي�ض اخلا�سة 
ح��ول هذا  ت��ردد  ما  وك��ل  للغاية،  كانت ممتعة  العمل  بهذا 
على  امل��واق��ع  بع�ض  ت��داول��ت��ه��ا  ا���س��اع��ات مغر�سة  امل��و���س��وع 
الأن  ال��ك��ام  ه��ذا  ق���راأت  ب�سدة عندما  االن��رتن��ت، وغ�سبت 

عاقتي باآين عامر طيبة.
م�سل�سل ثالث هو )�سل�سال الدم( ما ال�سخ�سية التي  • لك 

جت�سدينها فيه؟
- هذا امل�سل�سل من جزاأين، وا�سارك يف اجلزء االأول ك�سيفة 
حتاول  مت�سلطة  �سعيدية  �سيدة  دور  اأج�سد  حيث  �سرف، 
الرغم  وعلى  اأ�سرتها.  اأف��راد  جميع  على  �سيطرتها  فر�ض 
من اأن م�ساحة دوري �سغرية اإىل حد ما، غري اأنه �سيكون 
نقلة  يكون مبنزلة  و�سوف  االأح���داث،  على  كبري  تاأثري  له 
كي  كبريا  جهدا  بذلت  اين  خ�سو�ساً  حياتي،  يف  �سخمة 

يظهر ب�سورة جيدة جلمهوري.
تاأجيل  ج��رى  ال��ذي  )الكري�سما�ض(  فيلمك  م�سري  ما   •

عر�سه اأكر من مرة؟
- احب اأن اأو�سح اأن عنوان الفيلم تغري من )كري�سما�ض( اإىل 
)31/12(، وبالفعل انتهينا متاما من ت�سويره. وال�سبب 
التي  ال�سيا�سية  الظروف  هو  مرة  من  الأك��ر  تاأجيله  وراء 
مير بها البلد فلم يكن املناخ مائما لعر�سه. واج�سد من 
خاله دور موظفة لديها طموحات كبرية وتقوم بعمليات 
ن�سب على رجال االأعمال حتى ت�سبح �سيدة اعمال متتلك 

�سركات �سياحة ثم تتعر�ض للقتل يوم 31/12. 
ف��ي��ل��م اآخ����ر ه��و )ال��ربن�����س��ي�����س��ة( ف��م��ا ال����ذي جذبك  • ل��ك 

للم�ساركة فيه؟
- ال���دور ال���ذي اج�����س��ده يف الفيلم ج��دي��د ومل اق��دم��ه من 
على  حت�سل  احل��ال  متو�سطة  فتاة  دور  اأج�سد  حيث  قبل، 
من  الكثري  بها  فال�سخ�سية  م�سروعة،  غري  بطريقة  امل��ال 

التطورات التي تغري اي ممثلة لتقدميها .
يف  اأج��رك  بتخفي�ض  قيامك  ح��ول  ت��ردد  ما  �سحة  ما   •

هذا الفيلم؟
- نعم، قمت بتخفي�ض اأجري، واأي�سا جميع من �ساركوا يف 
هذا العمل قاموا بتخفي�ض اأجورهم نتيجة االأزم��ات التي 
تعي�سها كل �سركات االنتاج حاليا ب�سبب املرحلة االنتقالية 

التي مير بها البلد واالأو�ساع التي نعي�سها جميعا.
ممثلة اإغراء؟ ت�سنيفك  على  توافقني  • هل 

�سد  ل�ست  انني  �سحيح  الت�سنيف.  هذا  ارف�ض  بالطبع   -
تقدمي االغراء ما دمت مقتنعة بالدور الذي اقدمه الأنني 
ع��ن��دم��ا اق����دم االغ�����راء ال اك����ون ال��ف��ن��ان��ة ع��ا غ����امن، امنا 
بها  افاما  قدمت  ك��وين  لكن  اج�سدها.  التي  ال�سخ�سية 
اإغراء،  اأنني جمرد جنمة  اإغ��راء فان هذا ال يعني  م�ساهد 
ولذلك تعمدت اأن اأقدم بعد ذلك اأدوارا بعيدة عن االإغراء، 
لي�ض الأنني ارف�سه واإمنا الأثبت اأنني اأ�ستطيع اأن اأوؤدي كل 

االأدوار واجنح فيها، ولي�ض يف االإغراء وحده.
• ملاذا اأبعدت ابنتيك كاميليا وفريدة عن م�سر واأر�سلتهما 

لاقامة يف الواليات املتحدة االأمريكية؟
ب��االأم��ان على  اأ�سعر  اأع��د  اأنني مل  اأهمها  الأ�سباب كثرية،   -
ابنتّي، و�سرت اأخ�سى على حياتهما، خ�سو�ساً بعد االنفات 
عن  اأبعدهما  اأن  ق��ررت  لهذا  املخيف.  ال�سكل  بهذا  االأمني 

هذا املناخ، على اأمل اأن يتح�سن الو�سع الحقاً.
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اعداد
عبد اهلل املن�صوري

بيت الق�صيد

عبيد بن طروق النعيمي   

حياتك تب�صم   ع�صى  اإب�����ص��م  

ك���ل ي����وم ب���ي ت��ك��ر غ��ات��ك 

�صفاتك منطق    الع�صل  مثل 

وال��ط��ي��ب  م���ن  اأ���ص��ل��ك وذات���ك

ي�����ا   ق���اي���د اخل���ف���رات وال��ع��ني

ت��زي��ن ب��ع��ي��ن��ي  دوم  وال����ق����اك 

مب���وازي���ن وم��������وزون   .. ذرب 

تبيني ي��ح��ت��اج  وال  وا����ص���ح 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ي�ا ع�زوت�ي ي�ا ك�ل �صعب االمارات

الب��د ن�وف�ي ال�ع�ه�د ن�حمي وط�نا

واللى ا�صهرت على نحرافه عامات

ن��ب��ل��غ��ه)م��ن غ���ص�نا ل�ي�س منا(

حكمــــــــة

للتواصل:
E-mail:xhms@hotmail.com

فاكس: 4488436   

حل� �ل��شايف

�إمار�ت �لفخر و�أر�ض �لكنانة

الكنانة( و)اأر������س  ال��ف��خ��ر(  )اإم������ارات  ع��ن 

ع���م���ق���ه���ا ت�����اري�����خ م�����ا ي�����زع�����زع ك���ي���ان���ه

���ص��ي��ف��ْة ال����ع����رة وم����ق����ط����وع)ن( ل�����ص��ان��ه

داع�������ي ال���ف���ت���ن���ة ي���ع���ل ت���خ�������ص���ى ع��ي��ان��ه

ط���ي���ح���وا م�������ص���ر مب�������ص���اك���ل وا����ص���ت���ه���ان���ة

خ���ان���ه دون  ان����ه����م  ل����ل����ع����امل  اأث�����ب�����ت�����وا 

دول������ت������ي ب�����اخل�����ري ت�����رق�����ى وال�������رزان�������ة

زم����ان����ه يف  ������ص�����ي�����خ)ن(  ل���ل���ع���ز  ق�����اده�����ا 

بنانه ط���وع���ْة  يل  واح����ن   ، "خليفة"  ذا 

�����ر م�����ا ب����ق����وا رب�������ع اخل���ي���ان���ه ل�����و ي�����اأ������صّ

اإدان��������ة ال�����ع�����امل  م  ي����ح����ت����اج  ح����ق����ده����م 

ن���ح���ن ق�������ص���ت���ن���ا ال����ت����ف����ّوق وال�������ص���م���ان���ة

ج��ب��ان��ه دامي  يل  اخل����ل����ق  رغ�����م  وم�������ص���ر 

ث��م��ان��ه وي����رح����م  "زاي���������د"  اهلل  ي����رح����م 

ن�����ذك�����ر اك�����ت�����وب�����ر وم�����وق�����ف�����ه وب���ي���ان���ه

���ص��ان��ه ع��ه��د  "خليفة"  ال���غ���ايل  ب���ع���ده  و 

واأم�����ان�����ه اأم��������ن  ت���اري���خ���ه���ا  يف  وم�������ص���ر 

ال��ك��ن��ان��ه ار��������س  ي���اع�������ص���ى  اهلل  ي���ح���ف���ظ 

ال����ع����الق����ة م�������ص���ت���م���دة م�����ن �����ص����ن����ن...

اإّم��������ع��������ة ي����ن����ب����ح وم���������ن ي������وم������ه ل���ع���ن

واحل���������ص����د ب�����اي�����ن ب����ع����ن احل���ا����ص���دي���ن

امل���ت���اأ����ص���ل���م���ن م  واه���������و  غ����ري����ب����ة  م������و 

ف�����ا������ص�����ل�����ن وف�����ا������ص�����ل�����ن وف����ا�����ص����ل����ن

ال���ن���اج���ح���ن م  اإن�����ن�����ا  ي�������وم  وان�����ق�����م�����وا 

ت���ع���ط���ي امل����ح����ت����اج وات������ع������ن ال�������ص���ن���ن

ح�������اك�������م)ن( ع��������ادل و����ص���ع���ب���ه اآم����ن����ن

ال���ط���ام���ع���ن ن����ب����ي����د  رح  �����ر  ي�����اأ������صّ ل������و 

������ر م����ات����ب����ق����ى ح����اق����دي����ن ل�������و ي������اأ�������صّ

دف����ن  اأول  م����ث����ل  م������اع������اد  ح����ق����ده����م 

واه�������م ق���������ص����ْة: ن����اف����ق وت�����اج�����ر ب���دي���ن

م����ن ه����داي����ا "زاي���������د" اإب����ه����ا ام��دي��ن��ت��ن

ح��ن ك�����ل  يف  م�������ص���ر  ي�����دع�����م  ع���ا����ص���ه���ا 

ث��م��ن امل����وق����ف  وذا   ، ام�������ص���اب���ه  م����ال����ه 

ب����وظ����ب����ي ل����ل����ق����اه����رة مت������د ال����ي����دي����ن

م����اي����خ����رب����ه����ا ������ص�����وى ال�����ل�����ي خ���اي���ن���ن

ال���ط���ام���ع���ن م  ����ص���ب���ع���ن���ا  اهلل  وي���ح���ف���ظ 
قيدوم

اخل�����وف م�����ن  ح����ال����ة  يف  ع�������ص���اق 

واأن����������ا ع����ل����ى امل������زي������ون م���ل���ه���وف

ي����وم����ن م���اي���ح�������ص���ل م���ع���ه ����ص���وف

ودون��������ه ���ص��ن��ي��ن��ي ك��ن��ه��ا اإع���ي���وف

ودون������ه خ��ط��ر يف ال��ع��م��ر حم��ف��وف

ي����روف وال  ي����رح����م  وال  ق���ا����ص���ي 

اي���ط���وف ال  ق���ب���ل  ق��ت��ل��ن��ي  ل���ي���ت���ه 

م���ع���روف ال�����ع�����ام  م  ب�����ه  ����ص���وي���ت 

ك����������ّل)ن( ع���ل���ى غ���ال���ي���ه خ���اي���ف

األ������ع������ي ع����ل����ى ح����ل����و ال����ن����واي����ف

دون���������ه ن����ظ����ر م�����اه�����وب ����ص���اي���ف

مي�����ك�����ن ت���������ص����م����ي����ه����ا ع����ج����اي����ف

ودون��������ه ����ص���ح���ن ع���ي���ن���ي رع���اي���ف

واأن���������ا م���ع���ي ع���ط���ف ال�����ص��غ��اي��ف

ج�������������دام ع�����ي�����ن�����ي ل����ل����خ����الي����ف

وان����ك����ر ع���ل���ْي ح���ل���و ال���و����ص���اي���ف!

يف احللقة االأخرية من املرحلة الثانية

بّلعم�ض يتاأهل بت�ش�يت �جلمه�ر، وعالء 
جانب يقطف بطاقة جلنة �لتحكيم

الثانية  املرحلة  من  االأخ��رية  جمريات  بني  طويل  زمني  فا�سل  ثمة  يعد  مل 
�ستة  اأحداثها  خ��ال  �سيتبارى  التي  القادمة  واحللقة  ال�سعراء«؛  »اأم��ري  من 
باإلقاء  ال�سعراء  امل�ساركني منها، لكن قبل انطاق  اأحد  �سعراء فقط، ليخرج 
ق�سائدهم، تقدم �سعراء احللقة املا�سية الذين كانوا بانتظار ت�سويت اجلمهور 
موريتانيا  بّلعم�ض/  ول��د  ال�سيخ  بينهم   م��ن  وف��از  ال�سوتية،  الر�سائل  ع��رب 
بح�سوله على %85 من الدرجات. الرحيل �سعراً :ا�ستهل املناف�سة ال�ساعر 
خالد بودريف وقد بداأ احللقة بق�سيدته »ال�ساعرة« تلك الق�سيدة التي اأ�سار 
د. مرتا�ض اإىل جمالها، وهذا ينم عن معدن اأ�سيل، و�سعر جميل.  ترقي�ض 
الطفل:من خال ق�سيدة »طرٌق مل تكتمْل عراُتها« جاءت م�ساركة عبداملنعم 
االأمري د. ف�سل قال: ق�سيدتك بديعة ، ومناو�ساتك جلرير بال�سد والتاأويل، 
وهذا بليغ. قطعة من الطفولة :عاء جانب »الِقُط التُّوت«د. بن متيم اأ�ساد 
القرية  ع��امل  وت�سور   ، ال�سعري  بني  جميًا  من��وذج��اً  تقدم  التي  بالق�سيدة 
منى  والتكتم:«تعويذة«  البوح  بني  والربابة.  التوت  من  يتكون  ال��ذي  ال��وادع 
ح�سن احلاج تراوحت بني البوح والتكتم، د.  مرتا�ض اأ�سار اإىل العنوان اجلميل 
منى  اختارت  مل��اذا  لكن  ال�سعبية،  باملعاين  مرتبطة  معاٍن  �سبكة  يحمل  ال��ذي 
االإيقاع الطويل متمثًا يف البحر املرق�ض. اأ�سوات �سعب:«يف غيابة ال�سمت«  
كان عنوان الن�ض الذي األقاه يحيى وها�ض، د. ف�سل قال: اإن كل �ساعر ي�سع 
يف احلنايا باده، وهذا ما فعلته، لكنك اأيها املتفرد ت�سع ذاتك بني رهبة البوح 
وغيابة ال�سمت. االرجتال :كانت �سيفة احللقة ال�ساعرة رو�سة احلاج جنمة 
»اأمري ال�سعراء« يف مو�سمه االأول، وقد األقت ن�ض »اأبو ظبي تقراأ« ليعار�سها 
ال�سعراء بق�سائد ال تزيد واحدتها عن خم�سة اأبيات،د. بن متيم اأ�سار اإىل اأن 
ال�سعراء كتبوا جيداً لوال بع�ض االإخفاقات، غري اأن فكرة القراءة غابت مبعناها 
املبا�سر، وبرزت قراءة املواجد، لكنهم اأبدعوا. نتائج وتاأهل:واجلدير بالذكر اأن 
احللقة القادمة، وهي احللقة ما قبل النهائية، �ستجمع �ستة متناف�سني وهم: 
اأبو �سرارة، ال�سيخ ولد بّلعم�ض، عاء  اإبراهيم، ه�سام ال�سقري، حممد  ليندا 
جانب، وال�ساعر االأخري هو الذي �سيتاأهل من بني �سعراء الليلة املا�سية من 
انتهاء  وقبل  القادم.  االأ�سبوع  اإليه  نتعرف  ما  وهو  اجلمهور،  ت�سويت  خال 
احللقة اأو�سح د. بن متيم اأنه يف احللقة القادمة معيارين جديدين للم�سابقة، 
اأولهما: �سُيطلب من ال�سعراء كتابة ق�سيدة موزرونه مقفاة بني 8 و10 اأبيات 
حول رحلة كل مت�سابق يف »اأمري ال�سعراء«، اإىل حانب معيار ثاٍن �سائق �سيعلن 
�سعراء  من  بد  ال  عليه  وبناء  القادمة،  احللقة  مفاجاأة  و�سيكون  الحقاً،  عنه 
واحداً  الأن  ال�سابق،  املعيار  ق�سائدهم ح�سب  يكتبوا  اأن  املا�سية  الليلة  اأم�سية 
منهم فقط �سين�سم اإىل املتاأهلني اخلم�سة، لي�سبح عددهم �ستة، ويتناف�سون 
من جديد، فيخرج واحد من غمار امل�سابقة، فيما ي�ستمر  البقية اإىل احللقة 

االأخرية حيث التناف�ض على املراكز. 

كلنا خليفة
غ��ي�����م ف���ي���ن���ا  اإب���ت�������ص���ام���ْت���ك  وْق�������ع 

ان���ه���ي���م  دوم  وف�����ي�����ك   ، ب������ك  ن���ح���ي���ا 
واآاآاآاآاآدي ل��ل��م��ط��������ر  واق���ل���وب���ن���ا 

ي����ا�����ص����ي����خ����ي و�����ص����م����ع����ْة اإب����������الدي 
راية

حممد ال�شحي

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

م�صبح بن على الكعبي
  @MusabehBinAli 

مادام عودتني ع القرب والطيبه.. 
ال�صد والبعد كيف اجتاوز ا�صياجه.
قّلي طريقه ع�صان اواجه الغيبه.. 
حمتاج لك حيل اهلل ياخذ احلاجه.

**  
بدر غازي 

  @badrghazi 
موؤمن ولو العن تبكي ) �صنيني (
واللي كتبه اهلل ال �صك .. حا�صل

تدري و�س اأبغى منك يانور عيني ؟
واهلل ما اأبغى منك غري ) التوا�صل (

**
علي بن فّقا�س 
  @Bu7esan 

يا كر ما نحتاج .. وقفة مع النف�س
اأخطائنا �صارت مع الوقت: روتن !!

**
�صعد علو�س 

  @Saad3alosh 
ال�صاعر ال�صاعر اأن�صان ال�صخب واجلنون

كاأن  رّبي  خلق  قلبه  من االنتباه
مانكتب ال�صعر من فرط الرتف واجلنون 

نهرب  اىل ال�صعر المن تعبتنا احلياه

اأحد  من  موؤخرًا  والتي �صدرت  امل�صوؤولة  املغر�صة وغري  الت�صريحات  ردًا على 
واالأم��ان  واالأم��ن  النجاح  دول��ة  حق  يف  املتاأ�صلمن  االإخ���وان  ع�صابة  اأف��راد 
اأي حال من  ، والتي ال تعك�س يف  املتحدة  العربية  االإمارات  ، دولة  والقانون 

االأحوال وجهة نظر امل�صرين ال�صرفاء.


