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م�ضادات حيوية من خملفات الزيتون
ع�صره،  �أث��ن��اء  منه  �لزيت  ��صتخال�ص  بعد  �لزيتون  خملفات  ت�صكل 
�لزيتون  معا�صر  �أ�صحاب  �إليها  يلجاأ  خمتلفة  ل�صناعات  مهمة  مادة 

يف �لعامل.
�ملركز  �أجريت يف  �أبحاث علمية  �لتو�صل موؤخر�ً، وبعد  ويف م�صر مت 
�إنتاج  يف  �ملخلفات  هذه  من  لال�صتفادة  و�صيلة  �إىل  للبحوث،  �لقومي 
مركبات كيميائية جديدة ذ�ت خو��ص بيولوجية متعددة، ما يجعلها 
موؤهلة لعالج بع�ص �لأمر��ص، حيث تعمل كم�صاد�ت حيوية لبع�ص 

�أنو�ع �لبكترييا و�لفطريات �لتي قد ت�صيب ج�صم �لإن�صان.
من  حديثة  در����ص��ة  متكنت  فقد  �لأو���ص��ط،  �ل�صرق  �صحيفة  وبح�صب 
تعد  �لتي  �لزيتون  خملفات  من  و�ل�صتفادة  �لنتائج،  لهذه  �لو�صول 
مبثابة ثروة كبرية تهدر يف �لوطن �لعربي �لذي تتميز مناطق كثرية 
�لدكتورة هناء حممد  �لدر��صة  �لزيتون. وتبني �صاحبة  فيه بزر�عة 
�صلمان �أن هذه �ملو�د �لدهنية لها وظيفة بيولوجية معينة )م�صاد�ت 
حيوية(، مثل قدرتها على خف�ص �لكول�صرتول �أو �صغط �لدم وعرب 
عملية �لتخليق �لكيمياوي خرجت مو�د جديدة لها خو��ص بيولوجية 

لها فو�ئد متعددة. 

هرمون جديد لل�ضكري 
�إىل  تو�صلو�  �أمريكيني  علماء  �أن  تليغر�ف  ديلي  ذي  �صحيفة  ذك��رت 
يلغي  �لأن�صولني، مما  �إنتاج  على  �جل�صم  م�صاعدة  �صاأنه  هرمون من 
حاجة مر�صى �ل�صكري �إىل �أدوية وجرعات يومية. و�أو�صحت �أن علماء 
يف جامعة هارفارد �لأمريكية �أطلقو� على �لهرمون ��صم بيتاتروفني ، 

وهو يقوم بتحفيز منو خاليا �جل�صم �لتي تفرز �لأن�صولني يف �لدم.
جلوء  عن  بديال  �صي�صكل  �جلديد  �لهرمون  �أن  �ل�صحيفة  و�أ�صافت 
بكمية  �لتحكم  �أج��ل  من  يومي  ب�صكل  �لأن�صولني  حقنة  �إىل  �ملري�ص 
هذ�  �أخ��ذ  �إىل  �صيحتاج  �ل�صكري  مري�ص  و�أن  بدمه،  �ملوجودة  �ل�صكر 

�لهرمون �جلديد مرة و�حدة �أ�صبوعيا �أو رمبا �صهريا.
كما �أ�صارت �ل�صحيفة �إىل خطة جديدة قد تبعث �لأمل لدى مر�صى 
�صرطان �لرئة، تتمثل يف ن�صوء حتالف يف بريطانيا يهدف �إىل توحيد 
جلهودها  �خلريية  و�جلمعيات  �لبالد  يف  �لر�ئدة  �لبحثية  �ملنظمات 
�إنقاذ �لأرو�ح �لب�صرية من مر�ص �صرطان �لرئة �لذي ُيعدُّ  �أجل  من 
�لن�صاء بعد �صرطان  �ملنت�صرة يف بريطانيا عند  �أن��و�ع �ل�صرطان  ثاين 
�لثدي. و�أو�صحت �ل�صحيفة �أن %10 فقط ينجون من د�ء �صرطان 
�لرئة يف بريطانيا، م�صرية �إىل �أن در��صة طبية ك�صفت �ل�صهر �ملا�صي 
عن �أن هذ� �لد�ء يفتك بحو�يل 16 �ألف �مر�أة باملقارنة مع 12 �ألًفا 

ب�صبب �صرطان �لثدي.

قلة النوم تقلل اخل�ضوبة 
�أ�صارت �صحف بريطانية �إىل در��صات طبية حديثة خمتلفة، �أو�صحت 
باخل�صوبة  �لإ���ص��ر�ر  �صاأنها  �لنوم من  قلة  �أن  �لدر��صات  �إح��دى هذه 
لدى �لرجال، وك�صفت �أخرى عن هرمون ي�صاعد على �إنتاج �لأن�صولني 
وينهي حاجة مر�صى �ل�صكري للجرعات �ليومية، وب�صرت �أخرى باأمل 

يخ�ص مر�صى �صرطان �لرئة.
در��صة حديثة ك�صفت عن  �أن  تليغر�ف  ديلي  فقد ذكرت �صحيفة ذي 
�أن �لرجال �لذين ل يتمتعون بق�صط و�فر من �لنوم، ي�صرون مبعدل 

�خل�صوبة لديهم وهم ل ي�صعرون.
و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن �لدر��صة �أو�صحت �أن �لرجال �أو �ل�صباب �لذين 
�أقل  لديهم  �ملنوية  �حل��ي��و�ن��ات  معدل  يكون  جيدة  ف��رتة  ينامون  ل 
مبقد�ر �لربع باملقارنة مع من ينامون جيد� �أو مع �لذين ل يعانون 
��صطر�با يف �لنوم. كما �أن من �صاأن من ينام من �لرجال �أقل من �صت 
�صاعات يف �ليوم �أن يكون لديه حيو�نات منوية �أقل و�أن تكون خ�صيتيه 
�لنوم من  �أن قلة  و�أ�صافت  �أط��ول.  ينام وقتا  باملقارنة مع من  �أ�صغر 

�صاأنها �إفقاد �جل�صم �لقدرة على �إنتاج �حليو�نات �ملنوية.
من جانبها، قالت �صحيفة تاميز �إن خرب�ء يعتقدون �أن قلة �لنوم من 

�صاأنها �أي�صا �إحلاق �ل�صرر بال�صحة �لعامة وباللياقة �لبدنية.

يذبح اأبناءه الثالثة 
ثم ينتحر

�أن يذبح  �أب  ق��رر  يف ح���ادث م���روع 
وذلك  ينتحر،  ث��م  �لثالثة  �أب��ن��اءه 
�لطالق،  زوج���ت���ه  ط��ل��ب��ت  �أن  ب��ع��د 
لتلتحق  ���ص��رتح��ل  �أن��ه��ا  و�أخ���ربت���ه 
باجلامعة  ك��م��ح��ا���ص��رة  ب��ال��ع��م��ل 
�ملفتوحة. وذكرت �صحيفة �لديلي 
بد�أت  �لق�صة  �أن  �لربيطانية  ميل 
ع��ن��دم��ا ت��غ��ّي��ب �ل�����زوج �أرب���ع���ة �أي���ام 
عمله  ع���ن  �إن������ذ�ر  دون  م��ت��ت��ال��ي��ة، 
وب��ع��دم��ا ف��ق��د زم������الوؤه �لأم�����ل يف 
وبعد  �لهاتف،  عرب  �إليه  �لو�صول 
�أن تاأكدو� من �جلري�ن �أنه متغيب 
عن منزله �أي�صاً هو و�أولده، قامو� 
باإبالغ �ل�صرطة �لتي بد�أت بدورها 
�لتحقيق يف �أ�صباب تغيبهم، وتو�صل 
فريق �ملباحث �إىل جثامني �لأربعة 
يف حمجر على ُبعد 75 كيلومرت�ً 
عن �ملنزل. وك�صف �لطب �ل�صرعي 
�ألقى  بعدما  حدثت  �لأب  وف��اة  �أن 
ب��ن��ف�����ص��ه م����ن �رت����ف����اع ي�����ص��ل �إىل 
على  �ل��ع��ث��ور  مت  فيما  ق��دم��اً،   60
متاأثرين  قتلى  �لثالثة  �لأط��ف��ال 
�إىل  بالإ�صافة  �لرقبة،  يف  بجروح 
بال�صدر، ومت  �آثار طعنات متعددة 
على  �لأب  ب�����ص��م��ات  ع���ن  �ل��ك�����ص��ف 

�ل�صكني �لذي وجد بجو�رهم.
�لزوجة  مع  �لتحقيقات  و�أ�صفرت 
حمافظاً  رج�����اًل  ك����ان  زوج���ه���ا  �أن 
غري  عملها،  ف��ك��رة  مت��ام��اً  يرف�ص 
لطلب  دفعها  �ملهني  طموحها  �أن 
�لطالق و�إخطاره �إىل �أنها �صتغادر 
�مل����ق����اط����ع����ة، وت�����ذه�����ب ل���ل���ع���م���ل يف 

�جلامعة.

رحلة �ضيد تتحول 
ملاأ�ضاة

���ص��و���ص��ك��ي ق�صة  �لأخ��������و�ن  ع���ا����ص 
�أبرز  ل��الأذه��ان م�صاهد من  �أع��ادت 
�أفالم هوليوود، وذلك بعد �أن غرق 
قارب �ل�صيد �لذي كانا على متنه 
و��صطر� لل�صباحة ل� 14 �صاعة يف 

مياه مليئة باأ�صماك �لقر�ص.
�نطلقا  �صو�صكي  وك��ي��ت  د�ن  وك���ان 
�لكاريبي،  مب��ي��اه  ���ص��ي��د  رح��ل��ة  يف 
�صانت  ���ص��و�ح��ل  ق��ب��ال��ة  وحت���دي���د� 
�نتهت  رح��ل��ت��ه��م��ا  �أن  �إل  ل��و���ص��ي��ا، 
حدث  ع��ن��دم��ا  م��اأ���ص��اوي��ة  بطريقة 
عطل يف �لنظام �لكهربائي للقارب 
�ملحرك  �إىل  ت�����ص��ل  �مل���ي���اه  وب������د�أت 
وح��ني لح��ظ قائد �ل��ق��ارب �أن��ه ل 
�لأخوين  �أع��ط��ى  �ل��ن��ج��اة  يف  �أم����ل 
�صرت�ت �لنجاة وطلب منهما �لقفز 

من �لقارب.
جانب  �إىل  وك���ي���ت،  د�ن  و�أم�����ص��ى 
 14 نحو  وم�صاعده،  �لقارب  قائد 
بعيدة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �مل��ي��اه  �صاعة يف 
ع��ن �ل�����ص��اط��ئ مل�����ص��اف��ة ل ت��ق��ل عن 

13 كيلومرت�.

اكت�ضاف �ضيفروليه بعد 
اختفائها 20 �ضنة

بعد �ختفائها لنحو 20 عاماً، مت �لعثور 
من  �حل��م��ر�ء  �ل�صيفروليه  ���ص��ي��ارة  على 
�لنجم  قادها  �لتي   ،1965 �لعام  ط��ر�ز 
ت���ر�ف���ول���ت���ا، يف فيلم  �لأم����ريك����ي، ج����ون 

�حلركة �ملثري للجدل بالب فيك�صن .
عن  �لأمريكي  زي(  �إم  )تي  موقع  ونقل 
على  ع��رت  �ل�صرطة  �أن  �أمنية  م�صادر 
كال�صيكية،  �صيارة  ب�صرقته  ي�صبته  رجل 

و�عتقلته يف جنوب كاليفورنيا.
�عتقاله  يتم  مل  �أن��ه  �أو�صحت  �أنها  غري 
غري  ح��م��ر�ء،  �صيفروليه  �صيارة  ل�صرقة 
�إىل  �ل�صرطة  بعنا�صر  �أدى  �لتحقيق  �أن 
�ل�صيارة  ع��ل��ى  ع����رو�  ح��ي��ث  �أوك����الن����د، 

�ملميزة.
لوحة  رق���م  تغيري  مت  �أن���ه  �إىل  و�أ����ص���ارت 
�ل�صيارة  �أن��ه��ا  �أّك���دت  �أن��ه��ا  غ��ري  �ل�صيارة، 
خمرج  من  �صرقت  �لتي  عينها  �حلمر�ء 

بالب فيك�صن ، كونينت تار�نتينو .
�لت�صال  �ل�صرطة  عنا�صر  ح���اول  وق��د 
غري  �ل�صعيد،  بالنباأ  لإبالغه  بتارنتينو 

�أنهم مل يتمكنو� من �لو�صل �إليه.
�لذي  �ل��رج��ل  �أن  �أمنية  م�صادر  و�أّك���دت 
�عتقل لن توجه �إليه تهم ب�صرقة �ل�صيارة 

، ب�صبب مبد�أ مرور �لزمن .

يرى �لخت�صا�صّيون �أن ل حاجة �إىل �ملكّمالت �لغذ�ئية �إذ� كان �لغذ�ء متنّوعاً. 
�ليوم، �لنو�ق�ص يف �جل�صم نادرة، ويجد �لطفل �لذي ي�صتهلك بانتظام �لفاكهة، 

و�خل�صار، و�حلبوب، وم�صتقات �حلليب، و�للحم، و�ل�صمك، �ملغّذيات �لتي يحتاج 
�إليها لينمو ب�صكل �صليم. بالتايل، تكون �ملكّمالت �لغذ�ئية بال فائدة.

)اأعطيها لطفلي مل�صاعدته يف تخّطي مواقف �صعبة(
�لغذ�ء، لكنه قد يكون غري كاٍف لطفل  �ل�صروري �لعتماد على  من 

�أو  �لنوم،  يف  �صعوبة  ويو�جه  ج��د�ً  متعب  �صنو�ت  �ل�صت  عمره  يفوق 
بح�صب  �صناً.  �لأك���رب  �لأط��ف��ال  �إىل  بالن�صبة  �لم��ت��ح��ان��ات  ل��ف��رتة 

هذه  يف  مفيدة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل��ك��ّم��الت  ت��ك��ون  ق��د  �لخت�صا�صّيني، 
�حلالت لتخّطي مو�قف �صعبة. ميكننا �إعطاء �لطفل منتجات 
�لنوم  �إذ� كان يعاين خلاًل يف  �أ�صا�صّي  �لأع�صاب ب�صكل  مكّونة من 

�أو توتر�ً نف�صياً؛ �أو حمّفز�ت حيوّية �أو فيتامينات متعّددة �إذ� كان 
جهاز  لتعزيز  �ل�صتاء  مو�صم  بد�ية  يف  �صعيفاً  �أو  بالزكام،  م�صاباً 

يكن  مل  �إذ�  �صهر.  �إىل  �أ�صابيع  ثالثة  من  ق�صري:  �لعالج  مناعته. 
ياأخذ مكّماًل غذ�ئياً  �أن  يتناول م�صتّقات �حلليب مثاًل، عليه  �لطفل 

يغّطي حاجاته �ىل �لكال�صيوم بن�صبة مئة باملئة. و�إذ� كان غذ�وؤه متنّوعاً 
لكنه بحاجة �إىل م�صاعدة لإز�لة �لتعب، من �ملنا�صب �إعطاوؤه �لفيتامينات. 

يف �لأحو�ل كافة، يتخّل�ص �جل�صم من �لفائ�ص منها طبيعياً.

)قبل كّل �صيء.. اأ�صت�صري الطبيب( 
�لأطفال!  ل��دى  و�لأع�����ص��اب  �لفيتامينات  فاعلّية  على  علمّية  در����ص��ة  �أّي  ت�صّدد  مل 
��صطناعية.  �أنها  مع  �ملغّذيات،  هذه  يه�صم  �جل�صم  �أّن  على  مّتفقون  �خل��رب�ء  لكّن 
�أثبتت در��صات عّدة فاعلّية �ملحّفز�ت �حليوّية لتعزيز جهاز �ملناعة لدى  يف �ملقابل، 
�لطفل ولتفادي بع�ص �لأمر��ص مثل �لأمر��ص �ملعوّية، �أو �لتهاب �جليوب �لأنفية.

�أّن ��صتهالكها قد يكون  �إل  �أدوية مبعنى �لكلمة،  �أّن هذه �ملنتجات لي�صت  على رغم 
م�صّر�ً. قبل �إعطائها �إىل �لطفل، ��صت�صريو� �ل�صيديل �أو �لطبيب �لذي �صين�صحكم 
با�صتعمال �ملنتج �ملنا�صب. �أخري�ً، ل بّد من �حرت�م �لكمّية �ملو�صى بها وتفادي تناول 
�لكثري من �ملكّمالت �لغذ�ئية �ملختلفة يف �لوقت عينه. فقد يوؤّدي ذلك �إىل جرعة 
��صطر�بات يف  ت�صّبب  �لتي قد  و�ملعادن  �أ(  �لفيتامني  بالفيتامينات )حتديد�ً  ز�ئدة 

�جلهاز �له�صمي، وطفح جلدي.

اآراء اخلرباء
يف �أّي �صّن ميكننا �لبدء باإعطاء �لطفل مكّمالت غذ�ئية؟

- يتوقف كّل �صيء على طبيعة �ملكّمل �لغذ�ئي. بالن�صبة �إىل �ملغني�صيوم، ميكن �إعطاوؤه 
للطفل منذ �صّن �لت�صعة �أ�صهر، يف حال �إ�صابته بنق�ص �صديد �أو مر�ص خطري، لكن 
�إعطاء �لأع�صاب �ملخّدرة منذ عمر �ل�ّصنة، �صرط  �إىل و�صفة طّبية. وميكن  ��صتناد�ً 
حتديد �أ�صباب �خللل �حلا�صل )نبت �لأ�صنان، مر�ص معنّي، م�صكلة نف�صية...(. بالن�صبة 

�إىل 
ت  مكّمال

مني  لفيتا �
و�مل���������ع���������ادن، 

����ن  ُي���������ص����ت����ح���������صَ
�ن������ت������ظ������ار �����ص����ّن 

�ل�������ص���ت ����ص���ن���و�ت. يف 
�لأحو�ل كلها، ُين�صح با�صت�صارة طبيب �أو �صيديل قبل �إعطائها �إىل �لطفل. 

�أل يعني ذلك �إدخال )�أدوية( �إىل ج�صمه؟
- ينبغي �أل يكون تناول �ملكّمالت �لغذ�ئية ع�صو�ئياً. �إذ� كان �لطفل متعباً �أو متوتر�ً، 
�صليم،  �أوًل بتح�صني منط حياته: نوم كاف، غذ�ء  ُين�صح  �أو ميّر بفرتة �متحانات، 
ريا�صة منتظمة، كّلها عو�مل كافية لإعادة تنظيم �أّي خلل. �إذ� مل َي�ْصَتِعد قّوته على 
رغم ذلك كّله، ميكن �للجوء �إىل �ملكّمالت �لغذ�ئية. لكن ل يجب �لتغا�صي عن كونها 

)�أد�ة بديلة( من بني �أدو�ت �أخرى.
كيف ميكن ��صتعمالها ب�صكل �صليم؟

- �ملكّمالت �لغذ�ئية حجمها �صغري، لونها جّذ�ب، وغالفها جميل: ميكن �أن يعتربها 
�إبقاوؤها بعيدة عن متناولهم. و�إذ� مل يتح�ّصن �لطفل  �لأطفال �صكاكر... لذ� يجب 
يكون  قد  �لأوج���اع  ��صتمر�ر  لأن  �لطبيب،  �إىل  �لذهاب  بد من  �لعالج، ل  �أخ��ذ  بعد 

موؤ�صر�ً �ىل مر�ص ما.

�آي��ات يف  �لكرمي يف ثالث  �لقر�آن  ورد ذكرها يف  �لرمان هو فاكهة خريفية لذيذة �لطعم ومفيدة �صحياً 
�صورتي �لأنعام و�لرحمن )فيهما فاكهة ونخل ورمان(�صورة �لرحمن: �لآية 68. 

ويف �إحدى �لدر��صات �لتي ن�صرتها موؤخر�ً �أحد �ملو�قع �لعربية تبني �أن �لعلماء �كت�صفو� �أن تلك �لفاكهة 
�أو �ل�صوبر فاكهة    متتلك �لقدرة على تقلي�ص  �لفائقة �لأهمية و�لتي �أطلقو� عليها ��صم  �صوبر فروت 

�ل�صحم �ملخزن حول �ملعدة ، و�لذي يعتربه �لبع�ص �لعجلة �لإ�صافية للرجل وقمة �لكعكة 
لدى �ملر�أة . 

وبعد �صهر من تناول عدد من �ملتطوعني زجاجة من ع�صري �لرمان يومياً لكل 
منهم �أثبتو� �أنهم �أقل �حتماًل لأن تنمو خاليا �صحمية حول بطونهم . 

كما متتعو� ب�صغط دم منخف�ص وبذلك قللو� من �حتمال �لإ�صابة باجللطات 
�لقلبية و�لدماغية و�أمر��ص �لكلية  ويوؤمن فريق من �لباحثني يعملون يف جامعة 

�لرمان قد ي�صاعد  باأن ع�صري  �دن��ربة 
�ل�صحمي  �حلم�ص  تخفي�ص  على 

يف �لدم و�ملعروف با�صم نيفا .

املكّمالت الغذائّية.. مفيدة اأم م�ضّرة؟

فوائد الرمان للتخل�ش من الكر�ش 
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اأملانيا ترفع معا�ضات 
�ضحايا)الثاليدومايد( 

�لملان  �ل�صحايا  عليها  يح�صل  �لتي  �ملعا�صات  زي��ادة  �لمل��اين  �لربملان  ق��رر 
للثاليدومايد �ىل ما ي�صل �ىل �صتة �أمثال �ملبالغ �لتي تقدمها �لدولة.

و�لثاليدومايد عقار �صبب ت�صوهات للف �ملو�ليد يف �صتى �أنحاء �لعامل.
جروننتال  �صركة  �ليه  تو�صلت  �خ���رت�ع  وه��و  �لثاليدومايد  ت�صويق  ومت 
�خلم�صينات  يف  �حلو�مل  �لن�صاء  لت�صتخدمه  عامليا  ت�صويقه  ومت  �لملانية 
�ل�صباح. وولد  �لتي ت�صيبهن يف  �لغثيان  �ل�صتينات كعالج حلالت  و�و�ئ��ل 
��صتخد�م  عن  ناجمة  بت�صوهات  �لعامل  �نحاء  يف  ر�صيع  �لف  ع�صرة  نحو 
�صيقان  �أو  �أذرع  �أو  �لط����ر�ف  يف  بتلف  م�صابة  �حل����الت  وم��ع��ظ��م  �ل��ع��ق��ار 

مفقودة.
وكان �ل�صحايا �لملان لهذ� �لعقار �لذي كان يباع با�صم كونرتجان يف �ملانيا 
�لدولة  �صهريا من  معا�صا  يتلقون  �لن  �خ��رى حتى  �ماكن  ودي�صتافال يف 

ي�صل �ىل 1152 يورو 1500 دولر.
مبلغ  ع��ل��ى  �لن  ����ص��اب��ات  �أ����ص���و�أ  ب��ه��م  حل��ق��ت  �ل��ذي��ن  �ل�صحايا  و�صيح�صل 
ي�صل �ىل 6912 يورو �صهريا من �حلكومة �لملانية باثر رجعي من �ول 
يناير كانون �لثاين وجاء يف م�صروع قانون �أقره �لربملان �ن و�صع �صحايا 

كونرتجان يت�صم باثار موؤملة للغاية و�ثار متاأخرة من �لعجز.

الفيتامينات  اأّن  اأ�صحيح  والتوّتر؟  بالتعب  طفلك  ي�صعر  هل 
واملعادن واالأع�صاب ال اأ�صرار لها؟ اإليِك اآراء اأهل االخت�صا�ص. 
املكّمالت الغذائية هي مغّذيات تكّمل النظام الغذائي العادي. 
وتتكّون من فيتامينات، معادن، اأع�صاب، اأو زيت ال�صمك ل�صّد 
النواق�ص يف اجل�صم. لكّن هذه املكّمالت تخ�صع اليوم ملعاينة 
اأن يحظى بت�صريح قبل ا�صتعماله،  ن  دقيقة: على كّل مكوِّ
لتاأمني  بدّقة  تناولها  يجب  التي  الكمّية  احت�صاب  وينبغي 

ة اليومّية الالزمة من الفيتامينات واملعادن. احل�صّ
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مب�صاركة 400 طالب وطالبة من 85 مدر�صة على م�صتوى الدولة 

جامعة الإمارات تكرم الفائزين مباراثون تقنية املعلومات
•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

�لتي  �ملعلومات  تقنية  مار�ثون  م�صابقة  نتائج  �أعلنت 
�لإم�����ار�ت  ب��ج��ام��ع��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ك��ل��ي��ة  نظمتها 
خم�صاً  ميثلون  وطالبة  طالب  �أربعمائة  فيها  و�صارك 

وثمانني مدر�صة على م�صتوى دولة �لإمار�ت.
�خلمي�ص  �صباح  ب���د�أت  ق��د  �مل��ار�ث��ون  فعاليات  وك��ان��ت 
ليوم  و��صتمر  �مل��ع��ل��وم��ات  تقنية  كلية  مببنى  �مل��ا���ص��ي 
بحفل  �ل��ن��ه��اي��ة  يف  ل��ي��ت��وج  ك��ب��ري�  تناف�صا  �صهد  و�ح���د 
�أق���ي���م ب��ق��اع��ة �مل����وؤمت����ر�ت باملبنى  ل��ت��ك��رمي �ل��ف��ائ��زي��ن 
�ل��ه��اليل ب��احل��رم �جل��ام��ع��ي �جل��دي��د حيث ق��ام نائب 
م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �ل���دك���ت���ور حم��م��د ح�����ص��ن ب��ن��ي يا�ص 
�لتي  �لثالث  �مل�صابقات  �أو�ئ���ل  من  �لفائزين  بتكرمي 
م�صاريع  ومعر�ص  �ملعرفية  �مل�صابقة  لت�صمل  طرحت 
تقنية �ملعلومات �إ�صافة �إىل م�صابقة �ملفكر �لنا�صئ �إىل 

جانب م�صابقة ذوي �لحتياجات �خلا�صة.
�ملعرفية  �مل�صابقة  يف  �لأول  �مل��رك��ز  على  ح�صلت  وق��د 
�ملعلم  باإ�صر�ف  بدبي  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانوية 
�أحمد زكريا ومثلها من �لطالب خالد عبد �لرحمن 
وع��ب��د �ل��رح��م��ن حم��م��د �ل�����ص��ي��د، و�أي����وب ع��ب��د �لكرمي 

�لزرعوين.
ز�يد  مدر�صة  �مل�صابقة  نف�ص  يف  �ل��ث��اين  باملركز  وف���از 
�بر�هيم  ح�صن  �ملعلم  باإ�صر�ف  بالعني  �لثانوية  �لأول 
ومثلها من �لطالب عبد �هلل �أحمد �لبلو�صي وحمد�ن 
ر����ص��ي وجاءت  و�أح��م��د حم��م��ود  �ل�صام�صي  ر����ص��د  ب��ن 
للطالب  �لوطنية  �لنه�صة  مدر�صة  �لثالث  �ملركز  يف 
�أح��م��د ح��اف��ظ ومثلها من  �ملعلم  ب��اإ���ص��ر�ف  ب��اأب��وظ��ب��ي 

�لطالب حممد رحمن وحممد �أحمد يا�صني بني.
يف حني فاز باملركز �لأول يف م�صابقة معر�ص م�صاريع 
للطالب  �لوطنية  �لإم���ار�ت  مدر�صة  �ملعلومات  تقنية 
من  ومثلها  ح�صني  حممد  �ملعلم  ب��اإ���ص��ر�ف  باأبوظبي 

�لطالب خليفة �لرميثي وبر�ين فيدر�.

وجاء ت مدر�صة �ملقام للطالب بالعني يف �ملركز �لثاين 
حممد  �لطالب  ومثلها  �صعبان  ع�صام  �ملعلم  باإ�صر�ف 

�أديب علي عبيد .
يف حني ح�صل على �ملركز �لثالث يف م�صابقة معر�ص 
للطالب  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ث��ان��وي��ة  �مل�����ص��اري��ع 
ومثلها  �صويد�ن  عي�صي  �ملعلم  باإ�صر�ف  �خليمة  بر�أ�ص 
حممد  و�أحمد  نا�صر  حممد  بدر  نا�صر  �لطالب  من 

�ل�صحي وحمد حممد �حلمودي.
هذ� وقد فاز بجائزة ��صتخد�م �لتكنولوجيا يف �لتعليم 
باإ�صر�ف  بالعني  �خل��ا���ص��ة  �ل��دول��ي��ة  �خلليل  م��در���ص��ة 
�ملعلمة �صهى �أبو عبيد ومثلها من �لطالبات �آية �صبحي 

مو�صى ونورة خالد ولينا حممد م�صطفى .
فئتني  على  و�لتي حتتوي  �لنا�صئ  �ملفكر  م�صابقة  ويف 
�لبتد�ئي  �ل���ر�ب���ع  وح��ت��ى  �لأول  �ل�����ص��ف  م��ن  �لأوىل 

لتفوز  �لعا�صر  وح��ت��ى  �خلام�ص  �ل�صف  م��ن  و�لثانية 
باملركز �لأول يف �لفئة �لأوىل مدر�صة �لنه�صة �لوطنية 
باأبوظبي باإ�صر�ف �ملعلمة �آن �صا�صي ومثل �ملدر�صة من 

�لطالب �لطالب فخري �لهمامي.
وجاءت يف �ملركز �لثاين يف نف�ص �لفئة مدر�صة �ل�صلع 
ب��امل��ن��ط��ق��ة �ل��غ��رب��ي��ة ب���اإ����ص���ر�ف �مل��ع��ل��م��ة م��رف��ت يغمور 
ومثلتها من �لطالبات حبيبة مبارك يف حني جاءت يف 
�أبو عبيدة بن �جل��ر�ح �خلا�صة  �لثالث مدر�صة  �ملركز 
بعجمان باإ�صر�ف �ملعلمة منال عديل �صيد ومثلتها من 

�لطالبات رقية مو�صى.
�لنا�صئ  �ملفكر  م�صابقة  نف�ص  م��ن  �لثانية  �لفئة  �أم���ا 
بالعني  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ثانوية  ح�صلت  فقد 
ومثلتها  م��اجن��و  �ملعلمة  ب��اإ���ص��ر�ف  �لأول  �مل��رك��ز  على 
م���ن �ل��ط��ال��ب��ات ل��ط��ي��ف��ة ح���م���د�ن �ل�����ص��ام�����ص��ي يف حني 

يف  باأبوظبي  للبنات  �لوطنية  �لنه�صة  مدر�صة  ج��اءت 
من  ومثلتها  جرب  �صها  �ملعلمة  باإ�صر�ف  �لثاين  �ملركز 

�لطالبات �صارة خالد �لعي�صاوي .
وح�صلت مدر�صة �لن�صء �ل�صالح �خلا�صة بالعني على 
ومثلتها  ع��ز�م  �إمي���ان  �ملعلمة  ب��اإ���ص��ر�ف  �لثالث  �مل��رك��ز 

�لطالبة جنوى �بر�هيم .
ه���ذ� وق���د ق���ام �ل��دك��ت��ور حم��م��د ي��و���ص��ف ن��ائ��ب مدير 
�ل��ع��ام على  �مل�صرف  ع���ادل ج��وه��ر  و�ل��دك��ت��ور  �جلامعة 
م���ار�ث���ون �ل��ت��ق��ن��ي��ة ب��ت��ك��رمي �ل��ف��ائ��زي��ن و���ص��ط حفاوة 
ق��اع��ات �جلامعة  �أك���رب  بهم  �م��ت��الأت  �ل��ذي��ن  �حل�صور 
باملوؤ�ص�صات  �جلامعة  مدير  نائب  �أ���ص��اد  حيث  �ت�صاعا 
هوؤلء  مقدمة  يف  ليكون  للحدث  �ل��ر�ع��ي��ة  و�لهيئات 
لل�صناعات  �خلليج  وجلفار  للتعليم  �أبوظبي  جمل�ص 

�لدو�ئية.

الأطباق الطائرة حتلق 
�ضمن املاراثون

•• العني-الفجر:

�لأطباق �لطائرة و�لربوت �صكلت و�حدة من �لتجارب �لناجحة �لتي قدمت 
�مل�صابقة حيث  �لع�صر�ت من رو�د  �ملعلومات و��صتقطبت  يف مار�ثون تقنية 
متكنت جمموعة من �لطالبات تزويد �لربوت بربنامج ميكن من خالله 
و�صط  متباينة  �رتفاعات  على  حتليقها  لتو��صل  �لطائرة  �لأطباق  توجيه 

ده�صة وتعجب �حل�صور.

لغة التفاهم 
با�ضتخدام احلا�ضوب

•• العني-الفجر:

�لتحديات  من  و�ح��دة  �صكلت  �لكمبيوتر  با�صتخد�م  لالأ�صم  �لتفاهم  لغة 
�لتي �صاحبت مار�ثون تقنية �ملعلومات حيث ��صتطاعت طفلة مل تتجاوز 
�ل��ت��ي �صاحبتها  �مل���درب���ة تخطي �لإع���اق���ة  �ل�����ص��ب��ع وع���ن ط��ري��ق  �ل�����ص��ن��و�ت 

م�صتخدمة يف ذلك جهاز �لكمبيوتر ليكون لغة �لتخاطب مع �لآخرين. 

ذوو الحتياجات اخلا�ضة يح�ضدون مراكز متقدمة يف ماراثون التقنية
•• العني-الفجر:

م�صابقة  يف  حا�صرة  ك��ان��ت  �خلا�صة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  وم��ه��ار�ت  ق���در�ت 
و�ختتمت  �لإم���ار�ت  جامعة  ��صت�صافته  �ل��ذي  �ملعلومات  تقنية  م��ار�ث��ون 
فعالياتها نهاية �لأ�صبوع �ملا�صي حيث �صهدت �مل�صاحة �لتي خ�ص�صت لهذه 
�لفئة تناف�صا و��صحا توقف عنده �لكثريون �صو�ء من �ملحكمني �أو �لزو�ر 
من �أع�صاء هيئة �لتدري�ص وطلبة �جلامعة و�ملد�ر�ص حيث �صمت �مل�صابقة 
فئتني �لأوىل للم�صاريع و�لثانية لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�صة ليفوز 
باملركز �لأول فئة �مل�صاريع موؤ�ص�صة ز�يد للرعاية �لإن�صانية باإ�صر�ف �ملعلم 
حممد �أحمد �ل�صرميي و�ملدرب �أمني على �لعطا�ص ومثلها من �لطالب 
�أحمد �صالح �ملن�صوري وح�صن علي  �لربيك كما فاز باملركز �لثاين لنف�ص 
�لفئة وهي �مل�صاريع �أي�صا موؤ�ص�صة ز�يد للرعاية �لإن�صانية باإ�صر�ف حممد 
�أحمد �ل�صرميي و�ملدرب توما�ص فوليدر ومثلها من �لطالب عبد �لقادر 
ثانوية  �لثالث  �ملركز  على  ح�صل  حني  يف  �صامل  �أحمد  وعلي  �لعيدرو�ص 
نعمان بن ب�صري بعجمان باإ�صر�ف حممد �صامل �ملدهاين ومثلها �لطالب 

عبد �لرحمن �أحمد �لكمايل.
�لحتياجات �خلا�صة لالأطفال فقد  ذوي  �لثانية من  للفئة  بالن�صبة  �أما 
�لوهاب  عبد  ح�صن  �ملعلم  باإ�صر�ف  �لفالحية  مدر�صة  �لأول  باملركز  ف��از 

ومثلها من �لطالب حمد ها�صم �لعو�بد .
ميادة  �ملعلمة  ب��اإ���ص��ر�ف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  �لعليا  ز�ي���د  موؤ�ص�صة  وج����اءت 

�حلمريي ومثلها من �لطالبات فاطمة لطفي يحي .
�لفالحية  �لعليا ومدر�صة  ز�يد  �لثالث فقد جاء منا�صفة بني  �ملركز  �أما 

باإ�صر�ف �صادي قديح ومثلهما من �لطالب حممد ح�صن �حلمادي. 
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تعاملي مع م�صاعرك وحتدي الوحدة

بعد النف�ضال.. 6 ن�ضائح لبتكار ذاتك اجلديدة
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الوظيفة حترمك  قد  اأخطاء   10
ويزداد  للتوظيف،  مقابلة  اجتياز  قبيل  واخلوف  باالرتباك  البع�ص  ي�صعر 
هذا االرتباك يف قاعة االنتظار قبيل لقاء مدير املوارد الب�صرية او اللجنة 
ال�صلوكيات  بع�ص  هذه  لذلك  اجلدد،  املوظفني  انتقاء  عملية  عن  امل�صوؤولة 

التي ينبغي اأن تتقيد بها.
ياأخذه عنك موظف اال�صتقبال قد  الذي  اأن االنطباع  اإىل  اأن تنتبه  عليك 
يحدد قبولك يف الوظيفة او رف�صك، لذلك عليك اأن تتجنب بع�ص االأمور: 

 من الطبيعي بعد الطالق ان يكون لديك �صكوك وافكار مت�صادة كثرية. ولكل طالق ق�صة زواج خمتلفة، ولكن النهاية 
هي ذاتها. قد يكون الزواج ا�صتمر ل�صنوات او الأ�صهر، وقد يكون لديك اوالد او رمبا كان الطالق فكرتك او بناء على 
اتفاق بينكما، وقد تربطكما �صلة قرابة او �صراكة مالية، لكن النهاية وال�صعور هو ذاته. و�صواء كنت ت�صعرين بانك�صار 
القلب او التحرر او االمرين معا، يجب عليك التعامل مع الطالق 
فقدت  ان  بعد  نف�صك  على  والتعرف  امل�صتقبل  يف  والتفكري 
خلطواتك  االقرتاحات  بع�ص  واليك  كزوجة.  هويتك 

االوىل:

 حاول الو�صول مبكرا
مقابلة  قبيل  فر�صة  نف�صك  ومت��ن��ح  وط��م��اأن��ي��ن��ة،  ه���دوء�  �أك���ر  ت��ك��ون  حتى 
�ل�صركة،  من  بالقرب  يقع  مكان  �إىل  �صاعة  قبل  ت�صل  �أن  ح��اول  �لتوظيف، 
كاأن ترتاح يف مقهى جماور، ثم توجه نحو �ل�صركة قبل ربع �صاعة من موعد 

�ملقابلة �ملحدد لك.

ال تن�ص التحية 
حاول �أن تبت�صم يف وجه �ل�صخ�ص �لذي ي�صتقبلك، �صو�ء 

م�صت�صار�،  �و  م�صاعد�  �أو  �صكرتري�  ك��ان 
ما  م�صكلة  م��ن  تعاين  كنت  �ن  حتى 

�و من �كتئاب. هذ� �لت�صال �لأول 
حموري وله عدة دللت �يجابية 

�ن قمت با�صتغالله جيد�.
�مل��خ��ت�����ص��ون يف علم  وي��ن�����ص��ح 

�جل����دد  �مل���ت���ق���دم���ني  �لد�رة 
ل�صغل وظائف بالقاء �لتحية 
ع��ل��ى م���ن ي�����ص��ادف��ون��ه��م يف 
�روق�������ة �ل�������ص���رك���ة، ذل�����ك �ن 
يقول  �ن  مي���ك���ن  �ح����ده����م 
ل��ل��م��دي��ر ب��ان��ه ���ص��ادف هذ� 
مل  لكنه  للوظيفة،  �ملر�صح 

يلق عليه �أي حتية.

ال تنتظر من اأجل ال�صيء 
و�ذ�  بو�صولك،  �مل�صوؤول  يخطر  �ن  �نتظر  �لنتظار،  قاعة  يف  �جللو�ص  قبل 
ما �بلغتك �ل�صكرترية باأن �ملدير �صيتاأخر بع�ص �ل�صيء، مبقدورك �ن ت�صاأل 

بلباقة عن �ملدة �لتي �صيتاأخر خاللها.

اجل�ص بثقة 
حتى �ن كنت ق�صيت �صاعة يف �ل�صيارة قبل �لو�صول، عليك �ن جتل�ص جل�صة 
على  ملفاتك  �صع  �لعمل،  مكان  �ىل  �ل��و���ص��ول  عند  خطو�ته  م��ن  �ل��و�ث��ق 
�ل��ط��اول��ة ب�����ص��ك��ل م��رت��ب و����ص��رتخ��ي �ىل �ن 

يحني موعدك.

اهتم مبالحمك
ت��ب��دو ع��ل��ى وجهك  �ب����د� �ن  ي��ج��ب  ل 
�ل����رف����زة، لن  �و  �ل��غ�����ص��ب  م���الم���ح 
�وىل ه��ذه �ملالمح هو ما يعطي 
�صخ�ص  ب����اأن����ك  �لن����ط����ب����اع 
منا�صب  غ����ري  �و  م��ن��ا���ص��ب 

ل�صغل هذه �لوظيفة.

قهوة اآخر حلظة 
�م����ن����ح ن��ف�����ص��ك خ���م�������ص دق���ائ���ق 

لرت�صاف �لقهوة قبل �ملوعد عو�ص �ن تدخل �إىل مكتب �ملدير وبيدك فنجان 
قلق  م�صدر  و�صيكون  عنك  �صيئا  �نطباعا  �صيعطي  �ل�صلوك  ه��ذ�  �لقهوة، 

بالن�صبة لك �أي�صا.

تفاَد ال�صغط 
تنتظر منذ 15 دقيقة لإجر�ء �ملقابلة، لكن ل جديد. ل حتدق يف �صاعتك 
كل دقيقتني ول تتنف�ص ب�صكل �صريع. �لتزم �لهدوء، �إن ��صتطعت �أن تنتظر، 
�ملخت�صون.  به  يو�صي  ما  وف��ق  �صاعة  ن�صف  تنتظر  �أن  و�لأف�صل  فانتظر، 
ولتحتفظ بهدوئك وتركيزك جتنب �أن تكون م�صغوطا ومرتبطا مبو�عيد 

�خرى.

جتنب الهاتف 
�لطو�رئ  �إل يف حالة  توظيف  �أي مكاملة هاتفية خالل مقابلة  ترد على  ل 
�لق�صوى، لن �لهاتف �أكر و�صيلة ميكن �أن ت�صتت تركيزك و�نتباهك، لذلك 

ين�صح بالرد عن طريق �لر�صائل �لهاتفية.

ال تتجاهل املعارف 
�أو مهنية لدى  �أي �صخ�ص تعرفه ب�صفة �صخ�صية  ل تتظاهر بعدم معرفة 
�أن لك  ي��دل على  �أن ه��ذ�  ذل��ك  �لتحية عليه،  باإلقاء  �أن تقوم  روؤي��ت��ه، عليك 
�صبكة معارف و��صعة. ويف �ملقابل، ل تتحدث خالل �ملقابلة وجتاهل عالقة 

من تعرفهم بامل�صوؤول.

ال تتجول يف االأروقة
�نتبه ل�صت �صائحا يف �ل�صركة ول موظفا، لذ� لي�ص عليك �لتجول يف �أروقتها 
ول قر�ءة تقاريرها �ملعلقة على �جل��در�ن، و�ن �ردت �لذهاب �ىل �حلمام ل 

تتجول طويال، �إٍ�صاأل ليدلوك على �ملكان.

الوحدة  حتدي   -  6
ل ت��دل �ل��وح��دة على �لن��ع��ز�ل وع��دم �لتو��صل مع 
�لخ���ري���ن، ب��ل �ىل ك��ون��ك ع��ازب��ة م��ن غ��ري �صريك 
لذ�،  مثلك.  �لكثريين  فهناك  جتزعي،  ول  فقط. 
�ن  تعتقدي  �ي�صا. ول  ذل��ك  ل�صت وح��دك يف  فانت 
و�لعودة  �آخ��ر  زوج  عن  للبحث  عليك  �صغطا  هناك 
ب��ال��ع��ك�����ص ع��ل��ي��ك �لتمتع  �ل�����زو�ج م���رة �خ����رى،  �ىل 
بوحدتك. فهناك �لكثري�ت ممن يع�صن لوحدهن. 
وغري  للمطلقات  تقبال  �أك���ر  �مل��ج��ت��م��ع  ب���ات  وق���د 
�ملتزوجات مقارنة بال�صابق. فلم يعد وجود �صيدة يف 
مطعم �و �صينما �و �صفرها وحيدة من �لمور �لتي 
�لكثري  وهناك  كال�صابق.  و�ل�صتنكار  �لتعجب  تثري 
مع  فتو��صلي  �لجتماعية،  للعالقات  �لفر�ص  من 
وك��ّوين �صد�قات جديدة مع  �لقدميات  �صديقاتك 
�و  �لن�صاطات  �و  �ل��ه��و�ي��ات  بهم  جتمعك  ��صخا�ص 

�لقر�بة. 

يعرفك وموؤهل مل�صاعدتك. 
�لنف�صي،  �لعالج  و�ذ� وجدت نف�صك تقاومني فكرة 
معاناتك  على  تدل  ل  �لطبية  �مل�صاعدة  �أن  تذكري 
�ىل حياة  �لطريق  لكنها  نف�صية،  �زم��ة  �و  من خلل 
لذ�تك  ��صرت�تيجيات مفيدة  لتعلم  وو�صيلة  �ف�صل 

�جلديدة .

ذاتك حتبي  ان  تعلمي   -  3
�لنانية  بان حبك لنف�صك دللة على  ت�صعرين  قد 
ميرون  مم��ن  �لكثري  �ن  �ل��و�ق��ع  لكن  و�لرج�صية، 
�لذ�ت.  بكره  ي�صعرون  و�ل��ط��الق  �لرف�ص  بتجارب 
نتيجة  �مل�صاعر  ه��ذه  لديك  تتولد  �ن  �جلائز  فمن 
��صتمر�ر  ع��دم  �ل�صبب يف  �أن��ك  لع��ت��ق��ادك �خل��اط��ئ 
�ل��ع��الق��ة. ل����ذ�، ع��ل��ي��ك ب��ب��دء ب��ن��اء ث��ق��ت��ك بنف�صك 
و�نك  �صخ�صيتك  ومب��م��ي��ز�ت  ب��ق��در�ت��ك  و�لمي����ان 
جد�  �ملفيد  من  �جل��ان��ب،  ه��ذ�  ولتقوية  قيمة.  ذ�ت 
�ل��دع��م �لج��ت��م��اع��ي وح��ب �لقارب  �حل�����ص��ول على 

و�ل�صدقاء، وبدء تعرفك على ذ�تك.

القدمية  ذاتك  اكت�صاف  اأعيدي   -  4
�ن ك��ن��ت م��ت��زوج��ة ل��وق��ت ط��وي��ل، ف��ق��د ت��ك��ون��ني قد 
تخليت عن بع�ص �لمور �لتي كنت تتمتعني بالقيام 
بها عندما كنت عازبة لكونها مل تندمج مع �حلياة 
تكونني  �ل���زوج عليها. فقد  ي��و�ف��ق  �و مل  �ل��زوج��ي��ة 
زي��ارة �ل�صدقاء،  �و  �ل�صينما  �و  �لت�صوق  من ع�صاق 
بيد �نك توقفت عن ذلك بعد زو�جك. لذ�، تذكري 
�صابقا  بها  �لتي كنت تقومني  هو�ياتك و�لن�صاطات 
قبل �لزو�ج وما كنت حتبني �لقيام به. فالعودة �ىل 
ممار�صة هذه �لمور خالل هذه �ملرحلة مهم لبناء 
نف�صك وحياتك �جلديدة ولختيار ما ينا�صبك بعد 

تقدم �لعمر بك. 

االخر  اجلانب  اكت�صفي   -  5
مرحلة ما بعد �لطالق، قد تكون �ملرحلة �لتي �صتهز 
��صلوب حياتك وتدخل �ليها �لتغيري�ت �ملفيدة. وقد 
�و لون  �صعر  ب�صيطا مثل ق�صة  �مر�  �لتغيري  يكون 
�صبغة مل تكوين جترئني عليها قبال خوفا من ردة 
�ل�صعائر  �و ممار�صة  ريا�صة  �و هو�ية  زوج��ك،  فعل 

�لدينية ب�صكل �كر عمقا. وقد يكون تغيري� كبري� 
مثل �لنتقال للعمل يف جمال جديد �و �لرغبة يف 
�لتي  �ل��دول  �ل�صفر �ىل  �لوقت يف  ق�صاء ف��رتة من 
�أن ت�صربي بجميع  ذلك  يعني  حتبينها. وطبعا، ل 
لديك  كان  لو  خا�صة  �حلائط  عر�ص  م�صوؤولياتك 
�مل��م��ك��ن �ن تقومي  �ط���ف���ال ووظ���ي���ف���ة. ول���ك���ن م���ن 
ب��خ��ط��و�ت ���ص��غ��رية لك��ت�����ص��اف م��ا ت��ري��دي��ن��ه و�مور 
ميكن �لقيام بها لتغيري ��صلوب حياتك. ول ترف�صي 
ما  و�لتجربة  باملرونة  متتعي  ب��ل  �لتغيري،  جتربة 
دمت تقومني باأمور لن تزيد م�صاكلك �و تكون �صد 

م�صلحتك وتكون منا�صبة لك ولأ�صرتك. 

جم��اال  ات���رك���ي   -  1
للحداد 

وه����و  �ح��������د  ي������ت������زوج  ل 
�ل�����ط�����الق  �ن  ي�����ت�����وق�����ع 
���ص��ي��ح��دث يف ي���وم م���ا، حتى 
ل�����و ك�������ان ه�������ذ� ه�����و �مل����ت����وق����ع، 
ف��ال��ط��الق مي��ث��ل �خل�����ص��ارة، ول 
ومهما  �خل�������ص���ارة.  ي��ح��ب  �ح����د 
ك��ان��ت جت��رب��ت��ك خ���الل �ل����زو�ج، 
�حلد�د  مب�صاعر  ف�صت�صعرين 
ت�صعرين  وق��د  �ل��ط��الق.  بعد 
قمت  مما  �لندم  �و  باخلزي 
�لتي مررت  وبالتجارب  به 
ت��ت�����ص��اءل��ني عن  ب��ه��ا �و 
قمت  �لتي  �لخطاء 
تكبتي  ف����ال  ب���ه���ا. 
ه��������ذه �مل�������ص���اع���ر 
ب�����������ل �ت�������رك�������ي 
ل�������ه�������ا جم�������ال 
ول  ل�����ت�����خ�����رج. 
خ�صارة  �ن  تن�صي 
ه��ي خ�صارة،  �ل���زو�ج 
وق���د ب���ات ل��دي��ك فر�غ 
ك����ان ���ص��خ�����ص مي�����الأه يف 
هذ�  ك��ان  ل��و  حتى  �ل�صابق، 

�ل�صخ�ص غري مرغوب فيه. 

م�صاعرك  مع  تعاملي   -  2
من �ل�صهل �ن تتغا�صي عن م�صاعرك 
�و تكبتيها ولكن �لف�صل هو �ن تنف�صي 
عنها وت�صتبدليها مب�صاعر جديدة حتى ل 
معك  حتملي  فال  �جلديدة.  حياتك  ت�صمم 
بالغ�صب  �ل�صعور  وث��ق��ل  �ل�صلبية  م�صاعرك 
و�ل��ك��ره و�ل��ن��دم و�ل���ص��ى �ىل حياتك �جلديدة. 
من  وحلها  معها  للتعامل  طريقة  �وج��دي  ولكن 
تاأخري. وقد يعني ذلك وج��وب حتدثك مع  غري 
�ملخت�صني �صو�ء �ملعاجلني �لنف�صيني �و �ملر�صدين 
�لجتماعيني، فمن �ملريح �لتحدث �ىل �صخ�ص ل 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144726      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قطر للبرت وكيماويات �ملحدودة  ) قابكو(
وعنو�نه : �ص ب  756 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لكيماويات �مل�صتخدمة يف �ل�صناعة و�لبحث  �لعلمي و�لت�صوير 
�لفوتوغر�يف وكذلك يف �لزر�عة و�لب�صتنة وزر�عة  �لغابات ،  ر�تنجات  ��صطناعية  غري معاجلة وبال�صتيك 
غري معالج ، �أ�صمدة ، مركبات �إخماد �لنري�ن ، م�صتح�صر�ت  �صقي وحلام  �ملعادن، مو�د كيمائية �خلا�صة حلفظ 

�ملو�د �لغذ�ئية ، مو�د دباغة، مو�د �لل�صق �لتي ت�صتخدم يف �ل�صناعة.
�لو�ق�عة بالفئة: 01

QAPCO  كتيبة بخط كبري و ب�صكل مميز باللون �لأ�صود  �ألالتينيه  و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة 
   Qatar Petrochemical Companyكتب �أ�صفل منها ��صم �ل�صركة �صركة قطر للبرت وكيماويات
وعلى �ليمني يوجد ر�صم عبارة عن د�ئرة باللون �لأبي�ص  و�لأ�صود يحيط بها �صريط باللون �لرمادي غري 

مكتمل كما يف �ل�صكل �ملرفق
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144734      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قطر للبرت وكيماويات �ملحدودة  ) قابكو(
وعنو�نه : �ص ب  756 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�صنوعة 
من  هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة ، �ل�صناديق و�حلقائب �ل�صفرية 

، �ملظالت و�ل�صما�صي و�لع�صي ، �ل�صياط و�أطقم �حليو�نات  و�ل�صروج
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   Lotrene كتبت باللون �لأ�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144730      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قطر للبرت وكيماويات �ملحدودة  ) قابكو(
وعنو�نه : �ص ب  756 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�لإع��الن و�إد�رة وتوجيه �لإعمال وتفعيل �لن�صاط 
�ملكتبي. 

�لو�ق�عة بالفئة: 35
QAPCO  كتيبة بخط كبري و ب�صكل مميز باللون �لأ�صود  �ألالتينيه  و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة 
   Qatar Petrochemical Companyكتب �أ�صفل منها ��صم �ل�صركة �صركة قطر للبرت وكيماويات
وعلى �ليمني يوجد ر�صم عبارة عن د�ئرة باللون �لأبي�ص  و�لأ�صود يحيط بها �صريط باللون �لرمادي غري 

مكتمل كما يف �ل�صكل �ملرفق
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144738      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قاتوفني �ملحدودة
وعنو�نه : �ص ب  55013 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�صنوعة 
من  هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة ، �ل�صناديق و�حلقائب �ل�صفرية 

، �ملظالت و�ل�صما�صي و�لع�صي ، �ل�صياط و�أطقم �حليو�نات  و�ل�صروج
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �ألالتينيه Qatofin  كتبت بخط كبري و ب�صكل مميز باللون �لأ�صود وكتب 
�ليمني  وعلى    Qatofin Company limited  أ�صفل منها ��صم �ل�صركة �صركة قاتوفني �ملحدودة�
يوجد ر�صم عبارة عن د�ئرة باللون �لأبي�ص و�لأ�صود  يحيط بها �صريط باللون �لأ�صود من جهة �لي�صار على 

�صكل هالل كما يف �ل�صكل �ملرفق.    
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   15 / 08 / 2010م �ملودعة حتت رقم :145988      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �يليت جرين بريفيت ليمتد    
وعنو�نه : بي-602 �صافال  بيجا�صو�ص بر�لد ناجار  �صتاليت �حمد �أباد 380015 ججار�ت �صتيت ، �لهند  

�ل�صاجو  و  �لتابيوكا   ، �ل�صكر و�لأرز   ، و�لكاكاو  و�ل�صاي  �لنب  �ملنتجات:   / �لب�صائع / �خلدمات  وذلك لتمييز 
و�حللويات  �حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�صنوعة  و�مل�صتح�صر�ت  �لدقيق   ، �ل�صطناعي  و�لنب 
، �خلل و �ل�صل�صات )  �مللح و�خل��ردل   ، ، وم�صحوق �خلبيز  ، �خلمرية  �لأ�صود  �لنحل و�لع�صل  ، ع�صل  �ملثلجة 

�لتو�بل ( ، �لبهار�ت و�لثلج
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�صف �لعالمة: عبارة عن  �لكلمة  �لالتينية ELITE كتبت   باللون �لأ�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144727      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قطر للبرت وكيماويات �ملحدودة  ) قابكو(
وعنو�نه : �ص ب  756 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لورق و�لورق �ملقوي و�ملنتجات �مل�صنوعة من هذه �ملو�د وغري 
و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد �لكتب ، �ل�صور �لفوتوغر�فية �لقرطا�صية  �أو لغايات منزلية 
ومو�د �لفنانني ، فر��صي �لدهان �أو �لتلوين، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية ) عد� �لأثاث ( ، مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�ص ) عد� �لأجهزة ( ، مو�د �لتغليف �لبال�صتيكية ، ) غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ( حروف �لطباعة ، 

�لكل�صيهات ) �لر��صمات (.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

QAPCO  كتيبة بخط كبري و ب�صكل مميز باللون �لأ�صود  �ألالتينيه  و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة 
   Qatar Petrochemical Companyكتب �أ�صفل منها ��صم �ل�صركة �صركة قطر للبرت وكيماويات
وعلى �ليمني يوجد ر�صم عبارة عن د�ئرة باللون �لأبي�ص  و�لأ�صود يحيط بها �صريط باللون �لرمادي غري 

مكتمل كما يف �ل�صكل �ملرفق
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144735      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قطر للبرت وكيماويات �ملحدودة  ) قابكو(
وعنو�نه : �ص ب  756 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�لإع��الن و�إد�رة وتوجيه �لإعمال وتفعيل �لن�صاط 
�ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   Lotrene كتبت باللون �لأ�صود 

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144731      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قطر للبرت وكيماويات �ملحدودة  ) قابكو(
وعنو�نه : �ص ب  756 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لكيماويات �مل�صتخدمة يف �ل�صناعة و�لبحث  �لعلمي و�لت�صوير 
�لفوتوغر�يف وكذلك يف �لزر�عة و�لب�صتنة وزر�عة  �لغابات ،  ر�تنجات  ��صطناعية  غري معاجلة وبال�صتيك 
غري معالج ، �أ�صمدة ، مركبات �إخماد �لنري�ن ، م�صتح�صر�ت  �صقي وحلام  �ملعادن، مو�د كيمائية �خلا�صة حلفظ 

�ملو�د �لغذ�ئية ، مو�د دباغة، مو�د �لل�صق �لتي ت�صتخدم يف �ل�صناعة.
�لو�ق�عة بالفئة: 1

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   Lotrene كتبت باللون �لأ�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144739      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قاتوفني �ملحدودة
وعنو�نه : �ص ب  55013 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لدعاية و�لإع��الن و�إد�رة وتوجيه �لإعمال وتفعيل �لن�صاط 
�ملكتبي 

�لو�ق�عة بالفئة: 35
و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �ألالتينيه Qatofin  كتبت بخط كبري و ب�صكل مميز باللون �لأ�صود وكتب 
�ليمني  وعلى    Qatofin Company limited  أ�صفل منها ��صم �ل�صركة �صركة قاتوفني �ملحدودة�
يوجد ر�صم عبارة عن د�ئرة باللون �لأبي�ص و�لأ�صود  يحيط بها �صريط باللون �لأ�صود من جهة �لي�صار على 

�صكل هالل كما يف �ل�صكل �ملرفق.    
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   15 / 08 / 2010م �ملودعة حتت رقم :145990      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ننجبو نيكو هو�صوري�ص كو ليمتد   
وعنو�نه : هاى – تك  زون ، فنجو� ، ننجبو 315500 زيجياجن ، �ل�صني

 ، غ�صيل  �أح��و����ص   ، للطبخ  �أو  �ملنزيل  لال�صتعمال  ح��اوي��ات  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�صناديق نفايات ، فر��صي ، فر��صي تنظيف ، �إ�صفنج جلي لفرك �جللد ، مكان�ص ، �أدو�ت تنظيف يدوية ، حامالت 

�إ�صفنج ، مما�صح ، �إ�صفنج لغايات منزلية 
�لو�ق�عة بالفئة: 21

و�صف �لعالمة: عبارة عن  �حلروف �لالتينية NECO  كتبت ب�صكل متد�خل باللون �لأ�صود وحمدد باللون 
�لأبي�ص 

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144728      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قطر للبرت وكيماويات �ملحدودة  ) قابكو(
وعنو�نه : �ص ب  756 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملطاط و�لغاتابر�صا  و�ل�صمغ و�ل�صب�صتو�ص و�مليكا و�ملنتجات 
�مل�صنوعة من هذ� �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى ، مو�د بال�صتيكية م�صكلة بالبثق لال�صتعمال يف �لت�صنيع ، 

مو�د تغليف وح�صو وعزل ، �أنابيب مرنة غري معدنية. 
�لو�ق�عة بالفئة: 17

QAPCO  كتيبة بخط كبري و ب�صكل مميز باللون �لأ�صود  �ألالتينيه  و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة 
   Qatar Petrochemical Companyكتب �أ�صفل منها ��صم �ل�صركة �صركة قطر للبرت وكيماويات
وعلى �ليمني يوجد ر�صم عبارة عن د�ئرة باللون �لأبي�ص  و�لأ�صود يحيط بها �صريط باللون �لرمادي غري 

مكتمل كما يف �ل�صكل �ملرفق
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144736      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قاتوفني �ملحدودة
وعنو�نه : �ص ب  55013 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لورق و�لورق �ملقوي و�ملنتجات �مل�صنوعة من هذه �ملو�د وغري 
و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد �لكتب ، �ل�صور �لفوتوغر�فية �لقرطا�صية  �أو لغايات منزلية 
ومو�د �لفنانني ، فر��صي �لدهان �أو �لتلوين، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية ) عد� �لأثاث ( ، مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�ص ) عد� �لأجهزة ( ، مو�د �لتغليف �لبال�صتيكية ، ) غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ( حروف �لطباعة ، 

�لكل�صيهات ) �لر��صمات (.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �ألالتينيه Qatofin  كتبت بخط كبري و ب�صكل مميز باللون �لأ�صود وكتب 
�أ�صفل منها ��صم �ل�صركة �صركة قاتوفني �ملحدودة  Qatofin Company limited  وعلى �ليمني 
يوجد ر�صم عبارة عن د�ئرة باللون �لأبي�ص و�لأ�صود  يحيط بها �صريط باللون �لأ�صود من جهة �لي�صار على 

�صكل هالل كما يف �ل�صكل �ملرفق.    
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144732      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قطر للبرت وكيماويات �ملحدودة  ) قابكو(
وعنو�نه : �ص ب  756 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لورق و�لورق �ملقوي و�ملنتجات �مل�صنوعة من هذه �ملو�د وغري 
و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد �لكتب ، �ل�صور �لفوتوغر�فية �لقرطا�صية  �أو لغايات منزلية 
ومو�د �لفنانني ، فر��صي �لدهان �أو �لتلوين، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية ) عد� �لأثاث ( ، مو�د �لتوجيه 
و�لتدري�ص ) عد� �لأجهزة ( ، مو�د �لتغليف �لبال�صتيكية ، ) غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ( حروف �لطباعة ، 

�لكل�صيهات ) �لر��صمات (.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   Lotrene كتبت باللون �لأ�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   15 / 08 / 2010م �ملودعة حتت رقم :145985      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة د�ندي �ملحدودة
وعنو�نه : �ص ب  2239 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �حلليب،  ومنتجات �حلليب 
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة د�ندي Dandy  كتبت بحروف عربية ولتينية باللون �لأبي�ص وب�صكل 
مميز يعلوها من جهة �لي�صار ر�صم على �صكل ورقة �صجر حمدد باللون �لأبي�ص و�جلميع د�خل ر�صم هند�صي 

باللون �لر�صا�صي وحمدد باللون �لأبي�ص كما بال�صكل �ملرفق
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :2010/08/15م �ملودعة حتت رقم :145991      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: نا�صور بيو ري�صور�ص�ص بريهاد ) 733268- يو (  
وعنو�نه : منرب 1 جالن ثري بلنتوجن  متان بري�ند�صرتين  ثري بلنتوجن 81750 ما�صاي جوهور – ماليزيا

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �مل�صروبات �لغازية ، م�صروبات �لفاكهة ، م�صروبات تو�ترية ، 
م�صروبات حتتوي على �ل�صعري ، حليب �لفول �ل�صود�ين  ) م�صروب خفيف ( ، مياه معدنية ، ماء �ل�صود� ، 
�مل�صروبات �لغازية ، م�صروبات فول �ل�صويا ، ع�صري بندرة ) م�صروبات ( ، ماء من�صط ) غري �لإغر��ص �لطبية 

( ع�صائر �خل�صرو�ت ) م�صروبات ( ، م�صروبات �لطاقة ) غري �لإغر��ص �لطبية ( ، ماء معدين فو�ر
�لو�ق�عة بالفئة: 32

�لأ�صود وحمدد  باللون  ب�صكل �كرب ومميز   9 �لالتيني  �لرقم  spot  9 وكتب  �لعالمة: عبارة عن  و�صف 
وباللون  مميز  ب�صكل   O �لالتيني  �حل��رف  وكتب  �لأ���ص��ود  باللون  spotكتبت  وكلمة   �لر�صا�صي  باللون 

�لر�صا�صي  و�أ�صفل �لكلمة �لالتينية  كتب  9 �صبوت باللغة �لعربية وباللون �لأ�صود  كما بال�صكل �ملرفق .
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144729      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قطر للبرت وكيماويات �ملحدودة  ) قابكو(
وعنو�نه : �ص ب  756 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�صنوعة 
من  هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة ، �ل�صناديق و�حلقائب �ل�صفرية 

، �ملظالت و�ل�صما�صي و�لع�صي ، �ل�صياط و�أطقم �حليو�نات  و�ل�صروج
�لو�ق�عة بالفئة: 18

QAPCO  كتيبة بخط كبري و ب�صكل مميز باللون �لأ�صود  �ألالتينيه  و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة 
   Qatar Petrochemical Companyكتب �أ�صفل منها ��صم �ل�صركة �صركة قطر للبرت وكيماويات
وعلى �ليمني يوجد ر�صم عبارة عن د�ئرة باللون �لأبي�ص  و�لأ�صود يحيط بها �صريط باللون �لرمادي غري 

مكتمل كما يف �ل�صكل �ملرفق
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144737      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قاتوفني �ملحدودة
وعنو�نه : �ص ب  55013 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملطاط و�لغاتابر�صا  و�ل�صمغ و�ل�صب�صتو�ص و�مليكا و�ملنتجات 
�مل�صنوعة من هذ� �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى ، مو�د بال�صتيكية م�صكلة بالبثق لال�صتعمال يف �لت�صنيع ، 

مو�د تغليف وح�صو وعزل ، �أنابيب مرنة غري معدنية. 
�لو�ق�عة بالفئة: 17

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �ألالتينيه Qatofin  كتبت بخط كبري و ب�صكل مميز باللون �لأ�صود وكتب 
�أ�صفل منها ��صم �ل�صركة �صركة قاتوفني �ملحدودة  Qatofin Company limited  وعلى �ليمني 
يوجد ر�صم عبارة عن د�ئرة باللون �لأبي�ص و�لأ�صود  يحيط بها �صريط باللون �لأ�صود من جهة �لي�صار على 

�صكل هالل كما يف �ل�صكل �ملرفق.    
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   13 / 07 / 2010م �ملودعة حتت رقم :144733      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قطر للبرت وكيماويات �ملحدودة  ) قابكو(
وعنو�نه : �ص ب  756 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملطاط و�لغاتابر�صا  و�ل�صمغ و�ل�صب�صتو�ص و�مليكا و�ملنتجات 
�مل�صنوعة من هذ� �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى ، مو�د بال�صتيكية م�صكلة بالبثق لال�صتعمال يف �لت�صنيع ، 

مو�د تغليف وح�صو وعزل ، �أنابيب مرنة غري معدنية. 
�لو�ق�عة بالفئة: 17

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   Lotrene كتبت باللون �لأ�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   15 / 08 / 2010م �ملودعة حتت رقم :145987      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة د�ندي �ملحدودة
وعنو�نه : �ص ب  2239 �لدوحة – قطر

�لفو�كه،   من  م�صتخل�صة  م�صروبات  �لع�صائر،   �مل�صروبات،  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
ع�صائر �لفو�كه

�لو�ق�عة بالفئة: 32
و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة د�ندي Dandy  كتبت بحروف عربية ولتينية باللون �لأبي�ص وب�صكل 
مميز يعلوها من جهة �لي�صار ر�صم على �صكل ورقة �صجر حمدد باللون �لأبي�ص و�جلميع د�خل ر�صم هند�صي 

باللون �لر�صا�صي وحمدد باللون �لأبي�ص كما بال�صكل �ملرفق
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   02 / 09 / 2010م �ملودعة حتت رقم :146724      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: مركز زينل لاللكرتونيات ل�صاحبها حممد عبد �للطيف زينل   
وعنو�نه : �صوق �آل �أحمد – �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أجهزة �لفيديو ، �أجهزة �لر�ديو و�مل�صجالت ، �أجهزة �لتلفزيون 
مبا فيها �أجهزة يف �صى دي ، دي يف دي  للت�صجيل �ل�صوتي و�ملرئي ، �أجهزة �لهاتف باأنو�عها ، و�أجهزة �لفاك�ص 
 ، �لكمبيوتر  باأجهزة  خا�صة  غيار  قطع   ، �لكومبيوتر  بر�مج   ، �لكومبيوتر  طابعات   ، �لكومبيوتر  و�أجهزة   ،
�لأجهزة و�لعدد �لفوتوغر�فية �لت�صويرية و�خلا�صة بالنظار�ت ، �لب�صريات و�لآلت �حلا�صبة و�أجهزة طفايات 

�حلريق �لو�ردة بالفئة رقم )9 (
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�صف �لعالمة: عبارة عن  �حلروف �لالتينية    ZENAN كتبت باللون �لأ�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778
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هيئة تنظيم الت�ضالت حتتفل بيوم الفتيات العاملي يف جمال الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات

نهيان بن مبارك يلقي الكلمة الفتتاحية
 ملنتدى الإمارات لالبتكار وريادة الأعمال 2013 

دييغو �أروز�مينا �لرئي�ص �لتنفيذي لقطاع �لطاقة يف 
و�أوفي�ص نقفي مدير عام  �للطيف جميل  �صركة عبد 

جمموعة �أبر�ج. 
و�صت�صم �جلل�صة �خلتامية وهي بعنو�ن �آر�ء �جلامعات 
عبد�للطيف  �ل���دك���ت���ور  �لب���ت���ك���ار  م��ه��د  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد  عام  مدير  �ل�صام�صي 
و����ص���ع���ادة �ل���دك���ت���ور م��ن�����ص��ور �ل���ع���ور رئ��ي�����ص جامعة 
مدير  نيل�صون  وليتا  �لإلكرتونية  حممد  بن  حمد�ن 
للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ص  معهد  يف  �لرت�خي�ص 
نائب مدير  يا�ص  بني  و�لدكتور حممد يو�صف ح�صن 
حممد  و�ل��دك��ت��ور  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  جامعة 
يف  �لعلمي  �لبحث  �صوؤون  رئي�ص  نائب  �ملعال  �إبر�هيم 
جامعة خليفة ونائب مدير �جلامعة بالإنابة و�لدكتور 
�لأمريكية  �جلامعة  مدير  وكيل  هوك�صتيتلر  توما�ص 
يف �ل�صارقة ورئي�ص �جلامعة بالوكالة و�لدكتور نبيل 

�إبر�هيم مدير جامعة �أبوظبي. 
مع  بالتعاون  تاأ�صي�صه  مت  �ل��ذي  م�صدر  معهد  ويوفر 
فر�صا  لطالبه  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ص  معهد 
مميزة يف �صتى ميادين �لبحوث �لعلمية بدء� بالبحوث 
�لت�صويق  مبرحلة  و�ن��ت��ه��اء  �لتطبيقية  ث��م  �لنظرية 
مر�فق  من  يوفره  ما  عرب  �ملعهد  ويهدف  �لتجاري. 
�لتكنولوجيا  جم���ال  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر  للبحث  ح��دي��ث��ة 
يف  �لقت�صادي  �لتنوع  دعم  يف  �مل�صاهمة  �إىل  �لنظيفة 
و�إعد�د  �لتقنية  �لبتكار�ت  تطوير  خالل  من  �لدولة 
�مل�����و�رد �ل��ب�����ص��ري��ة �ل���الزم���ة ..ك��م��ا ي��ل��ت��زم ع��رب ك���ادره 
�لتدري�صي �ملتخ�ص�ص وطالبه �ملتميزين باإيجاد حلول 

لتحديات �لطاقة �لنظيفة و�لتغري �ملناخي.

�لر�صيدة للبالد و�لذي �صاعدنا  �لقيادة  �لذي تقدمه 
�لتحتية و�لإمكانات �لالزمة  �لبنية  كثري� يف تطوير 
�ل�صحيح  �لطريق  على  وو�صعهم  �ل��ط��الب  لتوجيه 
مب�صاركة  ميتاز  �ملنتدى  �أن  و�أ���ص��اف  �مل�صتقبل.  نحو 
�أ�صحاب �مل�صلحة ممن يقومون بدور  نخبة من كبار 
�حللول  �إي��ج��اد  بغية  �لبتكار  ثقافة  تطوير  يف  فعال 
عن  ..معربا  عاملنا  تو�جه  �لتي  �لرئي�صية  للتحديات 
�أمله من خالل هذ� �حلدث �أن يتوفر �لزخم �ملطلوب 
�صيا�صات  �صياغة  يف  قدما  للم�صي  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
مقدر�تهم  تطوير  على  �ل�صباب  م�صاعدة  �صاأنها  من 
يف جمالت �لبتكار وريادة �لأعمال. ومن جانبه قال 
�لتدري�ص  هيئة  ومدير  �أ�صتاذ  كوين  ت�صارلز  �لدكتور 
يف م��رك��ز دي�����ص��ب��ان��دي ل��الب��ت��ك��ار �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي معهد 
ما�صات�صو�صت�ص للتكنولوجيا �إن منتدى �لبتكار وريادة 
مثالية  من�صة  ي�صكل   2013 �لإم����ار�ت  يف  �لأع��م��ال 
لإمارة  �لبيئي  �لنظام  تعزيز  يف  �لبتكار  دور  ملناق�صة 
�لبتكار  م��رك��ز  بتد�صني  �لح��ت��ف��ال  وك��ذل��ك  �أب��وظ��ب��ي 
�ملنتدى  ه��ذ�  �أن  و�أ���ص��اف  و�ل��ري��ادة يف معهد م�صدر. 
و�لأكادميية  �حل��ك��وم��ي��ة  �لأو����ص���اط  م��ن  ق���ادة  يجمع 
�لدور  ي��وؤك��د  �ل���ذي  �لأم���ر  �ل��ق��ط��اع  يف  و�ملتخ�ص�صني 
�ملهم �لذي ميكن للتعاون �مل�صرتك �أن يلعبه يف تعزيز 
�إىل  ..م�صري�  �لتكنولوجيا  على  �لقائمة  �ملبادرة  روح 
�إجر�وؤها  �صيتم  �لتي  �ملتعددة  �حل���و�ر�ت  �صاأن  من  �أن 
و�لبتكار  �لفكر  ق��ادة  يتولها  و�ل��ت��ي  �ملنتدى  خ��الل 
و�قرت�حات  ب��اأف��ك��ار  �خل���روج  يف  مهما  دور�  تلعب  �أن 
د�خل  �ل�صر�كات  وتعزيز  تو�صيع  �صاأنها  م��ن  مبتكرة 
دولة �لإمار�ت. و�صيقوم �لدكتور كوين باإد�رة جل�صات 
�خلتامية  �مل���الح���ظ���ات  ب��ت��ق��دمي  و���ص��ي��ق��وم  �ل��ن��ق��ا���ص 
برو�ص  �ل��دك��ت��ور  �صيقوم  �جلل�صات  وق��ب��ل  جل�صة  لكل 
�أ�صتاذ معهد م�صدر بتقدمي مركز م�صدر  فريغ�صون 
لالبتكار وريادة �لأعمال و�ملبادرة �جلديدة من معهد 
تركز  ج��ل�����ص��ات  ث���الث  �مل��ن��ت��دى  و�صيت�صمن  م�����ص��در. 
�أ�صحاب  على وجهات نظر كل و�ح��دة من جمموعات 
�لتحتية  �لبنية  ت�صكل  و�ل��ت��ي  �لرئي�صيني  �مل�صلحة 
تطورها  و�صمان  �لبتكار  منظوم�ة  لإن�صاء  �لأ�صا�صية 

و��صتد�متها ..

وترمي هذه �جلل�صات �إىل ت�صليط �ل�صوء على �لق�صايا 
و�لتحديات وق�ص�ص �لنجاح وتقدمي �حلو�فز �ملنا�صبة 
لدعم �أن�صطة �لبتكار وريادة �لأعمال يف جميع �أنحاء 
�لدولة ..كما �صيقوم عدد من طلبة �جلامعات يف دولة 
�لإمار�ت بتقدمي جمموعة من عرو�ص �ملل�صقات حول 
بع�ص �لبحوث �لقابلة للتطبيق �لتجاري. و�صي�صارك 
يف �جلل�صة �لأوىل بعنو�ن �آر�ء رو�د �لأعمال و�أ�صحاب 
�مل�����ص��اري��ع �ل�����ص��غ��رية و�مل��ت��و���ص��ط��ة خ����رب�ء م���ن بينهم 
�مل�صارك  و�لرئي�ص  �لأ�صتاذ  ه��ارت  دوجال�ص  �لدكتور 
ملكتب در��صات ريادة �لأعمال يف معهد ما�صات�صو�صت�ص 
للتكنولوجيا وربيع عطايا �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  و���ص��ام��ي خ��ري��ب��ي  ك���وم  ب��ي��ت دوت 
ر�ئد  و�ل��دك��ت��ور  �صي�صتمز  ب���اور  �ن��ف��ريوم��ي��ن��ا  ل�صركة 
و�صتكون  م�����ص��در.  معهد  يف  م�صاعد  �أ���ص��ت��اذ  ح�صايكة 
�جلل�صة �لثانية بعنو�ن �آر�ء �مل�صتفيدين من �لبتكار .. 
�مل�صتثمرون �ملوؤ�ص�صات �ل�صناعية و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية 
على حدة  كل قطاع  تتناول  ث��الث جمموعات  وت�صم 
حيث �صيقوم كل من �صعادة �أحمد �صعيد �لكليلي مدير 
و�لعقيد  �لتكنولوجيا  لتطوير  �أب��وظ��ب��ي  جلنة  ع��ام 
�ل�صرت�تيجية  �إد�رة  مدير  �ل�صعيبي  �صلطان  في�صل 
نو�ل  و�ل��دك��ت��ورة  �أب��وظ��ب��ي  �صرطة  يف  �لأد�ء  وتطوير 
�حلو�صني مديرة �ل�صتد�مة يف �صركة م�صدر ومديرة 
�لنظر  وج��ه��ات  بتبادل  �مل�صتقبل  لطاقة  ز�ي��د  ج��ائ��زة 

�ملتعلقة باملوؤ�ص�صات �حلكومية. 
وكممثلني عن �ملوؤ�ص�صات �ل�صناعية �صيقوم عبد�حلكيم 
و�لكفاءة  �لب�صرية  �مل��و�رد  �صوؤون  رئي�ص  نائب  �مل�صتغل 
�لتنظيمية يف �صركة �لإمار�ت لالأملنيوم �إميال و�لدكتور 
يحيى �ملرزوقي �ملدير �لتنفيذي ل�صرت�تيجية �لتعليم 
وخولة  �لق��ت�����ص��ادي  �ل���ت���و�زن  و�ل��ت��ط��وي��ر يف جمل�ص 
يف  �حلديثة  و�لتقنية  �لإب���د�ع  ���ص��وؤون  رئي�صة  �ل��ب��ادي 
�صركة �لحتاد للطري�ن بتبادل �لآر�ء ووجهات �لنظر 

�خلا�صة بالقطاع. 
و�صتقوم �ملجموعة �لثالثة �أي�صا بت�صليط �ل�صوء على 
�ملجموعة  و�صت�صم  �مل�صتثمرون  بقطاع  يتعلق  ما  كل 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل��درم��ك��ي  �صعيد  ع��ب��د�هلل  �صعادة 
ل�����ص��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ص��اري��ع وروب���رت���و دي 

•• اأبوظبي-وام:

�جلامعة  و�لتكنولوجيا  للعلوم  م�صدر  معهد  �أع��ل��ن 
على  تركز  �لتي  �لعليا  للدر��صات  �مل�صتقلة  �لبحثية 
�مل�����ص��ت��د�م��ة و معهد  �مل��ت��ق��دم��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  �ل��ط��اق��ة 
تنظيم  عزمهما  �م�ص  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ص 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لبتكار  ح��ول  منتدى  و��صت�صافة 
�أنباء  ب��ي��ان تلقت وك��ال��ة  �مل��ت��ح��دة. وح�����ص��ب  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لمار�ت ن�صخة منه ..
�صيلقي معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�لفتتاحية  �لكلمة  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�صباب  �لثقافة 
�أبريل   29 للمنتدى �لذي �صيعقد يف �أبوظبي بتاريخ 
�جلاري حتت عنو�ن منتدى �لبتكار وري��ادة �لأعمال 
يف �لإمار�ت 2013 . و�إىل جانب �صعادة �لدكتور مطر 
حامد �لنيادي وكيل وز�رة �لطاقة �صيلقي وليد �ملقرب 
�لكلمة  مبادلة  ل�صركة  �لت�صغيلي  �لرئي�ص  �مل��ه��ريي 
فريد  �ل��دك��ت��ور  يلقي  ح��ني  يف  �مل��ن��ت��دى  يف  �لرئي�صية 
�لرتحيبية.  �لكلمة  م�صدر  معهد  رئي�ص  م��وف��ن��ز�ده 
ويجمع �ملنتدى حتت مظلته ما يقارب 200 من �أبرز 
�خلرب�ء على �ل�صعيدين �ملحلي و�لدويل يف �لقطاعني 
مبجالت  و�مل��ع��ن��ي��ني  �ملخت�صني  م��ن  و�خل��ا���ص  �ل��ع��ام 
���ص��رورة وخطو�ت  ملناق�صة  �لأع��م��ال  وري���ادة  �لب��ت��ك��ار 
وري���ادة  ل��الب��ت��ك��ار  متكاملة  وط��ن��ي��ة  منظومة  �إن�����ص��اء 
�لأعمال يف دولة �لإمار�ت ..كما �صيفتح �حلدث جمال 
�أو�صع للتفاعل وتبادل �خلرب�ت و�ملعرفة. وبالإ�صافة 
معهد  يف  و�مل�����ص��وؤول��ني  �ل��ت��دري�����ص  هيئة  �أع�����ص��اء  �إىل 
م�صدر ومعهد ما�صات�صو�صت�ص للتكنولوجيا و�صي�صهد 
�حل���دث م�����ص��ارك��ة جم��م��وع��ة م��ن رو�د �لأع���م���ال ذوي 
�خلربة وعدد من �مل�صتثمرين و�مل�صوؤولني �لتنفيذيني 
جامعات  من  و�لأكادمييني  �حلكومية  و�ل�صخ�صيات 
عدة يف حلقات �لنقا�ص �ملختلفة. وقال �لدكتور فريد 
قدر�ت  بناء  ب�صاأن  روؤيتنا  م��ع  متا�صيا  �ن��ه  م��وف��ن��ز�ده 
�ل��ت��ف��ك��ري �ل��ن��ق��دي و�إع������د�د �جل��ي��ل �ل���ق���ادم م���ن قادة 
هذ�  ن�صت�صيف  �أن  م�صدر  معهد  يف  ي�صرفنا  �مل�صتقبل 
ما�صات�صو�صت�ص  معهد  مع  بال�صرت�ك  �لبارز  �ملنتدى 
�لكبري  �ل��دع��م  على  ذل��ك  يف  معتمدين  للتكنولوجيا 

هن  �لفتيات  �أن  �لهاجري  �صمية  و�أك��دت 
�مل�صتقبل حيث يتميزن مبهار�ت �بد�عية 
�إليه  �لتعلم وه��ذ� ما يحتاج  وق��درة على 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�صالت  قطاع 
قالت  جهتها  م��ن  �ل��ت��ط��ور.  يف  لي�صتمر 
�جتماعية  �مل�����ر�أة  �إن  �حل��و���ص��ن��ي  �إ����ص���ر�ق 
قابليتها  م����ن  ي���زي���د  مم����ا  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
�خلا�صة  �ملهار�ت  على  و�لتعرف  للتاأقلم 
�ملهار�ت  تلك  �صقل  وعليها  جم��ال  بكل 
�لوظيفي  �مل���ج���ال  خل���و����ص  ب���ال���در�����ص���ة 
�لذي  و�لطموح  و�ملعرفة  بالثقة  لتتمتع 

يدفعها نحو �لريادة م�صتقبال.

وي���اأت���ي ي���وم �ل��ف��ت��ي��ات �ل��ع��امل��ي يف جمال 
�لت�صالت و تكنولوجيا �ملعلومات �صمن 
�لفتيات  �إىل متكني  ت�صعى  مبادرة عاملية 
و�ل��ن�����ص��اء وت�����ص��ج��ي��ع��ه��ن ع��ل��ى �ل��ع��م��ل يف 
قطاع �لت�صالت و تكنولوجيا �ملعلومات 
منو�  �لأ���ص��رع  �لقطاعات  �أح���د  باعتباره 
حول �لعامل. وحتظى هذه �ملبادرة بدعم 
�لحتاد �لدويل لالت�صالت و�لتي ت�صجع 
�لدول �لأع�صاء ومن بينها �لإمار�ت على 
دور  لتعزيز  �ل��ر�م��ي��ة  �لفعاليات  تنظيم 
�لإناث للم�صاركة يف هذ� �لقطاع. وقالت 
�لإم��ار�ت نحظى بقيادة  �إننا يف  نور �صما 

ويف  �ملجتمع  يف  �مل���ر�أة  دور  تدعم  ر�صيدة 
�لدولة  �أن  ..ك��م��ا  �لعمل  ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة 
للتاألق  ك���ث���رية  ف��ر���ص��ا  ل����الإن����اث  ت���وف���ر 
وي�����ص��ه��د ع��ل��ى ذل����ك وج����ود �ل��ع��دي��د من 
�لقطاعات.  خمتلف  يف  �لر�ئد�ت  �لن�صاء 
�ملر�أة  �إن  من جانبها قالت ندى �لفرد�ن 
يف ع���امل �ل���ي���وم مي��ك��ن��ه��ا �لن�����ص��م��ام �إىل 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�صالت  قطاع 
�لتي  �لعلمية  �لدرجة  عن  �لنظر  بغ�ص 
حتملها حيث توجد �لعديد من �خليار�ت 
�ملتاحة و�ملتعلقة بهذ� �لقطاع  �لوظيفية 
مثل �لطري�ن و�لقانون و�لطب وغريها. 

�ملجال  ه����ذ�  وم��ع��رف��ت��ه��ن يف  خ��رب�ت��ه��ن 
لت�صجيع �لطالبات على �للتحاق بقطاع 
�لت�صالت وتكنولوجيا �ملعلومات لتعزيز 
م�صاركة �ملر�أة يف هذ� �لقطاع �حليوي يف 
�لت�صالت  تنظيم  هيئة  ومثلت  �لدولة. 
يف هذه �جلل�صات �حلو�رية �لتي ح�صرها 
150 طالبة كل من نور �صما  �أك��ر من 
بالنابة  �ملوؤ�ص�صي  �لت�صال  �د�رة  مديرة 
وندى �لفرد�ن مديرة �ل�صوؤون �لتنظيمية 
و���ص��م��ي��ة �ل���ه���اج���ري م�����ص��اع��دة م���دي���ر يف 
و�لرت�خي�ص  �لتنظيمية  �ل�صوؤون  �د�رة 
�لعقود.  �إد�رة  م��ن  �حل��و���ص��ن��ي  و�إ����ص���ر�ق 

•• اأبوظبي-وام:

�لت�صالت  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف 
ج��ل�����ص��ات ح����و�ري����ة ل���ط���ال���ب���ات �مل����د�ر�����ص 
و�جل�����ام�����ع�����ات ع���ل���ى م�������ص���ت���وى �ل����دول����ة 
لت�صجيعهن على در��صة �لتخ�ص�صات ذ�ت 
وتكنولوجيا  �لت�صالت  بقطاع  �لعالقة 
�ملعلومات يف مقر �لهيئة باأبوظبي �حتفاء 
بيوم �لفتيات �لعاملي يف جمال �لت�صالت 
يو�فق  �ل�����ذي  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لهيئة  م��وظ��ف��ات  وق��ام��ت  �أب���ري���ل.   25
مب�صاركة  �حل����و�ري����ة  �جل��ل�����ص��ات  خ����الل 

�لثقافات  ح�����ص��ب  ب���ال���زو�ر  و�ل��رتح��ي��ب 
�ملختلفة �إ�صافة �إىل ت�صنيف �لزو�ر من 
مع  �لتعاون  يف  �حلقيقية  �لرغبة  حيث 
للمتابعة  منتجاتها  و��صتري�د  �ل�صركة 
�نتهاء  ب��ع��د  �مل��ه��ت��م��ني �حل��ق��ي��ق��ي��ني  م���ع 
�لفعالية. و�أو�صحت �لور�صة كيفية �لرد 
مع  و�لتفاعل  �ل�صتف�صار�ت  جميع  على 
فرتة  �أثناء  �لل��ك��رتوين  �لربيد  ر�صائل 
�مل�صتمر  �لتو�جد  �ملعر�ص لإظهار مدى 
وكذلك �أهمية تخ�صي�ص موظف ليكون 
متابع بالإنابة با�صتمر�ر لأعمال �ل�صركة 
تزويد  وك���ذل���ك  �ل��رئ��ي�����ص��ي  م��ق��ره��ا  يف 
طلبات  �أو  م��ع��ل��وم��ات  ب���اأي���ة  �مل�����ص��ارك��ني 
�لعار�صون.  �إل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��اج  ق���د  �أخ�����رى 
يف  �ل�صتمر�ر  باأهمية  �لور�صة  و�أو���ص��ت 
متابعة �ملتطلبات �لالزمة للعمالء بعد 
خالل  م��ن  �ملعر�ص  يف  �مل�صاركة  �نتهاء 
مر�جعة  �إىل  بالإ�صافة  معهم  �لتو��صل 
ل��ت��ط��وي��ره��ا وجتنب  �مل�������ص���ارك���ة  ن��ت��ائ��ج 
�ل�صلبيات �لتي حدثت �أثناء �مل�صاركة. مت 
خالل �لور�صة توزيع كتيبات ومن�صور�ت 
�لرجوع  ب��ه��دف  �مل�����ص��ارك��ة  �مل�صانع  على 
م�صاركاتهم  يف  منها  و�ل���ص��ت��ف��ادة  �ليها 
�مل�صانع  هذه  �لقادمة حيث عرب ممثلو 
عن �صكرهم لد�ئرة �لتنمية �لقت�صادية 
ع��ل��ى ه���ذ� �له��ت��م��ام و�ل���رع���اي���ة ومدى 
�����ص���ت���ف���ات���ه���م مب�����ا مت ت���ق���دمي���ه خ���الل 

�لور�صة.

�ل���ور����ص���ة ملعاجلة  ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه  �لم�����ر 
�ل��ع��دي��د م��ن �جل��و�ن��ب �ل��ت��ي ق��د ت�صكل 
عائقا �أمام هذه �مل�صانع لتطوير قدر�تها 
�ل��رتوي��ج��ي��ة و�ل��ت�����ص��دي��ري��ة. و�أو����ص���ح 
م�صتوى  زي����ادة  ����ص��ت��ه��دف��ت  �ل��ور���ص��ة  �إن 
دخول  يف  �لر�غبة  �مل�صانع  ل��دى  �لوعي 
يف  �مل�صاركة  خالل  من  �لعاملية  �ل�صو�ق 
وذلك  �لتجارية  �لوفود  �صمن  �ملعار�ص 
�لأ�صاليب  ب��اأب��رز  �ل��ت��ع��ري��ف  خ���الل  م��ن 
�ملنتج  �ملثلى يف تقدمي  �لعلمية و�لطرق 
�ل��ع��دي��د من  �ل��رتك��ي��ز على  �ملحلي ع��رب 
و�لتميز  ب���اجل���ودة  �خل��ا���ص��ة  �جل���و�ن���ب 
و�جلدوى �لقت�صادية و�لقدر�ت �لفنية 
�إنه  �لعفيفي  �لدكتور  و�أ�صاف  وغريها. 
خرجت  �ل��ت��ي  �ليجابية  للنتائج  ن��ظ��ر� 
بها هذه �لور�صة �صتقوم �لد�ئرة بتنظيم 

�ملزيد من هذه �لور�ص �لتخ�ص�صية على 
م�����ص��ت��وى م��ن��اط��ق �لم�����ارة م�����ص��ري� �ىل 
للم�صانع  �صتكون  �ل��ق��ادم��ة  �ل��ور���ص��ة  �إن 
�ل��ع��ام��ل��ة يف م��دي��ن��ة �ل��ع��ني خ���الل �صهر 
�لتي  �ل��ور���ص��ة  وق����دم  �مل��ق��ب��ل.  �صبتمرب 
�متدت على مد�ر يوم عمل كامل �ل�صيد 
�أخ�����ص��ائ��ي دع���م �لتجارة  �أون��ي��ل  ك��ري�����ص 
بالد�ئرة وح�صرها  و�لدولية  �لإقليمية 
�إمارة  م��ن  م�صانع  ع�صرة  ع��ن  ممثلون 
جمالت  ع���دة  يف  متخ�ص�صة  �أب��وظ��ب��ي 
و�لكهربائيات  و�لبناء  �لن�صاء�ت  منها 
�أهمية  على  �لور�صة  ورك��زت  و�لأغ��ذي��ة. 
�لع�����د�د �جل��ي��د ل��ل��م�����ص��ارك��ة م��ن خالل 
در��صة �ختيار �لأ�صو�ق �ملنا�صبة للرتويج 
عرب �لبحث على �ملعلومات �لالزمة من 
خالل �صبكة �لنرتنت وكذلك �ل�صتفادة 
�لناجحة  �لخ���رى  �مل�صانع  جت��ارب  م��ن 
و�لتي �صبق لها و�صاركت يف �لعديد من 
�إىل كيفية  �إ���ص��اف��ة  �مل��ع��ار���ص و�ل���ص��و�ق 
يف  للم�صاركة  د�خلية  عمل  خطة  و�صع 
و�صعها  يف  ي�صارك  �مل�صتهدفة  �لفعالية 
ل�صمان  �ل�����ص��رك��ة  يف  �مل�����ص��وؤول��ني  جميع 
ت��وح��ي��د �جل��ه��ود. ك��م��ا ت��ن��اول��ت �لور�صة 
�ل�صركة  على  يجب  �لتي  �لن�صائح  �أه��م 
مر�عاتها �أثناء فرتة �مل�صاركة يف �ملعر�ص 
�أو ���ص��م��ن �ل��وف��د �ل��ت��ج��اري و�ل��ت��ي من 
�أهمها �لظهور �لربوتوكويل �أمام �لزو�ر 
مثل �صكل جناح �ل�صركة وطريقة �للب�ص 

برنامج بناء �لقدر�ت للم�صدرين �لذي 
خدماتها  �إح��دى  �صمن  �لد�ئرة  تقدمه 
و�لتي  �ل���������ص����ادر�ت  ت��ن��م��ي��ة  جم�����ال  يف 
ودر��صة  ل��ل�����ص��ادر�ت  �ل��رتوي��ج  تت�صمن 
و�مل�صاندة  �ل���دع���م  وت���ق���دمي  �ل�����ص����و�ق 
للم�صدرين. و�أ�صاف �إن �لهدف من هذه 
باأف�صل  �مل�����ص��ارك��ني  توعية  ه��و  �ل��ور���ص��ة 
مل�صاركاتهم  �ملنا�صب  ل��الإع��د�د  �لو�صائل 
لتعظيم  �ل���رتوي���ج���ي���ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  يف 
�إىل  �صادر�تهم  وزي���ادة  منها  �ل�صتفادة 
�إنه  �لعفيفي  وذكر  �مل�صتهدفة.  �ل�صو�ق 
من خالل م�صاركة �لعديد من �مل�صانع 
�لعاملة يف �إمارة �أبوظبي يف �لعديد من 
�ملعار�ص �صمن �لوفود �لتجارية لالإمارة 
�لدولة  خ���ارج  �إىل  ع��ام  ب�صكل  و�ل��دول��ة 
خالل �ل�صنو�ت �لربع �ملا�صية ��صتدعى 

•• اأبوظبي -وام:

�لقت�صادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  ن��ظ��م��ت 
�أبوظبي مبقرها موؤخر� ور�صة تدريبية 
ل��ع�����ص��رة م��ن �أب����رز �مل�����ص��ان��ع �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�لتح�صري  كيفية  ح��ول  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة 
�لرتويجية  �مل���ع���ار����ص  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
�صادر�تها  زيادة  بهدف  وخارجيا  د�خليا 
و�لو�صائل  �ل��ط��رق  �أف�صل  تطبيق  ع��رب 
خلق  يف  ت�����ص��ه��م  �أن  ���ص��اأن��ه��ا  م���ن  �ل���ت���ي 
���ص��ر�ك��ة ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة م�����ص��ت��د�م��ة مع 
�ل��ع��دي��د من  �مل�����ص��ان��ع يف  م��ن  مثيالتها 
�ل�صو�ق من خمتلف دول �لعامل. وقال 
�لدكتور �أديب �لعفيفي مدير �إد�رة دعم 
�لتجارة �خلارجية و�ل�صادر�ت بالد�ئرة 
�إطار  يف  ي��اأت��ي  �ل��ور���ص��ة  ه��ذه  تنظيم  �إن 

عجمان تفوز باملركز الأول كاأف�ضل 
جناح مبعر�ش الريا�ش الدويل لل�ضفر

•• الريا�ض - الفجر :

فازت �إمارة عجمان باملركز �لول كاأف�صل جناح مبعر�ص �لريا�ص �لدويل 
�خلام�ص لل�صفر من بني 900 جهة عار�صة ونحو 2400 وجهة �صياحية 
م�صاركة باملعر�ص هذ� �لعام، وت�صلم في�صل �أحمد �لنعيمي مدير عام د�ئرة 
بندر  م��ن  �لتكرمي  ودرع  �جل��ائ��زة  �لم���ارة  وف��د  رئي�ص  �ل�صياحية  �لتنمية 
�لقريني مدير عام �صركة �ثاث لتنظيم �ملعار�ص و�ملوؤمتر�ت �ملنظمة ملعر�ص 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  مقام  �ىل  �لفوز  �لنعيمي  �أه��دى  لل�صفر.  �لريا�ص 
حميد بن ر��صد �لنعيمي ع�صو �ملجل�ص �لعلى حاكم عجمان و�صمو �ل�صيخ 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي و�إخو�نه 
قبل  �لعمل من  لفريق  �لد�ئم  و�لدعم  �ليومية  �ملتابعة  �إن  وقال  �ل�صيوخ. 
�صمو �ل�صيخ عبد �لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�ص د�ئرة �لتنمية �ل�صياحية 
�لريا�ص يف  ملعر�ص  �ملعنيني  �أم��ام  للظهور  �لم��ارة  وفد  ور�ء حتفيز  كانت 
ببع�ص  وت��زوي��ده  �لم���ارة  �أن��ه مت تطوير جناح  ، �ىل جانب  ���ص��ورة  �أف�صل 
�إقبال لفت على  �أجهزة �لتفاعل �لتكنولوجية مع �جلمهور ، ما �صاهم يف 
�ن فوز �لمارة  �ملعر�ص. وبني رئي�ص وفد عجمان  �أي��ام  م��د�ر  �جلناح على 
باملركز �لول يف �ول م�صاركة لها مبعر�ص �لريا�ص �لدويل لل�صفر ياأتي بعد 
مرور �صهر و�حد من فوز �لمارة باملركز �لثاين يف معر�ص بور�صة برلني 
�ل�صياحة  �أكرب جتمع عاملي لوكالء  يعد  و�ل��ذي  و�ل�صفر  لل�صياحة  �ل��دويل 
و�ل�صفر. و�أ�صاف كنا قد وعدنا �صاحب �ل�صمو حاكم عجمان وويل عهده 
بالوعد  نفي  نحن  وه��ا   ، �لول  للمركز  و���ص��ول  �جلهد  مبو��صلة  �لم��ني 
ون�صري على �ل��درب. ي�صار �ىل �ن وفد �إم��ارة عجمان �ىل معر�ص �لريا�ص 
وغرفة  �ل�صياحية  �لتنمية  بد�ئرة  ممثلني  ي�صم  لل�صفر  �خلام�ص  �ل��دويل 
عجمان  وموؤ�ص�صة  و�لأم����الك  �لأر����ص��ي  ود�ئ���رة  عجمان  و�صناعة  جت���ارة 
للتنظيم �لعقاري وفندق كمبين�صكي عجمان ومنتجعات �لزور�ء، وي�صارك 
باملعر�ص هذ� �لعام هيئات و�صركات �قليمية وعاملية متخ�ص�صة يف �صناعة 
و�صركات  �ل��ط��ري�ن،  و���ص��رك��ات  �ل�صياحية،  و�ل��وج��ه��ات  و�ل�صياحة،  �ل�صفر 
يف  �ملتخ�ص�صة  �ملعلومات  تقنية  و�صركات  �ل�صياحية،  و�ملنتجعات  �لفنادق 

حجوز�ت �ل�صفر و�لعرو�ص �ل�صياحية.

  جهاز اأبوظبي للمحا�ضبة
 ي�ضدر تقرير املحا�ضبة 2013 

•• اأبوظبي-وام:

�أ�صدر جهاز �أبوظبي للمحا�صبة هيئة م�صتقلة تهدف �إىل �لرتقاء مببادئ 
�ملحا�صبة و�ل�صفافية يف حكومة �أبوظبي و�جلهات �لعامة �لتابعة لها تقريره 
�ل�صرت�تيجية  خطته  يت�صمن  و�ل��ذي   2013 �ملحا�صبة  تقرير  �ل�صنوي 
و�أهد�فه ونو�جت �أعماله �إ�صافة �إىل �لبيانات �ملالية �ملدققة له للعام 2012. 
وذكر معايل ريا�ص عبد�لرحمن �ملبارك رئي�ص جهاز �أبوظبي للمحا�صبة يف 
مقدمة �لتقرير �أن طموح �جلهاز لتحقيق روؤيته و�صعيه لتقدمي �لأف�صل 
و�لرتقاء بخدماته م�صتوحى من روؤية وطموح �لدولة ب�صكل عام �إن �صعب 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �صعب طموح ي�صعب ثنيه عن �ل�صري قدما 
مهما كانت �لعقبات وتاريخها خري �صاهد على ذلك حيث ل زلنا �إىل �ليوم 
يف خمتلف �ملحافل �لدولية جنني ثمار ما زرعه �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن 
�صلطان �آل نهيان ونرى ترقب �لعامل ملا ن�صعى لتحقيقه من روؤية �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل . و�أ�صاف 
�ملبارك �نه يف كل عام يحظى جهاز �أبوظبي للمحا�صبة باملزيد من �لتوجيه 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�صيخ حممد بن  �صمو  �أول  �لفريق  و�لدعم من 
�لتنفيذي  �ملجل�ص  ورئي�ص  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
هذه  لتحقيق  �جلهود  من  �ملزيد  ب��ذل  �إىل  ويدفعنا  طموحاتنا  ينمي  مما 
نهيان م�صت�صار  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�صيخ  �صمو  كان لدعم  كما  �لطموحات 
�لأمن �لوطني نائب رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي جزيل �لأثر على تعزيز �لثقة 
بالدور �لذي نوؤديه وباأهمية �لنو�جت �لتي نقدمها حلكومة �أبوظبي و�جلهات 
قام  قد   2008 ع��ام  يف  �ن�صائه  منذ  �جلهاز  �أن  �لتقرير  و�أو���ص��ح  �لعامة. 
بتطوير ثالث جمموعات نو�جت رئي�صية لتمكنه من تنفيذ �لخت�صا�صات 
�ملايل  و�لفح�ص  �لتدقيق  جمموعة  وه��ي  �أه��د�ف��ه  وحتقيق  �إل��ي��ه  �مل��وك��ل��ة 
قام  حيث  �ملحا�صبة  دع��م  وجمموعة  و�ملخاطر  �لأد�ء  مر�جعة  وجمموعة 
�جلهاز بت�صميم منهجيات عمل لكافة نو�جته مبنية على �أف�صل �ملمار�صات 
�لعاملية ومبا يتفق مع �ملعايري �لدولية �ل�صادرة من كربى �ملوؤ�ص�صات �لعاملية 
كالحتاد �لدويل للمحا�صبني وجمعية �ملدققني �لد�خليني وجمل�ص معايري 
�أ�صدر  �جل��ه��از  �أن  �لتقرير  يف  وج��اء  �ل��ع��ام.  �لقطاع  يف  �لدولية  �ملحا�صبة 
�لتدقيق  جمموعتي  �صمن  �ل�صابقة  �لأربعة  �لأعو�م  خالل  تقرير�   647
و�لفح�ص �ملايل ومر�جعة �لأد�ء و�ملخاطر منها 166 تقرير� مت ��صد�رها 
�ملايل و  �لتدقيق و�لفح�ص  80 تقرير� عن جمموعة   2012 خالل عام 
86 تقرير� عن جمموعة مر�جعة �لأد�ء و�ملخاطر . و�ف�صح �لتقرير عن 
�أن �جلهاز �صمن جمموعة �لتدقيق و�لفح�ص �ملايل قام بتدقيق �لبيانات 
�ملالية �ملوحدة حلكومة �أبوظبي و��صد�ر تقرير �لتدقيق �مل�صتقل عنها كما 
�أجرى 70 فح�صا ماليا للبيانات �ملالية �ملدققة يف �جلهات �خلا�صعة نتج 
عنها 1.149 مالحظة تتعلق بجودة �أعمال �لتدقيق منها 293 مالحظة 
رقم  �لقانون  مبوجب  �ل�صادرة  �حل�صابات  مدققي  تعيني  بقو�عد  متعلقة 
14 ل�صنة 2008 ب�صاأن جهاز �أبوظبي للمحا�صبة و�أفاد �لتقرير �أن �جلهاز 
تقييم  تقرير� حول   50 �أ�صدر  و�ملخاطر  �لأد�ء  �صمن جمموعة مر�جعة 
1.774 تو�صية بهدف حت�صني  �لتدقيق �لد�خلي مت من خاللها تقدمي 
�أعمال �لتدقيق �لد�خلي يف �جلهات �خلا�صعة ملا لهذه �لأعمال من  جودة 
هيكل  وتعزيز  �لرقابية  �لبيئة  �صورة  وحت�صني  �لأد�ء  تطوير  على  تاأثري 

�حلوكمة للجهات �خلا�صعة.

اقت�ضادية اأبوظبي تنظم ور�ضة متخ�ض�ضة لع�ضرة م�ضانع
 يف اأبوظبي حول كيفية التح�ضري للم�ضاركة باملعار�ش الدولية 
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اإي�صاحات حول البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

 بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�صمرب 2012

بيان الدخل لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان الدخل ال�صامل لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012
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متت �مل�صادقة على هذه �لبيانات �ملالية بتاريخ 17 مار�ص 2013  من قبل:

حممد جعفر نينيعتيق �لرحمن
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يف  ت�ضارك  اأفريقية  دولة   60
ملتقى ال�ضتثمار ال�ضنوي بدبي 

•• دبي-وام:

ت�صارك 60 دولة �فريقية فى �عمال ملتقى �ل�صتثمار �ل�صنوي �لذي تنطلق 
دورته �لثالثة يف 30 �إبريل وت�صتمر حتى 2 من مايو �ملقبل يف دبي برعاية 
�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 

جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي.
و�أك�����دت ف��ي��ك��ت��و�ر ن��دي��ك��وم��ان��ا وزي����رة �ل��ت��ج��ارة و�ل�����ص��ن��اع��ة و�ل�����ص��ي��اح��ة يف 
�صنويا  دب��ي  حتت�صنه  �ل��ذي  �ل�صنوي  �ل�صتثمار  ملتقى  �أهمية  ب��ورون��دي 
�لأجنبي  �ل�صتثمار  ��صتقطاب  يركز على  �لذي  �لعاملي  ب� �حلدث  وو�صفته 
كبرية  �أهمية  ي�صكل  �ل�صنوي  �ل�صتثمار  ملتقى  �ن  �إيل  ..م�صرية  �ملبا�صر 
بالن�صبة لبوروندي �لتي �صت�صارك هذ� �لعام يف �أعمال �مللتقى مبمثلني من 
�لقطاعني �لعام و�خلا�ص. وو�صفت وزيرة �لتجارة و�ل�صناعة و�ل�صياحة يف 
بوروندي ملتقى �لإ�صتثمار �ل�صنوي باأنه ميثل بيئة مثالية لإبر�م مذكر�ت 
�لتفاهم وتبادل �لآر�ء حول �لتفاقيات �لتجارية �لدولية متعددة �لأطر�ف 
�لأطر�ف  خمتلف  ب��ني  �ل�صرت�تيجي  و�ل��ت��ع��اون  �لقت�صادية  و�حل��وك��م��ة 

�لقت�صادية على �مل�صتوى �لعاملي و�ملحلي حتديد�.
�أعمال  �أنهم يتطلعون من خالل م�صاركتهم يف  وقالت فيكتو�ر نديكومانا 
�لعام لتبادل �لآر�ء و�لأفكار و�لتجارب مع  �ل�صنوي هذ�  ملتقى �ل�صتثمار 
�ل�صلطات يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�لبلد�ن �لأخرى �مل�صاركة يف 
ومو�طن  �ملبا�صر  �لأجنبي  بال�صتثمار  �خلا�صة  �لت�صريعات  ح��ول  �مللتقى 

�لقوة و�لفر�ص �ل�صتثمارية �لتي توفرها كل دولةعلى حدة.
�لأجانب  �مل�صتثمرين  �أم��ام  �صيعر�صون  �أنهم  نديكومانا  فيكتو�ر  و�أ�صافت 
�لتطور �حلا�صل يف بوروندي يف جمال �لرتويج �لتجاري و�ل�صتثماري كما 
�صيوجهون دعوة للم�صتثمرين لزيارة بوروندي للتعرف على بيئة �لأعمال 
فيها على �أر�ص �لو�قع. و��صارت �ىل �أنهم �صي�صلطون �ل�صوء على جمموعة 
وم�صتثمرين  ���ص��رك��اء  ع��ن  و�صيبحثون  �مللتقى  خ���الل  م��ن  �مل�����ص��اري��ع  م��ن 
حمتملني لتلك �مل�صاريع .. معربة عن �أملها يف �أن ينجح رجال �لأعمال من 
بوروندي من �مل�صاركني يف �مللتقى يف توقيع �تفاقيات �صر�كة مع نظر�ئهم يف 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة. و�أكدت وزيرة �لتجارة و�ل�صناعة 
و�ل�صياحة يف بوروندي وجود فر�ص تعاون كبرية متاحة بني دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وبوروندي .. م�صرية �ىل �ن بالدها غنية مبجموعة كبرية 
و�ل��روة �حليو�نية و�لروة  �لزر�عة  �ملتمثلة يف  �ل�صتثمارية  �لفر�ص  من 
�أن بالدها �صهدت �صنو�ت عديدة من  �ل�صمكية. وقالت فيكتو�ر نديكومانا 
�حلرب بني قبل �لتوقيع على �تفاق �ل�صالم يف �أغ�صط�ص من عام 2000.. 
موؤكدة �أن بوروندي ��صتعادت �ل�صالم و�ل�صتقر�ر وتعي�ص �ليوم يف مرحلة 
�لجتماعي  �لبناء  لإع���ادة  جاهدة  �لبالد  �صلطات  ت�صعى  فيما  بناء  �إع���ادة 
و�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ص��ادي��ة.  و�أ���ص��اف��ت ف��ي��ك��ت��و�ر ن��دي��ك��وم��ان ب���اأن �لتحديات 
�لفقر  مكافحة  يف  تكمن  �لآن  ب��ورون��دي  حكومة  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لرئي�صية 
�لتكلفة  �ملنخف�ص  و�لنقل  �لتحتية  و�لبنى  �لطاقة  يف  و�لعجز  و�لبطالة 
مثل �ل�صكك �حلديدية وحمدودية فر�ص �حل�صول على متويل للم�صاريع 
فر�صا  ت�صكل  �لتحديات  تلك  كل  �أن  �إيل  م�صرية   .. و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
بالعديد  �أن حكومة بالدها قامت  و�أك��دت  بالن�صبة لبوروندي.  لال�صتثمار 
بوروندي من بني  تعترب  ولذلك  �لأعمال  بيئة  لتح�صني  �لإ�صالحات  من 
�أكر �لدول �لتي نفذت �إ�صالحات �قت�صادية يف عام 2012 بح�صب تقرير 
ممار�صة �أن�صطة �لأعمال ل�صنة 2013 �ل�صادر عن �لبنك �لدويل. وو�صفت 
�أن  قائلة  باجليدة  �لبوروندية  �لإمار�تية  �لعالقات  �لبوروندية  �ل��وزي��رة 
�لكثري من رجال و�صيد�ت �لأعمال �لبورونديني يزورون �لإمار�ت ب�صورة 

منتظمة وحتديد� دبي لتنفيذ عمليات �صر�ء لل�صلع و�خلدمات.
و��صافت فيكتور� نديكومانا �أنه يف �ل�صنو�ت �لأخرية �رتفعت �لو�رد�ت من 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�صورة كبرية من 13.7 مليون دولر يف عام 
2008 �إىل 6 ر32 مليون دولر يف 2011 وذلك قبل �أن ت�صهد تر�جعا 
�إىل 6 ر27 مليون دولر يف 2012 حيث ت�صتورد بوروندي من �لإمار�ت 
�ملركبات و�لأرز و�لطحني و�لأقم�صة و�ملالب�ص و�ل�صجاد و�لأنابيب و�لأثاث 

�خل�صبي و�حلليب �ملجفف و�لزيوت �لع�صري و�لورق وغريه من �ملنتجات.
و�أ�صارت �لوزيرة �لبوروندية �ىل �ن ح�صة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف �صادر�ت بوروندي �رتفعت ب�صكل كبري لت�صل �ليوم �ىل 13 يف �ملائة من 

�إجمايل �ل�صادر�ت جر�ء �رتفاع �صادر�ت �لذهب.

غرفة ال�ضارقة تروج ملبادراتها 
اجلديدة يف كوجنر�ش الغرف العاملي

•• ال�صارقه-وام: 

�لثامن  �ملوؤمتر �لدويل  �ل�صارقة يف  حظيت م�صاركة غرفة جتارة و�صناعة 
�لذي  �مل�صاحب  و�ملعر�ص  �لعاملي  �لغرف  كوجنر�ص  �لتجارة  غرف  لحت��اد 
فر�ص  �صعار  حتت  �جل��اري  �بريل  خ��الل  �ل�صقيقة  قطر  دول��ة  ��صت�صافته 
تنا�صب �جلميع بح�صور قوي ومتميز �ثمر عن عقد �لعديد من �للقاء�ت 
مع روؤ�صاء و�ع�صاء �لغرف �لتجارية و م�صئويل كبار �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات 
�مل�صاركني يف هذ� �حلدث  �لقت�صادية من �لقطاعني �حلكومي و �خلا�ص 

�لعاملي �لذي يقام لأول مرة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط و �صمال �فريقيا.
�لتجارية  �لغرف  �لأعمال و �ع�صاء  �أكرب جتمع لكبار رجال  ويعد �حلدث 
عدد  بلغ  فقد  �لعاملي  �لتجمع  ه��ذ�  ت��اري��خ  يف  قيا�صي  ح�صور  �صجل  حيث 
غرفة  �لف   12 ميثلون  �صخ�صية   2300 من  �كر  �ملوؤمتر  يف  �مل�صاركني 
�ل�صارقة  �صناعة  و  غ��رف��ة جت���ارة  وف��د  دول���ة. وح�صر   143 م��ن  جت��اري��ة 
�لغرف  �عمال  بطبيعة  تعنى  مو��صيع  ع��دة  ناق�صت  �لتي  �ملوؤمتر  جل�صات 
�مل�صاريع  و  �لبطالة  و  �لتعليم  �ب��رزه��ا  وم��ن  �لعاملية  �ل�����ص��رك��ات  و�ه��ت��م��ام 
�ل�صغرية و �ملتو�صطة و �عمال �ل�صيد�ت و ما حتتاجه بيئة �لأعمال �لدولية 
�لبتكار�ت  و  �لأ�صتثمارية  �ل�صباب  م�صاريع  و  �لعاملية  �لتجارة  من منظمة 
��صافة �ىل �خلدمات �جلديدة لعمليات غرف �لتجارة �ليومية. كما ح�صر 
�لتي تناولت عدد� من �ملحاور منها دور  �لعمل  �لغرفة جل�صات ور�ص  وفد 
�لغرف يف حت�صني �لتعاون �لقت�صادي و�لتجاري و�ل�صتثماري بني �لبلد�ن 
�ي�صال �صوت  �آليات  تطوير  �لدولية ومدى  �لتجارية  �لغرف  �لأع�صاء يف 
جمتمع �لأعمال �ملحلي �ىل �ملحافل �لدولية ومدى تبني �لأفكار �ملتميزة 
لتحويلها �ىل م�صاريع و�قعية توفر فر�ص عمل حقيقية و ت�صهم يف مكافحة 
�لبطالة بني �ل�صباب خا�صة �ىل جانب تناول مو�صوع �لتحكيم �لتجاري و 

�لقيادة و ��صالح �ل�صيا�صات.

املال والأعمال

ماجد بن حممد بن را�ضد يكرم الفائزين الع�ضرة الأوائل يف م�ضابقة التاجر ال�ضغري32

حتت رعاية حممد بن را�صد 

اقت�ضادية دبي تكرم ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات الفائزة بجوائز التميز لقطاع الأعمال 29 اأبريل 

ق�ضر الإمارات ي�ضتورد حلوم الإبل من ال�ضوق املحلية 
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ح��ي��ال �مل�����ص��اري��ع �ل��ف��ائ��زة يف �مل�����ص��اب��ق��ة ، 
ح�صر �لدورة �ل�صابعة من حفل �مل�صابقة 
�لر�صمية  و�لفعاليات  �ل�صيوخ  من  ع��دد 

و�لقت�صادية يف �لدولة.

90 ���ص��رك��ة للفوز  �أك���ر م��ن  وت��ق��دم��ت 
باجلائزة، يف حني فاز منهم 35 �صركة.

�ملتميزة  ل��ل��خ��دم��ة  دب����ي  ب���رن���ام���ج  ي��ع��د 
�جلودة  عالمه  بو�صفه  ف��ري��دة  م��ب��ادرة 
لكت�صاب  �ملنطقة  يف  نوعها  من  �لأوىل 
�ل�����ص��ر�ء يف  �ل��ع��م��الء وج��ع��ل عملية  ثقة 
ويهدف  للم�صرتي.  ممتعه  جتربة  دبي 
وج�����ودة  ت���ن���وع  ت���ع���زي���ز  �إىل  �ل���ربن���ام���ج 
�لتجزئة  قطاع  يوفرها  �لتي  �خلدمات 
نف�صه  �ل���وق���ت  وي��ح��ر���ص يف  ل��ل��ع��م��الء، 
دبي.  �إم���ارة  يف  م�صاحلهم  حماية  على 
�ملتميزة  للخدمة  دب��ي  برنامج  وي�صعى 
تطبيق  يف  دب��ي  مبكانة  �لح��ت��ف��اظ  �إىل 
�لأعمال،  جم���ال  يف  �مل��م��ار���ص��ات  �أف�����ص��ل 
وذلك من خالل �لتز�م �أع�صاء �لربنامج 
بوثيقة �أخالقيات �لتعامل �لتي ت�صمن 
ثقة �لعمالء. ويتم تكرمي �مل�صاركني يف 
�لربنامج �صمن فئتني رئي�صيتني وهما 
ف��ئ��ة �أف�����ص��ل �مل��ح��الت �ل��ت��ج��اري��ة، وفئة 
�أف�����ص��ل ع��الم��ة جت���اري���ة. و���ص��ج��ل �أكر 
للفوز منذ  1،500 حم��ل جت���اري  م��ن 

�إطالق �لربنامج، فاز منهم 95.

و�كد �ل�صيد �حمد حممد �لكعبي من�صق 
�أبوظبي  يف  �مل���ز�رع���ني  خ���دم���ات  م��رك��ز 
�ن ه���ذه �ل�����ص��ر�ك��ة �جل���دي���دة م��ع ق�صر 
�لمار�ت تفتح �ملجال �مام �ملركز للتعاون 
يف  �خ��ري  فاخرة  ومنتجعات  فنادق  مع 

�بوظبي ودولة �لمار�ت عموما .
وقال �ننا يف مركز خدمات �ملز�رعني يف 
�جلودة  عالية  منتجات  ن��ق��دم  �أب��وظ��ب��ي 
تغني ع��ن �ل���ص��ت��ري�د �خل��ارج��ي لتو�فر 
كميات مالئمة وبا�صعار تناف�صية وجودة 
ي�����ص��ع��ي خللق  �مل���رك���ز  ع��ال��ي��ة وذك�����ر �ن 
ع��الم��ات جت��اري��ة ق��وي��ة وم��ن��اف�����ص��ة من 
�ملنتج �ملحلي �صو�ء من �للحوم و�خل�صار 
�بوظبي  م��ز�رع  تنتجها  �لتي  و�لفو�كة 
�ملر�كز  يف  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر  ت��ت��و�ج��د  و�ل���ت���ي 

�لتجارية �لكربي بالمارة .
وك����ان ق�����ص��ر �لم������ار�ت ق���د �ع���د قائمة 
ماأكولت كبرية ل�صبوع ماكولت حلوم 
�لب��ل �ل��ذي �قيم يف �ل��ف��رتة ب��ني 14 و 
من  م��زي��د  جل��ذب  �حل���ايل  �ب��ري��ل   20
�ل��زو�ر �ىل �بو ظبي وتعليقا علي جناح 
�ل�صبوع �لرتويجي قال �ل�صيف �صاندرو 
هذ�  يف  ���ص��ارك��و�  �ل���ذي  �لق�صر  زو�ر  �ن 
�لطعمة  قائمة  م��ن  �نده�صو�  �حل���دث 
و�لتي  �ملنا�صبة  بهذه  �ع��د�ده��ا  مت  �لتي 
�صملت حلوم �لبل ويعتزم ق�صر �لمار�ت 
�قامة هذ� �ملهرجان �صنويا لتعريف زو�ر 
�لدولة باهمية حلوم �لبل يف حياة �هل 

�لمار�ت و�ملنطقة �خلليجية .

كلمتها يف �حلفل بال�صكر و�لعرفان �ىل 
ر�عي �مل�صابقة �صمو ويل عهد دبي �لذي 
ومعنويا  م��ادي��ا  �ل�صغار  �ل�صباب  يدعم 
طموحاتهم  حت��ق��ي��ق  م����ن  ل��ت��م��ي��ك��ن��ه��م 

باإذن  م��زده��ر  م�صتقبل  نحو  وتطلعهم 
و�لمتنان  بال�صكر  توجهت  ..ك��م��ا  �هلل 
بن  حممد  ب��ن  م��اج��د  �ل�صيخ  �صمو  �ىل 
�لطيبة  مكرمته  على  مكتوم  �آل  ر����ص��د 

�لتجاري  �ليوم يف مركز دبي  قبل ظهر 
�ل�صيخ حمد�ن  �لعاملي عن مكرمة �صمو 
�لبالغة  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  بن 
م�صروع  مئة  على  ت���وزع  دره���م  مليوين 

بو�قع ع�صرين �ألف درهم لكل و�حد.
ك��م��ا �أع���ل���ن���ت �لآن�������ص���ة �ل���ه���رم���ودي عن 
مكرمة �صمو �ل�صيخ ماجد بن حممد بن 
ر��صد �آل مكتوم �لبالغة 150 �ألف درهم 
خم�صني  ب��و�ق��ع  ف��ائ��زة  م�صاريع  لثالثة 
�أل��ف دره��م لكل م�صروع. وذك��رت �ملن�صق 
�لعام مل�صابقة �لتاجر �ل�صغري �ن جتربة 
�أثمرت  �مل�صابقة  عمر  م��ن  �صنو�ت  �صبع 
عن ثالثة �آلف وخم�صمائة م�صروع ومت 
تدريب نحو ع�صرة �آلف طالب وطالبة 
على م�صتوى مد�ر�ص �لدولة كي ي�صقو� 
ط��ري��ق��ه��م ن���ح���و ب���ن���اء م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��م يف 
جم��ت��م��ع �لأع����م����ال. وت��وج��ه��ت يف ختام 

•• دبي -وام:

بن  حممد  ب��ن  ماجد  �ل�صيخ  �صمو  ك��رم 
�لثقافة  هيئة  رئ��ي�����ص  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ص��د 
�لع�صرة  �ل���ف���ائ���زي���ن  ب���دب���ي  و�ل���ف���ن���ون 
�ل�صغري  �ل��ت��اج��ر  م�����ص��اب��ق��ة  �لأو�ئ������ل يف 
ر��صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  نظمتها  �لتي 
�ل�صغرية  �مل�����ص��اري��ع  لتنمية  م��ك��ت��وم  �آل 
���ص��م��و �ل�صيخ  و�مل��ت��و���ص��ط��ة حت��ت رع��اي��ة 
مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  بن  حمد�ن 
ويل ع��ه��د دب���ي . ك��م��ا ك���رم ���ص��م��وه عدد� 
من �جلهات �لر�صمية يف كل من �أبوظبي 
ودبي ور�أ�ص �خليمة �لتي �أ�صهمت يف دعم 
�أقيمت  �لتي  �لثالثة  �ملعار�ص  وم�صاندة 
وقد  �ل���ث���الث.  �لإم������ار�ت  يف  للم�صابقة 
�أعلنت �لأن�صة ن�صرين �لهرمودي �ملن�صق 
�لعام للم�صابقة خالل �حلفل �لذي �أقيم 

�لتقييم  ع��م��ل��ي��ات  �أن  �إىل  ب���ال���د�ئ���رة، 
�لتميز  ج��و�ئ��ز  يف  �مل��ر���ص��ح��ني  وت�صفية 
�أك����ر �صعوبة  ب��ات��ت  �لأع����م����ال  ل��ق��ط��اع 
وحت��دي��ا يف �ل��وق��ت �حل��ا���ص��ر، مل��ا هنالك 
�جلائزة  ه��ذه  باأهمية  متز�يد  وع��ي  من 
للموؤ�ص�صات  حت��م��ل��ه��ا  �ل���ت���ي  و�مل�����ز�ي�����ا 
و�لأفر�د. ويعترب �لت�صجيل و�مل�صاركة يف 
برنامج �جلائزة بحد ذ�ته جائزة حيث �أن 
بفر�صة  �مل�صاركة حتظى  جميع �جلهات 
�ل���ت���دري���ب، وت����ب����ادل �مل���ع���رف���ة و�خل����ربة 
وحت�صني  �ل��ق��در�ت  تطوير  يف  �مل�صاهمة 
�لإنتاجية . وقال بو�صنني: قررنا يف هذه 
�لدورة تكرمي جميع �مل�صاركني من فئة 
جائزة دبي لتقدير �جلودة بدرع �جلائزة 
و�صهادة تقديرية بدل من �صهادة تقدير 
�أننا  �ل��دور�ت �ملا�صية. كما  فقط كما يف 
���ص��ن��ع��ل��ن ع���ن ج��م��ي��ع �ل��ف��ائ��زي��ن بحيث 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  جميع  بذلك  نغطي 

على م�صتويات عالية من �لتميز.
وحت����ظ����ى ج����ائ����زة دب������ي ل����ل����ج����ودة منذ 
بدعم   1994 ع��ام  �لأوىل  �نطالقتها 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ورع��اي��ة 
ك��ان لدعمه  ب��ن ر����ص��د رع���اه �هلل، حيث 
دور�ً حمورياً يف تر�صيخ معايري �جلودة 
�ملوؤ�ص�صات  م�������ص���ت���وى  ع���ل���ى  و�ل���ت���م���ي���ز 
�لعام  �لقطاعني  يف  �لعاملة  و�ل�صركات 
�إم���ارة دب��ي. وتعمل جائزة  و�خل��ا���ص يف 
ت�����ص��ج��ي��ع وحتفيز  ع��ل��ى  ل���ل���ج���ودة  دب����ي 

�صيا�صة  تبني  على  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات 
ل��دي��ه��ا من  �أف�����ص��ل م��ا  �لتميز وت��ق��دمي 
�ملمار�صات  �أف�����ص��ل  وت���ك���رمي  خ���دم���ات، 
بهدف تعزيز معايري �جلودة و�لتميز يف 
�لأد�ء و�لعمل. ومت تدريب وت�صجيل ما 
يزيد عن 1،325 �صركة يف جائزة دبي 

للجودة، منهم 230 فائز.
بجائزة  �لفائزة  �ل�صركات  تكرمي  ويتم 
دبي للجودة وفق ثالث فئات وهي �لفئة 
�لذهبية، وفئة جائزة دبي للجودة و�لفئة 
لل�صركات  �جل��و�ئ��ز  ومتنح  �لتقديرية. 
و�ملوؤ�ص�صات �لعاملة يف دبي يف �لقطاعات 
دبي،  �قت�صاد  دع��م  يف  دور�ً  تلعب  �ل��ت��ي 
مبا يف ذلك �لت�صنيع و�ل�صياحة و�ملالية 
و�خلدمات و�لتجارة و�لن�صاء�ت و�ملهني 

و�خلدمات �ل�صحية و�لتعليم �لعايل.
وت�صعى جائزة دبي للتنمية �لب�صرية �إىل 
�لتي  �ملتميزة  �جل��ه��ود  وت��ك��رمي  م��ك��اف��اأة 
يف  و�حلكومي  �خل��ا���ص  �لقطاع  يبذلها 
�لعاملة  �لقوى  بقدر�ت  �لرتقاء  �صبيل 
تنمية  يف  دوره��������ا  وت���ع���زي���ز  �مل����و�ط����ن����ة 
�ل���وط���ن���ي. و���ص��ي��ت��م تكرمي  �لق���ت�������ص���اد 
فئتني  وفق  باجلائزة  �لفائزة  �ل�صركات 
�لب�صرية  للتنمية  دب��ي  ج��ائ��زة  فئة  هما 
و�لفئة �لتقديرية. وتغطى هذه �لفئات 
قطاعات خمتلفة ت�صم �خلدمات �ملالية 
و�لتجارة و�لت�صييد و�ل�صحة و�لت�صنيع 
�حلكومي.  و�ل��ق��ط��اع  �ل��ع��ايل  و�لتعليم 

�إمارة دبي، وياأتي  �لقطاعات �لعاملة يف 
�ل�صمو  روؤي��ة �صاحب  مع  �إن�صجاماً  ذلك 
�آل مكتوم رعاه  ر��صد  بن  �ل�صيخ حممد 
�جل���ودة  دور  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �هلل 
وتطوير  �لأع��م��ال  جمتمع  يف  و�لتميز 
�لقت�صادية  �ل���ق���ط���اع���ات  م�����ص��ت��وي��ات 
�أن  �لأ�صعدة، حيث  وغريها على جميع 
من  و�لتميز  �جل���ودة  مبعايري  �لل��ت��ز�م 
تعزيز  يف  �مل�صاهمة  �لرئي�صية  �لعو�مل 
مبا  �لأعمال  قطاعات  خمتلف  �إنتاجية 

ذلك �لقطاع �حلكومي .
و�أ������ص�����اف: ي���وؤك���د ت��و���ص��ع �مل�������ص���ارك���ة يف 
�إظهار  يف  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  رغ���ب���ة  �جل����ائ����زة 
حت�صني  يف  �مل�����ص��ت��م��ر  وع��م��ل��ه��ا  تناف�صها 
يعطينا  م���ا  وه����و  دب����ي،  ب����اإم����ارة  �لأد�ء 
�ل���د�ف���ع ن��ح��و ب����ذل �مل���زي���د م���ن �جلهد 
�ل�صر�كة  م��ف��ه��وم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  للعمل 
دور�ً  يلعب  �ل��ذي  �خل��ا���ص،  �لقطاع  م��ع 
�مل�صتد�مة  �لقت�صادية  �لتنمية  يف  هاماً 
و�ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة ب���دب���ي. وم���ن ه��ن��ا ن�صجع 
يف  بامل�صاركة  �لر�غبة  �ملوؤ�ص�صات  جميع 
�لت�صجيل  ع��ل��ى   2013 �ل��ع��ام  ج��و�ئ��ز 
�ملبكر لال�صتفادة من �ملز�يا �لتي توفرها 
�مل�صاركني  ت��دري��ب  �صعيد  على  �ل��د�ئ��رة 
وت���زوي���ده���م ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات �ل���الزم���ة يف 

جمال �جلودة و�لتميز . 
�إد�رة  ب��و���ص��ن��ني، م��دي��ر  و�أ�����ص����ار حم��م��د 
�ملوؤ�ص�صي  و�لتميز  �جل���ودة   – تنفيدي 

•• دبي-الفجر: 

�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
نائب رئي�ص  �آل مكتوم  ر��صد  حممد بن 
�ل�����وزر�ء حاكم  رئ��ي�����ص جمل�ص  �ل���دول���ة 
�لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  ت�صتعد  دبي، 
�ل�صركات  �لفائزين من  لتكرمي  دبي  يف 
لقطاع  �ل��ت��م��ي��ز  ب���ج���و�ئ���ز  و�مل���وؤ����ص�������ص���ات 
�لأعمال �لتي ت�صم جائزة دبي للجودة، 
وجائزة دبي للتنمية �لب�صرية، وبرنامج 
ل������دورة �لعام  �مل��ت��م��ي��زة  ل��ل��خ��دم��ة  دب����ي 
�لثامن  �ل�صنوي  �حلفل  خالل   2012
�ل��ت��م��ي��ز لقطاع  ل��ت��وزي��ع ج���و�ئ���ز  ع�����ص��ر 
�لأعمال، و�لذي يقام يوم �لثنني �ملو�فق 
29 �أبريل يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.  
�مل��ب��ادرة �صمن جهود د�ئرة  وت��اأت��ي ه��ذه 
�لتنمية �لقت�صادية �لر�مية �إىل تعزيز 
للمزيد  كحافز  و�لتميز  �جل��ودة  مفهوم 
�لأعمال  ق��ط��اع  و�ل��ت��ط��ور يف  �لنمو  م��ن 
�مل�صتد�مة.  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
�لقت�صادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة  وت��ع��ت��زم 
�لتطور�ت  ع��ن  �ل��ك�����ص��ف  �حل��ف��ل  خ���الل 
�لعام  ل���دورة  �جل��ائ��زة  �صت�صهدها  �ل��ت��ي 
�لقمزي،  �صامي  �صعادة  وقال    .2013
مدير عام د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف 
دبي: تعد جو�ئز �لتميز لقطاع �لأعمال 
د�عماً رئي�صياً لإظهار �لقدرة �لتناف�صية 
خمتلف  يف  و�ل�صركات  �ملوؤ�ص�صات  ل��دى 

�ملف�صلة لدي مو�طني �لمار�ت �صو�ء يف 
�خلا�صة  للمنا�صبات  �و  �ليومية  �حلياة 
وق����ال �ن حل����وم �لب����ل ت��ق��ي م���ن زي����ادة 
�ف�صل من  �لقلب  وهي  �لوزن و�مر��ص 
فيها،  �لدهون  لقلة  نظر�  �للحوم  �صائر 
و�ن��ه��ا ت��ت��ف��وق ب��ال��ق��ي��م��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة على 

غريها. 
�لبل  تربية  �لتو�صع يف  بد�أنا  �ننا  وذك��ر 
�لتي  �لدر��صات  �صوء  يف  �للحوم  لنتاج 
�ك���دت �ن حل��م �لب���ل �ف�����ص��ل م��ن �صائر 
يف  ���ص��الح��ي��ت��ه    للر�غبني  يف  �ل��ل��ح��وم 
�مر��ص  م��ن  و�حل��م��اي��ة  �ل����وزن  خف�ص 
�لقلب �ملختلفة نظر� لقلة ن�صبة �لدهون 

  يف حلوم �لبل.  
من جانبه �أو�صح �ل�صيد عبد�هلل مبارك 
�خل��ي��ي��ل��ي �مل�������ص���وؤول ع���ن م���زرع���ة و�حة 
�تفاقية  �يل  بالتو�صل  �صعيد  �نه  �خلتم 
�لبل  لتوريد حلوم  �لم��ار�ت  مع ق�صر 
وغريها من منتجات �ملزرعة مثل �لبقار 
�لتفاقية  ه��ذه  �ن  �يل  و��صار  و�لعجول 
�يل  وتقودنا  �ملحلي  باملنتج  �لثقة  تعزز 
�لتو�صع ب�صكل �كرب يف �ل�صوق �لمار�تي 
وذك����ر �ن �ل��ت��ع��اون م��ع ق�����ص��ر �لم����ار�ت 
�لذي يعرف بانه و�حد من �كر فنادق 
�همية  يف  �لثقة  يعطينا  فخامة  �لعامل 
�ل��ت��ن��م��وي وي��ح��ف��زن��ا للعمل  م�����ص��روع��ن��ا 

علي تقدمي �لف�صل و�لكر جودة من 
�للحوم ملرتادي �لق�صر.

وحت������دث ع����ن �مل����ر�ح����ل �ل���ت���ي ي���ت���م من 
�أيامها  خاللها تربية �لإبل و�لأبقار ،يف 
�إىل  و���ص��وًل  بها  �لعناية  وط��رق  �لأوىل 

ترويجها يف �لأ�صو�ق �ملحلية.
ك��م��ا حت���دث ع���ن ح��ر���ص م���زرع���ة و�حة 
�خل��ت��م ، وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز خدمات 
�لبل  تربية  على  �أبوظبي  يف  �مل��ز�رع��ني 
 ، �لإم���ار�ت  بطريقة طبيعية يف مر�عي 

بتوفري �لعناية �ملالئمة لها .
هري�صت  ك��ري�����ص��ت��وف��ر  �ل�������ص���ي���د  وق������ال 
خدمات  مل���رك���ز  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������ص 
�مل���ز�رع���ني ب��اب��وظ��ب��ي �ن �لت��ف��اق��ي��ة مع 
كبرية  �ه��م��ي��ة  تكت�صب  �لم�����ار�ت  ق�صر 
لنها �لويل من نوعها من فندق فاخر 

مبو��صفات عاملية .
����ص���ي���ت���م مب����وج����ب ه���ذه  �ن������ه  وذك�������ر �ن 
و�خل�صار  �ل��ل��ح��وم  ت���وري���د  �لت��ف��اق��ي��ة 
�ل�صرقية  باملنطقة  م��ز�رع  و�لفاكهة من 

و�لغربية لمارة �بوظبي .
�ل��ت��ي تنتج  �مل�����ز�رع  و�����ص���ار �يل �ن ه���ذه 
كافة �نو�ع �للحوم و�خل�صار مبو��صفات 
��صتح�صانا  تالقي  ب���د�أت  �جل���ودة  عالية 
يف �ل�صوق �ملحلية وتباع حاليا يف معظم 

�ملر�كز �لتجارية �لكربي يف �بوظبي .

و�كد رئي�ص �لطهاة يف ق�صر �لإم��ار�ت ، 
�نه من �ملهم جد�ً �حل�صول على �لأف�صل 
فر�صة  ،و�إع��ط��اء  �ملحلية  �ملنتجات  ب��ني 
للمز�رع �ملحلي لالإ�صتفادة من منتجاته 

�لأكر ثقة بالن�صبة للم�صتهلك .
وم�����ص��ي ي��ق��ول ل��ذل��ك ن��ح��ن ق��دم��ن��ا يف 
45 من �لطباق  فندق ق�صر �لم��ار�ت 
�مل��ك��ون��ة م��ن حل���وم �لب���ل خ���الل ��صبوع 
ت����روي����ج م����اك����ولت حل�����وم �لب������ل �ل����ذي 
�ختتم �عماله �م�ص وقال �نها تعترب من 
منطقة  �لم���ار�ت  يف  �ل�صعبية  �لط��ب��اق 
�خلليج �ل��ت��ي ي��وج��د بها �ك��رب ع��دد من 

�لبل يف �ملنطقة �لعربية.
وق����ال �ل�����ص��ي��د م���ب���ارك �خل��ي��ي��ل��ي مالك 
م��زرع��ة و�ح���ة �خل��ت��م �ن �لت��ف��اق��ي��ة مع 
لت�صويق  ب��د�ي��ة  جم��رد  �لم����ار�ت  ق�صر 

حلم �لبل يف �ل�صوق �ملحلي .
فائدة  �لك�����ر  �لب�����ل  حل����وم  �ن  وذك�����ر 
�مل�صتهلكني  ر�صا  تالقي  ب���د�أت  لل�صحة 
يحثنا  �لذي  �لمر  كافة �جلن�صيات  من 
علي �صخ ��صتثمار�ت جديدة للتو�صع يف 
�ل�صوق  وتوفري حلومها يف  �لبل  تربية 

�ملحلية بالدولة .
�لدر��صات  ح�صب  �لب���ل  حل��وم  �ن  و�ك���د 
�للحوم  م��ن  �ف�صل  �لعلمية  و�لب��ح��اث 
�لخ�������ري ل�����ص��ح��ة �لن�������ص���ان ك���م���ا �نها 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

قرر فندق ق�صر �لإمار�ت ��صتري�د حلوم 
باملنتج  لثقته  �ملحلية  �ل�صوق  من  �لإب��ل 
�لتوقيع  �ل��ع��ال��ي��ة ومت  وج��ودت��ه  �مل��ح��ل��ي 
علي �تفاقية موؤخر� بني ق�صر �لمار�ت 
وم���رك���ز خ���دم���ات �مل����ز�رع����ني يف �م����ارة 
و�لعجول  �لب��ل  حل��وم  لتوريد  �بوظبي 
و�لب�����ق�����ار و�ل������دو�ج������ن و�خل���������ص����رو�ت 

و�لفاكهة �يل �لق�صر .
����ص���ان���درو ج��ام��ب��ا رئي�ص  �ل�����ص��ي��د  وق�����ال 
�أن����ه �صيتم  �ل��ط��ه��اة يف ق�����ص��ر �لم������ار�ت 
ت��وري��د حل���وم �لب����ل م��ن م��زرع��ة و�حة 
�لإمار�ت  يف  �لأوىل  �ملزرعة  وهي  �خلتم 
و�لإب����ل  �لأب���ق���ار  ت��رب��ي��ة  يف  �ملتخ�ص�صة 

لإنتاج �للحم.
�تفاقية  �لتوقيع علي  �نه مت  �يل  و��صار 
بها يف مزرعة  ق��ام  �ل��ت��وري��د بعد ج��ول��ة 
�أهم  على  خاللها  �إ�صطلع  �خلتم  و�ح��ة 
�لأبقار  تربية  فيها  يتم  �ل��ت��ي  �مل��ر�ح��ل 
و�لإب���ل وذك��ر �ن��ه لح��ظ بنف�صه توفري 
�لغذ�ء �ل�صحي، و�ملاء �لنقي ، للمو��صي 
كما �ن خلط �لعلف �ملكون من �لع�صاب 
�ل��ط��ب��ي��ع��ة و�ل��������������������ذرة ي��ت��م ع���ن ع���ب �آلة 
�مل�صنعة  �لأع�����الف  ع���ن  ب��ع��ي��د�ً  خ��ا���ص��ة 

�أو�جلاهزة ..
�ل�صحي  �ل����غ����ذ�ء  ه����و  ه�����ذ�  �ن  وق������ال   
للمو��صي ي�صمن لنا �حل�صول على حلوم 
ذ�ت جودة عالية ومنا�صبة لل�صوق �ملحلي 
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لبنى القا�ضمي تبحث عالقات التعاون مع اإيرلندا

بنك الإمارات دبي الوطني يدعم املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال

وزير االقت�صاد يبحث مع �صفري اليابان التعاون االقت�صادي والتجاري

املن�ضوري: العالقات بني الدولتني عميقة وم�ضتقبلها واعد يف ظل توفر الفر�ش وتعدد جمالت التعاون

تعزيز  ب���ه���دف  �لق���ت�������ص���ادي  �ل���ي���اب���اين 
�لتبادل  وتنمية  �لقت�صادية  �لعالقات 
و�خلدمات  �ل�����ص��ل��ع  ق��ط��اع  يف  �ل��ت��ج��اري 
ب��ني �جلانبني  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت  وت��ط��وي��ر 
�لقت�صادي  �ل��ت��ع��اون  وتر�صيخ  لإر���ص��اء 
�لقت�صادية  �لعالقات  تعزيز  و��صتمر�ر 
�مل�صرتكة بني �جلانبني و تبادل وجهات 
�لنظر حول �لق�صايا �لقت�صادية �ملحلية 
�إىل تبادل �ملعلومات  و�لعاملية بالإ�صافة 
ب�صاأن �لإ�صرت�تيجيات وحتديد �مل�صكالت 
و�ل�صعوبات �لتي تو�جه �ل�صركات يف كل 

من �لدولتني لتح�صني بيئة �لأعمال.
�ل��وط��ن��ي��ة يف �لدولة  �ل��ن��اق��الت  وت�����ص��ري 
ح���و�يل 25 رح��ل��ة �أ���ص��ب��وع��ي��ا ل��ع��دد من 
�لإمار�ت  و��صت�صافت   .. �ليابانية  �ملدن 
�أكر من 50 �ألف �صائح ياباين يف �لعام 
2011وعرب مطار�تها �أكر من 160 

�ألف م�صافر ياباين يف نف�ص �لعام.
ومن �أهم �ل�صركات �لإمار�تية �مل�صتثمرة 
لال�صتثمار  ظبي  �أب���و  ج��ه��از  �ل��ي��اب��ان  يف 
و�صركة �ل�صتثمار�ت �لبرتولية �لدولية 
و�صركة برتول �أبوظبي �لوطنية و�صركة 
و�صركة  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل���اف���ة  �لأح�����و�������ص 
��صتثمار  و���ص��رك��ة  لال�صتثمار  �أب��وظ��ب��ي 
عدد  وه��ن��اك  �مل��ت��ط��ورة..  �لتكنولوجيا 
�لدولة  يف  �ليابانية  �ل�صركات  كبري من 
ت�����ص��ت��ث��م��ر يف �ل����ع����دي����د م����ن �مل����ج����الت 

�ل�صناعية و�لقت�صادية.

من  ر��صخة  ��ص�ص  على  �لقائمة  �لدولة 
�لدور  ع��ل��ى  مثنيا  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �لتنمية 
ب��ه دول��ة �لإمار�ت  �ل��ري��ادي �ل��ذي تقوم 
للتنمية  ج���دي���دة  �آف�����اق  ����ص��ت��ك�����ص��اف  يف 
�مل�����ص��ت��د�م��ة ع���رب ت��ط��وي��ر ون�����ص��ر حلول 
م�صت�صهد�  و�لنظيفة  �ملتجددة  �لطاقة 

بهذ� �خل�صو�ص مبدينة م�صدر.
ب��اأن م�صتقبل  ثقة  ب��الده على  �إن  وق��ال 
�لعالقات مع دولة �لمار�ت و�عد للغاية 
�مل�صرتكة  �لر�دة  ت��وف��ر  ظ��ل  يف  خا�صة 
�لمار�ت  �ن  �ملتاحة لفتا �ىل  و�لفر�ص 
طموحة  �����ص���ت���ث���م���اري���ة  روؤي��������ة  مت��ت��ل��ك 
وم�صاريع وروؤى �إ�صرت�تيجية من �صاأنها 
�لنمو  يف  م�صبوقة  غري  نقلة  حت��دث  �أن 

و�لتطور يف خمتلف �ملجالت.
و�أكد �أن �ليابان تتابع باهتمام ما �أجنزته 
وتنجزه دولة �لإمار�ت من منو ح�صاري 
ي�صاهم  مما  �مل�صتويات  كافة  على  كبري 
يف  �مل�صرتكة  �لبلدين  �أه���د�ف  بتحقيق 
و�لعالقات  �ل�صتثمار�ت  �ملزيد من  فتح 
بني  �مل�صرتكة  و�ل��ت��ج��اري��ة  �لقت�صادية 
�ل��ي��اب��ان على  �جل��ان��ب��ني. و�أ���ص��ار �ىل �ن 
خ��رب�ت��ه��ا وجتاربها  ل��ت��ق��دمي  ����ص��ت��ع��د�د 
�لناجحة وخا�صة يف �ملجال �لتكنولوجي 
و�ملعريف �ىل دولة �لمار�ت وم�صاعدتها 
�لتي  �ل��ك��ب��رية و�جل������ادة  يف �خل���ط���و�ت 
�قت�صاد  نحو  �لتحول  �ط��ار  �تخذتها يف 
�مل����ع����رف����ة. ه�����ذ� وت���ع���ت���رب �ل����ي����اب����ان من 

عالقات  �أقامت  �لتي  �لعامل  دول  �أو�ئ��ل 
عام  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  م��ع  دبلوما�صية 
لدولة  �صفارة  �فتتاح  مت  حيث   1971
�لإمار�ت يف طوكيو يف دي�صمرب 1973 
�أبريل  �أب��وظ��ب��ي يف  ل��ل��ي��اب��ان يف  و���ص��ف��ارة 
1974 وتنظر �ليابان لدولة �لإمار�ت 

ك�صريك ��صرت�تيجي هام يف �ملنطقة.
نحو  لليابان  ت�صدر  �لإم���ار�ت  �ن  يذكر 
�لنفطية  �حتياجاتها  م��ن  باملائة   23
�لإم��ار�ت من  باملائة من �صادر�ت  و60 
�ليابان..  �ىل  �صحنه  يتم  �خل��ام  �لنفط 
وتاأتي دولة �لإمار�ت �صمن �أكرب خم�ص 
وحتتل  لليابان..  للنفط  م�صدرة  دول 
�لإمار�ت �ملرتبة �لثامنة يف �صر�كتها مع 
�لنقل  ملعد�ت  �صوق  �أك��رب  و�صابع  �ليابان 
�ملرتبة  �لإم�������ار�ت  �ل��ي��اب��ان��ي��ة.. وحت��ت��ل 
�لأوىل يف ت�صدير �لغاز �لطبيعي �مل�صال 

و�لثانية يف ت�صدير �لنفط �خلام.
تنوعت  �ملا�صية  �لقليلة  �ل�����ص��ن��و�ت  ويف 
حيث  �ل���ي���اب���ان  �إىل  �ل����دول����ة  �����ص����ادر�ت 
ت�صتورد  فيما  و�لنحا�ص  �لأملنيوم  �صملت 
�ل�صيار�ت و�لآلت  �ليابان  �لإم��ار�ت من 

و�ملعد�ت �ل�صناعية و�للكرتونية.
ت���ع���اون  �ت���ف���اق���ي���ات  ع������دة  ت���وق���ي���ع  ومت 
ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن يف ع�����دد م����ن �مل���ج���الت 
و�ل�صتثمارية  و�لتجارية  �لقت�صادية 
�أبوظبي  �إم���ارة  وقعت   2011 ع��ام  ويف 
و�ليابان �تفاقية لإن�صاء جمل�ص �أبوظبي 

و�لناجحة  �لعريقة  جتربتها  لالمار�ت 
�لطاقة  ومنها  �مل��ج��الت  من  �لعديد  يف 
�ملتجددة �لتي تعترب �لمار�ت من رو�دها 
على  معاليه  و���ص��دد    . وع��امل��ي��ا  �قليميا 
لتعزيز  �جلهود  من  �ملزيد  بذل  �صرورة 
�لتبادل  وت��ع��زي��ز  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الق��ات 
�لتي  �لكبرية  �لجن���از�ت  رغ��م  �لتجاري 
، م�صري�  �ل�����ص��ع��ي��د  ه����ذ�  ع��ل��ى  حت��ق��ق��ت 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  �خل�صو�ص  بهذ� 
لها  ��صرت�تيجيا  �صريكا  �ليابان  تعترب 
جمال  يف  �صركائها  �أك��رب  من  باعتبارها 
�لنفط �خلام ، وهي ثاين �أكرب م�صتورد 
للنفط �خلام من �لإم��ار�ت حيث �صكلت 
�ليابان نحو 23٪  �إىل  �لدولة  �صادر�ت 
�لنفط  من  �ليابان  و�رد�ت  �إجمايل  من 
2012 فيما حقق حجم  �خل��ام يف ع��ام 
�لتبادل �لتجاري بني �جلانبني منو� مبا 
ن�صبته 50 % خالل �ل�صنو�ت �خلم�ص 
�لتجاري بني  �لتبادل  بلغ  �ملا�صية حيث 

�لبلدين 52.9 بليون دولر �مريكي.
و�ك�����د م��ع��ال��ي��ه �حل���ر����ص ع��ل��ى تقدمي 
للم�صتثمرين  �ل���ت�������ص���ه���ي���الت  ك����اف����ة 
بهذ�  منوها  �ليابانني  �لع��م��ال  ورج��ال 
�ل�صتثمارية  �ل��ب��ي��ئ��ة  �ىل  �خل�����ص��و���ص 
�جلاذبة �لتي تتمتع بها �لدولة و�لبنية 
و�ملنظومة  و�ملتطورة  �حلديثة  �لتحية 
معاليه  ول��ف��ت   . �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �لت�صريعية 
�ىل حر�ص �لوز�رة على �لرتويج للمناخ 
�ل�صتثماري يف �لدولة و�لتعريف بالبيئة 
و�لفر�ص �ل�صتثمارية �لكبرية و�ملجدية 
�خل�صو�ص  ب��ه��ذ�  م��ن��وه��ا   ، �ق��ت�����ص��ادي��ا 
بتنظيم �لوز�رة ملتقى �ل�صتثمار �لثاين 
�لثالثاء  دبي  يف  �صيعقد  �لذي   2013
�لقادم بح�صور 42 وزير� وخم�صة �لف 
م�صارك و3000 عار�ص من 84 دولة 
لفتا �ىل �ن �ملتلقى ي�صكل من�صة هامة 
وحيوية لتبادل �لر�ء و�لفكار و�ملقرت�ح 
و�مل�صتثمرين  �مل�صوؤولني  من  نخبة  بني 
ورج���ال �لع��م��ال و�خل����رب�ء ح��ول �ملناخ 
يف  و�ل�صتثماري  و�لتجاري  �لقت�صادي 
�ل��دول��ة و�مل��ن��ط��ق��ة و�ل��ع��امل ����ص��اف��ة �ىل 
و�لتعريف  للرتويج  هامة  من�صة  كونه 
�ل���ت���ي تزخر  ب��ال��ف��ر���ص �ل���ص��ت��ث��م��اري��ة 
�ل�صفري  �أ���ص��اد  �ل��دول��ة. وم��ن جانبه  بها 
�لياباين بالنه�صة �ل�صاملة �لتي ت�صهدها 

•• اأبوظبي-الفجر:

ب���ح���ث م���ع���ايل �مل���ه���ن���د����ص ����ص���ل���ط���ان بن 
خالل  �لقت�صاد  وزي��ر  �ملن�صوري  �صعيد 
كامو  يو�صيهيكو  �صعادة  �ليوم  ��صتقباله 
لدى  �ل��ي��اب��ان  �صفري  �ل��ي��اب��اين  �ل�صفري 
وتطوير  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �صبل  �ل��دول��ة 
جمال  يف  وخ�صو�صاً  �لثنائية  �لعالقات 
�ل��ت��ج��ارة و�لق��ت�����ص��اد و�ل���ص��ت��ث��م��ار مبا 
�مل�صرتكة  �مل�����ص��ال��ح  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ص��ه��م 

للبلدين و �ل�صعبني �ل�صديقني.
�ل����ذي ع��ق��د يف مكتب  �ل��ل��ق��اء  وت���ط���رق 
ملتقى  �إىل  ب��دب��ي  �لق��ت�����ص��اد  �ل������وز�رة 
�لأع����م����ال �لم�����ار�ت�����ي �ل���ي���اب���اين �ل���ذي 
�لقادم  �خل��م��ي�����ص  �ب��وظ��ب��ي  يف  ���ص��ي��ع��ق��د 
�ب�����ي رئي�ص  ���ص��ي��ن��زو  م���ع���ايل  ب��ح�����ص��ور 
كبري  ع���دد  ومب�����ص��ارك��ة  �ل��ي��اب��ان  وزر�ء 
م���ن �مل�����ص��وؤول��ني و�مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ورج���ال 
�لع���م���ال م���ن �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ص��دي��ق��ني .. 
�أبرز تطور�ت �لعالقات  ويتناول �مللتقى 
و�لتجارية  و�ل�صتثمارية  �لقت�صادية 
�ل��ق��ط��اع �خلا�ص  دور  و  �جل��ان��ب��ني  ب��ني 
تعزيز  يف  و�مل�صتثمرين  �لأعمال  ورج��ال 
�أو�صع.  �آف��اق  �ىل  �لعالقات  وتنمية هذه 
وقال معايل �ملهند�ص �صلطان بن �صعيد 
�ملن�صوري خالل �للقاء �ن �لعالقات بني 
ومتجذرة  عميقة  �ل�صديقني  �لبلدين 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  حيث ترتبط 
و�ل��ي��اب��ان ع��ل��ى م���دى �أك���ر م��ن �أربعني 
مييزها  متطورة  ثنائية  بعالقات  عاما 
ط���اب���ع �ل���ت���ع���اون يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت 
و�لقت�صاد  �ل���ط���اق���ة  جم����ال  وخ���ا����ص���ة 
معاليه  و��صاف  و�لتجارة.  و�ل�صتثمار 
�ن �ف����اق �ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن رحبة 
�لرغبة  ظ��ل  يف  خا�صة  للغاية  وو����ص��ع��ة 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  لتنمية  �مل�����ص��رتك��ة 
و�ملناحي  �ل�صعد  ك��اف��ة  على  وتعزيزها 
�ل�صادقة  �لرد�ة  توفر  ذلك  �ىل  ي�صاف 
لتقوية �لعالقات هناك �لفر�ص �لكثرية 
يف ه��ذ� �لط����ار.  و����ص��ار معاليه �ىل �ن 
من  �ل�صتفادة  على  حري�صة  �لم����ار�ت 
طليعتهم  ويف  �لناجحة  �ل���دول  جت���ارب 
�ليابان وخا�صة على �صعيد �لتكنولوجيا 
�ل��دق��ي��ق��ة يف ظ���ل حتول  و�ل�����ص��ن��اع��ات 
�ل���دول���ة ن��ح��و �ق��ت�����ص��اد �مل��ع��رف��ة ك��م��ا �ن 

���ص��ل��ل �لأط���ف���ال يف �لعامل  ع��ل��ى م��ر���ص 
عاملية من  �إ�صرت�تيجية  ل�صياغة  ودعت 

�أجل تاأمني عامل خايل من �لأمر��ص.
�أن  �أك���د �ل��وزي��ر �لي��رل��ن��دي  م��ن جانبه 
�لفريق  مل��ب��ادرة  ممتنة  �صتظل  �لب�صرية 
�أول ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
نهيان ولدور �لإم��ار�ت �لر�ئد يف �لعمل 

�لتنموي و�لإن�صاين.
وقدم معاليه نبذة عن �إ�صهامات �أيرلند� 
يف �لعمل �لإن�صاين و�مل�صاعد�ت �لتنموية 
�مل�صاعد�ت  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  م���ع 
ل���ت���اأم���ني غ�������ذ�ء �لأط������ف������ال يف �ل������دول 
�لقطاع  دور  م�صاركة  وتعزيز  �لفقرية 
�خلا�ص و�لتقنيات �حلديثة ف�صال على 
�مل�صاعد�ت �لطبية و�ملقدمة للعديد من 
مكافحة  جم��الت  يف  �لأفريقية  �ل���دول 
�ملالريا و�ليدز فيما يخ�ص�ص نحو 20 
باملائة من �مل�صاعد�ت �لإن�صانية لأيرلند� 
�صمن �لحتاد �لأوروبي بينما يتم توجيه 
ن�صبة 80 باملائة عرب �لعالقات �لثنائية 

�أو من خالل �ملوؤ�ص�صات �لدولية. 

�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
��صتح�صان  نالت  و�لتي  �مل�صلحة  للقو�ت 
مليون   120 ���ص��م��وه  ب��ت��ق��دمي  �ل���ع���امل 
للق�صاء  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  لدعم  دولر 

�لب�صر  ع��ل��ى ح���ي���اة  ل��ل��ح��ف��اظ  �ل��ف��ائ��ق��ة 
ول���ص��ي��م��ا �لأط���ف���ال ومب���ا ي��ت��و�ك��ب مع 
�صمو  �أول  �لفريق  �أطلقها  �لتي  �مل��ب��ادرة 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 

و�لإن�صانية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  ل��ل��م�����ص��اع��د�ت 
�ل�صحية  �مل�����ص��اع��د�ت  ت��ف��رد  ..م����وؤك����دة 
�ل��دول �لفقرية  ومكافحة �لأم��ر����ص يف 
لالأهمية  نظر�  �أولوياتها  ���ص��د�رة  على 

•• اأبوظبي-وام:

ناق�صت معايل �ل�صيخة لبنى بنت خالد 
�لقا�صمي وزيرة �لتنمية و�لتعاون �لدويل 
تن�صيق وجهات �لنظر و�لتعاون �مل�صرتك 
و�لإن�صانية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �ل��ق�����ص��اي��ا  يف 
ب��ني �لإم������ار�ت و�أي���رل���ن���د� وذل����ك خالل 
باأبوظبي  �ل�����وز�رة  م��ق��ر  يف  ��صتقبالها 
�لتجارة  وزي�����ر  ك��و���ص��ت��ي��ل��و  ج���و  م���ع���ايل 
و�لتطوير �لأيرلندي حيث تناول �للقاء 
��صتعر��ص �لأو�صاع �لر�هنة على �صاحة 
�لإن�����ص��اين و�ل��ت��ن��م��وي و�جلهود  �ل��ع��م��ل 
وطاءه  م��ن  للتخفيف  �ملبذولة  �لعاملية 

�لأزمات �لإن�صانية.
�لقا�صمي  لبنى  �ل�صيخة  معايل  وقالت 
لتعزيز  دوم��ا  ت�صعى  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن 
ت��و����ص��ل��ه��ا م��ع ك��اف��ة �ل����دول و�لإط����ر�ف 
�لزده����ار  لتحقيق  �ل��ع��امل  يف  �ل��ف��اع��ل��ة 
و�لتخفيف  �ل�����ص��ع��وب  ل��ك��اف��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
كونها  على  ف�صال  �لآخرين  معاناة  من 
تعد �أحد �ملانحني �لرئي�صيني يف �لعامل 

�مل�صاركون  ي�صتغلها  �أن  ميكن  �لتي  �لثنائية 
لن�صج �صبكٍة و��صعة من �ل�صر�كات �لتجارية 
و�لق��ت�����ص��ادي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
�لإمار�ت  دول��ة  كٍل من  �لأعمال يف  جمتمع 

�لعربية �ملتحدة و�لقارة �ل�صمر�ء. 

�ل��ه��ا���ص��م��ي ق���ائ���اًل: م��ع م�����ص��ارك��ة �أك����ر من 
�لقر�ر،  و�صّناع  �لأعمال  قادة  من   2،000
40 وزي����ر�ً يف �مل��ن��ت��دى، يتوقع  و�أك����ر م��ن 
وخا�صًة  ك��ب��ري�ً  جن��اح��اً  �مل��ن��ت��دى  يحقق  �أن 
و�للقاء�ت  �لتفاعلية  �ل��ن��ق��ا���ص  جل�صات  يف 

�ملنتدى �لعاملي �لأفريقي لالأعمال 2013، 
ت��ع��ب��ري ج��ل��ي ع���ن ح��ر���ص��ن��ا �لد�ئم  ف��ذل��ك 
�لإمار�ت  دول��ة  م��ب��ادر�ت حكومة  دع��م  على 
تطوير  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري و�ل���ع���الق���ات م���ع قطاع 
�لأع��م��ال يف �أف��ري��ق��ي��ا  وب����دوره �أ���ص��ار ح�صن 
�خلارجية  �لعالقات  �إد�رة  مدير  �لها�صمي، 
يف غرفة جتارة و�صناعة دبي �إىل �أن �لرعاية 
�ملا�صية من قبل بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
للمنتدى �لعاملي �لأفريقي لالأعمال، تعك�ص 
�لدور �لريادي �لذي يلعبه �لبنك يف قطاع 
�أبرز  كاأحد  ومكانته  �لإم����ار�ت،  �لأع��م��ال يف 
�أن  �لدولة، مو�صحاً  �مل�صرفية يف  �ملوؤ�ص�صات 
�صبل  لبحث  مثاليًة  من�صًة  ي�صكل  �ملنتدى 
�مل�صرتك يف قطاعاٍت رئي�صية منها  �لتعاون 
�لقطاع �مل�صريف �لذي ميكن لبنك �لإمار�ت 
يف  �لو��صعة  خرب�ته  م�صاركة  �لوطني  دب��ي 
و�أ�صاف  �لأفارقة.  �ل�صركاء  مع  �ملجال  هذ� 

ب��ن��ك �لإم��������ار�ت دب����ي �لوطني  �أع���ل���ن  وق����د 
ع��ن م�����ص��ارك��ت��ه ك����ر�ٍع م��ا���ص��ي ل��ل��ح��دث. ويف 
�مل��ن�����ص��وري، نائب  ق���ال �صيف  ه���ذ� �لإط�����ار، 
�لتجارية  و�ل��ع��الم��ة  �ل��ت�����ص��وي��ق  �ل��رئ��ي�����ص، 
متتاز   : �ل��وط��ن��ي  دب���ي  �لإم������ار�ت  ملجموعة 
مبوقعها  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�لتحتية  وبنيتها  �ل�صرت�تيجي  �جل��غ��ر�يف 
�ل�صتثنائية،  �لدولية  وعالقاتها  �حلديثة 
�لأ�صو�ق  ي�صل  ج�صر�ً  يجعلها  �ل��ذي  �لأم��ر 
�ملتقدمة  �لأ���ص��و�ق  م��ع  �ل�����ص��رق  يف  �لنا�صئة 
�ملتز�يد  �لعاملي  �لهتمام  وي�صكل  �لغرب.  يف 
��صتثنائية  فر�صة  �لأفريقية  بالقت�صاد�ت 
لال�صتفادة من �لإمكانيات �لتجارية �ملتاحة 
يف �أ���ص��و�ق��ه��ا. وي��ت��م��ت��ع ب��ن��ك �لإم������ار�ت دبي 
ذلك،  يف  للم�صاعدة  مثايل  مبوقع  �لوطني 
�ملعارف  وتعزيز  بالتوعية  لل��ت��ز�م��ه  ن��ظ��ر�ً 
وي�صرفنا  �لت�صويقية  عملياته  ع��رب  �ملالية 
�أن جتمعنا �ل�صر�كة بغرفة دبي �صمن �إطار 

•• دبي-الفجر: 

ث��اب��ت��ة يف  �لأف��ري��ق��ي��ة بخطى  �ل��ق��ارة  ت�صري 
حيث  متتالية،  �قت�صادية  جناحات  حتقيق 
�لإجمايل  �ملحلي  ناجتها  وت��رية منو  ت�صهد 
لال�صتثمار�ت  وجهة  يجعلها  كبري�ً  ت�صارعاً 
وفر�ص �لأعمال �لو�عدة، وذلك بح�صب ما 
�أكده خرب�ء �ل�صتثمار يف بنك �لإمار�ت دبي 
�ل�صرق  منطقة  يف  �لر�ئد  �لبنك   ، �لوطني 
�لأو�صط. وقد قاد منط �لنمو �مل�صطرد هذ� 
�إىل زيادة �لهتمام �لدويل باملنتدى �لعاملي 
تنظمه  �ل��ذي   ،2013 لالأعمال  �لأفريقي 
غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
وكالة �ل�صتثمار �لإقليمي للكومي�صا، حتت 
�ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب  م��ن  ك��رمي��ة  رع��اي��ة 
ن��ائ��ب رئي�ص  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ص��د  حم��م��د 
دبي  �ل����وزر�ء، حاكم  رئي�ص جمل�ص  �ل��دول��ة 
 .2013 1 و2 مايو  ب��ني  رع��اه �هلل وذل��ك 

األحد -  28   أبريل    2013 م    -    العـدد   10778
Sunday   28    April     2013  -  Issue No   10778

وزارة القت�ضاد حتتفل
 باليوم العاملي للملكية الفكرية

•• اأبوظبي-وام:

�أولويات  تاأتي يف مقدمات  �لفكرية  �مللكية  �أن حماية  �أكدت وز�رة �لقت�صاد 
�لأوىل  �حلماية  خطوط  من  كونها  من  �نطالقا  �ل�صرت�تيجية  �أهد�فها 
خريطة  على  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  ملكانة  وت��ع��زي��ز�  للمجتمع 
�لتجارة �لعاملية. وتت�صدى �لوز�رة بالتعاون و�لتن�صيق مع �جلهات �ملحلية 
و�لحتادية �ملخت�صة لكل ما من �صاأنه �أن ي�صر بالقت�صاد �لوطني و�ل�صو�ق 
�ملنتجني  حقوق  من  ينتق�ص  �أو  �ملجتمع  لأف��ر�د  �لعامة  وبال�صحة  �ملحلية 
تعترب  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  �أن  خا�صة  �لتجارية  �لعالمات  و�أ�صحاب 
و�لدولية.  �لقليمية  �لتجارة  حلركة  حموريا  ومركز�  ��صتثماريا  مق�صد� 
وز�رة  وك��ي��ل  �ل�صحي  عبد�لعزيز  ب��ن  �أح��م��د  حممد  �ملهند�ص  �صعادة  وق���ال 
�لذي  �لفكرية  للملكية  �لعاملي  باليوم  �ل��وز�رة  �حتفال  مبنا�صبة  �لقت�صاد 
ي�صادف 26 �أبريل من كل عام �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تعد منارة 
حلقوق �مللكية �لفكرية على م�صتوى �ملنطقة ..وت�صنف �صمن �لدول �لر�ئدة 
يف جمال �مللكية �لفكرية من �لناحية �لت�صريعية و�لتنفيذية ومدى �ن�صجام 
�صعادته  و��صاف  �لدولية.  و�لتفاقيات  �لت�صريعات  مع  و�أنظمتها  قو�نينها 
�ن �لحتفال بيوم �مللكية �لفكرية �لعاملي و�لذي يقام هذه �لعام حتت �صعار 
�لبد�ع- �جليل �لقادم ياأتي تقدير� ملكانة �ملبدعني و�حرت�ما لهم وت�صجيعا 
لثقافة �لبحث و�لإبد�ع �لتي تعد �لأ�صا�ص يف تر�صيخ �لإبد�ع وتنميته وتعزيز 
�لفكرية  �مللكية  باهمية  �جلمهور  توعية  �ىل  ��صافة  وت��ط��وي��ره  �لب��ت��ك��ار 
و�صرورة �صونها وعدم �لتعدي عليها ملا لذلك من �همية بالغة على �ملجتمع 
عموما و�لقت�صاد �لوطني خا�صة. و�أكد �ل�صحي �أن دولة �لإمار�ت �لعربية 
وت�صنف  �ملنطقة  م�صتوى  على  �لفكرية  �مللكية  حلقوق  منارة  تعد  �ملتحدة 
�لت�صريعية  �لناحية  م��ن  �لفكرية  �مللكية  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل���دول  �صمن 
و�لتفاقيات  للت�صريعات  و�أنظمتها  قو�نينها  �ن�صجام  وم��دى  و�لتنفيذية 
ياأتي  �لعاملي  �لفكرية  �مللكية  بيوم  �لحتفال  �أن  �صعادته  و�أو���ص��ح  �لدولية. 
و�لإبد�ع  �لبحث  لثقافة  وت�صجيعا  لهم  و�ح��رت�م��ا  �ملبدعني  ملكانة  تقدير� 
وتطويره  �لبتكار  وتعزيز  وتنميته  �لإب���د�ع  تر�صيخ  يف  �لأ�صا�ص  تعد  �لتي 
..منوها باأهمية �لت�صريعات و�لقو�نني �لتي حتمي �ملبدعني و�ملبتكرين يف 
�ن  �ل�صحي  وذك��ر  و�ملجتمعات.  �لقت�صاد�ت  وتقدم  و�ل�صعوب  �لأمم  تطور 

�ل��وز�رة درج��ت على �لحتفال باليوم 
�ل��ع��امل��ي ل��ل��م��ل��ك��ي��ة �ل��ف��ك��ري��ة ك���ل عام 
ق�صايا  على  �ل�����ص��وء  ت�صليط  ب��ه��دف 
نظام  �أهمية  ولإب��ر�ز  �لفكرية  �مللكية 
�مللكية �لفكرية يف �حلياة �لقت�صادية 
ول�صتمر�ر  و�لجتماعية  و�لثقافية 
�حل������و�ر �جل�����اد �ل����ه����ادف ب���ني جميع 
�ل�صركاء و�أ�صحاب �مل�صالح و�ملهتمني 
ولت�صليط  �لفكرية  �مللكية  مبو�صوع 
و�لدولة  �ل���وز�رة  جهود  على  �ل�صوء 
�لفكرية  �مللكية  حماية  �صعيد  على 
و�لقو�نني  بالت�صريعات  وحت�صينها 
و�ل�صو�بط  وب���ال���ق���ر�ر�ت  �ل��ع�����ص��ري��ة 

�أهمية  �إىل  �صعادته  و�أ���ص��ار  �لعاملية.  �ملمار�صات  لف�صل  وفقا  و�لج����ر�ء�ت 
�لأمم  ت��ط��ور  يف  و�ملبتكرين  �ملبدعني  حتمي  �ل��ت��ي  و�ل��ق��و�ن��ني  �لت�صريعات 
و�ل�صعوب وتقدم �لقت�صاد�ت و�ملجتمعات. و�أكد �ل�صحي �أن �لإمار�ت حتتل 
�لربجميات  قر�صنة  ومكافحة  حم��ارب��ة  جم��ال  يف  عامليا  متقدما  م��رك��ز� 
ي�صعها بني �أف�صل دول �لعامل يف حماية حقوق �مللكية �لفكرية وهي تو��صل 
جهودها �حلثيثة من خالل وز�رة �لقت�صاد وبالتعاون مع خمتلف �جلهات 
يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ص ملحا�صرة وتطويق عمليات قر�صنة �لربجميات 
و�حلد من هذه �ملمار�صات �ل�صارة �لتي توؤثر على �لإبد�ع ونقل �لتكنولوجيا 
�إىل �لدولة. و�أ�صار �ىل �أن �لدولة تويل �همية كبرية لهذ� �لمر خا�صة �أن 
�لقر�صنة  من  و�حل��د  �لفكرية  �مللكية  وحقوق  �لتجارية  �لعالمات  حماية 
�لأجنبية  لال�صتثمار�ت  وحمفز�  مهما  عامال  تعترب  �ل�صلبية  و�ملمار�صات 
�لقيادة  �أن  �صعادته  �لدولة. و�كد  �صتكون حممية يف  �أن حقوقها  �لتي ترى 
�إىل  و�ل�صرت�تيجيات  و�لأه���د�ف  �خلطط  ترجمة  على  حتر�ص  �لر�صيدة 
�لوطنية  و�لوثيقة  �حلكومة  �إ�صرت�تيجية  عليه  ن�صت  كما  ملمو�ص  و�ق��ع 
2021 �لتي ركزت يف �أحد عنا�صرها على �قت�صاد تناف�صي بقيادة �إمار�تيني 
كفاء�ت  ت��ق��وده  م��رن  متنوع  معريف  و�قت�صاد  و�لإب����د�ع  باملعرفة  يتميزون 
�ملدى  بعيد  �لزده��ار  ي�صمن  �خل��رب�ت مبا  �أف�صل  وتعززه  ماهرة  �إمار�تية 
و�لتكنولوجيا  و�لعلوم  و�لأب��ح��اث  �لب��ت��ك��ار�ت  ت�صكل  هنا  ..م��ن  ل��الإم��ار�ت 
عجلته  يدفع  �لإنتاجية  عايل  تناف�صي  معريف  لقت�صاد  �لأ�صا�صية  �لركائز 
رو�د �لأعمال يف بيئة �أعمال حمفزة ت�صجع �ل�صر�كات �لفاعلة بني �لقطاعني 
�حلكومي و�خلا�ص. من جانبه قال �صعادة �لدكتور علي �حلو�صني �لوكيل 
�مل�صاعد ل�صوؤون مللكية �لفكرية يف وز�رة �لقت�صاد �أن دولة �لإمار�ت تعد يف 
مقدمة �لدول �لتي �تخذت �إجر�ء�ت مهمة حلماية �مللكية �لفكرية وعملت 
�لتفاقيات  متطلبات  مع  يتو�فق  مبا  وت�صريعاتها  قو�نينها  حتديث  على 
�ملتعلقة  �لفكرية  �مللكية  �لعاملية يف �صوء تطبيق حقوق  و�لقو�نني  �لدولية 
بالتجارة �مل�صماه ب� تريب�ص . و�و�صح �لدكتور �حلو�صني �أن �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة عملت منذ �ن�صمامها �إىل منظمة �لتجارة �لعاملية عام 1996 على 
�لدولية  �ملتطلبات  لتو�كب  �لفكرية  بامللكية  �خلا�صة  ت�صريعاتها  حتديث 
�حلديثة ..لفتا �ىل �أن وز�رة �لقت�صاد تقوم بالتعاون مع عدد من �جلهات 
�ملحلية و�لحتادية بالعديد من �لإجر�ء�ت ملكافحة �لقر�صنة وحماية �مللكية 
�ملوؤلفني  وحقوق  �لفكرية  �مللكية  حماية  قانون  تفعيل  خالل  من  �لفكرية 
و�حلقوق �ملجاورة وقانون حماية �لعالمات �لتجارية وبقية �لإجر�ء�ت �لتي 
�أن دولة �لإم��ار�ت حققت  تتخذها وز�رة �لقت�صاد على هذ� �ل�صعيد. و�أكد 
تقدما كبري� وغري م�صبوق يف جمال حماية حقوق �مللكية �لفكرية �أدى �إىل 
�لتجارية  �لعالمات  �أع��د�د  و�رتفاع  كبرية  ب�صورة  �لقر�صنة  ن�صبة  ت�صاوؤل 
وز�رة  لدى  �مل�صجلة  �لفنية  �مل�صنفات  و�صركات  �مل�صجلة  �لخ��رت�ع  وب��ر�ء�ت 
�مللكية  حقوق  كافة  حمت  �لتي  �لت�صريعات  حزمة  بف�صل  وذل��ك  �لقت�صاد 
للدولة  �ملتميزة  �مل��ك��ان��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت  و�مل��خ��رتع��ني.  للمبدعني  �لفكرية 
�ل�صتثمار�ت  ج��ذب  ع��و�م��ل  �أح��د  �صكلت  �لفكرية  �مللكية  حماية  جم��ال  يف 
�أهمية  ..م�صدد� على  �لتنمية �لقت�صادية  �لدولة ودفع عجلة  �لأجنبية يف 
منع  بهدف  �لفكرية  �مللكية  حقوق  بحماية  �ملعنية  �جل��ه��ات  ب��ني  �لتن�صيق 
�لتي  �لإجن��از�ت  �لأ�صو�ق و�حلفاظ على  �لقر�صنة يف  وتقلي�ص  �لنتهاكات 
حتققت خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية. و�أو�صح �أن �ن�صمام دولة �لإمار�ت �إىل عدد 
من �ملنظمات �لدولية �لتي تهتم بهذ� �ل�صاأن دفعها �إىل حتديث ت�صريعاتها 

لتو�كب �ملتطلبات �لدولية �حلديثة.
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فروع الإمارات العربية املتحدة- البيـانـات املـاليـة 31 دي�ضمرب 2012

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�صمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

اإي�صاحات حول البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان الدخل لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان الدخل ال�صامل لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012
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بيان املركز املايل كما يف 31 دي�صمرب 2012

بيان الدخل لل�صنة املنتهية كما يف 31 دي�صمرب 2012

بيان الدخل ال�صامل لل�صنة املنتهية كما يف 31 دي�صمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق املركز الرئي�صي لل�صنة املنتهية كما يف 31 دي�صمرب 2012

اإي�صاحات حول البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

اخلليجي فرن�صا �ص.م.
فروع دولة االإمارات العربية املتحدة - البيانات املالية وتقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012
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اخلليجي فرن�صا �ص.م.
فروع دولة االإمارات العربية املتحدة - البيانات املالية وتقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012
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�ملغامرة  تلك  حيث   1947 ع��ام  �ىل  بنا  يذهب  �لفيلم 
�خلالدة �لتي قام بها �ل�صاب �لرويجي )ثور هاريدهل( 
�لرحلة  ت��ل��ك  ح��ي��ث  ��صتك�صافية  مب��غ��ام��رة  ي��ق��وم  �ل���ذي 
�لهادئ،  �ملحيط  ع��رب  ب��ح��ري،  ميل   4300 م��ن  لأك��ر 
تيكي( م�صنوعة من خ�صب  �لطو�فة )كون  ومن خالل 
)�لبل�صا( �ل�صهري يف �لدول �ل�صكندنافية و�لرويج على 

وجه �خل�صو�ص.
�ملغامر مع  ذل��ك  بقيادة  �مل��غ��ام��رة  ت��ب��د�أ   1947 ع��ام  يف 
�أن  ه��ي  و�ح����دة  لث��ب��ات حقيقة  ����ص��دق��ائ��ه  م��ن  خم�صة 
حتى  �جلنوبية(  �مريكا  �كت�صف  من  �ول  )�لرويجيون 
قبل كري�صتوفر كولومبو�ص حيث ت�صتقر تلك �لطو�فة 

على �جلزر �لبولينزية يف �مريكا �جلنوبية.
خ�صو�صا،  و�لر�دة،  و�ل��ت��ح��دي  بالتعب  مقرونة  رح��ل��ة 
�لقرو�ص  �لرحلة من خالل  بعد �حل�صول على متويل 
و�لتربعات، لتنطلق رحلة �لتحدي تلك على مدى 101 
و�لت�صحية  و�لبطولة  و�ملغامر�ت  باحلكايات  حبلى  يوم 
وعلى مدى 8000 كيلو مرت هي عبارة عن خما�صات 

وعالقات كلها ع�صفت �لريح.. و�ملوج تر�صخت وتاأكدت.
تعاون على �خر�ج �لفيلم �لثالثي يو�كيم روننج و��صني 
�صاندبرج، معتمدين �صيناريو ر�ئع �صاغه بيرت �صكافالن 
و�آلن �صكوت �لذي تفرغ لال�صت�صارة يف مو�صوع يف غاية 

من �لهمية.
حينما تذهب �ىل هكذ� نوعية من �لعمال �ل�صينمائية 
�أجل  م��ن  ت�صتخدم  �حلرفيات  ك��ل  ب��اأن  تعرف  �أن  عليك 
�لن�صبة  يف  �لعك�ص  يتم  بينما  و�لق�صية  �لفكرة  �ي�صال 

�لكرب من �فالم هوليوود، حيث يتم ت�صخري كل �صيء 
�ملغامرة  �أن  �ل��ع�����ص��الت.. و�ل��ت��اأك��ي��د على  ف��رد  �أج���ل  م��ن 

و�لتقنيات هي �لأهم.
�ملقرونة  �مل�����ص��ه��دي��ات  م��ن  كمية  ت��ي��ك��ي(  )ك���ون  فيلم  يف 
باملغامرة �لتي حتب�ص �لنفا�ص، بالذ�ت م�صاهد �حليتان.. 
ومو�جهة ��صماك �لقر�ص �لتي ل ترحم.. و�ملوج.. و�ي�صا 
تنتهي.  ل  فاإنها  �أب��و�ب��ه��ا  تنفتح  حينما  �ل��ت��ي  �مل�صاعب 
�هل  عليها  ي��وؤك��د  �لتي  �حلقيقة  تلك  �ىل  ي�صل  وفيلم 
�لرويج باأنهم �أول من �كت�صف �مريكا. يتاألق يف �لفيلم 
�ل���ذي يذكرنا  ه��اغ��ن  �صفريي  ي��ال  �لنجم  )ث���ور(  ب���دور 
حيث  �وت���ول،  بيرت  �لقدير  �ل��ربي��ط��اين  �لنجم  ب�صباب 
تلك �لطاللة �ل�صكندنافية و�لقامة �لطويلة �لبا�صقة 
و�لعينني �لزرقاوتني و�حل�صور �ل�صينمائي و�ي�صا عمق 
خ�صو�صا،  �ل�صخ�صية،  يف  و�لتطور  �لتقم�ص..  يف  �لد�ء 
و�أن �ل�صخ�صية �ملحورية متر مبر�حل وفرت�ت وحمطات 
�صخية.. متنح مقدمها فر�صة لبر�ز قدر�ته.. وهذ� ما 
�إنها  �لتجربة،  ه��ذه  �أهمية  هاغن.  �صفريي  ليال  ت�صنى 
تاأتي من �صخ�صيات �عتيادية تقليدية، فاأغلبهم هو�ة.. 
�ل�صخ�صية  �أن  ح��ت��ى  �مل���ح���رتف���ني،  ب��ال��ب��ح��ارة  ول��ي�����ص��و� 
يف  يورطه  ما  وه��ذ�  �ل�صباحة  يجيد  ل  )ث��ور(  �لرئي�صة 

كثري من �مل�صهديات �لتي حتمل �ملغامرة �ل�صريحة.
كرة  ب�صبب  عاما   13 ف��وق  ملن هم  تقييمه  �لفيلم مت 
م�صاهد �لعنف يف مو�جهة �ملاأزق.. من �أمو�ج.. وحتديات 

بالذ�ت يف مو�جهة �صمك �لقر�ص �ملفرت�ص.
و�لد�منارك  و�لرويج  �ملتحدة  �ململكة  بني  �لفيلم  �صور 

و�ل���������ص����وي����د.. وه�����و مي���ث���ل �ح���ت���ف���اء ح��ق��ي��ق��ي��ا ب���ال���دول 
�ل�صكندنافية ورجالتها �لفذ�ذ �لذين حتدو� �مل�صتحيل 
�كت�صاف  �ىل  ت�صري  �لتي  �لنظرية  تلك  �ثبات  �ج��ل  من 

�جد�دهم لمريكا �جلنوبية.
و�لفرن�صية  و�لرويجية  بالنكليزية  ح��و�ر�ت  �لفيلم  يف 
و�ل�صويدية وقد تكلف �نتاجه 16 مليون دولر، ويتوقع 

�لقيم  �ىل  ي��ذه��ب  ف��ي��ل��م  لأن����ه  ����ص��ع��اف��ه��ا..  يح�صد  �أن 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة.. ح��ي��ث �ل��ت��ح��دي م��ن �ج���ل ق��ي��م��ة وحقيقة 

ومبد�أ.
ل �أطيل...

كل ما نقوله.. �ننا �أمام فيلم كبري ي�صتحق �مل�صاهدة �ذ� 
ما تاأمنت �لفر�صة �حلقيقية مل�صاهدته.

ت�ضفيفات اآن هاثاواي الأكرث تاأثريا بامل�ضاهدين 
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)كون تيكي(: الرنويجيون اأول من اكت�ضف اأمريكا!

جريار دوبارديو:
 اتركوين و�ضاأين

 
نيويورك  م��وؤخ��ر� يف  ك��ان  �ل��ذي  دوب��اردي��و  ج��ري�ر  �لفرن�صي  �ملمثل  رف�ص 
�أ�صئلة  على  �ل��رد  ك��ان،  �صرتو�ص  دومينيك  فيلم عن  ي�صارك يف حت�صري�ت 

و�صائل �لإعالم، طالبا �أن يرتك و�صاأنه.
�ملنزل  بالقرب من  �لو�قع  فندقه  بر�ص يف  فر�ن�ص  وكالة  ل�صحافيي  وقال 
و�صع  عندما  �لذي ��صتاأجره دومينيك �صرتو�ص كان يف ربيع عام 2011 

حتت �لإقامة �جلربية )لي�ص لدي ما �أقوله لكم، فاتركوين و�صاأين(.
�لظهر على  بعد  ف��رتة  نهاية  م��ع حقائبه يف  �لفندق  دوب��اردي��و  غ��ادر  وق��د 
منت �صيارة ليموزين �صود�ء. وكانت حماكمته بتهمة �لقيادة يف حالة �صكر 
قد �أرجئت �صباح �جلمعة �إىل �لر�بع و�لع�صرين من مايو، بناء على طلب 
�لنيابة �لعامة. وكان �إيريك دو كومون حمامي �ملمثل قد قال قبل �نعقاد 
)ك��ان يرغب يف �حل�صور،  دوب��اردي��و  �إن ج��ري�ر  �جلل�صة يف حمكمة �جلنح 
لكن قد تعذر عليه �ملثول �أمام �ملحكمة وهو جد �آ�صف(. و�أ�صاف �ملحامي �أن 
�لنجم �لفرن�صي موجود حاليا يف نيويورك، حيث ي�صارك يف ت�صوير فيلم 
�أبيل فري�ر� عن ق�صية دومينيك �صرتو�ص كان �لذي يلعب فيه دور �ملدير 

�لعام �ل�صابق ل�صندوق �لنقد �لدويل.

مرة   Les Miserables فيلم  يف  تاألقها  بعد 
�أختار  ب��ع��دم��ا  ه���اث���او�ي  �آن  �لنجمة  ت��ت��األ��ق  �أخ����رى 
�مل�������ص���اه���دون ت�����ص��ف��ي��ف��ات ���ص��ع��ره��ا ك��الأف�����ص��ل بني 

�لنجمات.
قلدها  �ل�صا�صة  ع��ل��ى  �صعرها  ت�صفيفات  �أن  رغ���م 
�ل��ع��دي��د م���ن �مل�����ص��اه��دي��ن، ف����اإن �ل��ن��ج��م��ة جينيفر 
بعدما  �ل�صعر  ت�صفيفات  ملكة  تعد  مل  �أني�صتون 
�أختار �مل�صوتون ت�صفيفات �لنجمة �آن هاثاو�ي على 

�ل�صا�صة كالأكر تاأثري� فيهم.
بت�صفيفة  ق��د ظهرت  ع��ام��ا(   30( ه��اث��او�ي  كانت 
رو�ية  ع��ن  �ملقتب�ص  �لفيلم  يف   2011 ع��ام  �إل��ف��ني 
د�يفيد نيكول�ص �لناجحة One Day ، وخالل 
فيه  �أدت  �ل����ذي   ،  Les Miserables ف��ي��ل��م 
قامت  �أو�صكار،  �ل���  بجائزة  عنه  وف��ازت  فانتني  دور 
�صديد  لي�صبح  �ل��ط��وي��ل  �صعرها  بق�ص  ه���اث���او�ي 
على  ح�صل  م��ن��ه  ��صتيائها  رغ���م  و�ل����ذي  �ل��ق�����ص��ر، 
�إعجاب �ملعلقني على حفل �ل� �أو�صكار ، وفقا ملا ذكرت 

�صحيفة بريطانية.

وق���د ����ص���ارك يف �ل��ت�����ص��وي��ت �ل����ذي �أج���رت���ه جمعية 
يونيفر�صال  و�صركة  �لربيطانية  �ل�صعر  ت�صفيفات 
�صتوديوز �ألف �صخ�ص، منحو� هاثاو�ي �ملركز �لأول، 
فيما ح�صلت �لنجمة جينيفر �أني�صتون على �ملركز 
 Along Came بفيلم  بت�صفيفتها  �ل��ث��اين 
�أودري  �ل�صينما  �أ�صطورة  ح�صلت  بينما   ،  Polly
هيبورن عل �ملركز �لثالث بت�صفيفة �صعرها يف فيلم 
للمركز  ليك  فريونيكا  و�صلت  فيما   Up Do
 The Blue ف��ي��ل��م  �مل���م���وج يف  ب�����ص��ع��ره��ا  �ل���ر�ب���ع 

.Dahlia
 10 1 من بني كل  �أن  �أي�صا  �لت�صويت  وق��د وج��د 
تاأثرن  بعدما  �صعرهن  ت�صفيفة  بتغيري  ن�صاء قمن 
 ، ���ص��ارل��ز ورث��ي��ن��غ��ت��ون  ف��ي��ل��م، وق���د ذك���ر  ب�صخ�صية 
تلهم  �أن  ميكنها  �لأف�����الم  �أن  �مل�����ص��اه��ري،  م�صفف 
خا�صة  �لأ���ص��ي��اء،  م��ن  بالعديد  للقيام  �لأ���ص��خ��ا���ص 
ت�صفيفات  تنوع  �أن  م�صيفا  ب�صكلهم،  يتعلق  فيما 
جينيفر �أني�صتون مييل �إليه �لكثري من �لأ�صخا�ص، 

لكن ل �صيء يعادل ت�صفيفات �أودري هيبورن .

هنالك نوعية من االعمال ال�صينمائية حتتفي باالن�صان واملغامرة واالكت�صاف، بعيدا عن لعلعة الر�صا�ص واخللطة الهوليوودية التي 
اأمام جتربة تذهب اىل مو�صوع  اأو )كون تي كي( نحن  باتت �صبه مقررة تكاد تنتهي اىل ذات النتيجة، ولكن يف فيلم )كون تيكي( 
يف غاية االهمية، ومثري للجدل بل انه يعك�ص الكثري من النظريات حول اكت�صاف امريكا، �صواء تلك التي تقول ان اول املكت�صفني هو 

)كري�صتوفر كولومبو�ص( اأو )امريكو في�صبو�صي( اأو غريهما.

ليدي غاغا جتري عملية 
جراحية لإحدى معجباتها

نفقات عملية جر�حية  تتحمل  �أن  ليدي غاغا  ق��ررت  �لتعاطف،  كنوع من 
مثل �لتي �أجريت لها، لكن لإحدى �ملعجبات.

�إحدى  ت�صاعد  �أن  ق���ررت  �ل��ف��خ��ذ،  يف  عملية  غ��اغ��ا  ل��ي��دي  �أج����رت  �أن  ب��ع��د 
معجباتها باإجر�ء عملية م�صابهة على نفقتها �خلا�صة.

�ملعجبة �لتي تدعى �إميا ذكرت �أن غاغا تو��صلت معها مبا�صرة، و�أو�صلتها 
�إىل �لفريق �لطبي �لذي �أجرى للنجمة �لعملية يف نيويورك.

�لعملية،  �إج��ر�ء  �أج��ل  �لأ�صبوع من  لل�صفر هذ�  �أنها تخطط  �أي�صا  وذك��رت 
�إن�صانية غاغا �لتي جعلتها  �أن كل �لنفقات مت دفعها، وم�صرية �إىل  موؤكدة 

تبكي من فرط �ل�صعادة.
كانت �لنجمة �ملثرية للجدل قد حتدثت يف بيان ر�صمي من قبل عن �صعورها 
باآلم يف رجلها ب�صبب �حلركة �مل�صتمرة، و�أعلن �لأطباء �أنها تعاين من متزق 
يف �لفخذ يحتاج لتدخل جر�حي ومن ثم �لر�حة، لتخ�صع للعملية بالفعل 

قبل �أن تتماثل لل�صفاء.
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اأحمد عز مع وائل عبد اهلل
يجمعه  �صينمائي،  م�صروع  على  �ملبدئية  مو�فقته  عز  �أحمد  �لفنان  �أب��دى 

باملنتج و�ئل عبد �هلل، لكنه يتكتم على تفا�صيله يف �لوقت �حلايل.
عبد�هلل �تفق �أي�صاً مع �لفنان حممد رجب على تقدمي فيلم جديد، على �أن 

يبد�أ ت�صويره بعد �إجازة عيد �لفطر.

مي�ضال اأبو �ضليمان وعمل م�ضرحي
يح�صر �ملمثل مي�صال �أبو �صليمان م�صرحية جديدة من نوع �ل�صان�صونييه 
م��ن �إن��ت��اج��ه وب��ط��ول��ة: رمي���ون �صليبا، ط��وين ك���ريوز، ج��وزي��ف ع���ازوري، 
بونيتا �صعادة. كان �أبو �صليمان �أو�صح، يف حديث له، �أنه تعلق بالرق�ص بعد 

م�صاركته يف برنامج )رق�ص �لنجوم(  و�صي�صتاأنف �لتمارين قريباً.

لقاء �ضويدان معجبة باأ�ضمهان
�أكدت �ملمثلة لقاء �صويد�ن �أن م�صل�صالت �ل�صري �لذ�تية ل ت�صتهويها �إل �أنها 
معجبة ب�صخ�صيتي �صادية وهدى �صلطان، و�أ�صافت �أن م�صل�صل )�أ�صمهان( 
�لتي ج�صدت  �صخ�صيتها �ل�صورية �صالف فو�خرجي �أحد �أجمل م�صل�صالت 

�ل�صري �لذ�تية �لتي �صاهدتها.
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�أم  ج��دي��د  لأل��ب��وم  حت�����ص��ري�ً  �لفنية  �ل�����ص��اح��ة  ع��ن  غ��ي��اب��ك  ك���ان  • ه��ل 
مو�جهتك �صعوبات معينة؟

ميكن  هكذ�  و�صهر�ً،  وحت�صري�ً  جهد�ً  وجديد  جميل  عمل  كل  يتطّلب   -
�خت�صار غيابي ل�صنتني عن �ل�صاحة �لفنية، ومل يكن ب�صبب �صعوبات �أو 
�لتي تدعمني  �صتوديوز(  �صتايلز  �صركة )ليف  تعاقدت مع  فاأنا  م�صاكل، 
وتقف �إىل جانبي. ثم تابعت �أدق �لتفا�صيل يف ما يخ�ّص �لكلمات و�لأحلان 
و�لتنفيذ و�لتوزيع، و�أم�صيت معظم وقتي يف �ل�صفر من بلد �إىل �آخر ويف 
ت�صجيل �لأغاين، ليكون �لألبوم متكاماًل وعلى قدر طموحاتي وطموحات 

�جلمهور �لذي �نتظر جديدي خالل هاتني �ل�صنتني.
يهمك(؟ )ول  عنو�ن  �خرتت  • ملاذ� 

- حتمل هذه �لعبارة يف طياتها ر�حة لل�صخ�ص، ففي �أي موقف تو�جهه 
جميل �أن جتد �إىل جانبك من ي�صاندك ويقول لك: )ول يهّمك(.

�لألبوم. عن   • �أخربينا 
و�مل�صرية  �للبنانية  باللهجات:  وهي  بعناية  �خرتتها  �أغنيات  يت�صمن   -
عن  ور����ص��ي��ة  لهجة  ك��ل  ب����اأد�ء  ��صتمتعت  وق��د  و�لتون�صية،  و�خلليجية 
�مل�صمون. �أما �حلكم �لأول و�لأخري فهو للجمهور �لذي �أمتنى �أن �أ�صل 

�إىل �أو�صع �صريحة منه يف �لعامل �لعربي، لأن �لفن يف نظري ل هوية له.
يف  ب�صمتهم  لهم  وك��ان��ت  و�مللحنني  �ل�صعر�ء  م��ن  تعاملت  م��ن  م��ع   •

�لألبوم؟
- كل �صخ�ص �صارك يف �لألبوم �صتكون له م�صاهمة يف جناحه باإذن �هلل. 
طبعاً تعاملت مع �أ�صماء جديدة و�أخرى لها باع طويل يف عامل �لفن، على 
غر�ر جان- ماري ريا�صي �لذي كانت له ب�صمته �خلا�صة لناحية �لتوزيع 
�أمري حمرو�ص،  �لدين حممد، حممد رفاعي،  بهاء  و�ملو�صيقى و�لأفكار، 

�أحمد م�صطفى، نا�صر �ل�صالح، وليد فايد، عبد�هلل بور��ص...
خماطرة؟ �لظروف  هذه  يف  جديد  عمل  طرح  يعترب  • �أل 

- �لفن بالن�صبة �إيل ر�صالة فرح و�أمل و�صالم، وي�صكل حاجة لدى �لنا�ص 
يف �أي وقت و�أي ظرف.

�لألبوم؟ بدل  منفردة  �أغنيات  بطرح  تفكري  • �أمل 
- ب�صر�حة فكرة �لألبوم مل تكن و�ردة، وكان �مل�صروع طرح �أغنيات منفردة، 
�أن تكون  ب��د�أت �لتح�صري و�لعمل على �لأغنيات حر�صت على  لكن حني 
كل �أغنية )�صاربة( بحد ذ�تها، وقررت �صمها يف �ألبوم و�حد لأنها مميزة 

وقادرة على �أن تكّون عمال متكامال، و�أفتخر بكونه �ألبومي �لأول.
�لألبوم. يف  �لبع�ص  بع�صها  �لأغنيات  حترق  • عادة 

- كل �أغنية حالة بحّد ذ�تها، وحتاكي حالت ماألوفة يف حياة كل �صخ�ص. 
بالكلمات  يتعلق  م��ا  يف  �لأل���ب���وم  يف  �مل��وج��ود  �ل��ت��ن��وي��ع  �أن  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�أنا  �لبع�ص.  لبع�صها  �لأغنيات  ح��رق  نظرية  يبعد  و�للهجات  و�لأحل���ان 
�صركة  �إىل  بالن�صبة  �لأم��ر  �لألبوم كافة، كذلك  �أغنيات  م�صّرة على دعم 

�لإنتاج، و�لتوفيق من عند �هلل تعاىل.
�مل�صرية  باللهجة  ن�صيتك(  )�إمتى  �أغنية  �أ�صد�ء  عن  ر��صية  �أنت  • هل 

�لتي طرحتها متهيد�ً لطرح �لألبوم؟
- فوجئت بالنجاح �لذي حققته هذه �لأغنية يف و�صائل �لإعالم وب�صرعة 

�نت�صارها بني �لنا�ص وتاأثرت بتفاعل �جلمهور معها، خ�صو�صاً �مل�صري.
�ل�صا�صات؟ على  يعر�ص  �لذي  �لكليب  �أ�صد�ء  • وعن 

- بالطبع، فقد �أحّب �مل�صاهدون �لكليب لأنه طبيعي وعفوي وجديد. �أما 
�أعمايل عّمار لطيف و�صركة )ليف �صتايلز �صتوديوز(  فكرته فهي ملدير 
و�أن�����ا، وق���د ط��رح��ن��اه��ا ع��ل��ى �مل��خ��رج ف���ادي ح���د�د �ل���ذي ن��ف��ّذه��ا بطريقة 

منا�صبة.

حد�د؟ مع  جديد  تعاون  من  • هل 
ثانية  �أغنية  كليب  فكرة  عليهم  طرحنا  �لذين  �ملخرجني  �أح��د  ح��د�د   -
�لأف�صل. حّملنا جناح كليب )�إمتى ن�صيتك(  �لألبوم، و�صيتم �ختيار  من 

م�صوؤولية وفر�ص علينا �لتاأين يف �لختيار.
يف  جت�صدينها  �لتي  و�لر�قية  �لهادئة  �ل�صخ�صّية  ت�صبه  مدى  �أي  • �إىل 

كليباتك �صخ�صيتِك �حلقيقية؟
)�إذ�  فيه:  جاء  �أحببته  )في�صبوك(  �ل�  على  تعليقاً  �ملعجبني  �أح��د  كتب   -
كنتم تريدون معرفة �صيما �ل�صادقة تابعو� �أعمالها �مل�صورة(، ما يعني �أن 
�صخ�صيتي و�حدة �أمام �لكامري� ويف حياتي �لعادية. ثم �صاهمت م�صاركتي 
يف برنامج )�صتار �أكادميي( على مدى �أ�صهر على �لهو�ء مبا�صرة يف تعريف 

�لنا�ص �إىل �صخ�صيتي.
�خلليجية؟ �لأغنية  يف  جتربتك  تقّيمني  • كيف 

- ممتعة وجميلة. �أع�صق �للهجة �خلليجية و�أغّني منذ طفولتي للفناَنني 
طالل �مل��ّد�ح وحممد عبده ولدي �طالع و��صع على �لفن �خلليجي، لذ� 
ل �صعوبة لدي يف �أد�ء �للهجة. بالإ�صافة �إىل �أنني �جتهدت يف �لتح�صري 
ل�صائر �أغنيات �لألبوم، لأنني �أرف�ص �أن �أخطو �أي خطوة ناق�صة و�أنتظر 

بفارغ �ل�صرب ملعرفة ردة فعل �جلمهور �خلليجي.
�صكل  �لذي  للبنان  وفاء  بادرة  �للبنانية  باللهجة  �أغنيات  • هل تقدميك 

�نطالقتك �لفنية �لفعلية؟
- �لأغنية �للبنانية حمبوبة يف �أنحاء �لعامل �لعربي ولديها �حرت�م خا�ص 
يف قلبي، فاأنا �أحّب هذ� �لبلد �لذي �حت�صنني و�نطلقت يف برنامج )�صتار 
و�لأغنية  لالإر�صال،  �للبنانية  �ملوؤ�ص�صة  �صا�صة  على  ب��ّث  �ل��ذي  �أك��ادمي��ي( 
�لأوىل �لتي قدمتها كانت لبنانية بعنو�ن )مني بيع�صق بدقيقة( فح�صدت 
�إعجاب �لنا�ص، وبالتايل ل ميكن �أن يخلو �أول �ألبوم خا�ص بي من �للهجة 

�للبنانية.
ملاذ�؟ فيها،  تخرجِت  �لتي  �ل�صا�صة  بر�مج  يف  ن�صاهدِك  • ل 

- ب�صبب �إنتاجاتي �لقليلة، لكن مع �ألبومي �جلديد �أمتنى �لإطاللة عرب 
هذه �ل�صا�صة ويف بر�مج رول �صعد حتديد�ً �لتي لها مكانة يف قلبي.

�لعربي؟ �لعاملي  يف  و�لتغري�ت  �لأحد�ث  تتابعني  • هل 
- لي�صت �ل�صيا�صة �صمن �هتماماتي، لكني كمو�طنة عربية �أتابع �لن�صر�ت 
�لإخبارية، لأكون على بينة مما يح�صل يف كل بلد عربي كونه يوؤثر علينا 
�أمتنى عودة �ل�صالم و�لهدوء  جميعاًً على �لأقل على �مل�صتوى �لإن�صاين. 

�إىل منطقتنا �لعربية باأ�صرع وقت ممكن.
�خل�صر�(؟ )تون�ص  بعد  �لوطنية  �لأغنية  جتربة  �صتكررين  • هل 

- بالطبع، ل حتمل �أغنية )تون�ص �خل�صر�( معاين �صيا�صية بقدر ما تعرّب 
عن م�صاعر �لفرح و�حلب لل�صعب �لتون�صي، وما ز�لت تذ�ع يف �ملنا�صبات 

ويطلبها �لنا�ص.
�كت�صبِت  كيف  لبلدهم،  �مل�صرق  �لفني  بالوجه  تون�ص  �أه��ل  ي�صفِك   •

هذه �لثقة؟
- �أنا �إن�صانة �صادقة مع نف�صي ومع �لآخرين، و�جلمهور قادر على �لتمييز 
بني �لفنان �حلقيقي و�لفنان �ملزّيف. هذه �ملحبة �لتي يغمرين بها �صعب 
�إىل �ل�صتمر�ر ومّدتني  تباع، ولطاملا دفعتني  بلدي تون�ص ل ت�صرى ول 
د�ئماً  �أ�صمعها  �لتي  ر�أ�ص تون�ص(  بالقوة و�ل�صرب. حتّملني عبارة )رفعِت 
م�صوؤولية، و�أمل�ص هذه �ملحبة من خالل يومياتي يف تون�ص وح�صوري يف 

�لأماكن �لعامة وعرب مو�قع �لتو��صل �لجتماعي.
�لفن؟ جمال  خو�صك  على  يوماً  ندمت  • هل 

- و�جهت ظروفاً �إنتاجية �صعبة و�صعرت بتعب نف�صي لفتقاري �إىل �لدعم 

�إمكاناتي �لفنية،  �أن��ن��ي و�ث��ق��ة م��ن  �أع��م��ال ج��دي��دة م��ع  و�لإن��ت��اج لتقدمي 
وو�صل بي �لإحباط �أحياناً �إىل عدم �لقدرة على متابعة و�صائل �لإعالم... 
مع ذلك مل �أ�صت�صلم و�لف�صل لرب �لعاملني �لذي و�صع يف طريقي �صركة 
�إىل �ل�صاحة �لفنية  )ليف �صتايلز �صتوديوز(، فمنحتني ثقتها و�أعادتني 

من خالل )ول يهمك(، و�أعادت �أملي بامل�صتقبل.
�آخرين؟ �أ�صخا�صاً  عودتِك  ت�صتفز  �أن  ميكن  مدى  �أي  • �إىل 

- ل �أ�صغل نف�صي بهذ� �ملو�صوع و�أح�صر تركيزي يف عملي لأكون عند ح�صن 
ظّن �جلمهور، وعلى �جلميع �لقتناع مبقولة �أن )�أحد�ً ل ياأخذ �صيئاً من 

درب �أحد(، و�ل�صاحة �لفنية مفتوحة للجميع و�لتوفيق من عند �هلل.
بال�صحافة؟ عالقتك  تقّيمني  • كيف 

�أ�صكر  با�صتمر�ر.  وتدعمني  جانبي  �إىل  �ل�صحافة  تقف  ج���د�ً.  جيدة   -
�أو بعيدين و�أمتنى �لتو��صل  �ل�صحافيني كافة �صو�ء كانو� مقربني مني 

مع �جلميع.
هل  �حل��الين،  عا�صي  مع  رجعني(  �أو  )رجعلي  )دي��و(  تقدميك  • بعد 

من �ملمكن �أن تقدمي على هذه �خلطوة جمدد�ً؟
- مل ل؟ ل م�صكلة لدي �صو�ء كان �لديو مع �صوت ن�صائي �أو رجايل، �صرط 

�أن يكون منا�صباً وي�صّكل �إ�صافة �إيل.
�لرباعي  ك�����ص��اب��ر  �ل��ت��ون�����ص��ي��ني  �ل��ف��ن��ان��ني  م��ع  ع��الق��ة  ت��رب��ط��ك  • ه��ل 

ولطيفة...؟
ب��ل��دن��ا. خ���الل �صفرتي  �أح��رتم��ه��م لأن��ه��م ق��دم��و� ���ص��ورة م�صرفة ع��ن   -
�لأخرية من بريوت �إىل تون�ص �صودف وجودي على �لطائرة نف�صها مع 
�لفنان �صابر �لرباعي، فتبادلنا �حلديث وتعرفت �إليه عن قرب وهو فنان 

حقيقي.
�حلفالت؟ عن  • ماذ� 

- �صاأحيي حفلة يف م�صر و�أخرى يف مهرجانات يف تون�ص و�أدر�ص عرو�صاً 
حلفالت �أخرى.

باقة  �صمن  ل�صت  �أن��ك  رغ��م  )روت��ان��ا(  �صا�صة  على  �أعمالك  تعر�ص   •
جنومها.

و�أق��ّدر مبادر�تها  �لقّيمني عليها،  - �صحيح، فهي �صركة ناجحة و�حرتم 
�لد�ئمة جتاهي.

وغنتها  ملكك  هي  �لتي  نهو�ك(  )�أنا  �أغنية  حول  �خلالف  �نتهى  • هل 
مايا دياب؟

�أغنياته  �إح�����دى  ك���ف���وري يف  و�ئ�����ل  ي���ق���ول  ك��م��ا  - )���ص��ف��ح��ة وط��وي��ت��ه��ا( 
)ت�صحك(.

�لغد؟ من  تخ�صني  • هل 
- �أبد�ً. �لإن�صان �ملوؤمن �لذي مي�صي دربه ب�صكل �صحيح ل يخاف.

�صعيفة؟ نف�صك  جتدين  و�أين  قوية  نف�صك  جتدين  • �أين 
- �صعيفة �أمام �حلالت �لإن�صانية و�لأهل وقوية يف �حلالت �لأخرى.

بر�أيك؟ �لفنان  ل�صتمر�ر  �لأ�صا�صية  �ملعايري  • ما 
- �لذكاء يف �لدرجة �لأوىل، �ل�صوت �جلميل و�لأخالق �حل�صنة. يتطلب 

�لفن ت�صحية و�لت�صحية بنظري بعيدة كل �لبعد عن �لتنازل.
�ل�صكر؟ توجهني  من  • �إىل 

و�ملحبني  �لأه��ل  و�إىل  ي�صاندين  �ل��ذي  لطيف  عّمار  �أعمايل  �إىل مدير   -
�أن  �أمتنى  �ألبومي �جلديد.  و�ل�صعر�ء و�مللحنني �لذين تعاملت معهم يف 
�أ�صكر  كذلك  �مل�صتقبل.  يف  غريهم  وملحنني  �صعر�ء  وم��ع  معهم  �أت��ع��اون 
فحني    ARM ميوزيك(  ريكورديد  )�أر�ب��ي��ك  و�صركة  ميلودي  �صركة 

��صتمعتا �إىل �لألبوم تبنتا توزيعه.

من خالل اإح�صا�صها املرهف و�صوتها املميز و�صدقها مع نف�صها واالآخرين، ا�صتطاعت اأن حتفر مكانة لها يف قلب اجلمهور الذي 
يبقى، رغم غيابها بني احلني واالآخر عن ال�صاحة الفنية، وفّيًا لها ويف انتظار اجلديد الذي �صتقّدمه.

اإنتاج )اليف �صتايلز �صتوديوز(، وقد حر�صت على اأن يكون  األبومها االأول )وال يهمك( من  اإنها �صيما هاليل التي ت�صدر قريبًا 
وتبني  تعمل  الغاية  لهذه  العربي.  العامل  يف  مواطن  كل  اإىل  وي�صل  املكان  حدود  فنها  يتخطى  باأن  حتلم  اأنها  �صيما  ال  منّوعًا، 

م�صريتها على قواعد طيبة و�صحيحة بينها وبني اجلمهور. 

الفن بالن�صبة اإيل ر�صالة فرح واأمل و�صالم

�ضيما هاليل: اأنا اإن�ضانة �ضادقة مع نف�ضي ومع الآخرين
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با�شم الإله
ب�������ص���م االإل�����������ه ال�����ل�����ي رف�������ي�������ع/ن ����ص���ان���ه
م�����ن خ������اط������ر/ن ي���ق���ط���ف ����ص���م���ني امل���ع���ن���ى
م�����������الك �������ص������ع������ره ل�����ل�����رف�����ي�����ق ال�����������وايف
ي�������ادي�������رْة ال�������ص���ي���خ ال����ف����الح����ي )زاي��������د(

وال�����������ص�����دة  ال�������رخ�������ا  يف  وط�������ن�������ّا  ه���������ذا 
ع���������م ال���������رخ���������ا مل�������واط�������ن�������ه وال�����������اليف
ل��������ه اجل������م������ال������ه م��������ن ق�����������دمي وت��������ايل

م����ّن����ه  يل  ال  و  امل�������وق�������ف  يف  وّق�������ف�������ت 
اإب���وج���ه���ي وا������ص�����د  ����ص���وف���ه  وان��������ا  ك�����م يل 
اأ�������ص������ّك������ر اأب���������������واب اجل������ه������ل واق����ف����ل����ه����ا
ف����ّك����ي����ت م������ن �������ص������دري رف�����ي�����ق ال�����غ�����اره
ي����ام����وط����ن����ي اإرق����������ى ال���������ص����ن����ود ال�������ص���ام���خ

اك���������رب ك�����ه�����ل ف����ي����ن����ا ي�������وّق�������ف ����ص���ده���م 
ي����������ازم����������رْة ال�����ف�����ت�����ن�����ة ت�������ران�������ا ف���ت���ن���ة
ط������وف������ان �����ص����ع����ب ال�����������دار م�����وج�����ه ع����ايل
)زاي����������د( دي������������رْة  دون  م������ن  ن�����ح�����ورن�����ا 
م���ان���ق���ب���ل���ه���ا ال���������������دار  يف  اأف��������ك��������ارك��������م 

������ص�����رع اهلل  ال�����ل�����ي خ����ال����ف����ت  ال�������دع�������وة 
م����ن����ّا م�����اخ�����ذي�����ت�����وا  اهلل  ق�����ال�����ه�����ا  ان 
ع��������ادات��������ن��������ا م������ان������ّت������ق������ي واجن�������ام�������ل
����ص���امل ج���ع���ل���ه   ) ب���و����ص���ل���ط���ان   ( ظ�����ل  يف 
ه����������ذا )خ�����ل�����ي�����ف�����ة( م�������ا ن������������دور غ�����ريه
)واحم������م������د( ال����ل����ي ل������ اع�����ت�����زى زل����زال����ه
وّق����ف����ه����ا اذا  )اأب�������وخ�������ال�������د(  وق������ف������ات 
واي�����ع�����ّزه�����م ا�����ص����ي����وخ����ن����ا  ي����ح����ْف����ظ  اهلل 
م������ن������ّي ال����ت����ح����ي����ة ل�����ل�����وط�����ن وارج�������ال�������ه
ف������ه������د ع������ل������ي حم������م������د غ�������������راب امل��������ري
ب��ه ن����ف����خ����ر  ال������وط������ن  ح������ق  يف  ال���������ص����ع����ر 

ق������رب������ت م��������ن ج����������زل امل������ث������اي������ل زان��������ه
م������ن غ������ّب������ْة اب�������ح�������وره وم��������ن ب�������ص���ت���ان���ه
����ص���ي���ط���ان���ه م�������ع  ي����ب����ل���������ص  ال�������ع�������دو  واّل 
و)خ����ل����ي����ف����ة( ال�������زي�������زوم ه�����و واخ�����وان�����ه
ع������دوان������ه م�������ن  امل�����ق�����ه�����ور  ذرى  وه�����������ذا 
وغ�����ّن�����ت ع�������ص���اف���ري ال�����وط�����ن ب���اغ�������ص���ان���ه
م������ن م���ن���ط���ل���ق �����ص����ع����ري وم��������ن ع����رف����ان����ه
ب�����ع�����د ال��������ك��������الم ال������ل������ي ك��������ر دخ�����ان�����ه
ح���������ص����م����ة ..وان���������������ا خم�����������ازين م���ل���ي���ان���ه
وان�������������ا ه�����ج�����و������ص�����ي ل�����ّل�����ق�����ا ظ����م����ي����ان����ه
ع����ق����ب ال���������ص����رب ف����ك����ي����ت م����ن����ه اإع����ن����ان����ه
����ص���ج���ع���ان���ه ال������وط������ن  دون  وّق�������ف�������وا  ال 
وا������ص�����غ�����ر ط����ف����ل ف���ي���ن���ا ي����ج����ن اج���ن���ان���ه
وام����������ن ال����ظ����ف����ر ن����ف����ن ع����ل����ى ال���ف���ت���ان���ة
ط�����وف�����ان�����ه م���������ع  رّوح  وت��������ي��������ارك��������م 
واخم������ط������ط������ات امل������ع������ت������دي خ���������ص����ران����ه

خ�����ان�����ه  ب������ل������دن������ا  يف  م������ال������ل������ت������ط������رف 
����ه ب���خ���ي���ان���ه ع����ل����ى ال�����������ردى وام���������ص����ّي���������صَ
ال����زن����زان����ه وح������ج������رْة  ال����ق���������ص����ا�����ص  اال 
م�������ن ع�������اده�������ا ب����ال���������ص����ي����ف وال����ه����ج����ان����ه
احل�����ك�����م ح����ك����م����ه وال�����������ص�����ي�����وخ اخ�����وان�����ه
م������اي������غ������رق امل��������رك��������ب واه�������������و رب�����ان�����ه
زل�����������زل ��������ص�������روح امل�����ع�����ت�����دي وارك�������ان�������ه
ي���ب�������ص���ط ع����ل����ى رو����������ص ال�����ع�����ال ����ص���ل���ط���ان���ه
دان�������ه امل�������ع�������ايل  يف  وط�������ّن�������ا  وي�����ب�����ق�����ى 
م������ن ������ص�����اع�����ر/ن ت���ف���خ���ر ب����ه����م ق���ي���ف���ان���ه
ل�������ص���ان���ه ي���������ص����ح  واهلل  ه�����ن�����ا  وّق������������ف 
امل������ج������د جم����������ده وال������ف������خ������ر ع����ن����وان����ه

�شاعر الوطن /فهد بن غراب املري

ينقال ال��ق��ل��ب  ع��ل��ى  ي��ط��رى  م���ا  م��اك��ل 

ال���ن���ا����ص يف ���ص��ن��ف��ني م����ن غ����ري ث��ال��ث

واحل����ب ن��وع��ه ب�����ص يف ال��ن��ا���ص واح���د

كلهم  اخل���ل���ق  ع���ن  غ��ف��ل��ة  يف  ي��ذب��ح��ك 

رم��و���ص��ه��ا ت���ذب���ح  ع���ي���ون  ام  ت���ام���ن  ال 

وال�������ص���وق م��اق��ا���ص��وه ب���امل���رت وال���رط���ل

باين)ن( ال�صدق  به  يللي  ال�صعر  واحلى 

وان��ك��وي وا���ص��ت��اق  وذب����ت  ع�صقت  وان����ا 

م���اك���ن���ت ب��ت�����ص��وف امل���ع���ن���ّى ق�����ص��اي��ده

ال������ذي بنى ي��ق��ول��ه��ا حم���م���د ح���م���ود 

بتنال النف�ص  ع��ل��ى  ي��ط��رى  م��ا  ك��ل  وم���ا 

ينحال  ال��ع��ك�����ص  ع��ل��ى  واّل  ك��ف��و  ام����ا 

ق��ت��ال  ع����ادت����ه  دوم  ال���ل���ي  ك���ال���ق���ات���ل 

واه�����وال اه������وال  ب���ك  اإال  دري�����ت  وال 

تنطال  ك���ان  ول���و  يق�صر  ب��ه��ا  ع��م��ر/ن 

ال�������ص���وق م���اي���ن���ق���ا����ص ي���اغ���ري ي��ن��ه��ال

 ال�����ص��دق ع��ذب وراع���ي ال�����ص��دق ل��ه فال 

مدهال  ال��ق��ل��ب  يف  اهلل  خ���وف  ان  ول���وال 

م��ن احل��ك��م��ة وم���ن ع���ذب االق���وال فيها 

ال��ق��ل��ب ينقال م���ا ك���ل م���ا ي��ط��رى ع��ل��ى 

ال�������ع�������وق م������اه������و ع����������وق ل�������ب�������دان ي����ا�����ص����اح

ي����رت����اح ال����ل����ي����ل  ع�������ص���ع�������ص  ال  واح������������د/ن  ك�����م 

����ص���ح�������ص���اح ب����ع���������ص  ال�����������ردي  ع������ني  يف  ي�����ب�����ان 

ط����اح ك��������ذا  ع����ن����ه  ق����ي����ل  ال  احل�����ط�����ب  وت����������را 

ق��������ل ي����اح����ب����ي����ب����ي وان�������������ت ف�������اه�������م ومل����������ّاح

ب��������االف��������راح؟ وال  ه�������احل�������زن  يف  ب���ت���ع���ي�������ص 

ف���������ص����ّاح ع����������رق  ل�����ه�����ا  ح������ّب������ت  ال  ال�����ب�����ن�����ت 

ك������م م������ن ف����ت����ى جم������������روح؟ ي�����اك�����م ج����������رّاح؟

م�����اي�����ن�����ط�����رح ق�����ل�����ب�����ي ع�����ل�����ى ملّ����������ة ارم����������اح

راح خ����ل����َي����ه  ل�����َي�����ه  ات�����ق�����ول�����وا  ال   ، راح  ال 

ال�������ع�������وق ع���������وق ال�����ق�����ل�����ب وال�������ل�������ي ����ص���م���ي���م���ه

وك��������م م������ن ع��������رب الم��������ن ������ص�����وى ه����ي����ب ن��ي��م��ه 

م����ات����ل����م����ح����ه ع�������ني احل���������ص����ي����م ال�������ص���ل���ي���م���ه

ي�����ط�����ي�����ح ل������ك������ن م���������ا ت�����ط�����ي�����ح ال����ن����ق����ي����م����ه 

و���������ص ي���������ص����ت����وي ل�����ون�����ك ب����ل����ي����ّا ال���ي���ت���ي���م���ه؟

م��������اظ��������ن ت��������ق��������وى ل������ل������م������ج������اوب ع�����زمي�����ه 

ن�����دمي�����ه! ع������ّل������م   . ح�������ب  ال  ال�������رج�������ل  وال 

ه���������ذي ع�����ل�����وم�����ي وال�����ن�����ف�����و������ص ال�������ص���ق���ي���م���ه

م�����اع�����ف�����ت غ�������ري اأه�����������ل ال�����غ�����ي�����ا وال���ن���م���ي���م���ه

ب����ع���������ص اجل������ه������ل ن����ع����م����ة ع����ل����ي����ن����ا ع���ظ���ي���م���ة 

كلنا خليفة
���ص��ع��ب ال���وف���ا م���ا خ����اف م���ن ك��ي��د ك��اي��د

ط���ي���ب���ْة خ��ل��ي��ف��ة ت��ك��ت�����ص��ي ���ص��ع��ب زاي����د
�����ص����ه����م اخل�����ي�����ان�����ة ل������ل������رداي������ا ن��������رّده

م�����ن ح����اك����م ال����������دار ال�����وف�����ا ن�����ص��ت��م��ده

را�شد بن غليطة الغفلي  

))حممد ال�شحي((

ريف الوثبة

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 
م�صبح بن على الكعبي

 MusabehBinAli@  
ماين من اللي حاجته فول بيمه..
ما�صاف يف عمره حروب وهزامي. 
ان �صفت يف عيني طموح وعزميه..
تقدر  تقول انه العزامي غنامي. 

**
 غدّيربن مطر الكتبي
 Gedayer55@  

الت�صتفز اخلفوق ابطاري الفرقا
كل �صي نتوقعه ماحلب ووهاقه
كالبحر يل من ركد له غبٍة زرقا

فيه اللوايل وحوت القر�ص باعماقه 
**

 في�صل ال�صريف
 sharifaisal@  

تنظر لك الطاوالت ويح�صنك كر�صي
والنور يبغى ي�صري ب� �صكلك ولونك!
كّنك تقولني ماين من بني جن�صي

معذورة، اهلل يلوم اللي يلومونك!!!

طبعة من “راعي البريق”
ت�صرف  �لتي  �ل�صعر  �أك��ادمي��ي��ة  �أ���ص��درت 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  عليها 
�أبوظبي  �إم����ارة  يف  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية 
طبعة جديدة من كتاب “ر�عي �لبريق” 
�ل�صعرية  �لتجربة  ويوثق  ير�صد  �ل��ذي 
فطي�ص  بن  حممد  لل�صاعر  و�لإب��د�ع��ي��ة 
�صاعر  بلقب  بفوزه  تّوجت  و�لتي  �مل��ري، 
�لأول  �ملو�صم  يف  �لبريق  وحامل  �ملليون 
م��ن م�����ص��اب��ق��ة ���ص��اع��ر �مل��ل��ي��ون �ل��ت��ي تعد 
�ل�صعر.  ع��امل  يف  عاملياً  و�لأك��رب  �لأ�صهر 
275 �صفحة  �ل��دي��و�ن يف  ج��اءت طبعة 
من �لقطع �ملتو�صط، و�صم �صبعة ف�صول، 

�لأول بعنو�ن: »درر �ملحيط �لهادئ«، و�صم �لق�صائد �لتي �صارك بها �بن فطي�ص 
يف م�صابقة �صاعر �ملليون عرب خمتلف مر�حلها. �أما �لف�صل �لثاين فكان عنو�نه: 
�لثقايف يف  ودوره��ا  �ملليون  �صاعر  م�صابقة  وتناول  ثقايف عربي«،  م�صروع  »�أ�صخم 
خدمة �ل�صعر �لنبطي يف �ملنطقة. بينما حمل �لف�صل �لثالث عنو�ن: »�للجنة من 
�ل�صعرية لل�صاعر  �مل�صابقة يف �لتجربة  �آر�ء مف�صلة للجنة حتكيم  جديد«، و�صم 
�إىل  »ر�صائل  عنو�ن:  �لر�بع  �لف�صل  وحمل  �مل�صابقة.   خ��الل  فطي�ص  بن  حممد 
قيلت  �لتي  و�لق�صائد  �لإعالمية  و�لآر�ء  �ملقالت  من  ع��دد�  و�صم  فطي�ص«،  �بن 
يف �ل�صاعر وعن جتربته يف �مل�صابقة. �أما �لف�صل �خلام�ص فكان عنو�نه: »ق�صائد 
خمتارة«، و�صم ت�صكيلة خمتارة من ق�صائد �بن فطي�ص من خارج م�صابقة �صاعر 
عنو�ن:  حت��ت  �ل�����ص��اد���ص  �لف�صل  وج���اء  �ل�صعرية.  �لأغ��ر���ص  خمتلف  يف  �مل��ل��ي��ون 
من  �لنهائية  �حللقة  م��ع  �لإع��الم��ي��ة  �لوقفات  م��ن  جمموعة  و�صم  »ب��ان��ور�م��ا«، 
�ل�صاعر، و�للحظات �لتي �صبقتها  �ملليون يف �ملو�صم �لذي فاز فيه  م�صابقة �صاعر 
�لحتفالت  ث��م  �ل��ب��ريق،  حامل  بلقب  �لفائز  ملعرفة  �جلميع  وحتفز  ترقب  م��ن 
و�لفرحة �لتي عمت بعد فوز �ل�صاعر باللقب.  �أما �لف�صل �ل�صابع فقد جاء بعنو�ن 
»�ألبوم �ل�صور«، و�صم �صور�ً متنوعة حلامل بريق �ملو�صم �لأول يف خمتلف فرت�ت 

حياته ويف خمتلف �ملنا�صبات �لتي �صارك فيها �أو تو�جد.
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بح�صور نهيان بن مبارك اآل نهيان 

عبيد املزروعي يوقع ديوانه الأول عقد اجلمان يف املدح والبيان
املزروعي: اأكرث من 80 ق�ضيدة قمت بتجميعها على مدار 40 عامًا

•• تغطية رم�صان عطا:

كلمات  مي���ل���وؤه���ا  ب��ه��ي��ج��ة  ل��ي��ل��ة  يف 
مت  و�لبيان  باملدح  مفعمة  �صعرية 
�لكبري عبيد  �ل�صاعر  توقيع كتاب 
�مل����زروع����ي رئ��ي�����ص حترير  ح��م��ي��د 
ج���ري���دة �ل��ف��ج��ر ب��ح�����ص��ور معايل 
�ل�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك وزير 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�صباب  �لثقافة 
�ملثقفني  م����ن  ل��ف��ي��ف  وب���ح�������ص���ور 
و�لدباء من بينهم �ل�صيد عبد�هلل 
�لع�����الم  وز�رة  وك���ي���ل  �ل���ن���وي�������ص 
�ل�صبق و�ل�صيد بالل �لبدور وكيل 
وتنمية  و�ل�����ص��ب��اب  �لثقافة  وزر�ة 

�ملجتمع ، و�ل�صيد �حمد عبيد.
وحت����ت����وي م���ق���دم���ة �ل���ك���ت���اب على 
بع�ص �لبيات �جلميلة ذ�ت �ملعاين 

�لرطبة حيث تقول :
يبقي �لقري�ص مبدح نال قدركم 

وب��ي��ت م���ن �ل�����ص��ع��ر م��ن��ق��و���ص على 
�ل�صلد 

ول�صت يف �لوجد م�صتبق لغريكم 
ويا من بنيت مقام �لعلم يف �صعد 

م��ن��ي �ل�����ص��الم �ل��ي��ك��م ك��ل��م��ا كتبت 
�لقرطا�ص  ع���ل���ى  ح����ب  وح�������روف 

باملدد
وقام �ي�صا �ملزروعي باإهد�ء �لكتاب 
و�لفهم  �ل��رف��ي��ع  �ل����ذوق  �ه���ل  �ىل 
منهم  ي��ل��ق��ى  �ن  ر�ج���ي���ا  �ل���ب���دي���ع 

�لقبول ويحوز �لر�صا .
مبارك  بن  نهيان  �ل�صيخ  قام  وقد 
بزيارة جناح �ل�صيد عبيد �ملزروعي 
د�خ����ل م��ع��ر���ص �ب��وظ��ب��ي �ل���دويل 
ل��ل��ك��ت��اب وق����ام ب���ق���ر�ءة ���ص��ري��ع��ة يف 
كتاب عقد �جلمان يف �ملدح و�لبيان 
�ل�صعرية  ق�صائدة  على  �ثنى  وقد 
ب��اجل��م��ي��ل��ة حاملة  �ل��ت��ي و���ص��ف��ه��ا 
�صافح  وق��د  �ل�صعر  معاين  �جمل 
�ملزروعي  ع��ب��ي��د  �ل�����ص��اع��ر  ���ص��م��وه 
و��صرت�صلو� يف �حلديث �صويا وقام 
و�هد�ء  �لكتاب  بتوقيع  �مل��زروع��ي 
�ل�صعري  �ل�����دي�����و�ن  م����ن  ن�����ص��خ��ة 
قامو�  ذل���ك  وب��ع��د  ل�����ص��م��وه  �لول 
تخليد�  تذكارية  �صورة  بالتقاط 
للحدث �لهام �لذي يري �حلركة 

�ل�صعرية د�خل دولة �لمار�ت.
و�����ص���ب���ح ع���ق���د �جل����م����ان يف �مل����دح 
�لهامة  �مل����ر�ج����ع  �ح�����د  و�ل���ب���ي���ان 
�ل�صعر�ء  ل�����ص��ب��اب  و�ل�������ص���روري���ة 

�لمار�تي .

معر�ص  وزو�ر  و�ل�����ص��ع��ر�ء  �لدب���اء 
�ب���وظ���ب���ي �ل�������دويل ل��ل��ك��ت��اب على 
�صجعني  علية  و�لث���ن���اء  �ل���دي���و�ن 
ك��ث��ري� ع��ل��ى �����ص���د�ر �ل��ع��دي��د من 
�مل�صتقبل  يف  �لخ����رى  �ل���دو�وي���ن 

�لقريب �ن �صاء �هلل.
وع��ن ه��ذ� �حل��دث �لهام يف جمال 
�ل�����ص��ع��ر ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �لم�����ار�ت 
�لكاتب  ���ص��رح  �ل��ع��رب��ي  و�ل���وط���ن 
�لعزيز  �مل��ع��روف عبد  و�لع��الم��ي 

�ل�صعدون حيث قال:
�ل�صاعر عبيد �ملزروعي ، �حد �كرب 
و�لدبية  �لفكرية  �لنه�صة  �ل��رو�د 
�ل�صعرية  ب��ال��ق�����ص��ي��دة  ومت�����ص��ك��ه 
�ملقفاه �ملوزونة حيث تلتزم ببحور 
وهذ�  وقافيته  ومو�صيقاه  �ل�صعر 
من  فالكثري  �لن  �حل����دوث  ن���ادر 
�ل�������ص���ع���ر�ء ل ي���ل���ت���زم���ون ب������ادو�ت 
طاغي  �لتحديث  و����ص��ب��ح  �ل�صعر 
على �لق�صيدة �ل�صعرية مما �فقد 

معانيها و�صاعريتها .
و�������ص�����اف �ل�������ص���ع���دون �مل����زروع����ي 
ي��ع��ت��رب ث������روة ك���ب���رية ل����الم����ار�ت 
من  �لتعلم  �جل��دد  �ل�صعر�ء  وعلى 
�ل�صعر  ب��ا���ص��ول  وم��ع��رف��ت��ه  ع��ل��م��ه 
�صاعر  لن���ه  �ل�صحيحة  و�دو�ت������ه 
جلميع  ه��ام  م��رج��ع  ويعترب  كبري 

�ل�صعر�ء .
و�كد �ل�ص�����اعر ك���رمي معت�������وق �ن 
لل�ص�������اعر  �لول  �لديو�ن  توقي����ع 
كبار  �ح�����د  �مل�����زروع�����ي  ع��ب��ي��������������������د 
�ل�����ص��ع��ر�ء يف دول����ة �لم�������ار�ت هو 
�ل�صعر يف  ه��ام على خارطة  ح��دث 
�ل�صاعر  �مل��ع��ت��وق  وق����ال  �لم�����ار�ت 
ع��ب��ي��د �مل���زروع���ي ي��ع��ت��رب و�ل����د لنا 
يف جم���ال �لع�����الم و�ل�����ص��ع��ر منذ 
بد�يتنا �لوىل ونحن على تو��صل 
معه وكان ين�صر ��صعارنا يف جريدة 
�لفجر وكان د�ئما يوجهنا ون�صمع 
�لتي  �جلميلة  �ل�صعرية  ق�صائده 
ومازلنا  �ل��ك��ث��ري  منها  نتعلم  ك��ن��ا 

حتى �لن .
�مار�تي  ك�صاعر  معتوق  و����ص��اف 
ل�صدور  �ل�������ص���ع���ادة  ق���م���ة  يف  �ن�����ا 
يكتفي  كان  ل�صاعر  �لول  �لديو�ن 
و�خري�  �ملجال�ص  يف  �صعره  باإلقاء 
������ص����در ع���ق���د �جل����م����ان يف �مل����دح 
و�ل��ب��ي��ان وه���ذه �أع��ت��ربه��ا م��ن �هم 
معر�ص  يف  �ل�صعرية  �ل����ص���د�ر�ت 

�بوظبي �لدويل للكتاب 2013.

خالد اإىل االأبد
�حل������دث �صرح  ه�����ذ�  ومب��ن��ا���ص��ب��ة 
�حد  �ملزروعي  �ل�صيد عبيد حميد 
�هم �لدباء و�ل�صعر�ء يف �لمار�ت 
معربا عن �صعادته �لغامرة با�صد�ر 
�ل���ذي  �لول  �ل�����ص��ع��ري  �ل����دي����و�ن 
و�فكاره  و�صع فيه ع�صارة خربته 

ن�صاأة  طريق  على  مت�صي  م��وؤث��ر�ت 
�لم���ار�ت على يد �ل�صيخ ز�ي��د بن 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �ل  �صلطان 
وهناك �ربع ق�صائد د�خل �لديو�ن 
�لعظيم  �ل��رج��ل  ه���ذ�  فيها  �م���دح 
�ل�صا�صية  �ل��ق��و�ع��د  �ر���ص��ى  �ل���ذي 
�لتي ينطلق منها �ل�صيا�صيون من 

�ل�صعرية  �حلركة  على  ر�أي��ه  وع��ن 
د�خل �لمار�ت يف �لوقت �حلا�صر 
��صبح  ب��ال��ط��ب��ع  �مل�����زروع�����ي  ق�����ال 
و�ل�صعر�ء  بال�صعر  �هتمام  ه��ن��اك 
�ل�صعر�ء  من  و�لكثري  �ملا�صي  عن 
ي��ظ��ه��رون ع��ل��ى �ل�����ص��اح��ة ك���ل يوم 
�لثقايف  للمجال  ج��د�  وه��ذ� مفيد 

حياته  ع��رب  �ل�صعرية  وق�����ص��ائ��ده 
�لتي عا�صها يف حمر�ب �ل�صعر .

وق����ال �مل���زروع���ي ،�ل���دي���و�ن �لول 
يحتوي على �كر من 80 ق�صيدة 
 40 م����د�ر  ع��ل��ى  بتجميعها  ق��م��ت 
عاما وهي لي�صت ق�صائد �عتيادية 
ول���ك���ن �ل��ه��ام��ه��ا ج����اء ع���ن طريق 

بعده .
وعن هذه �لق�صائد و�نو�عها وهل 
ب��ه��ا ق�����ص��ي��دة رث����اء لل�صيخ  ي��وج��د 
ز�ي���د ق���ال �مل���زروع���ي ، ك��ي��ف �رثي 
�ن�صان و�نا �ر�ه ماثل �مامي فكيف 
ز�ي��د وه��و خالد �ىل  �ل�صيخ  �رث��ي 

�لبد .

و�ل�صعري د�خل �لمار�ت.
وع������ن ت����اخ����ر �������ص�����د�ر �ل�����دي�����و�ن 
�ن  �مل��زروع��ي  �ك��د  �لول  �ل�صعري 
�ن�صغاله يف جريدة �لفجر وكمدير 
لبنوك عديدة على مد�ر 20 عاماً 
هذ� �دى �ىل تاخري ��صد�ر �عماله 
�ل�صعرية يف كتاب مطبوع ،و�قبال 

امللتقى الثقايف ي�ضت�ضيف �ضنان اأنطون وحممد الثقايف
ح�ضن علوان �ضمن معر�ش اأبوظبي للكتاب

�ل��دورة �حلالية من  �أن�صطته �صمن  باكورة  �لثقايف يف  �مللتقى  ��صت�صاف 
�أعمالهم  �ملر�صحة  �لكتاب  من  �ثنني  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�ص 
للقائمة �لق�صرية للجائزة �لعاملية للرو�ية �لعربية �لبوكر هما �لكاتب 
�ل�صعودي حممد ح�صن علو�ن �صاحب رو�ية �لقند�ص و�لكاتب �لعر�قي 
�صنان �نطون �صاحب رو�ية يا مرمي يف ندوة ح�صرتها ع�صو�ت �مللتقى 

وعدد كبري من جمهور �ملعر�ص.
من جهة �آخرى �جتمعت طالبات �إحدى مد�ر�ص �أبوظبي يف ركن �لقر�ءة 
يف معر�ص �أبوظبي �لدويل للكتاب لال�صتماع �إىل ماريا باكال وهي تقر�أ 
من  حت��رر  خيالهن  بينما  �صديقها  جت��د  �أرن��وب��ة  ق�صة  م�صامعهن  على 

�لو�قع ليالم�ص �خليال �لذي تتميز به ق�ص�ص �لأطفال.
�لإمار�تي  �لباحث  �م�ص �لول  باملعر�ص وقع م�صاء  �لتوقيعات  ويف ركن 
و�أدباء  كتاب  �ل�صادر عن �حتاد  كتابه �جلديد  بن �صر�ي  �لدكتور حمد 
تاريخية  روؤي��ة   � وبيزنطة  فار�ص  بني  �لعربي  �خلليج  منطقة  �لإم���ار�ت 

لل�صيا�صة �لدولية �لقدمية بني �لقرنني �لثالث و�ل�صابع �مليالدي .
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مببادرة لدعم القراءة بقيمة 3 مليون درهم 

براعم الإمارات يتوافدون على معر�ش الكتاب

نادر �ضالح: معر�ش الكتاب يعتمد يف الفرتة ال�ضباحية على الرحالت املدر�ضية
مازن حمدان: الدعم املوجه اإىل الطفل يوؤتي ثماره يف امل�ضتقبل

هالة حل�ش: علينا اأن نهتم بنوعية الق�ض�ش و�ضكلها حتى نحبب الأطفال بالكتاب

زياد ك�ضاره: العلم املعلوماتي اأخذ م�ضاحة اإ�ضافية للتوا�ضل املعريف لالأطفال
�ضيخة الزعابي: الإقبال على ركن الإبداع هذا العام كثيف جدًا من الأ�ضر وطلبة املدار�ش

•• حتقيق رم�صان عطا:

�له����ت����م����ام ظ���ه���ر و�����ص���ح���ا هذ� 
بالطفال  �خلا�ص  بالق�صم  �لعام 
د�خ���ل م��ع��ر���ص �ب��وظ��ب��ي �لدوىل 
����ص��ب��ح��ت هناك  ل��ل��ك��ت��اب ح��ي��ث 
كتب  يحت�صنها  �صا�صعة  م�صاحة 
�لتعليمية  و�ل��و���ص��ائ��ل  �لط���ف���ال 
حكومية  بهيئات  خا�صة  و�رك���ان 
�لتعلم  على  �لن�صا  وتر�صد  تعلم 
لجيال  �ف�صل  حل��ي��اة  و�لر����ص���اد 
�بوظبي  �م�������ارة  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ه����ي 
هذه  نك�صف  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ه���ذ�  ويف 
�لعاملية  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ة 
خالل  م��ن  بالطفل  و�ه��ت��م��ام��ه��ا 
�ملتو�جدة  �لن�صر  ودور  �مل�صوؤولني 
د�خ���ل م��ع��ر���ص �ب��وظ��ب��ي �لدويل 

للكتاب.
نادر  �ل�صيد  يحدثنا  �لبد�ية  ويف 
�لفاروق  د�ر  �صالح مدير ت�صويق 
ه���ن���اك �������ص�����د�ر�ت ن��ع��ر���ص��ه��ا يف 
تنمي  وه���ي  م���رة  لول  �مل��ع��ر���ص 
ذك��اء �لطفال وحت��اول �ن تر�صل 
ل��ه��م �ف���ك���ار ي��ت��م �ل��ت��ف��ك��ري فيها 
ت�صاعد  تعليمية  خا�صة  و�ن�صطة 
�ل���ط���ف���ل ع���ل���ى �ل���ت���ذك���ري و�مت�����ام 

درو�صة �ملدر�صية .
ق��ائ��ال معر�ص  ���ص��ال��ح  و�����ص���اف 
�لكتاب من وجهة نظرى يعتمد يف 
�لفرتة �ل�صباحية على �لرحالت 
�ملدر�صية و�لدعم �ل حمدود من 

�صيوخ �لمار�ت حيث �أطلق 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
�لفريق  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�صيخ  �أول 
نهيان، مبادرة لدعم �لقر�ءة بني 
مليون   3 بقيمة  �مل��د�ر���ص،  طلبة 

درهم �إمار�تي.
وق��ال م��ازن ح��م��د�ن م��ن��دوب عن 
د�ر ��صالة نحن نتخ�ص�ص يف كتب 
�لرو�صة  م��رح��ل��ة  م���ن  �لط���ف���ال 
�مل���ر�ه���ق���ة وهناك  م��رح��ل��ة  ح��ت��ى 
ن��ح��اول توجيها  ت��رب��وي��ة  ر���ص��ائ��ل 
من خالل هذه �ل�صد�ر�ت وهذ� 
بها  �لعناوين خرجنا  على  يظهر 
حمد�ن  وتابع  �ملالوف  نطاق  عن 
قائال ، �لدعم �ملوجة �ىل �لطفل 
وعلي  �مل�صتقبل  يف  ث��م��ارة  ي��ات��ي 
عند  ب��ال��ق��ر�ءة  تهتم  �ن  �ل���ص��رة 
�للغة  �لط���ف���ال و�حل���ف���اظ ع��ل��ى 
�لعربية لنهم م�صتقبل �لمار�ت .  
و��صار غ�صان �صعد �لدين �صاحب 
�لطفال  �ه��ت��م��ام  �ن  �مل��ن��اه��ل  د�ر 
�ه���م �ل�صياء  م���ن  ه���و  ب���ال���ق���ر�ءة 
ن�صر  دور  كا�صحاب  تهمنا  �ل��ت��ى 
�لتعليمية  بالو�صائل  نهتم  ونحن 
�ي�����ص��ا م��ن �ع��م��ار �ل��ث��الث �عو�م 
�ل���ذ�ت���ي للطفل  �ل��ت��ع��ل��م  و�ي�����ص��ا 
وع����ن ر�ي���ه���ا ق���ال���ت ه���ال���ة حل�ص 
مديرة موؤ�ص�صة �طفال ومعلمني 
لدينا جميع ما يحتاجه �لطفال 
منهج  وهناك  �لتعليمي  للمجال 
معا  ب��ع��ن��و�ن  ل��الط��ف��ال  تعليمي 
مل�������ص���ت���وي رو������ص�����ة �وىل  ن���ت���ع���ل���م 

ون��خ��اط��ب �لط���ف���ال م���ن خالل 
�لل����و�ن �جل��ذ�ب��ة و�ل�����ص��ور ومن 
�لب�صيطة و�لتقنيات  �للغة  خالل 
ت�����ص��ه��ل علية  �ل���ت���ى  �ل��ب��ط��اع��ي��ة 

�لتعامل مع �لكتاب .
�ملعلوماتي  �لعلم   ، زي��اد  و����ص��اف 
للتو��صل  ��صافية  م�صاحة  �خ��ذ 
�لكتاب  ل��الط��ف��ال ول��ك��ن  �مل��ع��ريف 
حا�صة  هي  معه  �لتو��صل  ومتعة 
�ن�صانية ل ميكن �ل�صتغناء عنها 
�لنمط  م����ن  ن���خ���رج  �ن  وع��ل��ي��ن��ا 
منذ  تو�رثناه  �ل��ذي  �لكال�صيكي 
ن�صتطيع  ح���ت���ى  �ل�����ص��ن��ني  �لف 
�ملو�كب  �لطفل  م��ع  نتو��صل  �ن 

للع�صر �حلايل . 
و�ك�����دت ���ص��ي��خ��ة �ل���زع���اب���ي مدير 
�بوظبي  معر�ص  د�خ���ل  ب��رن��ام��ج 
ي�صهد  �ل����ع����ام  ه�����ذ�  �ن  �ل�������دويل 
�ه���م���ي���ة ك����ب����رية ل���ل���ط���ف���ل وه�����ذ� 
 270 م�صاحة  منحنا  يف  يت�صح 
�لعام  ك��ان��ت يف  م��رت م��رب��ع حيث 
�ل�صابق �مل�صاحة 100 مرت مربع 
ي���وؤك���د ع��ل��ى �همية  ف��ق��ط وه�����ذ� 
�بوظبي  ملعر�ص  بالن�صبة  �لطفل 
بتق�صيم  وق��م��ن��ا  للكتاب  �ل����دوىل 
�ولها  �ق�صام   8 �لب���د�ع �ىل  رك��ن 
رك��ن جديد  وه��و  �مل��ع��رف��ة  �صاحة 
يحت�صن  ح���ي���ث  وم�������ص���ت���ح���دث 
عبارة  وه��و  �ب���د�ع  خطوة  فعالية 
ع����ن �رب������ع ور�������ص م�������ص���ارك���ة من 
ج���ام���ع���ة �لم����������ار�ت ،ورك�������ن كن 
�لتوعية  ورك����ن  و�ب��ت�����ص��م  �صحيا 
�ل�صت�صار�ت  ورك������ن  �مل�����روري�����ة 
�لنف�صية و�لرتبوية للطفل وركن 
�لفنون و�ل�صناعات  �لبيئة وركن 
�ل��ي��دوي��ة ورك��ن �ل��ق��ر�ءة و�لركن 

�لعلمي 
وكانت �حد �هم �لور�صات ملتميزة 
�ل����ع����ام هي  و�جل�����دي�����دة يف ه�����ذ� 
�صوهاجا  ب��رع��اي��ة  �ل��ي��وغ��ا  ور���ص��ة 
�لوىل  و�لور�صة  مديتا�صن  يوغا 
�ل�صكون �لذهني  با�صم  للمعلمني 
�لثانية  �لرتبية و�لور�صة  يف علم 
فما  ع����ام   13 �ل��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ة 
لطالب  �لتامل  با�صم  وه��ي  ف��وق 

و�ملر�هقني 
با�صم  وه��ي  �لثالثة  �ل��ور���ص��ة  �م��ا 
�صن  �ل�صكينة لالطفال من  وقت 

6-12 �صنة . 
و��صافت �صيخة بان �لقبال على 
ركن �لبد�ع هذ� �لعام كثيف جد� 
من �ل�صر وطلبة �ملد�ر�ص وقمنا 
مب�������ص���اع���دت �ل�����ص����ر م����ن خالل 
خاللهم  م����ن  ي���ت���م  م�����ص��اع��دي��ن 
�ل�صرة  عليه  �ملقبلة  �لركن  �صرح 
وما  �لطفل  مع  �لتعامل  وكيفية 
ه��ى �ل���ص��ت��ف��ادة �ل��ت��ى ت��رج��ع �ىل 

�بنائهم .
بالقر�ءة  �ه��ت��م��ام �لط��ف��ال  وع��ن 
�لط�����ف�����ال  �ن  ����ص���ي���خ���ة  ق�����ال�����ت 
�لرة  وع��ل��ى  ت��وج��ي��ه��م  ن�صتطيع 
خالل  من  و�ي�صا  كبري  دور  يقع 
هذه �ملعار�ص �لعاملية ن�صتطيع �ن 

نقرب �لطفال �ىل �لكتاب. 
قائلة  و��صتطردت  ثانية  ورو�صة 
�لقر�ءة  ي��ح��ب  ل  �ل���ع���ام  �مل��ج��م��ل 

و�ي�صا  بالكتاب  �لط��ف��ال  نحبب 
وعلى  هام  دور  �ملدر�صة  على  يقع 

�صاحب  ك�������ص���ارة  زي������اد  و�و�����ص����ح 
قال  ح���ي���ث  ���ص��ف��ري  د�ر  وم����دي����ر 

�ن نهتم  وع��ل��ي��ن��ا  �لط���ف���ال  ع��ن��د 
حتى  و�صكلها  �لق�ص�ص  بنوعية 

�بنائهم  وحتبيب  �ملتابعة  �ل�صرة 
بالكتاب و�لقر�ءة .

ن���ح���ن ن���ه���ت���م ب���ج���م���ي���ع �مل����ر�ح����ل 
�ملر�هقة  ����ص���ن  ح���ت���ى  �ل���ع���م���ري���ة 

كتاب ومرتجمون م�ضاركون يف موؤمتر اأبوظبي الدويل الثاين للرتجمة ي�ضيدون مب�ضروع كلمة
•• اأبوظبي -وام:

على  �لهامة  �لإجن���از�ت  بكل  ب��ارزون  لغويون  وخمت�صون  مرتجمون  �أ�صاد 
�مل�صتوى �لدويل �لتي حققها م�صروع كلمة للرتجمة �لتابع لهيئة �أبوظبي 

لل�صياحة و�لثقافة.
وو�صف �لبع�ص كلمة باأنه جامعة تقوم بدور �أكادميي ومهني ل يتوفر يف �أي 
مكان �آخر على �لإطالق فيما �أكد �آخرون �أن م�صاريعها تتعامل مع �لرتجمة 

كفعل جماعي وم�صتمر وخالق.
جاء ذلك على هام�ص موؤمتر �أبوظبي �لدويل �لثاين للرتجمة حتت �صعار 
متكني �ملرتجمني �لذي ت�صت�صيفه �أبوظبي خالل �لفرتة من 25 �إىل 28 
�أبريل �جلاري وينظمه م�صروع كلمة �لذي ير�أ�صه �لأكادميي �لدكتور علي 

بن متيم �ملخت�ص بالأدب �ملقارن من عدة جامعات دولية.
وحول موقع و�أهمية م�صروع كلمة يف عامل �لرتجمة �لإبد�عية قال �لدكتور 
كاظم جهاد �ملخت�ص �لبارز بالرتجمة من �للغة �لفرن�صية �نه من �ل�صعب 
مدح موؤ�ص�صة ثقافية من قبل �ملتعاونني معها لكن ميكن �حلديث عن ب�صعة 
ق�صايا �أ�صا�صية ومنطقية فالرتجمة هي فن يقوم به �أفر�د وتطلع به مو�هب 
فردية لكن �ملوهبة �لفردية ل تكفي �أمام عملية معقدة و�صائكة كهذه يجب 
بهذ�  بالقيام  ومتكنها  بها  وت�صارك  تدعمها  ثقافية  موؤ�ص�صات  بها  تقوم  �أن 

�لعمل ب�صكل منهجي ودقيق .
�نه يف عامل �لرتجمة هناك م�صاألة حقوق �ملرتجمني وهي مهمة  و�أ�صاف 
جد� لأن �ملرتجم ككل �لكائنات ينبغي �أن يعي�ص ويك�صب رزقه ورزق �أطفاله 
فال ميكن �أن يو��صل �ملرتجمون �أعمال �لرتجمة يف �أوقات فر�غهم بل يجب 
و�إ�صافة  ي��وم  كل  يف  بها  �لط��الع  ويجب  كاملة  م�صغلة  �لرتجمة  تكون  �أن 
مل�صاألة �حلقوق هناك �لعمل �جلماعي ومر�جعة �لن�صو�ص وتنقيح �لكتابات 
�ملرتجمني  ب��ني  �لت�صاور  و�أهمية  ���ص��رورة  ع��ن  ف�صال  بالأ�صاليب  و�لنظر 
و�ملر�جعني وهناك م�صاألة �لتخطيط للرتجمة ماذ� نرتجم وكيف نرتجم 
و�إىل من نرتجم و�إىل من تتوجه �لرتجمات وما هي �صر�ئح �لقر�ء وفئات 
�ملطالعني وكل هذه �مل�صائل ل ميكن �لإملام بها �إل ب�صكل موؤ�ص�صي وجماعي 

وكما يبدو� للعيان فاإن م�صروع كلمة يطلع هذه �لق�صايا جمتمعة .

منا�صبة  باعتباره  كلمة  تقيمه  �ل��ذي  �لرتجمة  موؤمتر  �أن  �إىل  جهاد  ولفت 
للتفكري يف �لرتجمة و�إ�صكالتها و�آفاقها فاإنه يندرج �صمن هذ� �لتح�صري 
�أو �لتهيئة للرتجمة كفعل جماعي وفعل م�صتمر وم�صطرد خالق وبدون 
�ملرتجم  وت��ع��اون  ينبغي  ك��م��ا  �ل��رتج��م��ة  ق��د ل مي��ك��ن  ب��ال��رتج��م��ة  �لتفكري 
و�لنقاد و�ملنظرين وموؤرخي �لرتجمة ميكن �أن يفتح ب�صائر �ملرتجمني على 
�إ�صكاليات �أ�صا�صية يف مهنتهم وميكن �أن ميكنهم من �أن يتعلمو� بع�صهم من 

بع�صهم �لآخر .
ويعترب م�صروع كلمة للرتجمة �لتابع لهيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث مبادرة 
طموحة غري ربحية حتت�صنها دولة �لإمار�ت �ملتحدة وتدعم ترجمة �أرقى 
�ملوؤلفات من �للغات �لأخرى �إىل �للغة �لعربية وكل عام يختار كلمة 100 
كتاب من �أهم �ملوؤلفات �لعاملية �لكال�صيكية و�حلديثة ومن خمتلف �للغات 

ليقدمها للقارئ �لعربي بلغته مع �إمكانية �رتفاع �لعدد وفقا للمتاح.
لتقوم  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  يف  �ملتميزة  �لن�صر  دور  بتمويل  �مل�����ص��روع  ي��ق��وم  كما 
جدد  مبرتجمني  وي�صتعني  وتوزيعها  وطباعتها  �ملختارة  �لكتب  برتجمة 
�مل�صتقبل ف�صال عن  ك��ف��اءة يف  �لأك���ر  �مل��رتج��م��ني  �أك���رب م��ن  لتوفري ع��دد 
م�صاندته للمبادر�ت �خلا�صة بت�صويق وتوزيع �لكتب من خالل دعم قنو�ت 

جديدة وفعالة للتوزيع وحتديث �لقنو�ت �حلالية.
�للغة  م��ن  بالرتجمة  �ل��ب��ارز  �ملخت�ص  �صليمان  م�صطفى  ق��ال  جهته  م��ن 
�لأملانية �ن م�صروع كلمة يعترب �أحد �مل�صاريع �لهامة و�لر�ئدة و�لفريدة يف 
�لعامل �لعربي لي�ص من حيث �لكم فقط و�إمنا من حيث �لنوع ومن حيث 
�إبد�عية  �لوقت  نف�ص  ويف  مهنية  �أدبية  ترجمة  �إنتاج  �أهمية  على  �لرتكيز 
حيث يتم �لتدقيق يف هذه �لرتجمة منذ �ختيار �لن�ص وحتى �إنتاج �لن�ص 
�ل�صكل و�لغالف بجمالة ر�ئعة  �ملحافظة على �حلقوق من جهة وعلى  مع 

جد� من جهة ثانية .
ويقوم م�صروع كلمة بدعم �صناعة �لكتاب �لعربي ويروج لها على �مل�صتوى 
لت�صجيع  ب��ذ�ت��ه��ا  قائمة  مهنة  باعتبارها  �ل��رتج��م��ة  يف  وي�صتثمر  �ل��ع��امل��ي 
�ملرتجمني وزيادة عدد �لأكفاء منهم و�لتحدي �ملقبل �لذي ي�صعه �مل�صروع 

ن�صب عينيه هو �لو�صول �إىل �لألف كتاب مرتجم.
حقل  يف  كتابا  و163  �لآد�ب  حقل  يف  كتابا   218 �لآن  حتى  كلمة  و�أن��ت��ج 

من  �لكثري  وغريها  �لجتماعية  �لعلوم  حقل  يف  و54  و�لنا�صئة  �لأط��ف��ال 
�لكتب يف جمالت وحقول �أخرى.

�للغة  ع��ن  �ل��ب��ارز  �مل��رتج��م  �ل��دك��ت��ور حممد ع�صفور  ق��ال  �ل�صياق  ه��ذ�  ويف 
�إن م�����ص��روع كلمة ه��و م�����ص��روع ر�ئ���ع خا�صة و�أن���ه م��دع��وم من  �لإن��ك��ل��ي��زي��ة 
�ل�صفة  �مل�����ص��روع  ل��ه��ذ�  ي��ك��ون  �أن  على  عليه حري�صون  و�ل��ق��ائ��م��ون  �ل��دول��ة 
�لدولية لأنهم يحر�صون على ترجمة من لغات متعددة كما يحر�صون على 
تكليف مرتجمني قادرين على �لرتجمة ملختلف �لبالد �لعربية و�أي�صا هم 
حري�صون على �إخر�ج �لكتب ب�صكل ر�ق دون �أن ي�صهو عنهم �صرورة �حل�صول 

على حقوق �لن�صر وهذ� �صيء يحمد لهم .
و�أعرب ع�صفور عن �عتقاده �أن م�صروع كلمة �صيكون من �أجنح �مل�صروعات 
لأ�صباب  تتعر  �لعربي  �لعامل  يف  �ملوجودة  �لأخ��رى  �مل�صروعات  و�أن  خا�صة 
كثرية و�أرجو� �أن ي�صتمر هذ� �مل�صروع لأين �أ�صعر �أن من ور�ئه رغبة �صادقة 
�لعرب على ما ينتج يف  �لعربي من خالل تعريف  �لعامل  �لثقافة يف  لن�صر 
�لعامل ولي�ص بال�صرورة �لعامل �لغربي فقط و�أرى �أن �خلطوة �لتالية هي 
�أو �صروعات لكتب  �أن يقوم �مل�صروع برتجمة كتب �أو جمموعات من �لكتب 
لها قيمة معينة فكرية �أو علمية وهذ� م�صروع للم�صتقبل على �أن يتم �إعد�د 
قو�ئم بالتن�صيق مع �ص�صات ترجمة �أخرى بحيث ل تتكرر عملية �لرتجمة 

و�أرجو للقائمني عليه كل �لتوفيق .
 60 على  يزيد  م��ا  للرتجمة  �ل��ث��اين  �ل���دويل  �أبوظبي  م��وؤمت��ر  وي�صارك يف 
20 دولة عربية و�أجنبية وعدد من طلبة �جلامعات  خبري� و�أكادمييا من 

�لوطنية �لذين يدر�صون �لرتجمة.
بني  �جل�صور  بناء  يف  �لرتجمة  تلعبه  �ل��ذي  �ل���دور  �أهمية  لتاأكيد  وي�صعى 
�حل�صار�ت و�ل�صعوب وبناء قدر�ت �ملرتجمني �ل�صباب ورفد �جليل �ل�صاعد 
ل�صتكمال م�صرية نقل �لثقافات و�لعلوم و�لآد�ب من و�إىل �لعربية و�إعد�د 
و�لرتقاء  �لأدبية  �لرتجمة  �لعرب يف جمال  �ملرتجمني  ك��و�در مدربة من 
بجودة �لرتجمة يف �لعامل �لعربي وعلى وجه �خل�صو�ص يف جمال �لرتجمة 
�لأدبية بالإ�صافة �إىل �إلقاء �ل�صوء على �إ�صكاليات �لرتجمة �لأدبية و�إتاحة 
�لفر�صة لتبادل �خلرب�ت بني �ملرتجمني �ل�صباب و�ملرتجمني ذوي �خلربة 

يف هذ� �ملجال. 

    ور�ش عمل موؤمتر اأبوظبي الدويل 
الثاين للرتجمة توا�ضل اأعمالها  

•• اأبوظبي-وام:

�ملجتمعون يف  و�مل��رتج��م��ني  و�خل����رب�ء  �ملخت�صني  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  و����ص��ل 
�لثاين للرتجمة مناق�صة  �لدويل  �أبوظبي  �لإمار�تية يف موؤمتر  �لعا�صمة 
و�آفاقها  وو�قعها  بالرتجمة  �ملتعلقة  �لهامة  �لق�صايا  جمموعة كبرية من 

و�لتحديات و�مل�صاكل و�لإ�صكاليات �لتي يو�جهها �ملرتجمون.
ولتطوير  لتجاوزها  و�قرت�حات  وروؤى  ت�صور�ت  و�صع  �ملجتمعون  وح��اول 
�ملهار�ت ومتكني �ملرتجمني للو�صول �إىل ن�صو�ص فنية �إبد�عية �أكر دقة 

وجودة و�أكر �ألقا.
�ملحرتفني  للمرتجمني  �مل��وؤمت��ر  يقيمها  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل  ور���ص��ات  و���ص��ه��دت 
�لنقا�صات  يف  �جلميع  �صارك  حيث  و��صحة  فاعلية  و�ل�صباب  �ملخ�صرمني 
ومناق�صة  �لأ�صئلة  ط��رح  على  وحفزتهم  ��صتثناء  دون  �جلميع  �صدت  �لتي 

�لأفكار.
د�خل  �مل�صاركني  مب�صتوى  �إعجابهم  �لور�ص  م��در�ء  �أب��دى  ذلك  غ�صون  يف 

ور�صات �لعمل و�أ�صادو� بحرفيتهم وطموحهم وتنظيم �أفكارهم.
�أن �ل�صبب �لأ�صا�صي يف جناح طبيعة ور�صات �لعمل و�صري  ور�أى �مل�صاركون 
فعالية �لور�صة يعود �إىل �لت�صور �مل�صرتك لدى كافة �مل�صاركات و�مل�صاركني 
تعليمي  �أ�صا�ص  �أو  وط��ال��ب  معلم  وج��ود  �أ�صا�ص  على  تقوم  ل  �لور�صة  ب��اأن 
و�مل�صوؤول  �ملتبادل  �ل�صوي  �لتفاعل  �أ�صا�ص  على  و�إمن��ا  تقليدي  كال�صيكي 
�إىل  و�لنقا�صات  باحلو�ر�ت  �لرتقاء  �إىل  �مل�صاركون  �صعى  فيما  �ملحاور  بكل 

م�صتوى ميكن �أن يوؤ�ص�ص لنمو وتطور يف �لرتجمة.
�إىل ذلك ��صتمرت ور�صات �لعمل يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص على 
�نتقل  �ل��ذي  �ملوؤمتر  ل�صيا�صة  ترجمة  �لثقايف  و�لغنى  ل��الإب��د�ع  مثري  نحو 
تو�صيات  على  بناء  �لتطبيق  �إىل  �لنظرية  م��ن  �لثانية  �حلالية  ب��دورت��ه 
�ملوؤمتر �لأول وتلبية لتطلعات �لقائمني على �ملوؤمتر يف م�صروع كلمة وهو 
ما يوؤكد على �أهمية و�صرورة تطوير �جلانب �لتطبيقي ومهار�ت �لرتجمة 
�لرتجمة  تتناول  �ل��ت��ي  �لنظرية  للطروحات  مهما  ر�ف���د�  ت�صبح  بحيث 

بو�صفها عملية معرفية وثقافية متعددة �جلو�نب. 

الثقايف
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UAE BRANCHES



تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   22 / 09 / 2010م �ملودعة حتت رقم :147327      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: جال جروب �نك  
وعنو�نه : منرب 12 ، يل فينج رود ، �صنجهاي ، �ل�صني 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: م�صتح�صر�ت جتميل ، كرمي لتنظيف �لوجه ، حليب لتنظيف 
�لوجه ، م�صتح�صر�ت ق�صر �لأقم�صة ) لغ�صيل �ملالب�ص ( ، م�صتح�صر�ت للغ�صيل و�لكى ، م�صتح�صر�ت غ�صيل ، 
مزيالت �لبقع ، م�صتح�صر�ت �صقل ، م�صتح�صر�ت جلخ ، م�صتح�صر�ت �صن ) �صحذ( ، زيوت عطرية ، منظفات 
�أ�صنان ، معاجني �لأ�صنان ، مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة ) رو�ئح طيبة ( ، م�صتح�صر�ت جتميل 

للحيو�نات
�لو�ق�عة بالفئة: 3

 E( كتب باللون �لأ�صود ويعلو �حلرف �لالتيني  CHCEDO و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية
( خط و�أ�صفل �لكلمة �لالتينية يوجد ثالثة حروف مكتوبة باللغة �ل�صينية كما بال�صكل �ملرفق. 

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   01 / 12 / 2010م �ملودعة حتت رقم :150078      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: تاتا �صنزليمتد    
وعنو�نه : بومباي هاو�ص ، 24 هومي مودي �صرتيت ، مومباي ، 001  400  �لهند  

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ل�صاي. 
�لو�ق�عة بالفئة: 30

�لأخ�صر  باللون  �لأبي�ص د�خل م�صتطيل  باللون  تاتا كتبت  �صاي  �لعربية  �لكلمة  �لعالمة: عبارة عن  و�صف 
�لد�كن حمدد من �أعلى ومن �أ�صفل بخط باللون �لأخ�صر �لفاحت وخلف كلمة �صاي ر�صمة لثالث �أور�ق من 
ورق �ل�صاي باللون �لأخ�صر وخلف �مل�صتطيل ر�صمة لل�صم�ص و��صعتها باللون �لأ�صفر و�أ�صفل �مل�صتطيل �لكلمة 

�لعربية برمييوم كتبت باللون �لأ�صفر وجميعهم د�خل مربع باللون �لأحمر كما بال�صكل �ملرفق .
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   07 / 02 / 2011م �ملودعة حتت رقم :152831     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ص��م: �نهوي بي بي �صي �يه بيوكميكل كو ، ليمتد .
وعنو�نه : منرب 73 ، د�كينج رود ، بينجبو ، �نهوي – �ل�صني 

، �صرت�ت  وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: حم�ص �صرتيك لغايات �صناعية ، حم�ص �صرتيك 
 ، �صناعية  لغايات  ديا�صتاز   ، �صناعية  لغايات  ن�صا   ، �صناعية  لغايات  غلكوز   ، �لبلنك  حام�ص   ، �ل�صوديوم 

كيماويات �صناعية ، مو�د كيميائية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية .
�لو�ق�عة بالفئة: 1

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينيةGRENG  كتبت باللون �لأبي�ص على خلفية  متثل �صكل �أر�ص 
باللون �لأخ�صر و�لأ�صفر و�لأحمر و�أعالها ر�صمة باللون �لأبي�ص على �صكل �صم�ص ولها خلفية  متثل �ل�صماء 

باللون �لأزرق د�خل �صكل هند�صي �صد��صي كما بال�صكل �ملرفق      
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   09 / 02 / 2011م �ملودعة حتت رقم :152954     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ص��م: زوهاي �صني تكنولوجي كو.ليمتد.
وعنو�نه : 3/�ف، بيلدينج 1 ، منرب 63 ، منجزوبي رود ، زياجنزو دي�صرتكت ، زوهاي ، جو�جنادوجن 519075 

– �ل�صني
�أجهزة  مع  ت�صتخدم  طابعات   ، باحلا�صوب  ملحقة  �أج��ه��زة  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�حلا�صوب ، بطاقات ذكية ، �ل��د�ر�ت �ملتكاملة )�صر�ئح �إلكرتونية ل�صنع بطاقات �ل��د�ر�ت �ملتكاملة ( رقائق ) 
�صر�ئح �لطابعات( ، �أقر��ص مغناطي�صية ، �أقر��ص ب�صرية ، �آلآت ت�صوير ) �آلت ن�صخ �ل�صور ( معاجلات كلمات 

، �آلآت ن�صخ كهربائية . 
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية SAILNER كتبت باللون �لأ�صود كما بال�صكل �ملرفق .                                             
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   22 / 09 / 2010م �ملودعة حتت رقم :147328      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: جياجن�صو ز�و�صينج بلدينج مرتيال كو ليمتد
وعنو�نه : منرب 18-28 توجنزياجن  رود ، تك�صني كنرتى ، تك�صني �صيتى ، جياجن�صو بروفين�ص ، �ل�صني

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: مو�د غري مو�صلة لالحتفاظ باحلر�رة، مركبات ملنع �لإ�صعاع 
�حل��ر�ري ، مركبات ملنع �لإ�صعاع �حل��ر�ري ، مركب للغاليات ملنع �لإ�صعاع �حل��ر�ري ، مو�د تبطني مطاطية 
 ، �و منزلية  �أ�صرطة ل�صقة بخالف �لقرطا�صية ولي�صت لغايات طبية   ، ، مو�د عازلة لل�صوت  �أو بال�صتيكية 

مركبات كيمائية لإ�صالح  فتحات �لت�صرب ، �صمغ خام �أو معالج جزئيا ، مو�د ل�صد �ل�صقوق 
�لو�ق�عة بالفئة: 17

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية WINCELL كتبت ب�صكل مميز بحيث كتب �حلرف �لالتيني 
W  له �متد�د على �صكل قو�ص  يعلو �حلروف �لالتينية INC  و�جلميع باللون �لأ�صود كما بال�صكل �ملرفق 

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   01 / 12 / 2010م �ملودعة حتت رقم :150079      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: تاتا �صنزليمتد    
وعنو�نه : بومباي هاو�ص ، 24 هومي مودي �صرتيت ، مومباي ، 001  400  �لهند  

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ل�صاي. 
�لو�ق�عة بالفئة: 30

م�صتطيل  د�خ��ل  �لأبي�ص  باللون  TATA TEAكتبت  �لالتينية   �لكلمات  عن  عبارة  �لعالمة:  و�صف 
باللون �لأخ�صر �لد�كن حمدد من �أعلى ومن �أ�صفل بخط باللون �لأخ�صر �لفاحت وخلف كلمة TEA ر�صمة 
لثالث �أور�ق من ورق �ل�صاي باللون �لأخ�صر وخلف �مل�صتطيل ر�صمة لل�صم�ص و��صعتها باللون �لأ�صفر و�أ�صفل 
�مل�صتطيل �لكلمة �لالتينية premium  كتبت  ب�صكل مميز باللون �لأ�صفر وجميعهم د�خل مربع باللون 

�لأحمر كما بال�صكل �ملرفق .
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   02 / 11 / 2010م �ملودعة حتت رقم :148983      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: كيه جي �نرتنا�صيونال �ص م ح   
وعنو�نه : �ص.ب 17122 جبل علي  ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: حمامل كريات وحمامل دحروجية 
�لو�ق�عة بالفئة: 07

و�صف �لعالمة: عبارة عن �حلروف و�لرقم �لالتيني  p2p كتبت  باللون �لأحمر د�خل دو�ئر باللون �لأبي�ص 
يوجد ر�صم على �صكل خط منحي باللون �لأبي�ص �أ�صفل و�علي �لدو�ئر و�أ�صفل منها كتبت �لكلمات �لالتينية  
يوجد  �ملربع  و�علي  �لر�صا�صي  باللون  مربع  د�خ��ل  و�جلميع  �لأحمر  باللون    Power 2 Perform

خطوط باللون �لأحمر و�لر�صا�صي يعلوها �للون جزء باللون �لأحمر ويتخذ  �صكل ن�صف د�ئري  
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   09 / 02 / 2011م �ملودعة حتت رقم :152951     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ص��م: زوهاي �صني تكنولوجي كو.ليمتد.
وعنو�نه : 3/�ف، بيلدينج 1 ، منرب 63 ، منجزوبي رود ، زياجنزو دي�صرتكت ، زوهاي ، جو�جنادوجن 519075 

– �ل�صني
�أجهزة  مع  ت�صتخدم  طابعات   ، باحلا�صوب  ملحقة  �أج��ه��زة  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�حلا�صوب ، بطاقات ذكية ، �ل��د�ر�ت �ملتكاملة )�صر�ئح �إلكرتونية ل�صنع بطاقات �ل��د�ر�ت �ملتكاملة ( رقائق ) 
�صر�ئح �لطابعات( ، �أقر��ص مغناطي�صية ، �أقر��ص ب�صرية ، �آلآت ت�صوير ) �آلت ن�صخ �ل�صور ( معاجلات كلمات 

، �آلآت ن�صخ كهربائية . 
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية Pantum كتبت باللون �لرمادي �لفاحت و�أ�صفله ثالثة خطوط 
مائلة باللون �لأحمر و�لأ�صفر و�لأزرق كما بال�صكل �ملرفق .

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   09 / 02 / 2011م �ملودعة حتت رقم :152955     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ص��م: زوهاي �صني تكنولوجي كو.ليمتد.
وعنو�نه : 3/�ف، بيلدينج 1 ، منرب 63 ، منجزوبي رود ، زياجنزو دي�صرتكت ، زوهاي ، جو�جنادوجن 519075 

– �ل�صني
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أ�صرطة حتبري ، �أ�صرطة حتبري لطابعات �حلا�صوب ، �لورق ، 
ورق ن�صخ )قرطا�صية ( ، ورق طباعه، �صفائح من �لورق )قرطا�صية ( ، ورق لآلآت �لت�صجيل ، حرب ، �صفائح 

حتبري للنا�صخات ، �صفائح حتبري لآلآت ن�صخ �لوثائق 
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية SAILNER كتبت باللون �لأ�صود كما بال�صكل �ملرفق .                                             
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   04 / 10 / 2010م �ملودعة حتت رقم :147803      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: نينجبو جيجي  تولز كو ،  ليمتد
وعنو�نه : زوياجن�صى �ند�صرتيال زون ، زينجهاي دي�صرتيكيت ، نينجبو  زياينج – �ل�صني 

، علب  ل��الأدو�ت  ، �صناديق معدنية فارغة  �ملنتجات: �صناديق معدنية   / �لب�صائع / �خلدمات  لتمييز  وذلك 
 ، ، خز�نات معدنية   نفي�صة  معادن غري  �صناديق من   ، للتعبئة  ، حاويات معدنية  ل���الأدو�ت  فارغة   معدنية 

حاويات معدنية ) للتخزين و�لنقل ( مو��صري معدنية ، علب حفظ ،  �ملعادن �لعري�صة 
�لو�ق�عة بالفئة: 6

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   FIXMAN كتبت باللون �لأ�صود وب�صكل مميز 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   01 / 12 / 2010م �ملودعة حتت رقم :150080      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �ل�صيد / �إ�صماعيل باتري فيتيل  
وعنو�نه : �ص ب 4293 �لدوحة – قطر 

من  �مل�صنوعة  و�ملنتجات  منها  خليط  وكل  �لنفي�صة  �ملعادن  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
معادن نفي�صة �أو �ملطلية بها غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�ص �لوقت 

و�أدو�ت �لوقت �لدقيقة  ، �ل�صاعات ، و�أجزئها  وقطع غيارها ،  و�لإك�ص�صو�ر�ت �خلا�صة بها 
�لو�ق�عة بالفئة: 14

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   PEARL  كتبت ب�صكل مميز باللون �لأبي�ص يعلوه �حلرف 
باللون  ي��وج��د  بع�ص �خل��ط��وط  وب��د�خ��ل �حل��رف  �لأب��ي�����ص  وبخط مميز وكبري  باللون  P  كتب  �لالتيني 

�لأ�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   23 / 11 / 2010م �ملودعة حتت رقم :149787      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ننجبو بوليناتا �إلكرتونيك�ص كو،. ليمتد   
وعنو�نه : لوجنزجن ، فيلج ، �وزياجن تاون ، �إنزو دي�صرتيكت ، ننجبو زيجياجن ، �ل�صني .

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: كبائن ملكرب�ت �ل�صوت ، ميكروفونات ، مكرب�ت �صوت ، قارنات 
�صوتية ، م�صجالت �صغرية �حلجم ، �أبو�ق للمكرب�ت �ل�صوتية ، �أجهزة نقل �ل�صوت ، مو�د �مل�صادر �لرئي�صية 

للتيار �لكهربائي )�أ�صالك وكابالت( ، حمولت )كهربائية( ، خافتات ) منظمات ( لل�صوء كهربائية .
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية Polinata  كتبت باللون �لأ�صود كما بال�صكل �ملرفق  
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   09 / 02 / 2011م �ملودعة حتت رقم :152952     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ص��م: زوهاي �صني تكنولوجي كو.ليمتد.
وعنو�نه : 3/�ف، بيلدينج 1 ، منرب 63 ، منجزوبي رود ، زياجنزو دي�صرتكت ، زوهاي ، جو�جنادوجن 519075 

– �ل�صني
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أ�صرطة حتبري ، �أ�صرطة حتبري لطابعات �حلا�صوب ، �لورق ، 
ورق ن�صخ )قرطا�صية ( ، ورق طباعه، �صفائح من �لورق )قرطا�صية ( ، ورق لآلآت �لت�صجيل ، حرب ، �صفائح 

حتبري للنا�صخات ، �صفائح حتبري لآلآت ن�صخ �لوثائق 
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية Pantum كتبت باللون �لرمادي �لفاحت و�أ�صفله ثالثة خطوط 
مائلة باللون �لأحمر و�لأ�صفر و�لأزرق كما بال�صكل �ملرفق .

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم :153695     بتاريخ :01 / 03 / 2011م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ص��م: تيبيا كو �ل تي دي                                     
وعنو�نه : 52 �صوز يانان رود �صاجنهاي ، �ك�صنيجاجن ، �ل�صني

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: حمولت ) كهرباء ( ، مفاعل كهربائية  ، حمولت �جهزة �لقيا�ص ، كابالت 
�لد�ئرة  قطع  مفتاح   ( �ل��د�ئ��رة  قاطع  متكاملة،  لوحدة  فرعية  حمطة   ، كهربائية  مفاتيح   ، كهربائية  ��صالك   ، كهربائية 
�لكهربائية(،  مرحالت كهربائية ، �لرتكيبات �لكهربائية للتحكم عن بعد يف �لعمليات �ل�صناعية ، جهاز �توماتيكى للتعديل 
، علب �لتوزيع ) �لكهرباء ( ، خز�ن �لتوزيع �لكهرباء ، موزع ملحطة �لقدرة عالية �لفولتية ل�صامد �لنفجار ، حمولت �لتيار 
،  مو�صالت لال�صالك ) �لكهرباء ( ، �لو�ح توزيع) �لكهرباء ( ، منظم �لفولتية ، تيار كمى للكابالت �لكهربائية  ، مقومات 
عك�صية ) كهرباء ( مو�صالت للخطوط �لكهربائية ، مو�صالت كهربائية ، لوحة �ملفاتيح عالية ومنخف�صة �لفولتية ��صالك 
مغناط�صية ، خيط تعريف �ل�صالك �لكهربائية ،�ل�صالك �لكهربائية �ملغلفة ،  ��صالك تلغر�ف ، ��صالك نحا�ص عازلة ، ��صالك 
�لهاتف ،مفتاح ت�صغيل �لكابالت للمحركات ،   كابالت متحدة �ملحور ، �طر�ف نهاية )�لكهرباء( ، غالف للكابالت �لكهربائية ،   
�ل�صالك �ملغلفة �لتى ت�صتخدم فى �جهزة �لتدفئة �لكهربائية  ، مو��صري ��صالك كهربائية ، مو�صالت ، �جهزة تنظيم �لكهرباء، 
خمف�صات كهربائية ، �نابيب كهربائية ، ، تو�صيالت كهربائية ، لوحات �ملفاتيح ، لوحات مر�قبة ) كهرباء ( جم�صات كهربائية  

، مزود�ت طاقة ذ�ت فولتية م�صتقرة . �لو�ق�عة بالفئة: 9
و�صف �لعالمة: عبارة عن TBEA   بحروف لتينية كتب باللون �ل�صود 

 �ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   04 / 10 / 2010م �ملودعة حتت رقم :147804      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: نينجبو جيجي  تولز كو ،  ليمتد
وعنو�نه : زوياجن�صى �ند�صرتيال زون ، زينجهاي دي�صرتيكيت ، نينجبو  زياينج – �ل�صني 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: عدد �حلد�ئق ) تد�ر باليد(،  منا�صري ) عدد يدوية ( ، مفاتيح 
ربط ) عدد يدوية ( ، قو�لب ت�صكيل ) عدد يدوية ( ،عدد يدوية (تد�ر باليد ( ، مثاقب ) عدد يدوية ( ، مالقط 

، عدد ك�صط ) عدد يدوية ( ، �أحزمة للعدد ) حامالت ( ،  �صكاكني للتقليم 
�لو�ق�عة بالفئة: 8

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   FIXMAN كتبت باللون �لأ�صود وب�صكل مميز 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   31 / 01 / 2011م �ملودعة حتت رقم :152443     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ص��م: ��صبي�صيالتي رو�صتور�نت�ص ) بي ( �ل تي دي
وعنو�نه : هاري �وم ت�صامربيز ، 3 & 4 فلور، بي / 16 ، فري� �ندي�صرتيال ��صتات ، �وف نيو لينك رود ، �ندهري 

)وي�صت( مومباي – 053 400  مهار�صرت� ،�لهند.
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات توفري �لأطعمة و�مل�صروبات ، خدمات �لإيو�ء �ملوؤقت ، 

�ملقاهي ، �لفنادق ، خدمات �صالة �لكوكتيل ، �ملطاعم ومطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة .
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية KUMIN كتبت باللون �لأ�صود كما بال�صكل �ملرفق  
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   23 / 11 / 2010م �ملودعة حتت رقم :149788      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: بي تي ملتي جرمينجايا    
وعنو�نه : جيه �ي . كرو�جن منرب 1 ، باندوجن ، �أندوني�صيا .

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: مالب�ص خارجية ، مالب�ص د�خلية ، مالب�ص للرجال  و�لن�صاء 
و�لأطفال و�لر�صع ، �أحذية و�صنادل ، جو�رب ق�صرية ، �أحزمة ، قبعة ، ربطة عنق .

�لو�ق�عة بالفئة: 25
CDL كتبت باللون �لأبي�ص وحمددة بخط باللون �لأ�صود  و�صف �لعالمة: عبارة عن �حلروف �لالتينية 

كما بال�صكل �ملرفق   
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   09 / 02 / 2011م �ملودعة حتت رقم :152953     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ص��م: زوهاي �صني تكنولوجي كو.ليمتد.
وعنو�نه : 3/�ف، بيلدينج 1 ، منرب 63 ، منجزوبي رود ، زياجنزو دي�صرتكت ، زوهاي ، جو�جنادوجن 519075 

– �ل�صني
�لت�صوير ومعاجلة  و�آلآت  للطابعات   �ملنتجات: مالأ خر�طي�ص �حلرب   / �لب�صائع / �خلدمات  لتمييز  وذلك 
�لكلمات ، مالأ خر�طي�ص �لتونر)م�صحوق �حلرب( للطابعات و�آلآت �لت�صوير ومعاجلة �لكلمات ، حرب للطابعات 
 ، �لكلمات  ومعاجلة  �لت�صوير  و�آلآت  للطابعات  �حل��رب(  ،تونر)م�صحوق  �لكلمات  ومعاجلة  �لت�صوير  و�آلآت 
خر�طي�ص للحرب �ملتطاير ) �لنافث( ، خر�طي�ص م�صحوق �حلرب ، �أحبار �لطباعة ، �أحبار �لن�صخ ، حرب خا�ص 

بالطباعة ، �أ�صباغ )مو�د ملونة وتدرجاتها لالإ�صتخد�م يف �صناعه فنون �جلر�فيك ( ، حرب �ملطبوعات
�لو�ق�عة بالفئة: 2

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية SAILNER كتبت باللون �لأ�صود كما بال�صكل �ملرفق .                                             
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   09 / 03 / 2011م �ملودعة حتت رقم :154012      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: تاجن�صان هويد� �صري�ميك جروب كو، �ل تي دي
، تاجن �صان �صيتي ، هي باي  ، فينج نان دي�صرتيكت  وعنو�نه : مي ت�صاجن �صني، �صي ،و�جن جي جو�جن تاون 

بروفين�ص ، جمهورية �ل�صني �ل�صعبية 
تزويد  ل��و�زم   ، ��صتحمام  �أحو��ص   ، ومن�صاآت �صحية  �أجهزة  �ملنتجات:   / / �خلدمات  �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�أدو�ت �صحية ( ، مر�حي�ص )دور�ت مياه ( ، معد�ت  �أج��ز�ء من  �ل�صاخن ، مغا�صل لليدين )  �حلمام بالهو�ء 
للحمام ، مر�حي�ص متنقله ، من�صاآت للحمام ، من�صاآت رح�ص باملاء، �صفاطات ، حمامات �لد�ص ، مقاعد تو�ليت 
، �أحو��ص تو�ليت ، مغا�صل لليدين ) �أجز�ء من �أدو�ت �صحية ، �صمامات �لتحكم يف م�صتوى �خلز�نات ، حنفيات 

رئي�صية للمطافئ .
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية HUIDA كتبت باللون �ل�صود كما بال�صكل �ملرفق  
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   28 / 10 / 2010م �ملودعة حتت رقم :148694      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: ونزو كاجنيو �لكرتيكال ، كو.، ليمتد
وعنو�نه:منرب 136 – 138 ، زجنو�جن روود ، زجنو�جن �ند�صرتيال زون ، ليو�صي ، يوكينج ، زيجاجن ، �ل�صني .

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: حمولت كهربائية ، مو�صالت ، مفاتيح كهربائية ، مفاتيح 
قطع �لد�ر�ت �لكهربائية ، مرحالت كهربائية ، قو�ب�ص وماآخذ و�أدو�ت تو�صيل �أخرى ) و�صالت  كهربائية ( 
، �صناديق توزيع ) كهربائية ( ، �أجهزة تثبيت وتزويد �لقوة �لفلطية ، م�صهر�ت ) كهربائية ( ، مو�د �مل�صادر 

�لرئي�صية للتيار �لكهربائي ) �أ�صالك وكبالت ( ، �أدو�ت ز�قية من �لتغري �ملفاجئ يف �لفلطية ، مكثفات .
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية             باللون �لأ�صود 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778
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خالل ندوة حوارية ا�صت�صافها معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب

مفكرون م�ضريون يوؤكدون اأن الإخوان امل�ضلمني ي�ضعون اإىل تفكيك الدولة امل�ضرية
• عبدالرحيم : املثقفون امل�ضريون يواجهون عوا�ضف اإخوانية عاتية تريد اقتالع العدالة ل�ضالح جماعتهم

• م�ضطفى بكري: الإخوان امل�ضلمني اأ�ضبحوا خطرا على الإ�ضالم ذاته 
• بعد و�ضولهم للحكم انقلبوا على كافة ال�ضعارات التي رفعوها ل�ضنوات طويلة

�ضيوف معر�ش اأبوظبي للكتاب 
يزورون الأطفال مر�ضى ال�ضكري 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  معر�ص  �صيوف  و�ل�صعر�ء  و�لرو�ئيني  �لكتاب  من  جمموعة  قام 

�ل�صيخ  �ل�صكري مبدينة  �مل�صابني مبر�ص  �لأطفال  بزيارة  للكتاب  �لدويل 
خليفة �لطبية يف �أبوظبي.

�أبوظبي  بها هيئة  تلتزم  �لتي  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  �إط��ار  �ل��زي��ارة يف  وتاأتي 
لل�صياحة و�لثقافة وبالتعاون مع �ملوؤ�ص�صات �ملجتمعية �ملختلفة.

وقال خالد هادي مدير قطاع �لت�صويق و�لت�صال يف هيئة �أبوظبي لل�صياحة 
و�لثقافة تقوم �لهيئة �صمن بر�جمها للم�صوؤولية �لجتماعية مبد ج�صور 
�لتو��صل و�لتعاون مع خمتلف �جلهات �لتي ت�صاركها �لروؤية و�لطموح نحو 
�مل�صاهمة �لفعالة يف خدمة �ملجتمع �ملحلي و�ل�صر�ئح �لتي ت�صتحق �لهتمام 
و�لرعاية و�لدعم �ملعنوي ويعترب �لأطفال �مل�صابون بال�صكري �إحدى هذه 
�ملجتمع  �إليها خا�صة من قبل نخبة  �لنتباه  �إىل لفت  �لتي حتتاج  �لفئات 
من مثقفني وم�صاهري وناأمل من خالل هذه �ملبادرة منحهم حلظات من 

�لبهجة و�لفرح ورفع �صيء من معاناتهم .
�ل�صماء  �ل��غ��دد  �صعبة  رئي�ص  ب��رك��ة  ب��ن  �ل��دك��ت��ور حم��م��ود  ق��ال  م��ن جهته 
و�ل�صكري يف مدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية ي�صعدنا �لتعاون مع كافة �جلهات 
باأمر��ص خطرة وخا�صة �لأطفال  �ملجتمعية لتخفيف �ملعاناة عن �ملر�صى 
مع  ت��و�وؤم��ا  �أك���ر  جتعلهم  جمتمعية  رع��اي��ة  �إىل  يحتاجون  �ل��ذي��ن  منهم 

�ملر�ص ويف نف�ص �لوقت ت�صعرهم �أنهم جزء من �ملجتمع .
�صم �لوفد كال من �ل�صاعر و�لت�صكيلي �لإمار�تي حممد �ملزروعي و�ل�صاعر 
و�لكاتبة  �ل�صيدي  فاطمة  �لعمانية  و�لناقدة  �مل��ح��رزي  حممد  �ل�صعودي 
�لتطوعية  �لأع��م��ال  يف  �لنا�صطة  ع��و�د  وح��ن��ان  عمان  م��ن  �ملغيزوي  رحمة 

�ملجتمعية.
�لر�بعة  ب��ني  �أع��م��اره��م  ت��ر�وح��ت  �ل��ذي��ن  ب��الأط��ف��ال  �ملثقفني  وف��د  و�لتقى 
و�ل��ث��ان��ي��ة ع�����ص��رة م��ن �ل��ع��م��ر يف م��رك��ز �أم���ر�����ص �ل�����ص��ك��ري وق���ام ك��ل منهم 
باحلديث عن جتربته يف �لكتابة و�حلياة وقدمو� ن�صائح لالأطفال وذويهم 
��صتمع  كما  و�ملعرفة  لالطالع  ممتعة  �أد�ة  باعتبارها  بالقر�ءة  لالهتمام 
و�أحالمهم  �مل��ر���ص  م��ع  تعاملهم  كيفية  ع��ن  �لأط��ف��ال  حديث  �إىل  �لكتاب 
�ملقدمة  و�لرعاية  �لطبية  �خلدمات  على  �أي�صا  �لوفد  و�طلع  وتطلعاتهم 

لالأطفال من �مل�صت�صفي.
و�أهدى �لوفد جمموعات من �إ�صد�ر�ت �لهيئة �إىل �لأطفال �ملر�صى ت�صم 

ثمانية كتب متنوعة موجهة للطفل مع هد�يا تذكارية.

•• اأبوظبي-وام:

حذر عدد من �ملفكرين �مل�صريني من �أن جماعة �لخو�ن 
�مل�صلمني ت�صعى �إىل تفكيك �لدولة �مل�صرية .. م�صريين 
�ملنفلت  �لمني  و�لو�صع  �ملنهار  �لقت�صادي  �لو�صع  �إىل 

و�نهيار�ت �جتماعية.
و�صدد �ملفكرون �مل�صريون خالل ندوة حو�رية ��صت�صافها 
�ملقام  ل��ل��ك��ت��اب  �ل����دويل  �أب��وظ��ب��ي  �أم�����ص �لول م��ع��ر���ص 
زمن  �أن  على  للمعار�ص  �ل��دويل  �أبوظبي  مبركز  حاليا 
�لتدخالت يف �أي دولة عربية قد �نتهى و�أن من يحاول 

�لعتد�ء على �لدولة �لوطنية �صينتهي �إىل �لزو�ل.
وناق�صت �لندوة �حلو�رية كتاب لل�صيد عبد�لرحيم علي 
�صدر  �ل��ذي  �لقاهرة  يف  للبحوث  �لعربي  �مل��رك��ز  مدير 
موؤخر� بعنو�ن �لطريق �إىل �لحتادية .. �مللفات �ل�صرية 

لالإخو�ن.
ب�صحيفة  �لكاتب  يا�صني  �ل�صيد  �لدكتور  �ل��ن��دوة  و�أد�ر 
�لأهر�م مب�صاركة م�صطفى بكري رئي�ص حترير �صحيفة 
�ملحرو�صة  زهر�ن مدير مركز  وفريد  �مل�صرية  �لأ�صبوع 

للمعلوما.
�ل�صيد  �إن  ي��ا���ص��ني  �ل��دك��ت��ور  ق���ال  ت��ق��دمي��ه  ب���د�ي���ة  ويف 
وموؤ�ص�ص  �مل��ع��روف  و�لكاتب  �لباحث  علي  عبد�لرحيم 
�ملركز �لعربي للبحوث و�ملتخ�ص�ص ويف در��صات �ل�صالم 
�ل�صيا�صي قد كر�ص �صنو�ت طويلة ما بني �لبحث �لعلمي 
�ل�صيا�صي من فرتة طويلة  �ل�صالمي  �جلاد يف حركات 

قبل �ن تندلع ثورة 25 يناير �ملجيدة يف م�صر.
و�أو�صح �أن كتبه �ملتعدده متيزت بت�صريح �لفكر �ملتطرف 
للمنهج  �لبد�عي  بالتطبيق  �مل�صلمني  �لخو�ن  جلماعة 
�ل�صيد عبد�لرحيم  �ن  .. م�صري� �ىل  �لنقدي  �لتاريخي 
قد ك�صف من خالل در��صاته �ملتعددة �ن جماعة �لخو�ن 
�ل�صا�صية  م��رج��ع��ي��ت��ه��ا  �مل��ا���ص��ي  م���ن  ج��ع��ل��ت  �مل�����ص��ل��م��ني 
و����ص��ت��م��دت م��و�ق��ف��ه��ا م��ن �مل���د�ر����ص �مل��ت�����ص��ددة يف �لفقة 

�ل�صالمي �لقدمي.
و�أكد �ل�صيد يا�صني �ن �لكتاب �عتمد على قر�ءة معمقة 
للخطة  دقيقا  و�صفا  ويقدم  و�خلفايا  �ل���ص��ر�ر  لك�صف 
هو  �ل���ص��الم  �صعارهم  ف�صل  وكيف  ل��الخ��و�ن  �ل�صيا�صية 
�حلل ف�صال ذريعا وكيف �ملوؤلف �لوثيقة حتى ��صتخال�ص 

�لدللت وربطها كما فعل تاريخيا.
�ننا  بالقول  �ل��ن��دوة  علي  عبد�لرحيم  �ل�صيد  و��صتهل 
و�صول  فبعد  منر مبرحلة ح�صا�صة ومبنتهى �خلطورة 
تخبطا  ن�صهد  �ل�صلطة يف م�صر  �ىل  �مل�صلمني  �لخ��و�ن 
يف �لد�رة وعدم �خلربة و�نهيار�ت �جتماعية على خلفية 
�لعمل  من  عاما   80 من  �ك��ر  بعد  لل�صلطة  و�صولهم 

�ل�صيا�صي د�خل م�صر.
�لذي  �لكتاب  �ق�صام  ذلك عن  بعد  وحت��دث عبد�لرحيم 
وي�صم  �ملتو�صطة  �لقطع  م��ن  �صفحات   510 يف  يقع 
�ل�صيا�صية  �لنتهازية  تاريخ  يتناول  �لول  �أب��و�ب  ثالثة 
بدء�  �ل�صابقني  م�صر  ق���ادة  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  ل���الإخ���و�ن 
�أحمد فوؤ�د و�نتهاء بالتعامل مع  من �لتعامل مع �مللك 

ح�صني مبارك مرور� بامللك فاروق وجمال عبد �لنا�صر 
و�أنور �ل�صاد�ت.

�مللفات  على  �ل�صوء  ي�صلط  �لثاين  �لباب  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
�ل�����ص��ري��ة ل���الإخ���و�ن و�أه��م��ه��ا م��ل��ف �ل��ع��ن��ف م��ن��ذ مقتل 
�لقا�صي �خلزند�ر ومرور� مبقتل �لنقر��صي وحماولت 
 .. �لع�صكرية  �لفنية  حادث  و�ل�صاد�ت  �لنا�صر  عبد  قتل 
كما يتناول ملفات �لتنظيم �لدويل و�لتمويل و�لعالقات 

مع �لأمريكان.
وي���ع���ر����ص �ل���ب���اب �ل���ث���ال���ث مل���وق���ف دول�����ة �لإخ��������و�ن من 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة و�مل������ر�أة و�لأق����ب����اط وم���رت���ك���ز�ت �لفكر 

�لإخو�ين فكر �صيد قطب.
و�أو����ص���ح ع��ب��د�ل��رح��ي��م �ن �لن��ت��ه��ازي��ة ج���اءت يف �لكتاب 
وعالقاتها  �مل�صلمني  �لخ���و�ن  جماعة  لقيام  كتو�صيف 
وكيف منت هذه �لعالقات منذ �لعهد �مللكي حتى ثورة 

يوليو و�لرئي�ص �ل�صاد�ت ثم عهد ح�صني مبارك.
و�أ�صار �ىل �أن �لكتاب ي�صتعر�ص كيف ��صتطاعت �جلماعة 
��صتطاعت �ن �لنق�صا�ص  �لتاريخية حتى  �ملر�حل  عرب 

على �ل�صلطة.
�لعقود  م��دى  على  عملت  �لخ����و�ن  جماعة  �إىل  ول��ف��ت 
وقوي  وح��ي��د  كتنظيم  نف�صها  جت��ه��ز  �ن  ع��ل��ى  �مل��ا���ص��ي 
وجاهز لن ي�صبح �لبديل �جلاهز ل�صتالم �ل�صلطة حتى 

قام �ل�صباب بالثورة وقفزت و��صتولت عليها.
و����ص��ت��ع��ر���ص �مل��وؤل��ف �ق�����ص��ام �ل��ك��ت��اب �لخ����رى و�لخ���رى 
و�لتي تت�صمن ممار�صتهم للعنف منذ عهد �لعهد �مللكي 

��صافة �ىل عالقتهم بالوليات �ملتحدة �لمريكية.
جانب  �ىل  وث��ي��ق��ة   160 ي��ق��دم  �ل��ك��ت��اب  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
 20 م��ن  قيادتهم لك��ر  م��ع  �جريتها  �ل��ت��ي  �مل��ق��اب��الت 
�لرئي�صني يف  �صاعة ف�صال عن ما كتبه بع�ص �لع�صاء 

�جلماعة بعد جتربة د�مت �كر من 40 �صنة.
وت��وق��ع �مل��وؤل��ف �أن �مل��ح��اك��م��ات �ل��ع��ادل��ة ق��ادم��ة و�ن هذ� 
من  �مل�صري  �ل�صعب  يعنيه  ما  ظل  يف  زو�ل  �ىل  �لنظام 

قمع و�صحل وفقر وغريها من �ملمار�صات.
وحت����دث ع��ب��د�ل��رح��ي��م ع���ن �لن���ه���ي���ار �حل�����ادث �لن يف 
و�ل�صيطرة  �ل�صتيالء  وحم��اول��ة  و�ل�صيا�صة  �لقت�صاد 
�مل�صري  �جلي�ص  وه��دم  للدولة  �لرئي�صة  �لع��م��دة  على 

وجهاز �ملخابر�ت وهدم �من �لدولة حتت حجج كثرية.
و�صدد على �أن كل �ملثقفني يف م�صر هم �لن يف مو�جهة 
م�صر  يف  �لعد�لة  �قتالع  تريد  عاتية  �خو�نية  عو��صف 
م�صر  حت��ك��م  �ل��ت��ي  �مل�صلمني  �لخ����و�ن  ج��م��اع��ة  ل�صالح 

�لن.
وح����ول ر�ب���ط���ة �لخ�����و�ن �مل�����ص��ل��م��ني يف �خل�����ارج ق���ال �ن 
ن�صطاء من  �خل��ارج ت�صم  �مل�صريني يف  �لإخ���و�ن  ر�بطة 
�أع�صاء �جلماعة �مل�صريني يف �خلارج ويقود ذلك �لق�صم 
تنظيميا د�خل مكتب �لإر�صاد حممود عزت �أما �لتنظيم 
مر�صد�  باعتباره  �صخ�صيا  �لعام  �ملر�صد  فيقوده  �لدويل 
�لقب�ص  �ل��ذي مت  �ن  �ىل  .. م�صري�  ككل  للتنظيم  عاما 

عليهم يف �لمار�ت ينتمون لهذ� �لتنظيم.
وب��ع��د ذل���ك �ك���د ف��ري��د زه����ر�ن �أن م��و���ص��وع �ل��ك��ت��اب هو 

�ملتعددة  �مل��و���ص��وع��ات  �ه���م  م��ن  ي��ع��د  �مل�صلمني  �لخ����و�ن 
�جلو�نب .. وقال �ننا نعي�ص حلظة فارقة لي�ص يف م�صر 
له  �ملوؤلف  �ن  �ىل  .. م�صري�  �لعربي  �لعامل  بل يف  فقط 
وذلك  �مل�صلمني  �لخ����و�ن  ل��و�ق��ع  نقدية  تقييمة  ن��ظ��رة 
بناء على وثائق ومقابالت وبالتايل فهو ليعر�ص فقط 
�ل�صيا�صية بل كتب ب�صكل علمي حيادي  مل�صرية �لخو�ن 

معريف .
و��صاف زهر�ن �أن �لكتاب يتحدث عن حتالفات �لخو�ن 
وحر�صهم  �نتهازيتهم  على  �ل�صوء  وي�صلط  �مل�صلمني 
��صتخد�م �لخرين للو�صول عرب مر�حل خمتلفة  على 
لهد�فهم �و �صل�صلة من �لتحالفات مع خمتلف �لقوى.

كثري�  خ�صرو�  ق��د  حاليا  �مل�صلمني  �لخ���ون  �ن  و�و���ص��ح 
�نتخابات  خ�صرو�  فقد  �لنقابات  �مل�صتوى  وعلى  �صعبيا 

�حتاد �لطلبة و�ل�صحافة و�لبيطريني و�ل�صيادلة.
لي�ص  تغلغلهم  ثمن  ندفع  نحن  ق��ال  حديثه  ختام  ويف 
�لتغلعل  وه��ذ�  �لعربية  �لبالد  كل  بل يف  فقط يف م�صر 
�لذي مت على مدى ع�صر�ت �ل�صنو�ت لن يق�صى عليه يف 

فرتة ق�صرية بل يحتاج �ىل بع�ص �لوقت.
بكري  م�صطفى  ��صاد  �ل��ن��دوة  يف  م�صاركته  م�صتهل  ويف 
�لنائب �مل�صري �ل�صابق ورئي�ص حترير �صحيفة �ل�صبوع 

مبو�قف �لمار�ت �لتاريخية جتاه م�صر.
و�أعرب بكري عن �صكره وتقديره �ىل �بناء دولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة برئا�صة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل و�ىل روح حكيم 
نهيان طيب  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  �لر�حل  �لعرب 

�هلل ثر�ه .
وقال ل �أحد ي�صتطع باأي حال من �لح��و�ل �ن يتجاوز 
�لمار�تية  �مل�����ص��ري��ة  للعالقة  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل�صجل  ه���ذ� 
وهي عالقة بنيت على ��ص�ص �صحيحة تاريخية قو�مها 
هي  وذ�ك  ه��ذ�  قبل  ولكن  �مل�صرتكة  �مل�صالح  بال�صا�ص 

رو�بط �لدم �لتي تربط �بناء �لمة �لعربية جمعيا.
ز�يد رحمه �هلل عندما  �ل�صيخ  له  �ملغفور  ونوه مبو�قف 
قال يف حرب �كتوبر 1973 �لنفط �لعربي لي�ص �غلى 
و�صوريا  مل�صر  �لم���ار�ت  خ��ز�ن��ة  �لعربي وفتح  �ل��دم  م��ن 
دعما للمجهود �حلربي و�قرت�ص من �لبنوك �لجنبية 

ل�صالح حرب �كتوبر. 
نق�صا يف  �ن هناك  له  قيل  �لرجل عندما  ه��ذ�  و����ص��اف 
�كتوبر  �ل��دم��اء للجرجى يف ح��رب  ت��ربع��ات  �ل��دم��اء يف 
�ر�صل طائرتني حمملتني بتربعات من �لدماء للجرحى 

يف �حلرب.
وقال ثقو� �ن كل م�صري يعرف دور �صعب �لمار�ت ودور 
رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ خليفة  �ل�صمو  �صاحب 
�لدولة حفظه �هلل و�صيوخ �لمار�ت ونحن ندرك متاما 
�لبدية  �لعالقات  و�ن  �صيف  �صحابة  هو  يجري  ما  �ن 
و�ل��ت��اري��خ��ي��ة وع��الق��ة �ل���دم ب��ني �لم�����ار�ت وم�����ص��ر هي 

عالقة تتجاوز �ي خالفات �صيا�صية عابرة .
�ليوم  �لكتاب �لذي نناق�صه  �ن  �لكتاب �كد بكري  وحول 
�ل�����ص��وء على  �ن��ه مل يلقي  �ل��ر�ه��ن��ة  �للحظة  ك��ت��اب  ه��و 

�لتاريخ ويغو�ص يف تفا�صيل فقط بل يقدم رو�صتة تف�صر 
كثري� من �لحد�ث �لتي منر بها هذه �ليام.

وحتدث بعد ذلك عن بد�ية عالقة �لخ��و�ن بالوليات 
�مل��ت��ح��دة وق���ال �ن��ه��ا ت�����ص��رب ب��ج��ذوره��ا بكثري ع��ن عام 
�صعد  �لدكتور  خالله  تو�صط  �ل��ذي  �لعام  وه��و   2003

�لدين �بر�هيم ملد ج�صور �لتو��صل بني �جلانبني.
و�ك���د ب��ك��ري �ن ك��اف��ة �ل�����ص��ع��ار�ت �ل��ت��ي رف��ع��ه��ا �لخ���و�ن 
و�ق�صد  �ملختلفة  �ل�صيا�صية  �لنظمة  ظ��ل  يف  �مل�صلمني 
و�صلو�  عندما  �ملعار�صة  خندق  يف  �لخ��و�ن  ك��ان  عندما 
�ىل �حلكم �نقلبو� �نقالبا جذريا على كل �ل�صعار�ت �لتي 

رفعت.
وق���ال يف ه��ذ� �جل��ان��ب �ن �لت��ف��اق �ل���ذي رع���اه �لرئي�ص 
�مل�����ص��ري حم��م��د م��ر���ص��ي ب��ني ح��م��ا���ص و����ص��ر�ئ��ي��ل �لعام 
�ملا�صي و�لذي يعترب �ملقاومة هي من �لعمال �لعد�ئية 
�لتي  �صعارتهم  عك�ص  يعملون  �لخ���و�ن  �ن  يعك�ص  ه��ذ� 

رفعوها قبل و�صولهم �حلكم.
كما حتدث م�صطفى بكري عن �ق�صاء �لخو�ن �مل�صلمني 
بعد و�صولهم لل�صلطة كل �لقوى �لتي دعمتهم .. وقال 
ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع��ن ���ص��ع��ار�ت �لخ����و�ن ق��ب��ل و�صولهم 
و�لدفاع  �لق�����ص��اء  ع���دم  �لخ���ر  �ح����رت�م  وه���ي  لل�صلطة 
�لنزيهه وجمموعة من  عن �لدميقر�طية و�لنتخابات 
لتطبيق  نا�صري  و�ن��ا  معهم  يدي  و�صعت  وقد  �لثو�بت 
هذ� �مل�صروع �لوطني بعد ذلك �ق�صو� على �لقوى حتى 

�لذين وقفو� معهم .
�لعالن  منها  ق�صايا  ع���دة  ع��ن  �أي�����ص��ا  ب��ك��ري  وحت���دث 
�لقو�نني  �صياغة  يف  �مل�صري  �لرئي�ص  ودور  �لد�صتوري 
دون  �ل�صلطات  ك��ل  مبقت�صاه  �ن��ت��ه��ك  و�ل��ت��ي  �ل��ف��ا���ص��دة 

��صتثناء.
�لمني  و�لو�صع  �نهيار  يف  �لقت�صادي  �لو�صع  �ن  وقال 
يف �نفالت و�خلطر لكرب هو �نه يجري تفكيك �لدولة 
�مل�صرية لي�ص حل�صاب ��صالح �و تطهري �لدولة �لوطنية 

بل حل�صاب �لخونة.
�تفقو� مع �من   2005 و�و�صح بكري �ن �لخ��و�ن عام 
ملبارك  يقل  �ل��ذي مل  �لوحيد  �لتيار  �ي�صا  وه��م  �لدولة 
�رحل .. م�صري� �ىل �ن �صروط �ل�صتبد�د �ل�صيا�صي �يام 
نر�ه  مما  بكثري  �ه��ون  مبارك  ح�صني  �ل�صابق  �لرئي�ص 

�لن.
ولفت �إىل �أن ت�صمنه هذ� �لكتاب باطروحاته �لتاريخية 
توؤكد �ن عقيدة �لخو�ن �مل�صلمني لي�صت مرتبطة بالمن 

�لقومي �مل�صري بل مرتبطة بعقيدتهم �خلا�صة.
على  خ��ط��ر�  ��صبحو�  �مل�صلمني  �لخ����و�ن  �أن  �إىل  ون���وه 
�ل�صالم ذ�ته ول يجب �ن يختلط �ل�صالم باي ممار�صة 

�صيا�صية.
�مل�صري  �ن �جل��ي�����ص  ب��ال��ق��ول  ب��ك��ري ح��دي��ث��ه  و�خ��ت��ت��م 
ظلم  �جلي�ص  �ن  �ق��ول  و�ن��ا  �لوطنية  بعقيدته  متم�صك 
ك��ث��ري� و���ص��ا���ص��در ب��ع��د ����ص��ب��وع ك��ت��اب��ي �جل��دي��د �لخ���و�ن 
و�جلي�ص وهو يقع يف 450 �صفحة �صا�صرح من خالله 

كل �ل�صر�ر �لتي تربئ جي�صنا �لوطني �مل�صري .

تربويون عمانيون يثمنون جتربة ال�ضارقة القرائي للطفل

جائزة ال�ضيخة منال للفنانني ال�ضباب ت�ضارك يف معر�ش اآرت فور �ضايت 2013

••ال�صارقة –الفجر:

ز�ر وفد ميثل وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف �صلطنة عمان �صباح �م�ص مهرجان 
وبر�جمه  فعالياته  ت��ق��دمي  يف  ي�صتمر  �ل���ذي  للطفل  �ل��ق��ر�ئ��ي  �ل�����ص��ارق��ة 
و�ملثقفني  �لكتاب  من  نخبة  مب�صاركة  �ك�صبو�ل�صارقة  مركز  يف  �ملختلفة 
و�لأدباء ودور �لن�صر و�لعار�صني، وح�صور �لآلف من �لطالب و�لأطفال 
وعائالتهم، �إ�صافة �ىل �ملتخ�ص�صني يف �ل�صوؤون �لرتبوية و�لتعليمية من 

د�خل وخارج دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وكان يف مقدمة م�صتقبلي �لوفد �لز�ئر �صعادة �حمد بن ركا�ص �لعامري 
مدير معر�ص �ل�صارقة للكتاب، �لذي ��صطحبهم يف جولة �صملت مر�فق 
�لور�ص، و�ملعر�ص  �لفعاليات، ومو�قع  �أر�ص  �ملهرجان كافة، ز�رو� خاللها 

�مل�����ص��اح��ب ل��ر���ص��وم ك��ت��ب �ل��ط��ف��ل، وت��ف��ق��دو� �ج��ن��ح��ة �ل��ع��دي��د م��ن �جلهات 
و�لهيئات و�لدور �مل�صاركة، وز�رو� �ي�صاً �لبا�ص �لقر�ئي �خلا�ص مب�صروع 

ثقافة بال حدود.
وثمن �لوفد يف ختام �جلولة حجم �جلهود �لتي تبذلها �لإمار�ت و�ل�صارقة 
يف خدمة �لطفل، وماتتميز به بر�جمها من تنوع يتناول جميع �هتمامات 
�لطفل �لرتفيهية و�لتعليمية و�لتوعوية و�ل�صحية و�لت�صريعية، وحر�ص 
�ل�صارقة على تعزيز �جلانب �لتثقيفي �لتعليمي و�لإنطالق منه لبناء جيل 
متعلم و�ع، كما �طلع �لوفد على جتربة �د�رة مهرجان �ل�صارقة �لقر�ئي 
�بد�ه  �ل��ذي  بتبادل �خل��رب�ت معه، و�لتعاون  �عتز�زه  للطفل، و�ع��رب عن 
خلدمة م�صاريع �لطفل �لعماين �مل�صتقبلية، و�صكرو� يف ختام �لزيارة حجم 

�حلفاوة و�لرتحيب �لذي لقوه يف �ل�صارقة.

مديرمعر�ص  �ل��ع��ام��ري  رك��ا���ص  ب��ن  �حمد  �صعادة  ق��ال  �ملنا�صبة  ه��ذه  ويف 
متنوعة،  زي����ار�ت  �ل��ق��ر�ئ��ي  �ل�����ص��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ي�صهد  للكتاب:  �ل�����ص��ارق��ة 
�مل��ه��رج��ان، وم��اي��ق��دم فيه من  �ل��ز�ئ��ري��ن مب�صتوى  ����ص��اد�ت  ��صعدتنا  وق��د 
�لدعم  �ىل  يعود  و�لنجاح  �لإجن��از  هذ�  كل  �ن  ول�صك  و�ن�صطة،  فعاليات 
�لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �صيدي  لدن  من  تلقاه  �ل��ذي  �لالحمدود 
�صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�صارقة، وتوؤكد 
�د�رة �ملهرجان على دعمها جلميع �ملوؤ�ص�صات �ملتخ�ص�صة للطفل، من خالل 
من  مهم  كجزء  �لطفل  م�صاريع  لإجن��اح  �صوياً  و�لعمل  �خل��رب�ت،  تقدمي 

�هد�ف �ملعر�ص و�ملهرجان .
من جانبها قالت د. مع�صومة �لعجمي م�صت�صارة وزيرة �لرتبية و�لتعليم 
و�ن  بامل�صتقبل،  �لإه��ت��م��ام  يعني  بالطفل  �لإه��ت��م��ام  �إن  ع��م��ان:  �صلطنة  يف 

�ملجال،  ه��ذ�  يف  ومهمة  ك��ب��رية  خ��ط��وة  للطفل  �ل��ق��ر�ئ��ي  �ل�صارقة  جت��رب��ة 
وجت��رب��ة ن��اج��ح��ة ت�صتحق �لإق����ت����د�ء، وق���د ت��ب��ادل��ن��ا خ���الل �ل��ل��ق��اء بع�ص 
م�صاريع  لتنفيذ  �مل�صرتك  و�ل��ت��ع��اون  �لتفاهم  �م��ك��ان��ات  ح��ول  �لت�صور�ت 
�لطفل يف �صلطنة عمان، باعتبار ذلك ي�صب يف �صميم عمل وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم يف �لبالد، وي�صعدنا �لتعبري عن تقديرنا �لعايل للجهود �ملبذولة 

فيه، وم�صتوى �لنجاح �لالفت يف تنظيم فعالياته �ملختلفة .
هذ� وتاألف �لوفد �لز�ئر من د. مع�صومة �لعجمي م�صت�صارة وزيرة �لرتبية 
و�لتعليم �لعمانية، وعقيلة �لعجمي م�صرفة جمال �أول بديو�ن عام �لوز�رة 
،و�صديقة �ملو�صوي م�صرفة �ول لغة عربية يف �لوز�رة، ور�فق �لوفد خالل 
جولته ولقاء�ته �صعادة �حمد بن ركا�ص �لعامري مدير معر�ص �ل�صارقة 

للكتاب.

•• دبي-وام:

من  �لثانية  �ل���دورة  يف  �ل�صباب  للفنانني  م��ن��ال  �ل�صيخة  ج��ائ��زة  �صاركت 
نور دبي �خلريية  �لذي تنظمه موؤ�ص�صة   2013 �صايت  �آرت فور  معر�ص 
�ملخت�ص بدعم بر�مج  �إم��ارة دبي  �لوحيد يف  �ل�صنوي  �لفني  �ملعر�ص  وهو 
�ل�صهر �جلاري  25 من  و   24 يومي  �أقيم  و�ل��ذي  عامليا  �لعمى  مكافحة 
�صمو  ح��رم  روؤي���ة  م��ع  متا�صيا  �مل�صاركة  وت��اأت��ي  لل�صيد�ت.  زعبيل  ن��ادي  يف 
�ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �صوؤون 
�لرئا�صة �صمو �ل�صيخة منال بنت حممد بن ر��صد �آل مكتوم رئي�صة موؤ�ص�صة 
و�إبر�ز  ت�صجيع  �إىل  �إ�صافة  �جلميلة  �لفنون  ثقافة  ترويج  يف  للمر�أة  دبي 
�ل�صباب �لو�عدين يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. و�نطلقت  �لفنانني 
نور  موؤ�ص�صة  قبل  من  �لعمى  مكافحة  بهدف  �لفني  �ملعر�ص  �إقامة  فكرة 
�لنبيل.  �لإن�صاين  �لهدف  لهذ�  ريعها  يخ�ص�ص  �لذي  �للوحات  لبيع  دبي 
وقام �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بجولة يف �ملعر�ص ير�فقه �صمو 

للثقافة  دب��ي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ماجد  �ل�صيخ 
جلائزة  �لأوىل  باملر�تب  �لفائزة  �لأع��م��ال  جناح  �صموهما  وز�ر  و�لفنون. 
�ل�صيخة منال للفنانني �ل�صباب لعام 2012 وقدمت منى بن كلي �ملدير 
�لفائزة وعالقتها  �لأعمال  �صرحا حول  لل�صيد�ت  دبي  نادي  �لتنفيذي يف 
يف  �لأوىل  باملر�كز  �لفائزة  �لأع��م��ال  عر�ص  ومت  �جل��ائ��زة.  ور�صالة  بروؤية 
�لفنون �جلميلة �صيف حمي�صن  2012 ففي فئة  كل فئات �جلائزة لعام 
3 من �صل�صلة بال عنو�ن ويف فئة �لت�صوير  عن عمله بورتريه ذ�تي رقم 
�إىل  بالإ�صافة  وطن  يف  ت�صتيقظ  قد  عمل  عن  �لدقاق  ر�صا  �لفوتوغر�يف 
علي �أمينو مونغونو يف فئة �لو�صائط �ملتعددة عن فيديو �لأبرياء . ووقالت 
منى بن كلي �ملدير �لتنفيذي يف نادي دبي لل�صيد�ت �إنه �نطالقا من روؤية 
�صمو �ل�صيخة منال بنت حممد بن ر��صد حول �لقدرة �لكبرية �لتي حتملها 
ر�صالة �لفنون لي�ص فقط يف �إلهام �لأفر�د و�لتاأثري يف �ملجتمعات بل يتعدى 
�أثرها ذلك ليو�صل ر�صالة �إن�صانية مهمة يف دعم حمالت مكافحة �لإعاقة 
هي   2013 �صايت  فور  �آرت  معر�ص  يف  م�صاركتنا  ف��اإن  ولذلك  �لب�صرية 
�أن جائزة �ل�صيخة منال للفنانني �ل�صباب ومنذ  فخر كبري لنا. و�أ�صافت 

�إب��ر�ز ومتكني  يف  ثقافية كربى  من�صة  �أ�صبحت   2006 عام  �نطالقتها 
�ملتحدة وهي تتجاوز  �لعربية  �لإم��ار�ت  �ل�صابة يف دولة  �لفنية  �لإبد�عات 
دورها �لثقايف نا�صرة �مل�صوؤولية �لجتماعية و�لإن�صانية ولطاملا �أكدت �صمو 
�إىل  �مل�صتد�م ي�صري جنبا  �لنمو �لقت�صادي  �أن  �ل�صيخة منال بنت حممد 
جنب مع �لنمو �لثقايف و�لجتماعي. وتعليقا على م�صاركة جائزة �ل�صيخة 
منال للفنانني �ل�صباب يف معر�ص �آرت فور �صايت 2013 قالت �لدكتورة 
�إننا  �أمنائه  دبي وع�صو جمل�ص  نور  ملوؤ�ص�صة  �لتنفيذي  �ملدير  ترمي  منال 
�آرت  معر�ص  يف  �ل�صباب  للفنانني  منال  �ل�صيخة  جائزة  مب�صاركة  �صعد�ء 
و�ملز�د  للمعر�ص  �إ�صافية  قيمة  يعطي  �ل��ذي  �لأم���ر   2013 �صايت  ف��ور 
�خلريي ملا متثله �جلائزة من من�صة حيوية للفنانني �لنا�صئني د�خل دولة 
�لتي متنحها �جلائزة  �لفر�ص  باأن ن�صهد  و�أعربت عن فخرها  �لإم��ار�ت. 
لتعزيز و�إبر�ز �لفنانني �ملوهوبني وكذلك باجلهود �ملبذولة يف دعم هوؤلء 
�ل�صباب و�إعطائهم �ليوم هذه �لفر�صة باأن ت�صكل �أعمالهم حجر ز�وية يف 
�لعيون من خمتلف  �لعمى وم�صاعدة مر�صى  نبيلة مثل مكافحة  ق�صية 
�لبلد�ن �لفقرية على ��صتعادة ب�صرهم. وتنق�صم �جلائزة �إىل ثالث فئات 

رئي�صية وهي �لفنون �جلميلة و�لت�صوير �لفوتوغر�يف و�لو�صائط �ملتعددة 
مفتوحة  وهي  �جلمهور  �ختيار  جائزة  وهي  �لر�بعة  �لفئة  �إىل  بالإ�صافة 
ل��ك��ال �جل��ن�����ص��ني م��ن م��و�ط��ن��ي وم��ق��ي��م��ي دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ذي��ن ترت�وح 
�أعمارهم بني 18-30 �صنة ب�صرط �أن ل ي�صبق لأي م�صارك �إقامة معر�ص 
فردي. ويعد معر�ص �آرت فور �صايت �ل�صنوي �أحد مبادر�ت موؤ�ص�صة نور دبي 
�خلريية وي�صتقطب نخبة من �لفنانني �لإمار�تيني و�لعامليني للم�صاركة 
بهدف  �خلريي  للمز�د  �لفنية  وحتفهم  بلوحاتهم  �لتربع  عرب  �لإن�صانية 
دعم م�صاريع وبر�مج مكافحة �لعمى يف خمتلف دول �لعامل. يذكر �أن �صمو 
�ل�صيخة منال بنت حممد بن ر��صد تويل �ملبادر�ت �لإن�صانية �هتماما كبري� 
وحتر�ص على تكري�ص �لوقت و�جلهد لدعم ثقافة �لعمل �خلريي وذلك 
�نطالقا من �إميان �صموها باأن �لعمل �لإن�صاين ي�صمو فوق كل �لأعمال و�أن 
�أهم حماور �لتطور  �أحد  �لتكافل و�لتعاون بني كافة فئات �ملجتمع ميثل 
و�لزدهار وتعد �صموها من �أكرب �لد�عمني ملوؤ�ص�صة نور دبي حيث �صاهمت 
و�ليمن  توغو  م��ن  ك��ل  �لب�صرية يف  ب��الإع��اق��ة  �أل��ف م�صاب   22 ع��الج  يف 

و�صرييالنكا وباك�صتان. 

الثقايف
األحد -  28   أبريل    2013 م    -    العـدد   10778
Sunday   28    April     2013  -  Issue No   10778
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النخبة والثورة يف معر�ص ابوظبي الدويل للكتاب

نبيل عبد الفتاح: الثورة تغيري بنيوي ي�ضمل ال�ضلطة ال�ضيا�ضية وهياكل الدولة  
الإخوان ف�ضلوا لفتقادهم الروؤية ال�ضيا�ضية واخلربات التكنوقراطية     

 م�ضر ت�ضري من اإخفاق اإىل مزيد من الإخفاقات

حتديات الإعالمي الإماراتي ال�ضاب على 
مائدة حوارات منتدى الإعالم العربي 

�أعلن نادي دبي لل�صحافة عن تفا�صيل �جلل�صة �لثانية �لتي �صتعقد �صمن 
�ملزمع  �لعربي  �لإع��الم  �لثانية ع�صرة ملنتدى  �لأول للدورة  �ليوم  فعاليات 
عقده يف 14 و15 من مايو �لقادم يف فندق جر�ند حياة دبي وذلك بح�صور 
نخبة من ممثلي و�صائل �لإعالم وقادة �لفكر و�لأكادمييني و�صناع �لقر�ر 

و�لطلبة من �لوطن �لعربي و�لعامل.
عنو�ن  حتت  �ل�صنوية  منربه  ي�صنع  �ل�صباب  فقرة  �صمن  �جلل�صة  و�صتقام 
طاقات �صابة �إمار�تية: طموحات وحتديات حيث �صتتناول �أبرز �لتحديات 
�أمامهم  �ملتاحة  و�لفر�ص  �ل�صباب  �لإمار�تيني  �لإعالميني  �أم��ام  �لر�هنة 
مناق�صة  جانب  �إىل  �مل�صتقبل  يف  �لإعالمية  للمناف�صة  �ملحتملة  و�ل�صور 
نظر �ل�صباب �إىل خ�صو�صية قطاع �لإعالم يف دولة �لإمار�ت و�نفتاحه على 

�لإعالم �لعربي وكذلك �لدويل.
خ�صو�صا  �ل�صباب  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لإع��الم��ي��ني  و�ق��ع  �جلل�صة  �صتناق�ص  كما 
ممن قدمو� مناذج م�صرفة عن مهنتهم ووطنهم خالل فرتة وجيزة من 
بها  م��رو�  �لتي  �لتحديات  ح��ول  نظرهم  وجهة  وتنقل  �لعملية  م�صريتهم 
�أن  يجب  �لتي  و�مل�صوؤوليات  و�مل��ه��ار�ت  �لعاملية  �لإعالمية  �لطفرة  ظل  يف 
يتحلى بها �لإعالمي �ل�صاب ليو�كب �ملتغري�ت �ملتالحقة �لتي طالت �صكل 

وم�صمون �صناعة �لإعالم.
جدير بالذكر �أن �مل�صهد �لإعالمي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يتمتع 
بخ�صو�صية و��صحة وهو ما �صاهم يف تر�صيخ مكانة �لدولة كمركز متطور 
حرة  ومناطق  �إعالمية  م��دن  من  �أر�صها  على  ت�صمه  مبا  �ل�صناعة  لهذه 
�لإعالمية  �ملوؤ�ص�صات  دويل كبري من خمتلف  متخ�ص�صة حتظى بح�صور 

وتاأخذ ق�صية �لتحديات �لتي تو�جه �لإعالمي

•• اأجرى احلوار – فوؤاد علي 

�لدويل  �بوظبي  ملعر�ص   23 �ل���دورة  فعاليات  كانت 
حافلة يف يوم �جلمعة �ملا�صية حيث ��صتقبل ركن من 
�أركان توقيع �لكتاب �لدكتور نبيل عبد�لفتاح لتوقيع 
كتابه �حلديث �لذي �صدر له بعنو�ن - �لنخبة و�لثورة 
 - و�لليرب�لية  و�لقومية  �ل�صيا�صي  �لإ�صالم  و  �لدولة 
�ل�صاري  �ل�صر�ع  يتناول  �لكتاب  �أن  �إىل  ي�صري  حيث 
�ل��ذي ي��دور ح��ول روح �لأم��ة و طبيعة �لدولة و�لأمة 
�ل�صيا�صية و�لد�صتورية  �حلديثة و�ملعا�صرة و�لتقاليد 
ب���ل ومن����ط �حل���ي���اة �حل���دي���ث �مل��ع��ا���ص��ر ع��ل��ى �ل�صعد 
�إىل  م�����ص��ري�ً  �لقيم  و�أن��ظ��م��ة  �لثقافية  و  �لجتماعية 
�لإ�صالم  ع��ن  �لو�صعية  �لت�صور�ت  عديد  ب��ني  ���ص��ر�ع 
مرحلة  يف  و�لليرب�لية  و�لقومية  و�ل��دول��ة  �ل�صيا�صي 
و�لأمة  �لدولة  و  و�لثورة  �لنخبة  �أن  يرى  و  تاريخية 
�حلديثة يحتاجون مو�صوعياً و تاريخياً و�صيا�صياً �إىل 
تو�صيفات للجروح �لبنيوية �لتي يعاين منها كالهما 
جروحهما  ور�ء  فيما  �لكامنة  �لتكوينية  و�ختاللتها 
�ل���ظ���اه���رة و م���ن ث���م مي��ك��ن ت��اأ���ص��ي�����ص ل��ل��دول��ة �لأم����ة 
�حلديثة �ملعا�صرة �ملفتوحة على �لتطور�ت و�خلرب�ت 
يف  �لإن�صانية  �مل��و�ري��ث  وعلى  �ملعومل  عاملها  وحت��ولت 
�حل��ق��وق و�حل��ري��ات و�مل��و�ط��ن��ة و�مل�����ص��او�ة للموطنني 

جميعاً بال متييز .
 �لتقت ) �لفجر( �لدكتور نبيل عبد�لفتاح مدير مركز 
خالل  ب��الأه��ر�م  و�لتاريخية  �لجتماعية  �ل��در����ص��ات 

توقيعه كتابه �جلديد باملعر�ص.
�ل�صيا�صية  للتيار�ت  �أن��ك توجه نقد� لذع��ا  �أل ترى   *
ظل  يف  �لأيديولوجي  �لتوجه  عن  �لنظر  بغ�ص  كلها 

ثورة �نتقالية مل ت�صتقر بعد؟ 
�لدكتور نبيل عبد�لفتاح : �أود �أن �أتوقف عند و�صفك 
لها بالثورة.. �لذي نعرفه يف �أبجديات �لعلوم �ل�صيا�صية 
لبد �أن نفرق و منيز بني �ملفاهيم بع�صها عن بع�صها 
�لتيار�ت  ب��ني  و�ملت�صابهات  �مل�صطلحات  وب��ني  �لآخ���ر 
�مل�صتوى  ع��ل��ى  �مل�صطلحي  �لإن���ت���اج  م��ن  و�ل��ت��دف��ق��ات 
 ، �ل��ع��امل  يف  و�ل�صيا�صية  �لجتماعية  �ل��ع��ل��وم  �أدب��ي��ات 

�ل�صلطة  ف��ق��ط  ل��ي�����ص  ي�صمل  ب��ن��ي��وي  ت��غ��ي��ري  و�ل���ث���ورة 
�أي�صاً هياكل كل �لدولة ويجدد فيها  �ل�صيا�صية و�إمنا 
جتديد�ً جذرياً يف عمق �أعماقها و يحاول �أن ي�صوغ من 
�ل�صلطات �جلديدة و �ل�صيا�صات ومن تركيبات �لنخب 
ي�صمح  م��ا  و�لإي��دل��وج��ي��ة  �ل�صيا�صية  توجهاتها  وم��ن 
بخلق و�إنتاج جمموعة من �لقطائع ما بني �لرتكيبة 
و�ملمار�صات  و�لفاعلني  �ل�صيا�صات  و  �ل�صلطة �جلديدة 
و بني �لنظام �لقدمي �لذي �صقط بكل مكوناته ورمبا 
بع�ص هذه �ملكونات �لتي ي�صلح ل�صت�صحابها �صيا�صياً 
ما  وه��ذ�  �جل��دي��دة  �لثورية  �ل�صلطة  م��ع  �جتماعياً  و 
�لعلوم  �لدر��صات  يف  �ملقارن  �لتقليد  يف  �لثورة  تعنيه 
�لإجتماعية و�ل�صيا�صية و من ثم �إعمال هذه �لتجارب 
ما  تطبيق  حم��اول��ة  و  ��صتخال�صاً  و  حتلياُل  و  بحثاً 
��صتقر نظرياً و تطبيقاً على �حلالت �لعربية ن�صتطيع 
�أن نقول �إننا ل�صنا �إز�ء �لثور�ت �لإ �إذ� كان �ل�صتخد�م 
�مل���ج���ازي مل��ف��ه��وم �ل���ث���ورة �ل����ذي روج����ت ل��ه �ل�صحافة 
���ص��م��ي بالربيع  �مل��ت��ح��دة ف��ي��م��ا  �ل���ولي���ات  يف �وروب�����ا و 
�وروبا  19 يف  �لقرن  �لتقليد يف  ��صتعارة من  �لعربي 
ب��ر�غ يف �حلقبة  ربيع  �لكتابة  ��صتقر خطاأً يف  فيما  �أو 

�ل�صوفييتية �لتي ذهبت مع �لريح.
* و ما �لذي حدث يف م�صر �إذ�ً ؟

ح��دث يف  �ل���ذي  �أن  عبد�لفتاح  نبيل  �ل��دك��ت��ور  �أو���ص��ح 

م�����ص��ر �ن��ت��ف��ا���ص��ة ث����ورة غ���در ب��ه��ا يف �مل��م��ار���ص��ات و 
ملمار�صات  كنتاج  �ملا�صية  �ل��ف��رتة  خ��الل  ت��ر�ج��ع��ت 
و�أخطاء  و�ملعار�صة  �حلكم  يف  �ل�صيا�صية  �لنخبة 
�حلكم كانت �أكرب من �ملعار�صة على نحو ما جعل 
و  يعزفون  �لإن��ق��اذ  بجبهة  �صميت  ما  و  �ملعار�صات 
يرق�صون على �يقاعات �ل�صلطة �جلديدة يف �لبالد 
و�أعتقد  �ل�صلفية  و�ل��ق��وى  �مل�صلمني  �لإخ���و�ن  م��ن 
�أنهم �رتكبو� من �لأخطاء �لكثري على نحو ما �أثر 
�صلباً على ��صتقر�ر �لأو�صاع �لإقت�صادية و �ل�صيا�صية 
و �لإجتماعية يف م�صر و جعل �لو�صع بالغ �لقلق 
و  �حل��ادة  و�لإنق�صامات  �لإقت�صادي  �ل�صعيد  على 
�لر�أ�صية بني �ملو�طنني �مل�صريني على �أ�صا�ص �لدين 
و�ملذهب و �أي�صاً على �أ�صا�ص ك�صر �لإمكانيات �لتي 
نطلق  �أن  ميكن  ما  بناء  و  لتاأ�صي�ص  و��صحة  كانت 
�أر�صيات م�صرتكة حول قيم  و  عليه جو�مع م�صرتكة 
�ملرحلة  خ��الل  ي�صتطيع  جديد  نظام  لبناء  موؤ�ص�صية 
يف  ج��دي��د  دمي��ق��ر�ط��ي  لنظام  يوؤ�ص�ص  �أن  �لإن��ت��ق��ال��ي��ة 
�أو �فتقار �لتد�ول �ل�صلمي  م�صر . وبخ�صو�ص �صعف 
لل�صلطة عرب �لإقرت�ع �ملبا�صر كان �صبباً رئي�صاً لف�صل 
�لتيار�ت �ل�صيا�صية للتدريب و�صقل مهار�تهم يف �إد�رة 
�لدولة. و�أبان �لدكتور نبيل عبد�لفتاح �أن �لف�صل هو 
�لتكنوقر�طية  و�خل���رب�ت  �ل�صيا�صية  �ل��روؤي��ة  ف��ق��د�ن 
و�ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة ل���دى �لإخ������و�ن �مل�����ص��ل��م��ني و�لقوى 
�ل�����ص��ل��ف��ي��ة ه�����وؤلء �لإخ������و�ن جم���رد لع��ب��ني ج���دد بال 
كرة  ملعب  يف  �للعبة  ق��و�ع��د  ب��ال  يلعبون  و  م��ه��ار�ت 
و  �لرجبي  �لبع�ص  و  �ملالكمة  يلعب  فالبع�ص  �لقدم 
لل�صباحة  م�صاحة  �لقدم  ك��رة  �صاحة  يت�صور  �لبع�ص 
هذ� ما ر�أيناه يف م�صهد عبثي بامتياز لالأ�صف �ل�صديد 
و �نعد�م للمهار�ت و فقد�ن للروؤية �ل�صيا�صية و فقد�ن 
لثقافة �لدولة و�ملعرفة بها و �حل�ص بها و�نعد�م �حل�ص 
�ل�صيا�صي �ملرتبط مبعرفة ثقافة �لدولة و��صتيعابها و 
�ل�صيا�صي  ملكة  ه��و  �ل��ذي  �خل��الق  �ل�صيا�صي  �خل��ي��ال 
ز�ل  ل  و  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  يف  غائب  وه��ذ�  �حل�صيف 
ل  و  �صهاًل  بلد�ً  لي�ص  و  ومركب  معقد  بلد  م�صر  ..و 
ي�صهل قيادته و �ختز�له مبا فيها �ل�صعي لختز�له يف 

�صناديق �لإقرت�ع .
* هل تناولتم مقارنة بني �حلالة �لإ�صالمية يف تركيا 

و �حلالة �لإ�صالمية يف كل من م�صر و تون�ص؟ 
- مل يكن هذ� �ملو�صوع مو�صوع بحث و لكن كانت يف 
بع�ص �لأحيان بني �حلالة �مل�صرية و�حلالة �لتون�صية 
و �حلالة يف تركيا �ملقارنات حالة مغايرة و من �خلطاأ 
�ملنهجي و �لتاريخي و �ل�صيا�صي مقارنة ما مت يف جتربة 
حزب �لعد�لة و�لتنمية و�حلركة �لإ�صالمية يف تركيا 
�ل�صيا�صية  �لإ�صالمية  �لتجارب  من  �أي  بني  و  عموماً 
و  و�ل�صود�ن  �صوريا  �إىل  �ملغرب  من  �لعربي  �لعامل  يف 
م�صر قد يبدو �أن هناك على �ل�صطح بع�ص �مل�صابهات 
لكن تدقيق �لنظر يبني عرب �لتحليل وعرب بنية من 
�ملعلومات �لدقيقة �أن هناك تباينات بني هذه �لتجارب 

على �ختالفها بالرغم من بع�ص �مل�صابهات.
* كيف ترى م�صتقبل م�صر يف ظل �لتجربة �لإ�صالمية 

�مل�صرية ؟
من  ت�صري  م�صر  �أن  عبد�لفتاح  نبيل  �لدكتور  �أك��د   -
�إخفاق �إىل مزيد من �لإخفاق �إىل �أن ت�صل �إىل مرحلة 
�لتو�زن �ل�صيا�صي لكي تعرب �لأجيال �جلديدة �ل�صاعدة 
و�أن  �لإن�صانية  بالكر�مة  �ملطالبة  و  باحلرية  �ملطالبة 
ي�صل هوؤلء �إىل و�صع ي�صمح لهم بالتاأثري على عملية 
�تخاذ �لقر�ر من خالل �مل�صاركة �ل�صيا�صية و�ملجتمعية 
و�لإجتماعية  �ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صات  كافة  يف  �لفعالة 
وهوؤلء �صوف يدخلون يف عملية �صيا�صية و�جتماعية 
�صارية توؤدي �إىل �نتاج نخبة �صيا�صية جديدة ذ�ت روؤى 
وعالقة  �يقاعات  و  جديدة  �صيا�صية  �أجندة  و  جديدة 
م��ع �ل��زم��ن م��غ��اي��رة مل��ا ن���ر�ه �لآن ���ص��و�ء ل���دى �لذين 
�يقاعاتها  على  يلعبون  �لذين  و  �ل�صلطة  �إىل  و�صلو� 
�لإيديولوجيات  ف�صلت  مل��اذ�  *ب��ر�أي��ك  �ملعار�صات.  من 
نبيل عبد�لفتاح  �لدكتور  -�أو�صح  �لعربي؟   �لعامل  يف 
�لإيديولوجيا  ت��ع��ري��ف  بح�صب  �لإي��دي��ول��وج��ي��ات  �أن 
و�لتي  و�مل��ر�وغ��ة  �لفارغة  �ل�صياغات  من  �لكثري  بها 
�أنه  و�لأخطر  �صيا�صية  روؤى  ل  و  �ل�صيا�صات  ت�صنع  ل 
�ل�صيا�صي  �جلمعي  للوعي  �لتزييف  �أ�صكال  من  �صكل 

و�لإجتماعي.

توا�صل فعاليات معر�ص ابوظبي الدويل للكتاب

اأروقة املعر�ش �ضهدت توقيع اإ�ضدارات لعدد من بنات الإمارات
•• ابوظبي – فوؤاد علي

كانت فعاليات �لدورة 23 للمعر�ص 
بالنتاجات  ث����ري����ة  �لأول  �أم�����������ص 
�لن�صائية باإمتياز فقد كان �حل�صور 
جانب  �إىل  ي���ط���غ���ى  �جل����م����اه����ريي 
�جلانب  وك��ذل��ك  �لن�صائي  �لعن�صر 
�لأدب����������ي ح���ي���ث �ح���ت�������ص���ن���ت �أرك�������ان 
�صيد�ت  ع����دة  ب��امل��ع��ر���ص  �ل��ت��و�ق��ي��ع 
برعن يف جمالهن  �أدي��ب��ات  ف�صليات 
�لأدبي باأنو�عه �أو يلقني �ملحا�صر�ت 
�ملرت�مية  �مل��ع��ر���ص  �أرك�����ان  ���ص��ت��ى  يف 
�ملعر�ص  �روق���ة  و�صهدت  �لأط����ر�ف. 
�صيد�ت  ل���ع���دة  �������ص�����د�ر�ت  ت���وق���ي���ع 
كتابها  يف  �ملعال  خلود  �ل�صيدة  منها 
�مل��ع��ن��ون �أُم�����ص��ك ط���رف �ل�����ص��وء هو 
�صعر و كذلك �صاحلة عبيد و تهاين 

�لها�صمي.
ف��ف��ي ���ص��ال��ون ب��ح��ر �ل��ث��ق��اف��ة نظمت 
�أم�������ص���ي���ة ت�����د�ع�����ى ل���ه���ا �ل�������ص���ي���د�ت 
�ملر�أة  عمل  حول  للحو�ر  �لف�صليات 
ميد�ن  يف  �ل�����ص��ح��اف��ي��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 

ح�صة لوتاه �أنها دليل على �ل�صحف 
م�صاحات  ع��ل��ى  حت��ت��وى  ل  �مل��ح��ل��ي��ة 
�أو�صع مما هى مطروحة �لن لذلك 
يتز�يد  �لإجتماعي  �لإع��الم  جتدون 
�ل�صحف  �أن  ول����و  �ل�����ص��ب��اب  و����ص���ط 
جند  �ملطروحة  �لق�صايا  ت�صتوعب 
�جن����ذ�ب �جل��م��ه��ور و م��ت��اب��ع��ى تلك 
�لو�صائل لل�صحف �لورقية بدًل من 
. ودعت  و�صائل �لإع��الم �لإجتماعي 
�ل�صباب  غ��دي��ر  ب��ن  مي�صاء  �ل��ك��ات��ب��ة 
�لذين  �جلن�صني  كال  من  �ملو�طنني 
بالتو��صل  �لكتابة  موهبة  ميلكون 
معها عرب بريدها و كذلك �لتويرت 
ت�صجيعهم  و  �لكتابة  على  لتدريبهم 
و ق��������ر�ءة م���ق���الت���ه���م ..ووق�����ال�����ت: 
و  لهم  مرجعاً  ك��وين  ممنونة  �أك���ون 

�ل�صباب  م��ن  ك��ب��رية  �صريحة  ه��ن��اك 
تهتم  ب��ل  �لورقية  �ل�صحف  ت��ق��ر�أ  ل 
كثري�ً بهذه �لو�صائل فهل نغفل عن 
ي�صكلون  و  ل  طبعاً  �ل�صريحة  ه��ذه 
ن�����ص��ف �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي ل��ذل��ك �أنا 
و�صع  على  ي��وم��ي��اً  و  دوم���اً  حري�صة 
�ل����ت����وي����رت و�ل���ت���و�����ص���ل  م����ق����ايل يف 
بخ�صو�ص  �أ�صئلتهم  ع��ن  و�لإج���اب���ة 
مقالتي �صو�ء �أكانو� مو�فقني للر�أي 
لها لأنني  �أم معار�صني  �أكتبه  �ل��ذي 
ك��ات��ب��ة ر�أي ع���ام. بينما  �أن��ن��ي  �أوم����ن 
�أن  �ملنهايل  �ل�صعد  �ل�صحافية  ترى 
قبيلة �لرجال طو�ل �لوقت ي�صعون 
ل  و  �أمامها  و�ل�صعوبات  �لعر�قيل 
طبيعيا  فطريا  ميال  هناك  �أن  �أنكر 
لدى �لرجل   �أل ميكن �أن تكون �ملر�أة 

ب��ت��وج��ي��ه �ل�صباب  ت��ق��وم  �إن��ه��ا رو�ي����ة 
�أن �حل��ب لي�ص  و  عن مفهوم �حل��ب 
نبيلة ل  لكن هو عاطفة  و  باإ�صفاف 
ت��ن�����ص��اأ ب��ني �ل��رج��ل و �مل�����ر�أة فح�صب 
�إمن���ا تن�صاأ ك��ذل��ك يف ح��ب �ل��وط��ن و 
�لو�لدين و حب �لأبناء و لبد  حب 
�صحمل  م��دل��ول  �أن �حل��ب  ن��ذك��ر  �أن 
�ل�صو�ب  فلي�ص من  مفاهيم كثرية  

�أن نح�صرها يف م�صمى و�حد .
و�أ�صافت تهاين �لها�صمي: كنت �أكتب 
ف��ك��ان��ت �لبد�ية  م��ن خ���الل م��دون��ة 
�أول ف�صل من رو�ي��ة كان عبارة عن 
تدوينة ب�صيطة  وجدت ور�ء �مل�صهد 
فيها  �أخ��ذت��ن��ي  ك��ث��رية  �أ���ص��ي��اء  �لأول 
�أف��ك��اري وه��ن��ا ب���د�أت رو�ي��ت��ي ح��ب يف 

�لزحام من �أول �مل�صهد .

�صاحبة �جلاللة و ما يالقني منها 
�أك����ان �ل��ع��م��ل �مل��ه��ن��ي �ل�����ص��ع��ب �أم ما 
يجدن من جحود من قبيلة �لرجال 
وق����د ����ص���ارك يف �لأم�������ص���ي���ة ك���ل من 
�ل�صحافيات ف�صيلة �ملعيني و�ل�صعد 
�ملنهايل و مي�صاء بن غدير و �ميان 
�لدكتورة  �ل���ن���دوة  �أد�رت  و  �ح��م��د 
ح�صة لوتاه . وقالت �لكاتبة مي�صاء 
�لذي  �ل��ب��ن��اء  �ل��ن��ق��د  �إن  غ��دي��ر  ب���ن 
يوجه لنا لبد �أن ن�صتقبله باحلكمة 
و �ملرونة لإ�صتيعابه و هناك مو�قف 
ت�����ص��ادف��ن��ا ك�����ص��ي��د�ت خم��ت��ل��ف��ة عن 
برحابة  نو�جهها  �أن  بد  فال  �لرجل 
بالب�صرية  معها  ون��ت��ع��ام��ل  �ل�����ص��در 
�لإع����الم  ب��و���ص��ائ��ل  ف��ي��م��ا يتعلق  �أم����ا 
�أن  نغفل  ل  �أن  ي��ج��ب  �لإج��ت��م��اع��ي��ة 

�صعيدة بهذ� �ل�صئ فالبد من تكوين 
�ل�����ص��ف �ل���ث���اين م���ن ك���ت���اب �ل�����ر�أي 
ف����اإىل م��ت��ى ���ص��ن��ك��ت��ب.. �ل��ي��وم منلك 
من  �يجاد  فيجب  و�لأف��ك��ار  �لطاقة 
�ل�صيخ  �صمو  ز�ر  و   . �لر�ية  يحملون 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ع���ب���د�هلل 
�لوطني  �ملجل�ص  رئي�ص  و  �خلارجية 
لالإعالم �صالون بحر �لثقايف وقال: 
�لإعالميون كانو� يعتقدون �أن عمل 
�أن تعمل  �مل���ر�أة يف �ملجال �لإع��الم��ي 
�أثبتت  ل��ك��ن��ه��ا  و  �خل��ل��ي��ج  زه�����رة  يف 
�لإعالمية كفاءتها حيث تبحث عن 
ب�صكل  �ملتنوعة  م�صادره  من  �خل��رب 
فاعل ومتميز . وقامت �لأديبة تهاين 
رو�يتها  ب��ت��وق��ي��ع  �ل��ه��ا���ص��م��ي  ح��ام��د 
ح��ب يف �ل��زح��ام وق��ال��ت ع��ن رو�يتها 

بجو�ره و ل ي�صتطيع تقبل �أن تكون 
زميلة له �أو رئي�صته �أو مديرته فاإذ� 
كنت تقودين فريق عمل من زمالء 
جتدين  وت��وج��ه��ي��ن��ه��م  زم����ي����الت  و 
بع�ص �لزمالء ل يقبل �ملو�صوع على 
�أن��ه توجيه عمل ي��رى �أن��ه لب��د من 
�أنثى  �أن��ك  �أ�صا�ص  على  معه  �لتعامل 
و �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة �أك��ر مت��ي��ز�ً من 
�ل�صحفي  �لعمل  زمالئها يف ميد�ن 
�ملوؤ�ص�صة  ي��دي��ر  �ل���ذي  ه��و  و�ل���رج���ل 
م�صتثناة  �مل����ر�أة  تبقى  و  �ل�صحفية 
�ملر�كز  ب��ع�����ص  �أع��ط��ي��ت  ل���و  ح��ت��ى  و 
�صاحبة  ت��ك��ون  ل  �ن��ه��ا  �لإ  �ملتقدمة 
بالأمور  يتعلق  فيما  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ 
�ملهنية . و حول �لتعاطي مع و�صائل 
�لدكتورة  �لإجتماعية ترى  �لإع��الم 

و�أو�صحت �أين تربيت على �حلب يف 
بيتنا من وجهة نظري فاحلب لي�ص 
م�صمى نخجل منه ولكن نفتخر فيه 
ينب�ص باحلب  �أن��ت حتمل قلباً  ف��اإذ� 
فاأنت �صخ�ص �صعيد حمظوظ لأنك 
�أن حتب لأنها طاقة �يجابية  تعرف 
ج��م��ي��ل��ة ت��ب��ع��ث��ه��ا مل����ن ح���ول���ك وقد 
��صتغرقت كتابة رو�يتي �صنة وب�صعة 
�صهور وكانت من �أكر �لكتب مبيعاً 
و�رجو  للكتاب  �ل�صارقة  معر�ص  يف 
ك��ذل��ك يف معر�ص  �لأم����ر  ي��ك��ون  �أن 
وتعترب  ل��ل��ك��ت��اب  �ل�����دويل  �ب��وظ��ب��ي 
�إع����د�د  ب�����ص��دد  �أن����ا  و  �أول رو�ي����ة يل 
رو�ي��ة ثانية . وحول طبيعة �لزحام 
..عندنا زحمة يف �لعو�طف و زحمة 
�لتفكري  يف  زح��م��ة  و  �ل�صخو�ص  يف 
وزحمة يف كل �صئ فاحلياة يف �لوقت 
�حلايل جتري ب�صرعة لبد �أن ياأخذ 
�ل��و���ص��ع �حلايل  يفكر يف  ����ص��رت�ح��ة 
نف�صه  م��ن  يطور  �أن  ي�صتطيع  كيف 
و  �ل�صلبية  �لطاقات  من  يتخل�ص  و 

نتجه �أكر �إىل �لعاد�ت �حلميدة.  

�صمو ال�صيخ عبد اهلل بن زايد يزور �صالون بحر الثقافة �صاحلة عبيد ال�صيدة خلود املعال تهاين الها�صمي

�صهرزاد العربي توقع املو�صوعة الق�ص�صية لالأطفال 

جناح مركز �ضلطان بن زايد يف معر�ش ابوظبي للكتاب ي�ضهد اقبال كبريا 
•• ابوظبي-الفجر:

�مل�صارك يف معر�ص  للثقافة و�لع��الم  ز�يد  ي�صهد جناح مركز �صلطان بن 
قبل �جلمهور  م��ن  كبري  �إق��ب��اًل  �ل�23  دورت���ه  للكتاب يف  �ل���دويل  �بوظبي 
و�ملثقفني  و�لعائالت  �ملد�ر�ص  طلبة  من  كبري  عدد  قام  وقد  و�مل�صوؤولني.  
دورة  مثمنني  و�ن�صطته  و��صد�ر�ته  �ملركز  عن  لال�صتف�صار  �جلناح  بزيارة 
�لولء  وقيم  �لوطنية  للهوية  وتر�صيخة  �ملجتمع  يف  �لتنويري  �لتثقيفي 
جمموعتها  �لعربي  �صهرز�د  �لكاتبة  وقعت  ذل��ك  �ىل   . للوطن  و�لنتماء 
�صلطان  مركز  ����ص��دره  �ل��ذي  ل��الأط��ف��ال  �لق�ص�صي  �لقامو�ص  م��ن  �لوىل 
وذل���ك يف جناح  م��ن خم�صة ق�ص�ص  وي��ت��ك��ون  و�لع����الم  للثقافة  ز�ي���د  ب��ن 

�أن  بعد  خا�صة  وعربيا،  حمليا  �لعربية  �للغة  وحفظ  بالثقافة  للنهو�ص 
رئي�ص  �ل�صمو  نهيان ممثل �صاحب  �ل  ز�ي��د  بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  وجه 
�ء  �لقرَّ �لقامو�ص جمانا جلمهور  �ملركز حفظه �هلل بتوزيع  �لدولة، رئي�ص 

و�ملوؤ�ص�صات. 
وقالت �إن �لهدف من هذ� �لقامو�ص هو �إح�صارنا للغة �لعربية من خالل 

�لدباء  من  كبري  ع��دد�  بح�صور  للكتاب  �ل��دويل  �بوظبي  مبعر�ص  �ملركز 
و�لعالمني و �ملهتمني بال�صاأن �لثقايف. 

تبني مركز  �لعربي  �صهرز�د  �لكاتبة  ثمنت  �لتوقيع  لها عقب  ت�صريح  ويف 
لهذ�  و�إ���ص��د�ره  �لق�ص�صية  و�لإع��الم ملجموعتها  للثقافة  ز�ي��د  بن  �صلطان 
و�عدة  وم�صاركة  و�عية  م�صاهمة  يقدم  �ن  يف  �ملها  عن  معربة  �لقامو�ص 

�لعمل على جعل �ملعجم �للغوي لأطفالنا �أكر ثر�ًء يف ظل تر�جع ملحوظ 
لل�صان �لعربي.

�ملعلومات  و�ت�����ص��اع يف  ت��ط��ور  نعي�ص ع�صر  �ل��ي��وم  �ل��ع��رب��ي: نحن  و�أ���ص��اف��ت 
و�ملعارف وو�صائلها و�أدو�تها، ودول �لعامل �ملتقدمة تعمل من �أجل �أن تكون 

تلك �ملعارف بلغاتها، وتلك هي �لنه�صة �حل�صارية �حلقيقية.. 
�لثقافية  �لإم����ار�ت  جملة  تطلق  �لأول  عامها  ومبنا�صبة  �خ��ر  جانب  م��ن 
�لتي ي�صدرها مركز �صلطان بن ز�يد للثقافة و�لعالم كتابها �لأول �لذي 
يحمل ��صم وجوه من �لفن �لت�صكيلي �لإمار�تي �ملعا�صر ، وذلك على هام�ص 
معر�ص �بوظبي للكتاب يوم �لأحد 2013/04/28 �ل�صاعة 8 م�صاًء يف 

قاعة كابيتال، جناح 14 يف �أر�ص �ملعار�ص.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   14 / 03 / 2011م �ملودعة حتت رقم :154182      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: فيدر�ل – ماغول �صيلنيج �صي�صتمز
وعنو�نه : مان�ص�صرت �نرتنا�صيونال �وفي�ص �صنرت ، �صتايل رود  مان�ص�صرت �م 22  5 تي �ن ، �إجنلرت�

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أطو�ق منع �لت�صرب م�صنوعة من �ملعدن، م�صامري ��صطو�نات 
م�صنوعة من �ملعدن.

�لو�ق�عة بالفئة: 6
و�صف �لعالمة: عبارة عن كلمة  Payen  باللغة �لالتينية باللون �لأ�صود كما بال�صكل �ملرفق   .

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 04 / 2011م �ملودعة حتت رقم :155587  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: بي تي ملتي جرمينجايا    
وعنو�نه : جيه �ي . كرو�جن منرب 1 ، باندوجن 40722 ، �أندوني�صيا .

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: مالب�ص د�خلية ، مالب�ص للرجال  و�لن�صاء و�لأطفال و�لر�صع 
، �أحذية و�صنادل ، جو�رب ق�صرية ، �أحزمة ، قبعات ، ربطات عنق .

�لو�ق�عة بالفئة: 25
MISS CDL  كتبت باللون �لأبي�ص د�خل مربع باللون  و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات  �لالتينية 

�لأحمر كما بال�صكل �ملرفق 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   14 / 03 / 2011م �ملودعة حتت رقم :154187  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �ر.بي جروب �وف كمبانز ليمتد
وعنو�نه : جيبان بيما بهبان ) ليفيل 3( ، 10 ديلكو�صا �صي /�يه ، د�كا 1000 – بنجالدي�ص 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�صاحية و�أجهزة و�دو�ت 
�لت�صوير �لفوتغر�يف و�ل�صينمائي و�لجهزة و�لأدو�ت �لب�صرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�ص �لوزن و�لقيا�ص و�لإ�صارة 
و�ملر�قبة )�لإ�صر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم 
 ، بيانات مغناطي�صية  ، حامالت  �ل�صور  �أو  �ل�صوت  ن�صخ  �أو  �إر�صال  �أو  ت�صجيل  �أجهزة   ، �لكهربائية  �لطاقة  يف 
�أقر��ص ت�صجيل ، ماكينات بيع �آليه و�آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ، �آلت ت�صجيل �لنقد ، �آلت حا�صبة 

، معد�ت و�أجهزة  حا�صوبية ملعاجلة �لبيانات ، �أجهزة �إخماد �لنري�ن . 
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية WALTON كتبت باللون �ل�صود كما بال�صكل �ملرفق  
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   04 / 05 / 2011م �ملودعة حتت رقم :156809     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ص��م: ليدجن بوينت بورترونك�ص ) بي( ليمتد
وعنو�نه : �ية -11 �وكال  �ند�صرتيال �ريا ، فيز -1  نيودلهي – 020 110 ، �لهند    

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لجهزة و�لدو�ت �للكرتونية و�لكهربائية ، �لتلفون ، �لتلفون 
�ملحمول ، �صاحن �جلو�ل و�ملحولت ، �صاحن متحرك ، �صاحن لل�صيارة ، �ل�صاحن �ملبا�صر ، بطاريات �ملحمول 
، �طقم غري يدوية ، �ك�ص�صور�ت �ملوبيل ، حامالت �حلاتف �لنقال ، �صالل  قاب�صة ، و�صالت ، �جهزة تخزين 

بيانات ، �لبلوتوث وجميع �نو�ع �ملحولت و�جهزة �ل�صحن 
�لو�ق�عة بالفئة: 09

و�صف �لعالمة: عبارة عن �حلروف �لالتينية ERD  بجو�رها من جهة �لي�صار ثالث م�صتطيالت ومن جهة 
�ليمني د�ئرة باللون �ل�صود بها خط متعرج باللون �لبي�ص 

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   05 / 07 / 2011م �ملودعة حتت رقم :159557     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م
با�ص��م: بالكري�صنا �ند�صرتيز ليمتد

 ، ، لوير باريل  ، �صي/ 15 تريد ورلد كمال مليز كمبوند، �صينابتي  بابت مارج  وعنو�نه : بي كيه تي هاو�ص 
مومباي – 013 400  مهار�صرت�  ، �لهند

للمركبات  �ط���ار�ت   ، �ملركبات  �ط���ار�ت   ، �ل�صيار�ت  �ط���ار�ت  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�لزر�عية ، �طار�ت م�صغوطة ، �طار�ت غري جموفة لعجالت �ملركبات ، �طار�ت د�خلية لالطار�ت �مل�صغوطة ، 

�لغطاء �خلارجى �مل�صتخدم فى حافة �لطار�ت " �نبوبة �لتجمع " 
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�صف �لعالمة: عبارة عن  �لكلمة �لالتينة    MULTI MAX كتبت بحروف لتيية  حيث كتبت �ملقطع 
�لالتينيMULTI  باللون �لربتقاىل بينما كنبت كلمة MAX باللون �ل�صود كما بال�صكل �ملرفق 

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   14 / 03 / 2011م �ملودعة حتت رقم :154183      
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: فيدر�ل – ماغول �صيلنيج �صي�صتمز
وعنو�نه : مان�ص�صرت �نرتنا�صيونال �وفي�ص �صنرت ، �صتايل رود  مان�ص�صرت �م 22  5 تي �ن ، �إجنلرت�

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �أطو�ق منع �لت�صرب و�صد�د�ت حمكمة ، م�صامري ��صطو�نات 
للمحركات و�ملكائن

�لو�ق�عة بالفئة: 7
و�صف �لعالمة: عبارة عن كلمة  Payen  باللغة �لالتينية باللون �لأ�صود كما بال�صكل �ملرفق   .

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 04 / 2011م �ملودعة حتت رقم :155588  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: زيجياجن �صينون �لكرتو- م�صناري كمباين ليمتد
وعنو�نه : زيجو �ير كومريي�ص�صور�ص �ند�صرتيال زون وينلينج �صيتى ، زيجياجن بروفين�ص ، �ل�صني 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: مكثفات هو�ئية ، �لالت قطع ، مكاب�ص حفر ، حمركات ت�صغيل 
بخالف  �مل�صتخدم فى �ملركبات �لربية ، �أجهزة حلام تد�ر بالغاز ، رجاجات خر�صانة ، �آلت قطع �حلجارة  ، 

م�صد�صات لر�ص �لدهانات ، مطاحن كهربائية ، �آلت تد�ر بالهو�ء �مل�صغوط 
�لو�ق�عة بالفئة: 7

�على  من  منت�صفها  ف��ى   ر�صم  يتد�خل   SHENYUAN �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة:  و�صف 
و��صفل 

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   14 / 03 / 2011م �ملودعة حتت رقم :154189  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �ر.بي جروب �وف كمبانز ليمتد
وعنو�نه : جيبان بيما بهبان ) ليفيل 3( ، 10 ديلكو�صا �صي /�يه ، د�كا 1000 – بنجالدي�ص 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملركبات و�جهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي 
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية WALTON كتبت باللون �ل�صود كما بال�صكل �ملرفق  
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   12 / 05 / 2011م �ملودعة حتت رقم :157117     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م

با�ص��م: كون�صن هوجن جي �لكرتونيك�ص كو،  �ل تي دي   
وعنو�نه : 58 �صنزجن �صوث رود ، بنجالجن تاون ، كون�صن  �صيتي ، جياجن�صون بروفين�ص ، �ل�صني 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لت تعمل بقطع �لنقد لجهزة �لتلفزيون ، �جهزة تلفزيون ، 
قارنات �صوتية ، ماكينة دعاية ذ�تية �حلركة ، �صا�صات عر�ص ، ق�صبان مكهربة لتثبت �ل�صو�ء �لك�صافة ، قطع 

كهربائية ت�صعاف �ل�صوت 
�لو�ق�عة بالفئة: 09

NB  كتب ب�صكب متال�ص مع بع�صهما �لبع�ص بحي يكون  و�صف �لعالمة: عبارة عن �حل��روف �لالتينية 
�جلزء �ملتتم للحرف �لتينيى N وبد�ية �حلرف �لالتينى B باللون �لر�صا�صي وبة ثالث خطو بي�صاء من 
��صفل و�حلرف �لالتينى N  باللون �لر�صا�صي بة ثالث خطوط بي�صاء من �على وكتب باقى �حلرف �لالتينى 

�حلرفني كتبت �لكلمات �لالتينية NORTH BAYOU  باللون �ل�صود  و��صفل  �ل�صود  باللون    B
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   05 / 07 / 2011م �ملودعة حتت رقم :159558     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م
با�ص��م: يف ربري  كوربوري�صن ليمتد  

وعنو�نه : 924 ر�ما 9 رود بانكابى �صب- دي�صرتيكت ، هو�ى كو�جن دي�صرتيكت  بانكوك 10320 – تايالند 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �طار�ت للمركبات و�نابيب �لطار�ت للمركبات 

�لو�ق�عة بالفئة: 12 
و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية NIKA  كتبت ب�صكل باللون �ل�صود كما بال�صكل �ملرفق

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   14 / 03 / 2011م �ملودعة حتت رقم :154184  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: فيدر�ل – ماغول �صيلنيج �صي�صتمز
وعنو�نه : مان�ص�صرت �نرتنا�صيونال �وفي�ص �صنرت ، �صتايل رود  مان�ص�صرت �م 22  5 تي �ن ، �إجنلرت�

�أط��و�ق منع  م��و�د  و���ص��د�د�ت حمكمة،  �لت�صرب  �أط��و�ق منع  �ملنتجات:   / / �خلدمات  �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�لت�صرب م�صنوعة و�صد�د�ت حمكمة

�لو�ق�عة بالفئة: 17
و�صف �لعالمة: عبارة عن كلمة  Payen  باللغة �لالتينية باللون �لأ�صود كما بال�صكل �ملرفق.

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 04 / 2011م �ملودعة حتت رقم :155589  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �يي �ل ��ص �يدكو�صينال �صريفي�صي�ص، �نك
وعنو�نه : 400 �لك�صندر بارك برن�صتون نيوجري�صي 08540 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية 

�ملنتجات: �لكتب �ملدر�صية و�مل��و�د �ملطبوعة، حتديد�  كتبات  �لطالب،  �لب�صائع / �خلدمات /  وذلك لتمييز 
و�لن�صر�ت �مل�صورة، كتيبات، �لتعليمات �ملطبوعة �ملو�د �لتعليمية و�خلر�ئط ، و�لكتيبات �مل�صممة للطالب �لذي 

يريد تعلم �للغة �لإجنليزية كلغة ثانية.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

�لي�صار  ر�صم للكرة �لأر�صية باللون  ELS يعلوها من جهة  و�صف �لعالمة: عبارة عن �حل��روف �لالتينية 
�لأ�صود به خطوط طولية وعر�صية باللون �لأبي�ص د�خل �صكل �صبة بي�صاوي

 �ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   23 / 03 / 2011م �ملودعة حتت رقم :154789  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة قاتوفني �ملحدودة
وعنو�نه : �ص ب  55013 �لدوحة – قطر

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لكيماويات �مل�صتخدمة يف �ل�صناعة و�لبحث  �لعلمي و�لت�صوير 
�لفوتوغر�يف وكذلك يف �لزر�عة و�لب�صتنة وزر�عة  �لغابات ،  ر�تنجات  ��صطناعية  غري معاجلة وبال�صتيك 
غري معالج ، �أ�صمدة ، مركبات �إخماد �لنري�ن ، م�صتح�صر�ت  �صقي وحلام  �ملعادن، مو�د كيمائية �خلا�صة حلفظ 

�ملو�د �لغذ�ئية ، مو�د دباغة، مو�د �لل�صق �لتي ت�صتخدم يف �ل�صناعة.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �ألالتينيه Qatofin  كتبت بخط كبري و ب�صكل مميز باللون �لأ�صود وكتب 
�أ�صفل منها ��صم �ل�صركة �صركة قاتوفني �ملحدودة  Qatofin Company limited  وعلى �ليمني 
يوجد ر�صم عبارة عن د�ئرة باللون �لأبي�ص و�لأ�صود  يحيط بها �صريط باللون �لأ�صود من جهة �لي�صار على 

�صكل هالل كما يف �ل�صكل �ملرفق.
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   05 / 07 / 2011م �ملودعة حتت رقم :159555     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /    20م
با�ص��م: بالكري�صنا �ند�صرتيز ليمتد

 ، ، لوير باريل  ، �صي/ 15 تريد ورلد كمال مليز كمبوند، �صينابتي  بابت مارج  وعنو�نه : بي كيه تي هاو�ص 
�لهند  ، مهار�صرت�     400 مومباي – 013 

للمركبات  �ط���ار�ت   ، �ملركبات  �ط���ار�ت   ، �ل�صيار�ت  �ط���ار�ت  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�لزر�عية ، �طار�ت م�صغوطة ، �طار�ت غري جموفة لعجالت �ملركبات ، �طار�ت د�خلية لالطار�ت �مل�صغوطة ، 

�لغطاء �خلارجى �مل�صتخدم فى حافة �لطار�ت " �نبوبة �لتجمع " 
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�صف �لعالمة: عبارة عن  �لكلمة �لالتينة    AGRI MAX كتبت بحروف لتيية  حيث كتبت �ملقطع 
بال�صكل �ملرفق  كما  �ل�صود  باللون   MAX كلمة  كنبت  بينما  �لخ�صر  باللون    AGRI لالتيني�

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   14 / 03 / 2011م �ملودعة حتت رقم :154186  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: روود ليتنج ، �نك
وعنو�نه : 9201 و��صنطن �فينو ر��صني ، وي�صكون�صن – �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

يتم  �لتى  �لإ���ص��اءة  حتديد�ً  لالإ�صاءة  �لد�خلية  �لرتكيبات  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
جنو  توجهة  خمتلفة  بالو�ن  ��صاء�ت   ، للتحريك  قابلة  �أ�صو�ء   ،  ) ��صبوطات   ( �ملعلقة  �لأ�صقف  فى  تركيبها 
�جلد�ر ، �لأ�صو�ء �لتى يتم تركيبها د�خل �خلز�نة ،  �ل�صاء�ت �لتى تو�صع بالتجاويف  ) �ل�صقف – �جلدر�ن 

( و�لنار�ت �لتى تو�صوع د�خل جتاويف خا�صة بها لالإ�صاءة �لطولية 
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية ESSENTIA كتبت باللون �ل�صود كما بال�صكل �ملرفق  
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   11 / 04 / 2011م �ملودعة حتت رقم :155590  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �يي �ل ��ص �يدكو�صينال �صريفي�صي�ص، �نك
وعنو�نه : 400 �لك�صندر بارك برن�صتون نيوجري�صي 08540 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية 

�مل�صورة  تقدمي  حتديد�  �لتعليمية،  �خلدمات  �للغة؛  تعليم  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
وم�صاعدة �لطالب يف تخطيط وتطبيق و�لتح�صري ملزيد من �لتعليم 

�لو�ق�عة بالفئة: 41
باللون  �لأر�صية  للكرة  ر�صم  �لي�صار   جهة  من  يعلوها   ELS و�صف �لعالمة: عبارة عن �حلروف �لالتينية

�لأ�صود به خطوط طولية وعر�صية باللون �لأبي�ص د�خل �صكل �صبة بي�صاوي
 �ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية      
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   05 / 04 / 2011م �ملودعة حتت رقم :155349  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: بالكري�صنا �ند�صرتيز ليمتد
 ، ، لوير باريل  ، �صي/ 15 تريد ورلد كمال مليز كمبوند، �صينابتي  بابت مارج  وعنو�نه : بي كيه تي هاو�ص 

�لهند  ،  400 مومباي – 013 
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: �طار�ت ، �نبوب و�لغطاء �خلارجي 

�لو�ق�عة بالفئة: 12
و�صف �لعالمة: عبارة عن  �حلروف �لالتينية BKT كتب كل حرف على حد� د�خل �صكل �صبة مربع  باللون 

�لأخ�صر �ملختلف درجاته 
�ل�ص��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / �ألفا للملكية �لفكرية
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية: 

بتاريخ :   05 / 07 / 2011م �ملودعة حتت رقم :159556     
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: بالكري�صنا �ند�صرتيز ليمتد
 وعنو�نه : بي كيه تي هاو�ص ، �صي/ 15 تريد ورلد كمال مليز كمبوند، �صينابتي  بابت مارج ، لوير باريل ، 

�لهند  ، مهار�صرت�     400 مومباي – 013 
للمركبات  �ط���ار�ت   ، �ملركبات  �ط���ار�ت   ، �ل�صيار�ت  �ط���ار�ت  �ملنتجات:   / �خل��دم��ات   / �لب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
�لزر�عية ، �طار�ت م�صغوطة ، �طار�ت غري جموفة لعجالت �ملركبات ، �طار�ت د�خلية لالطار�ت �مل�صغوطة ، 

�لغطاء �خلارجى �مل�صتخدم فى حافة �لطار�ت " �نبوبة �لتجمع " 
�لو�ق�عة بالفئة: 12

كتبت  حيث  لتيية   بحروف  كتبت   EARTH MAX �لكلمة �لالتينة     و�صف �لعالمة: عبارة عن  
�ملقطع �لالتيني EARTH باللون  �لبنى بينما كنبت كلمة MAX باللون �ل�صود كما بال�صكل �ملرفق 

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع  
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �لإيد�ع / �لطلب  155073  تاريخ �لإيد�ع 2011/3/29 
 �لفئة 4  ��صم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع 

 ��صم �ل�صركة نك�ص�ص جلف �ويل ل�صناعة �لزيوت و�ل�صحوم ذ م م 
 جن�صية �ل�صركة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

   OSCAR SPECIAL صم �لعالمة �و�صكار �صبي�صل�� 

 �لعنو�ن �ص . ب 30144  عجمان ، دولة �لمارت �لعربية �ملتحدة 
�ملنتجات زيوت و�صحوم �صناعية ، مزلقات ، مركبات �مت�صا�ص وترطيب وتثبيت �لغبار ، وقود ) مبا يف ذلك 

وقود �ملحركات ( ومو�د �لإ�صاءة ، و�صموع وفتايل �لإ�صاءة .
و�لالتينية  بالعربية   SPECIAL و�أ�صفلها    OSCAR و  �صبي�صل  و�أ�صفلها  �و�صكار  و�صف �لعالمة 

باللون �ل�صود و�لبي�ص .
 *  �ل�صرت�طات 
 تاريخ �لأولوية   
 رقم �لإي�صال  
 تاريخ �لإي�صال  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة �أو 
�إر�صاله بالربيد �مل�صّجل للق�صم �مل�صار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778
يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي حكمة �لقانون لت�صجيل �لعالمات �لتجارية

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 170944         بتاريخ :     22    /   03 /  2012 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ص��م: كاتون ميدل �ي�صت لتجارة �لكهربائيات �ص.ذ.م.م 
وعنو�نه: �ص  ب: 97697 ،دبي �لمار�ت. 

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل�صحية،م�صابيح  �ملياه،�أعر��ص  تربيد،جتفيف،تهوية،توريد  �لبخار،�لطهى،  لالنارة،تدفئة،توليد  �أجهزة 
كهربائية،مر�وح كهربائية،�صخانات للحمامات،م�صابيح،�صخانات ماء)�أجهزة( معقمات هو�ء، حمم�صات خبز، 
مو�قد، مو�قد غازية، ��صو�ء �ل�صقف، منافيخ للمد�خن، مكنات كهربائية ل�صنع �لقهوة، �أوعية طهي، �و�ين 
�ل�صخ�صي، جمففات هو�ء، حمم�صات، من�صات و�جهزة تهوية  طهي كهربائية، مر�وح كهربائية لال�صتخد�م 

)تكييف �لهو�ء(،  . يف �لفئة 11
�لو�ق�عة بالفئة: 11

باحلروف  �لالتينية  باللغة  مكتوبة   CATON reason to buy كلمة  عن  �لعالمة:عبارة  و�صف 
�لكبرية و�ل�صغرية وباللون �ل�صود وخلفية �لبي�ص وتوجد يف ي�صارها خطوطا مثل نوع �ملوج باللون �لأحمر.

�ل�ص��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد -اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
الأحد  28  اأبريل 2013 العدد 10778
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زاره حممد بن را�صد وكبار امل�صوؤولني 

جناح نادي تراث الإمارات يف معر�ش اأبوظبي للكتاب ي�ضتقطب الزوار بخ�ضو�ضية معرو�ضاته ومتيز اإ�ضداراته

�ضلطان بن طحنون يبدي اإعجابه مبعلمة زايد الفقهية يف معر�ش اأبوظبي الدويل للكتاب

•• ابوظبي-الفجر:

حظي جناح نادي تر�ث �لإم��ار�ت �مل�صارك يف فعاليات 
يوم  حتى  �مل�صتمرة  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�ص 
�أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي للمعار�ص  غ��د �لإث��ن��ني يف م��رك��ز 
بزيارة كرمية �أم�ص �ل�صبت من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
حممد بن ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 
جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �ثناء زيارة �صموه 
��صتقبله عدد من  للمعر�ص وتفقده لأجنحته، حيث 
�مل�صوؤولني يف �لنادي، وجتول �صموه بني �أركان �جلناح 
تر�ثية  وعرو�صا  مادية  تر�ثية  مكونات  �صمت  �لتي 

حية ومطبوعات تر�ثية �صاملة.
�ل�صخ�صيات  م��ن  �لعديد  ��صتقطاب  �جل��ن��اح  وو����ص��ل 
مبختلف  �مل���ع���ر����ص  وزو�ر  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة  �ل��ر���ص��م��ي��ة 
قام  ر�صميا وجماهري� حيث  �إقبال  و�صهد  �صر�ئحهم، 
عدد من كبار �مل�صوؤولني و�لكتاب و�لأدباء و�لنا�صرين 
بتفقده و�لطالع على معرو�صاته �لرت�ثية �ملتنوعة، 
مدير  و�صفها  �ل��ت��ي  �ل��رت�ث��ي��ة  �مل��ط��ب��وع��ات  �صيما  ل 
�مل��زروع��ي مدير مركز  �أح��م��د  ر����ص��د  �جل��ن��اح �لدكتور 
عناوين  باأنها  �ل��ن��ادي،  يف  و�لبحوث  للدر��صات  ز�ي��د 
تر�ثية �صعبية مميزة، �متاز بها �لنادي عن غريه من 
دور �لن�صر ، وغدت م�صدر جذب جلميع زو�ر �ملعر�ص 
وللمهتمني من �أفر�د ومكتبات، بحيث نفد �ملعرو�ص 

منها منذ �ليوم �لأول للمعر�ص، ومنها ديو�ن �ملغفور 
�آل نهيان طيب  ز�ي��د بن �صلطان  �ل�صيخ  ب��اإذن �هلل  له 
و�ل�صاعر �صالح  �ل�صاعر �حلجري  ، وديو�نا  �هلل ثر�ه 
�ل�صتة،  ب��اأج��ز�ئ��ه  �لنخيل  �أط��ل�����ص  ب��ن ع��زي��ز، وجم��ل��د 
و�لأطل�ص �لبحري، وجملد م�صالك �لأب�صار باأجز�ئه 

�ل�صبعة و�لع�صرين.
�ملعر�ص  م��ن  �مل��ن�����ص��رم��ة  �لأي�����ام  وز�ر �جل��ن��اح خ���الل 
�لر�صمية  و�ل�صخ�صيات  �ل�صيوخ،  �صمو  م��ن  �لعديد 
و�لثقافية، حيث ز�ره معايل �ل�صيخ نهيان بن مبارك 
�ملجتمع،  وتنمية  و�ل�صباب  �لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل 
و�ل�صيخ  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  بن  ز�ي��د  و�ل�صيخ 
و�صعادة  ن��ه��ي��ان،  �آل  طحنون  ب��ن  �صعيد  ب��ن  طحنون 
وتنمية  و�ل�صباب  �لثقافة  وز�رة  وكيل  �ل��ب��دور  ب��الل 
�ملجتمع �مل�صاعد ل�صوؤون �لثقافة و�لفنون، و�صخ�صيات 
و�لثقافية  �لر�صمية  �لأو���ص��اط  خمتلف  من  خمتلفة 
�لذين  �لآخ���ري���ن  �ل������زو�ر  ج��ان��ب  �إىل  و�لإع���الم���ي���ة، 
�أخذ منوذج  �لذي  �لرت�ثي  بت�صميمه  جذبهم �جلناح 
�لرت�ث  م��ف��رد�ت  خمتلف  على  �ح��ت��وت  تر�ثية  قرية 
�لإمار�تي، �إ�صافة �إىل �لعناوين و�لإ�صد�ر�ت �جلديدة 

�لتي تعر�ص للمرة �لأوىل. 
تاأتي  �ل��ن��ادي  م�صاركة  ب��اأن  �مل��زروع��ي  ر��صد  د.  و�صرح 
ز�يد  بن  �صلطان  �ل�صيخ  �صمو  �ن�صجاما مع توجيهات 
رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  �ل�صمو  �صاحب  نهيان ممثل  �آل 

�ل���ن���ادي ب��امل�����ص��اه��م��ة و�مل�����ص��ارك��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف �حل���ر�ك 
�ل�صمو  �صاحب  برعاية  �لدولة  ت�صهده  �ل��ذي  �لثقايف 
�ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه 
�حل�ص  لتعميق  و�لثقايف  �لفكري  �لوعي  ون�صر   ، �هلل 
�لوطني و�إثر�ء �لنف�ص بكل معطيات �لثقافة و�ملعرفة 
للجمهور  �لنادي  يعر�ص  �إذ  بذلك،  �ملتعلقة  و�لعلوم 
م��ائ��ة عنو�ن  م��ن  �أك���ر  رم��زي��ة وت�صجيعية  وب��اأ���ص��ع��ار 
�ملحققة يف جمالت  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لأدب���ي���ة  �ل��ك��ت��ب  م��ن 
و�لكتب  و�حل�صارة  و�لتاريخ  و�لثقافة  و�للغة  �لأدب 
�ل���رت�ث���ي���ة، ح��ي��ث ت��ت��ن��وع �إ�����ص����د�ر�ت �ل���ن���ادي لت�صمل 
�لرت�ث و�ل�صعر و�لفقه و�لأدي��ان و�لتدوين و�لرو�ية 
مكونات  من  وغريها  و�ل��ن��دو�ت،  و�لر�صائل  و�لتاريخ 
�ل����رت�ث �ل��ع��رب��ي و�لإ���ص��الم��ي وع��ل��ى ر�أ���ص��ه��ا �لرت�ث 
�لإمار�تي، �إىل جانب جملة تر�ث �ل�صهرية باأعد�دها 
�ملختلفة وجملد�تها، حيث �صاهمت �ملجلة يف �ملحافظة 
على �لرت�ث وت�صجيل �لتاريخ وتر�صيخهما يف نفو�ص 
�أب��ن��اء �جل��ي��ل �جل��دي��د، م�صتمدة م��ن �جليل  وع��ق��ول 
�لقدمي خال�صة فكرة وعميق جتربته عرب در��صاتها 
�خلا�صة  و�أعد�دها  و�أبو�بها  و��صتطالعاتها  وبحوثها 
�ل��ع��دي��دة �ل��ت��ي ت�����ص��يء ل��ل��ق��ر�ء ك��ل ج��دي��د يف ميد�ن 

�لرت�ث �ملحلي و�لعربي و�لإن�صاين.
و�أك����د د. �مل���زروع���ي ح��ر���ص �ل��ن��ادي ع��ل��ى �مل�����ص��ارك��ة يف 
على  و�ظ���ب  حيث  للكتاب  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�ص 

�لحتفاليات  م��ن  ي��ع��د  �ل����ذي  �مل��ع��ر���ص  يف  �مل�����ص��ارك��ة 
�لثقافية �ملهمة يف �لوطن �لعربي، وذلك �صمن �هتمام 
�لنادي منذ تاأ�صي�صه بامل�صاركة يف �لعديد من معار�ص 
متثل  باعتبارها  و�لعاملية  و�لعربية  �خلليجية  �لكتب 
م��ن��اب��ر ه��ام��ة ي��ع��ر���ص �ل���ن���ادي م��ن خ��الل��ه��ا جتربته 
�صكره  م��وج��ه��ا  �ل����رت�ث،  خ��دم��ة  يف  ر�ئ����دة  كموؤ�ص�صة 
عليه،  وللقائمني  للمعر�ص  �ملنظمة  للجنة  وتقديره 
للتو��صل  ثمينة  فر�صة  من  �ملعر�ص  ميثله  ملا  نظر� 
�ل���د�ئ���م ع��ل��ى م���ع �مل��ح��اف��ل �ل��ث��ق��اف��ي��ة د�خ����ل �لدولة 

وخارجها.
وكما د�أب �لنادي على عادته يف معار�ص �لكتب �ملختلفة 
�أبو  ملعر�ص  �حلالية  �ل���دورة  هام�ص  على  عقد  ف��اإن��ه 
ظبي �لدويل للكتاب �لعديد من �للقاء�ت و�ملباحثات 
تبادل  بغية  �لعاملية  �لن�صر  دور  �أ�صحاب  من  عدد  مع 
وجهات �لنظر حول �إمكانية فتح �آفاق جديدة للتعاون 
ب��ني ن��ادي ت��ر�ث �لإم����ار�ت وه��ذه �ل���دور لإي��ج��اد �صبل 
بالرت�ث  �ملتعلقة  �لنادي  �إ�صد�ر�ت  �إي�صال  جديدة يف 
و�لإ�صالمي  �ل��ع��رب��ي  وب��ال��رت�ث  بخا�صة،  �لإم���ار�ت���ي 
و�لد�ر�صني  و�ل��ب��اح��ث��ني  �ملهتمني  معظم  �إىل  بعامة 
�لآخ��ري��ن يف  �لأ���ص��ق��اع، وك��ذل��ك لتعريف  يف خمتلف 
�لرت�ث  وم��ف��رد�ت  مب�صامني  �لأج��ن��ب��ي��ة  �ملجتمعات 
وقيم  �أ�صالة  من  �ل��رت�ث  ه��ذ�  يحمله  ومب��ا  �لوطني 

�لعد�لة و�لت�صامح و�لنفتاح على �لآخرين.

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  �صلطان  �ل�صيخ  م��ع��ايل  �أب���دى 
�عجابه  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�صياحة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص 
�صلطان  ب��ن  ز�ي��د  موؤ�ص�صة  جناح  ي�صمه  مب��ا  �ل�صديد 
معر�ص  يف  و�لن�صانية  �خل��ريي��ة  لالعمال  نهيان  �ل 
ز�يد  معلمة  خا�صة  وب�صفة  للكتاب  �ل��دويل  �بوظبي 

للقو�عد �لفقهية و�ل�صولية.
�ملوؤ�ص�صة - �نه �عجب  �ل��ذي ز�ر جناح  وق��ال معاليه - 
ب��ه��ذ� �ل����ص���د�ر لأن���ه م��ن �ه���م �ل����ص���د�ر�ت يف �لعامل 
�ل�صالمي وي�صدر عن موؤ�ص�صة عريقة ��ص�صها �ملغفور 

له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه.
وذكر معاليه - يف ت�صريح له عقب توقفه عند جناح 
�لفقهية  ل��ل��ق��و�ع��د  ز�ي���د  معلمة  �ن   - ز�ي���د  موؤ�ص�صة 
و�ل����ص���ول���ي���ة م�������ص���روع ���ص��خ��م ق���ل م��ث��ي��ل��ه يف �لعامل 
�ل���ص��الم��ي و�ن���ه �جن���از علمي كبري و فتح ج��دي��د يف 
�مل��ج��ت��ه��دي��ن م���ن �لفقهاء  ب���ني  جم����ال م���د �جل�����ص��ور 
و�لطالع  عندها  �لتوقف  �ملعلمة  وت�صتحق  و�ملفتني 

عليها للنهل من �لعلوم �لتي ت�صمنتها.
�لعام  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  �صبيب  �ح��م��د  ���ص��ع��ادة  وك����ان 
ملوؤ�ص�صة ز�يد بن �صلطان �ل نهيان لالعمال �خلريية 
و�لن�صانية قد قدم ملعايل �ل�صيخ �صلطان بن طحنون 
���ص��رح��ا و�ف���ي���ا ع���ن م��ع��ل��م��ة ز�ي����د للقو�عد  ن��ه��ي��ان  �ل 
�لفقهية و�ل�صولية حيث �كد له �ن هذه هي �لطبعة 
�لوىل للمعلمة و�نها جمعت بني دفتيها �آلف �لقو�عد 
�ملتو�جدة يف منطقة  �لثمانية  �ملذ�هب  �لفقهية وعلى 
ينهلون  للعلماء  علميا  دليال  لتكون  �لعربي  �خلليج 
�لعلماء  �ج��م��اع  على  �ملعتمدة  �لفقهية  �دلتهم  منها 

�لجالء و�لباحثني �ملجدين.

وقال �ن هوؤلء �لعلماء و�لباحثني بذلو� جهد� مكثفا 
�ل�صخمة  �مل��ع��ل��م��ة  ه���ذه  ع��ام��ا لجن����از   15 ����ص��ت��غ��رق 
ور�جعها رهط من كبار �ملرجعيات �لدينية �لعلمية يف 

�لعامل �ل�صالمي.
جملد�   41 ت�صم  �ملعلمة  �ن  �لظاهري  �صعادة  وذك��ر 
و�ل�صو�بط  و�لفقهية  �ملقا�صدية  �لقو�عد  وتت�صمن 
و�ل��ق��و�ع��د �ل���ص��ول��ي��ة .. كما ���ص��در ع��ن ه��ذه �ملعلمة 
�ل��ب��اح��ث��ني و�لعلماء  ت��وزي��ع��ه ع��ل��ى  ق��ر���ص م��دم��ج مت 

و�ملهتمني بهذ� �لتخ�ص�ص �لعلمي �ملميز.
كل  ت�صع  ز�ي��د  موؤ�ص�صة  �ن  �لظاهري  �صعادة  و�و���ص��ح 
�مكانياتها �ملتاحة يف خدمة ن�صر هذه �لروة �لعلمية 
ح�صنات  م��ي��ز�ن  يف  ذل���ك  يجعل  �ن  ت��ع��اىل  �هلل  د�ع��ي��ا 

�صاحب  نهيان  �ل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور 
م��ك��رم��ة وق����ف �مل��وؤ���ص�����ص��ة وح���ام���ل ����ص��م ه����ذه �ملعلمة 

�لفقهية �لرية.
نهيان  �ل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ن م�صاركة موؤ�ص�صة  و�أك��د 
�بوظبي  معر�ص  يف  و�لن�����ص��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة  ل��الع��م��ال 
�لدويل للكتاب جاءت بتوجيهات من �صمو �ل�صيخ نهيان 
ز�يد  موؤ�ص�صة  �أمناء  رئي�ص جمل�ص  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
و�لإن�صانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �صلطان  بن 
و�أخيه �صمو �ل�صيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص 
نهيان  �آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ص�صة  �أم��ن��اء  جمل�ص 
لالأعمال �خلريية و�لإن�صانية للتعريف بدور �ملوؤ�ص�صة 
و�خلارجي  �ملحلي  �مل�صتوى  على  و�خل��ريي  �لإن�صاين 

�لذي  �لعمل  مرتكز�ت  على  �ل�صوء  ت�صليط  �أج��ل  من 
ت�صطلع به دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�صم جناح موؤ�ص�صة ز�يد يف معر�ص �بوظبي �لدويل 
ز�يد  معجم  �أهمها  من  �ملطبوعات  من  ع��دد�  للكتاب 
�لذي ي�صم �لتقدمي �لبجدي و�لطل�صي وهو من �أهم 
توؤكد  �لتي  �لعربية  �للغة  تعليم  يف  �لأ�صا�صية  �ملر�جع 
هوية �لنتماء �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
كما �أنه �إ�صد�ر نفي�ص لي�ص يف مو�صوعه فقط و�إمنا يف 
طريقة ��صتخد�مه ت�صهيال على �لطلبة وتاأكيد� على 
وم�صتجد�ت  تتما�صى  �لتي  �ل�صحيحة  �ملعلومة  تناول 
معاين مفرد�ت �للغة يف �لع�صر �حلا�صر. وهو �إ�صافة 

نوعية للمر�جع و�إثر�ء للمكتبات �لعربية.
ك��م��ا ���ص��م ج��ن��اح م��وؤ���ص�����ص��ة ز�ي����د ك��ت��اب م���وط���اأ �لإم����ام 
مالك ويقع يف ثماين جملد�ت للدكتور �لربوفي�صور 
علي  �لدكتور  ملوؤلفه  �لقاتلة  �لنبتة  وكتاب  �لأعظمي 
يف  ت�صتخدم  �لتي  �لتبغ  نبتة  ويتناول  �صناوي  حممد 

�صناعة �ل�صجائر و�لكحول وغريها.
�ملهتمني  ع��دد كبري من  ز�ي��د  ز�ر جناح موؤ�ص�صة  وق��د 
ليطلعو�  �جل��ن��اح  �م��ام  طويال  منهم  �لعديد  وت��وق��ف 

على �لكتب و�ملعاجم �لتي �صمها �جلناح.
�لدويل  �ملعر�ص  هذ�  ز�يد يف  موؤ�ص�صة  م�صاركة  وتاأتي 
�لنظام  لأه���د�ف  حتقيقا  مماثلة  �خ��رى  معار�ص  ويف 
�صاأنها  من  �لتي  �لثقافة  ن�صر  يف  للموؤ�ص�صة  �لأ�صا�صي 
تطوير �لتنمية �لجتماعية وحتقيق �لعي�ص �لإن�صاين 
�لتي  �لنوعية  �لنقلة  حتقيق  يف  و�مل�صاهمة  �ل��ك��رمي 
تتطلع �إليها �إ�صرت�تيجية �ملوؤ�ص�صة للم�صاهمة يف �إذكاء 
لتحديات  �لت�صدي  �أج��ل  من  �لإن�صاين  �لوعي  ج��ذوة 
بت�صليط  تتجلى  ح�����ص��اري��ة  ب���روؤي���ة  و�ل��ع��م��ل  �ل��ع�����ص��ر 

�لأ�صو�ء على مرتكز�ت �لمة �لعربية و�لإ�صالمية .

الهوية تهدي زوار اأبوظبي للكتاب اإ�ضداراتها العلميةالحتاد الن�ضائي العام ي�ضارك يف معر�ش اأبوظبي الدويل للكتاب
•• اأبوظبي-وام:

�لدويل  �أبوظبي  ملعر�ص   23 �ل��دورة  �لعام يف  �لن�صائي  ي�صارك �لحت��اد 
�إ�صدر�ته  بع�ص  توزيع  �لعام  �لن�صائي  �لحت��اد  جناح  وت�صمن   . للكتاب 
�ملر�أة  لتقدم  �لوطنية  �ل�صرت�تيجية  كتاب  ومنها  �جلمهور  على  �ملهمة 
دولة  �مل��ر�أة يف  ت�صريعات  ومو�صوعة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
دولة  �لأطفال يف  �ملتحدة وكذلك كتاب حتليل و�صع  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�إم��ار�ت��ي��ة �لأزي���اء  �إط��الل��ه  2010 وك��ت��اب  �مل��ت��ح��دة  �لإم�����ار�ت �لعربية 
و�حللي يف تر�ث �لإمار�ت وكتاب موؤ�صر�ت متكني �ملر�أة يف دولة �لإمار�ت 
وفعاليات  لأن�صطة  �ل�صنوية  �لتقارير  وبع�ص   2008 �ملتحدة  �لعربية 
�إىل  بالإ�صافة  �ملنتجة  �لوطنية  �لأ���ص��ر  ودل��ي��ل  �ل��ع��ام  �لن�صائي  �لحت���اد 
جمموعة من �أعد�د دورية �أ�صد�ء �إمار�تية. كما يعر�ص �لحتاد �لن�صائي 
�لعام فيلما عن تاأ�صي�صه و�ل�صرت�تيجية �لوطنية �لتي يعمل بناء عليها 
�ملر�أة  �لتي حققها يف جم��ال متكني  �لإجن����از�ت  و�أه���م  وجم���الت عمله 
�لت�صريعات �خلا�صة  ب�صكل دوري وفعال مبر�جعة  �مل�صاهمة  عن طريق 
عام  ب�صكل  �ملجتمع  خدمة  جم��ال  ويف  قدر�تها  وتطوير  وتنمية  ب��امل��ر�أة 
و�مل��ر�أة ب�صكل خا�ص كما يعر�ص �لفلم جهود �لحت��اد �لن�صائي �لعام يف 
جمال متكني �ملر�أة وتاأهيلها للم�صاركة �ل�صيا�صية عن طريق تبني عدة 
يعترب  �ل��ذي  �لعربيات  �لربملانيات  دور  تعزيز  م�صروع  منها  م�صروعات 
من �أهم �مل�صاريع �لتي �صاهمت بن�صر �لوعي باأهمية �مل�صاركة �ل�صيا�صية 
للمر�أة ..كما يلقي �لفلم �ل�صوء على م�صروع �لأ�صر �ملنتجة �لذي يعمل 
على ت�صجيع �ملر�أة على �لإنتاج و�مل�صاهمة يف زيادة �لدخل �لأ�صري عرب 
�أوقات �لفر�غ و�ل�صتفادة منها . و�صرحت �صعادة نوره خليفة  ��صتغالل 
�لعام  �لن�صائي  �لحت���اد  ب��اأن  �ل��ع��ام  �لن�صائي  �لحت���اد  م��دي��رة  �ل�صويدي 
بتوجيهات كرمية من �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة �لحتاد 
�لن�صائي �لعام �لرئي�ص �لأعلى ملوؤ�ص�صة �لتنمية �لأ�صرية رئي�صة �ملجل�ص 
معر�ص  يف  �مل�صاركة  على  �صنويا  يحر�ص  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى 
�إ�صد�ر�ته  معظم  ت��وف��ري  على  يحر�ص  كما  للكتاب  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي 
�مل�صاركة  �أن هذه  �صعادتها  و�أو�صحت  وتوزيعها على �جلمهور.  لعر�صها 

تاأتي يف �إطار �هتمام �لحتاد �لن�صائي �لعام بتوعية �ملجتمع عامة و�ملر�أة 
�لعلمية  �مل�صتجد�ت  ومو�كبة  و�لط��الع  �لقر�ءة  باأهمية  خا�صة  ب�صفة 
و�لثقافية من �أجل تو�صيع مد�رك �لعقل و�آفاقه مبا يعود على �لإن�صان 

وينعك�ص على �صخ�صيته بالنجاح و�لتقدم و�لرقي �لفكري و�لعملي. 
و�أ�صافت �ل�صويدي �أنه ملن دو�عي �صرورنا �أن تنت�صر ثقافة حب �لقر�ءة 
و�لطالع بني كافة �لن�صاء و�لفتيات يف جمتمعنا و�أن يعود للكتاب جمده 
وقيمته ونتمنى �أن حتر�ص بناتنا و�أخو�تنا على زيارة هذ� �لعر�ص �لثقايف 
�حلافل و�لري بكل ما هو قيم ومفيد من �لعلوم و�ملعارف �لتي جتود 
بها دور �لن�صر من كافة �أنحاء �لعامل ول �صك �أن معر�ص �أبوظبي �لدويل 
و�لفكري  �ل��ث��ق��ايف  ل��الرت��ق��اء  تعو�ص  ول  ثمينة  فر�صة  يعترب  للكتاب 
ونزهة جميلة للروح و�لعقل لقتطاف �لبد�عات �لفكرية �لتي نريدها 
وتتما�صى مع ميولنا و�حتياجاتنا وح�صور �لفعاليات و�لأن�صطة �لثقافية 
�ملتعددة و�لتي تتنا�صب مع كافة �لأعمار. وقالت �إن �لقيادة �لر�صيدة يف 
ملا  بها  و�لرت��ق��اء  �ل��ق��ر�ءة  �هتماما كبري� لدعم وم�صاندة  �أول��ت  �لدولة 
و�لنف�صية  �ل�صحية  �لناحية  على  و�أث��ر  �ملجتمع  تثقيف  يف  دور  من  لها 
ورفع �لروح �ملعنوية وزيادة �لوعي ولعل مبادرة �لفريق �أول �صمو �ل�صيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�صلحة �ل�صنوية لدعم طلبة �ملد�ر�ص و�جلامعات وتوفري �لدعم �ملادي 
ذلك.  على  دليل  خري  بها  يرغبون  �لتي  �لكتب  �قتناء  على  مل�صاعدتهم 
و�أو�صحت باأن م�صاركة �لحتاد �لن�صائي �لعام يف معر�ص �أبوظبي �لدويل 
بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  توليه  �لذي  �لكبري  �لهتمام  تعك�ص  للكتاب 
مبارك ودعم �صموها �ملتو��صل لالأن�صطة و�لفعاليات �لثقافية ..�إ�صافة 
�إىل �أنه يج�صد حر�ص �صموها على دعم �لإبد�ع و�لتميز على �ل�صعيدين 
�لإقليمي و�لعاملي و�أن هذه �مل�صاركة �أي�صا تهدف �إىل حتفيز �ملر�أة على 
من  لتمكينها  �ملختلفة  �لثقافية  �ملجالت  يف  ومهار�تها  قدر�تها  تنمية 
حتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت وبلوغ �لدرجات �لعليا من �لإبد�ع و�لتميز 
و�لعمل على ت�صجيع �أفر�د �لأ�صرة ب�صكل عام و�لن�صاء ب�صكل خا�ص على 
و�لتفوق  �لتميز  درج��ات  �أعلى  �إىل  للو�صول  �مل��ج��الت  �صتى  يف  �ل��ق��ر�ءة 

و�لريادة. 

•• اأبوظبي-وام:

للهوية عن  �لإم��ار�ت  �أعلنت هيئة 
توفري ن�صخ جمانية من �إ�صد�ر�تها 
معر�ص  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
 2013 للكتاب  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي 
ل��ل��ب��اح��ث��ني و�مل��ه��ت��م��ني م���ن خالل 
للثقافة  �جل���و�ء  جمموعة  من�صة 
�إط�����ار حر�ص  و�ل��ف��ن��ون وذل����ك يف 
�لهيئة على دعم جمتمع و�قت�صاد 
�لأبحاث  ن�صر  خ��الل  م��ن  �ملعرفة 
�ملتخ�ص�صة  و�ل��د�ر���ص��ات  �لعلمية 
�لتي تعزز ثقافة �لهوية �لرقمية.

وتتيح �لهيئة خالل �ملعر�ص �جلزء 
موؤخر�  �ل�صادر  كتابها  من  �لر�بع 
ب��ع��ن��و�ن �أف���ك���ار ن��ق��دي��ة وذل����ك �إىل 
�ل�صابقة  �ل��ث��الث��ة  �لأج����ز�ء  ج��ان��ب 
و�لتي ت�صم جمموعة من �لأبحاث 
و�لفكرية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�ل���در�����ص���ات 
�لهوية  �أن��ظ��م��ة  �إد�رة  جم���الت  يف 
�لإلكرتونية  و�حلكومة  �ملتقدمة 
و�لتي  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�لإد�رة 
ع�������دد من  ج���م���ي���ع���ه���ا يف  ن���������ص����رت 
خالل  �ملحكمة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ج��الت 

�لأعو�م �لثالثة �ملا�صية.
�ملهند�ص  �ل��دك��ت��ور  �صعادة  و�أه���دى 
ع��ل��ي حم��م��د �خل�����وري م��دي��ر عام 
ل��ل��ه��وي��ة ع�صر�ت  �لإم������ار�ت  ه��ي��ئ��ة 
�أف����ك����ار نقدية  ك���ت���اب  �ل��ن�����ص��خ م���ن 
للمهتمني من زو�ر �ملعر�ص وذلك 
�لذي  �ل��ك��ت��اب  توقيع  حفل  خ��الل 
جناح  يف  �لول  �أم�����ص  م�صاء  �أق��ي��م 

جمموعة �جلو�ء .
ح�����ص��ر ت���وق���ي���ع �ل���ك���ت���اب ك����ل من 
�إد�رة �لت�صال  �ملهري مدير  عامر 
هيئة  يف  و�مل��ج��ت��م��ع��ي  �حل���ك���وم���ي 
�ملبارك  وحممد  للهوية  �لإم���ار�ت 
�لرئي�ص �لتنفيذي ملجموعة �جلو�ء 
�لهاملي  و�لفنون وعفر�ء  للثقافة 

�ملديرة �لعامة للمجموعة.
و�أكدت �لهيئة حر�صها على توفري 
�لعلمية  �إ����ص���د�ر�ت���ه���ا  م���ن  ن�����ص��خ 
ل��ل��م��ه��ت��م��ني �ل���ب���اح���ث���ني وط����الب 
معر�ص  زو�ر  م�����ن  �جل����ام����ع����ات 
�إطار  يف  للكتاب  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي 
�صعيها للتعريف بجهودها �لبحثية 
�لأبحاث  �إع����د�د  ع��ل��ى  و�لت�صجيع 
�لعلمية يف جمال �لهوية �لرقمية 
و�مل�صاهمة يف تر�صيخ مكانة �لدولة 
�لعلمي  �مل�صتوى  على  �لتناف�صية 
من  �ن��ط��الق��ا  و�ل��ف��ك��ري  و�لبحثي 

كو�صيلة  �ل��ع��م��ل��ي  �ل��ب��ح��ث  تبنيها 
�ل�صرت�تيجية  خ��ط��ط��ه��ا  ل��ر���ص��م 

وحتقيق �لأهد�ف �ملنبثقة عنها.
�لتي  �لعلمية  �لبحوث  �ن  وذك��رت 
�لعملي  ب���اإط���اره���ا  ت��ت��م��ي��ز  ت��ع��ده��ا 
وط���اب���ع���ه���ا �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي وب���اأن���ه���ا 
بلغة  �ل���دول و�حل��ك��وم��ات  تخاطب 
�لأطر  ع��ن  بعيد�  �ملعا�صر  �ل��ع��امل 
من  وذل��ك  �لتقليدية  �لأك��ادمي��ي��ة 
�ل���ت���ج���رب���ة �حلية  ع���ر����ص  خ�����الل 
ل���دول���ة �لإم�������ار�ت ع��ل��ى �أك����ر من 
لتغدو  �ل����دوؤوب  �صعيها  يف  �صعيد 
�إط���ار  �أف�����ص��ل دول �ل��ع��امل يف  م��ن 

. روؤية �لإمار�ت 2021 
وي�����ص��ل��ط ك���ت���اب �أف����ك����ار ن��ق��دي��ة يف 
�جلهود  على  �ل�صوء  �لر�بع  جزئه 
�لقيادة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  �حل��ث��ي��ث��ة 
بالأد�ء  لالرتقاء  للدولة  �لر�صيدة 
�ملوؤ�ص�صات  وخ����دم����ات  �حل���ك���وم���ي 

وبناء  تطوير  �أج���ل  م��ن  �لر�صمية 
�لدولة �حلديثة و�لع�صرية.

�إىل  ب���ادرت م��وؤخ��ر�  وك��ان��ت �لهيئة 
ت��وزي��ع ن�����ص��خ م��ن ك��ت��اب��ه��ا �جلديد 
يف  �ل�صرت�تيجيني  �صركائها  على 
و�خلا�ص  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
بالإ�صافة  �ل���دول���ة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
�لعلمية  �ل���������ص����روح  ج��م��ي��ع  �إىل 
�أهدت  كما  �لدولة  يف  و�لأكادميية 
�ملنظمات  م���ن  ع����دد  �إىل  �ل��ك��ت��اب 
و�ل�صفار�ت  �ل���دول���ي���ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 

�ملعتمدة لدى �لدولة.
�لإمار�ت  هيئة  �إ�صد�ر�ت  �أن  يذكر 
�لعملي  �لبحث  جم��ال  يف  للهوية 
�ملتحدة  �لأمم  ب���اإ����ص���ادة  ح��ظ��ي��ت 
لل�صرطة  �ل����دول����ي����ة  و�مل���ن���ظ���م���ة 
�جل���ن���ائ���ي���ة وع�������دد م�����ن �جل���ه���ات 
و�خلارجية  �مل��ح��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 

وبع�ص �ل�صفار�ت لدى �لدولة.

جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب ت�ضت�ضيف 
الكاتبة اللبنانية اإليزابيث �ضوزان ك�ضاب  

•• اأبوظبي-وام:

��صت�صافت جائزة �ل�صيخ ز�يد للكتاب �صمن برناجمها �لثقايف على هام�ص 
�إليز�بيث  �لدكتورة  �للبنانية  �لول  �أم�ص  للكتاب  �لدويل  �أبوظبي  معر�ص 
�صوز�ن ك�صاب �لفائزة بفرع �لتنمية وبناء �لإن�صان لهذ� �لعام للحديث عن 
�لنقد  در��صة يف  �ملعا�صر..  �لعربي  �لفكر  �لفائز  كتابها  تاأليف  جتربتها يف 

�لثقايف �ملقارن .
�جلائزة  يف  �لعلمية  �لهيئة  ع�صو  �صاهر  م�صعود  �لدكتور  لل�صيفة  وق��دم 
ولدت  �أنها  مو�صحا  ك�صاب  للدكتورة  و�ملهنية  �لعلمية  �ل�صرية  و��صتعر�ص 
يف منطقة برج حمود بلبنان عام 1959 ودر�صت �إد�رة �لإعمال يف �جلامعة 
�لفل�صفة  در�صت  ثم  ومن   1979 عام  منها  وتخرجت  ببريوت  �لأمريكية 
يف �جلامعة ذ�تها وتخرجت منها عام 1983 وبعدها غادرت �إىل �صوي�صر� 
 1988 ع��ام  �لفل�صفة  يف  �ل��دك��ت��ور�ه  ون��ال��ت  فريبور  جامعة  يف  للدر��صة 
�لوليات  يف  ب���رو�ن  جامعة  و  كولومبيا  جامعة  و  ي��ال  جامعة  يف  وعملت 
�ملتحدة �لأمريكية ل�صنو�ت عدة ويف غريها من �ملعاهد و�جلامعات ولديها 
و�لعربية  �لإجنليزية  �للغتني  يف  و�مل��ق��الت  و�لبحوث  �لدر��صات  من  ع��دد 

ف�صال عن عدد من �ملحا�صر�ت يف �لفل�صفة و�لفكر �لعربي.
و�أكد �صاهر على متيز �لباحثة �ملحا�صرة �لدكتورة �إليز�بيث بثقافة نقدية 
رفيعة �مل�صتوى نظر� لتملكها لغات عاملية عدة وخربة و��صعة يف جمال �لنقد 
فبللورت يف  �ملتنوعة  �لعلمية  �ملتعددة ومناهجه  �لثقافية  باأبعاده  �حلديث 
كتابها �لذي فاز بجائزة �ل�صيخ ز�يد للكتاب يف فرع �لتنمية وبناء �لإن�صان 
متخ�ص�صة  مو�صوعات  تناولت  �لأهمية  بالغة  نظرية  مقولت  �لعام  هذ� 
منت�صف  م��ن  �لأوىل  �لثقافية  �لنه�صة  ط��اول��ت  متعاقبة  حقبات  �صمن 
بعد  �لنقدي  و�لفكر  �لع�صرين  �ل��ق��رن  منت�صف  �إىل  ع�صر  �لتا�صع  �ل��ق��رن 
�ل�رت�ج�ع  حول  ونف�صية  ومعرفية  مارك�صية  وق��ر�ء�ت   1967 ع�ام  نك�صة 
�لثقايف و�لتجديد و�لأ�صالة و�لنقد يف �لدين �لإ�صالمي و�لنقد �لعلماين 
و�أفكار �لعرب يف روؤية مقارنة ودو�فع �لنه�صة �جلديدة و�ملطالبة باحلق يف 

�حلرية و�حلياة .
�لعربي  �لفكر  لكتاب  تاأليفها  دو�ف��ع  عند  ك�صاب  وقفت  حديثها  بد�ية  ويف 
�ملعا�صر.. در��صة يف �لنقد �لثقايف �ملقارن �ل�صادر عن مركز در��صات �لوحدة 
تناولت  �لتي  �لدر��صات  �أن معظم  موؤكدة   .. �لعام  هذ�  ب��ريوت  يف  �لعربية 
�ل��ف��ك��ر �ل��ع��رب��ي �مل��ع��ا���ص��ر �ن��ك��ب��ت ع��ل��ى �ل��ت��ي��ار�ت �لإي��دي��ول��وج��ي��ة خ�صو�صا 
�لقومية و�لإ�صالمية منها مهملة بذ�لك �لتيار �لنقدي �لذي ي�صكل جزء� 

مهما يف �لفكر �لعربي.
�ل�صفة  غ��ي��اب  يف  يكمن  ق��د  �لإه���م���ال  ه���ذ�  ور�ء  �ل�صبب  �أن  �إىل  و�أ����ص���ارت 
�لدينية  �أو  �لثنية  �خل�صو�صية  مبعنى  �لنقدي  �لتيار  لهذ�  �لأكزوتيكية 
وهناك �صبب �آخر ور�ء ندرة هكذ� در��صات ويكمن باعتقادي يف �مليزة �لأقلوية 
هو  بطبيعته  �لعامل  جمتمعات  جميع  يف  �لنقدي  �لفكر  �أن  �إذ  تيار  لهكذ� 
�لهام�صية ل تنق�ص من قيمتها وما در��صتي لهذ�  تيار هام�صي لكن هذه 
�لفكر �صوى م�صاهمة يف �لتعوي�ص عن هذ� �لنق�ص وت�صليط �ل�صوء على 
ناحية قيمة من �لفكر �لعربي �ملعا�صر وهناك �أي�صا �صبب �آخر للتعتيم على 
هذ� �لفكر �لنقدي يتمثل يف ظروف �لتاأثري �ل�صيا�صي �ملحيطة يف خمتلف 
�لبالد �لعربية و�لذي مل ي�صمح للفكر �لنقدي �أن ينمو وينت�صر يف �لإعالم 
ور�ء  يكون  قد  و�أخ��ري�  ومعروفا  فعال  فكر�  ي�صبح  �أن  وبالتايل  و�لتعليم 
ذلك �لإهمال ذهنية �إن�صان م�صتعمر ل يرى يف �ملنتج �ملحلي ما هو جدير 

بالهتمام و�لتقدير و�لتعريف بعه وعنه .
تتوجه  نف�صها وهي  �عتملت  �لتي  �لذ�تية  �لتجربة  �إىل  �لباحثة  وتطرقت 
�أح�صن  �لبيئة وتخرجت من  �بنة هذه  �أنا  قائلة  بناء ف�صول كتابها  �صوب 
مد�ر�صها وجامعاتها من دون �أن �أعرف �لكثري عن �لفكر �لعربي �حلديث 
يف  حلاجتي  وتلبية  �ملجال  ه��ذ�  يف  نف�صي  لتثقيف  حماولة  در��صتي  كانت 
على  خاللها  من  بيئتي  يف  �حليوية  �مل�صائل  تعالج  �لتي  �لكيفية  معرفة 

�ل�صعيد �لفكري فكتابي هو نتيجة ف�صول �صخ�صي حيوي وفكري .
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مركز باحل�ضا لتعليم قيادة ال�ضيارات
 يطلق حملة �ضالمة الطفل 2013

لتعليم  �لر�ئد  �ملركز   ،)BDC( �ل�صيار�ت  قيادة  لتعليم  باحل�صا  مركز  �أطلق 
�صالمة  بعنو�ن  بال�صالمة  للتوعية  �لإم��ار�ت، حملة وطنية  �ل�صيار�ت يف  قيادة 
�لطفل 2013 تهدف �إىل تقدمي �إر�صاد�ت لالأطفال حول كيفية �لبقاء �آمنني 
�لد�عمة  �ل�صركات  من  جمموعة  وك�صفت  �لأ�صدقاء.  ومع  و�ملدر�صة  �ملنزل  يف 
فابري  و   ،)UHU( يو  �إت�ص.  ي��و.  و   ،)Babyshop( �لأط��ف��ال  مثل حمل 
لهذه  دعمها  عن   ،)NAFFCO( نافكو  و   ،)Faber Castell( كا�صتل 

�ل�صجادة �حلمر�ء خالل �حتفالية  باأبهى حلة على  ظهرت جنمات دبي 
�أ�صبه بليايل �لأو�صكار، ��صطفت خاللها عد�صات �لكامري� لإلتقاط �صور 
لنجمات �لأم�صية خالل مرورهم على �لب�صاط �لأحمر يف ليلة �حتفالية 
�ل��ر�ئ��د يف دبي  ن���ادي �لأع��م��ال �خل��ا���ص   ، ك��ل��وب  ل��ن��ادي كابيتال  خا�صة 
وع�صو جمموعة �صركات �إن�صاء، �لذي �أحيى �لذكرى �ل�صنوية �خلام�صة 

لتاأ�صي�صه.
ومل تخيب �لأم�صية �لتي نظمها �لنادي �لذي طاملا عرف بتقدمي خدمات 
من فئة �لنجوم �خلم�ص على �لآمال و�لتوقعات، وجاء �لحتفال بالعيد 

�ل�صنوي للنادي متاألقا بح�صور 
ما يزيد عن 1000 �صيف، من 
قادة  ك��ب��ار  م��ن  نخبة  �صمنهم 
�لأع���م���ال، وق��ائ��م��ة م��ث��رية من 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة �حلية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لتي مت �إعد�دها لإ�صفاء �أجو�ء 

من �ملرح و�لإبهار. 
بالتعاون  كلوب  كابيتال  وجنح 
�لد�عمني  �ل�صركاء  قائمة  مع 
�ل������ت������ي ت���������ص����م����ن����ت �ل����ط����اي����ر 
لل�صيار�ت، و�أمريكان �إك�صربي�ص 
بينك،  وتوما�ص  �إي�صت،  ميدل 
و����ص���ك���ي���ل���وم، يف   ،8 �إي���ل���ي���وم���ن 
حافلة  للذكرى  �أم�صية  �إخ��ر�ج 
بال�صحر و�خليال و�لأحا�صي�ص 
�ل��ف��ق��ر�ت و�لرب�مج  �أم��ت��ع  م��ع 

�ل�صيقة. 
وقالت �إميا كولني، مدير عام 

خالل  و�ملذهلة  �ل�صيقة  �لعرو�ص  ح��ول  لها  حديث  يف   ، كلوب  كابيتال 
لنادي  �خلام�صة  �ل�صنوية  بالذكرى  �لحتفال  بنتائج  �صررنا  �لأم�صية: 
�خلدمة  من  �لر�قية  بامل�صتويات  �صيوفنا  ��صتمتع  كما   ، كلوب  كابيتال 

و�لتميز.
جناح�����ا  �لأو�ص�����كار  فك�����رة  ولق�����ت  بوقت�������ه  �جلمي���ع  ��ص�����تمتع  لق�������د   

كبري� .
و�أ�صافت: يتوج������ه كابيت���ال كل���وب بخال������ص �ل�ص���كر �إىل كاف��ة �أع�صائنا 
هذه  �إجن���اح  يف  �أ�ص��همو�  �ل��ذي��ن  �ل��ر�ع��ي��ة  و�جل��ه��ات  �ل��ك��ر�م  و�صيوفن�����ا 

عرو�ش الدمى املتحركة ت�ضتقطب اأعدادًا كبرية من زوار واجهة املجاز املائية
�ختتمت �أم�ص عرو�ص �لدمى �ملتحركة ، �لفعالية �لعاملية �لتي تقدمها جمموعة �صالتيمبانكو �يتاليانو 
عدد من  على  و��صتملت  بال�صارقة،    �ملائية  �ملجاز  و�جهة  �نطلقت يف  و�لتي  �لعاملية،  �لفنون  مل�صارح 
�لعرو�ص �لرتفيهية وور�ص �لعمل، و��صتقطبت فعاليات عرو�ص �لدمى �ملتحركة مئات �لعائالت �إىل 
و�جهة �ملجاز �ملائية منذ �ليوم �لأول لنطالقتها. وقال حممد فا�صل �ملزروعي، مدير و�جهة �ملجاز 
�ملائية �إن �حلدث يخاطب فئات عمرية خمتلفة، موؤكد�ً �أن كل ما يقدم لي�ص جمرد فعاليات وعرو�ص، 
بل ر�صائل هادفة تخاطب عقول �ل�صغار وتنمي فيهم �لقدر�ت و�لإبتكار�ت بو�صائل ترفيهية �صيقة. 
و�أ�صاف باتت و�جهة �ملجاز �ملائية نقطة جذب �صياحية مف�صلة للعائالت نظر�ً للمر�فق �لرتفيهية 
�ملتميزة و�خليار�ت �لتي تتيحها لهم ، م�صري�ً �إىل �أن عرو�ص �لدمى �ملتحركة ��صتقطبت كافة �أفر�د 
�لعائلة وخ�صو�صاً �ل�صغار �لتي ��صتهوتهم �لعرو�ص كمادة هامة تخاطب عقولهم وتوفر لهم �للهو 
زو�ر  تعريف  �إىل  بالعرو�ص  �حلافل  �لربنامج  خ��الل  من  ي�صعون  �أنهم  م�صيفاً  و�لتعلم،  و�لت�صلية 
و�جهة �ملجاز �ملائية على ثقافات خمتلفة بطريقة جاذبة يتفاعل معها �جلمهور. و�أ�صار مدير و�جهة 
�أعد�د كبرية من �لزو�ر  �أن �ليوم �لأول لإنطالق عرو�ص �لدمى �ملتحركة �صهد تو�فد  �ملجاز �ملائية 
�إعجابهم بالعرو�ص �ملقدمة، و  �أظهر �لأطفال  �لذين حر�صو� على متابعة خمتلف �لفعاليات، وقد 
�أ�صاد �لأه��ايل بالفعاليات و�لعرو�ص و�لفكرة، وتوفري  مدى تفاعلهم مع مثل هذه �لأن�صطة، حيث 

م�صاحات ترفيهية متجددة للعائالت يف �إمارة �ل�صارقة. 

�ضرياميك راأ�ش اخليمة تزرع
 10,000 �ضجرة يف يوم البيئة العاملي 

�نطالقاً من �لتز�مها بامل�صوؤولية �لإجتماعية ودعمها �لد�ئم للبيئة، �علنت  
�صركة �صري�ميك ر�أ�ص �خليمة، �أكرب �صركة لت�صنيع �ل�صري�ميك يف �لعامل، 
عن زر�عة 10،000 �صجرة منذ عام 2010 �حتفاًل مبنا�صبة يوم �لأر�ص، 
وذلك بعد قيام �ل�صركة بزرع 3000 �صجرة هذ� �لعام. وتعترب �صري�ميك 
بزر�عة  �لتي قامت  �ملنطقة  �لقليلة يف  �ل�صركات  و�ح��دة من  ر�أ���ص �خليمة 

م�صانعها.  حول  �صجرة   10،000

فارنك تعني رئي�ضًا جديدًا 
لتطوير الأعمال والت�ضويق 

�أع���ل���ن���ت ����ص���رك���ة ف�����ارن�����ك، �ح����دى 
�ملر�فق  �د�رة  يف  �لر�ئدة  �ل�صركات 
ومقرها �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
يف  بلتنغبريج  جينيفر  تعيني  ع��ن 
�لأعمال  لتطوير  رئي�صة  من�صب 
تعزيز  خطط  �إط���ار  يف  و�لت�صويق 
�لتو�صع  ملو�كبة  �لإد�ري  طاقمها 
من  حمفظتها  ومن��و  عملياتها  يف 

�لزبائن.
م�صوؤولية  ب��ل��ت��ن��غ��ب��ريج  و���ص��ت��ت��وىل 
�أن�صطة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل�����ص����ر�ف 
و��صرت�تيجية  ف��ارن��ك  يف  �ملبيعات 
�ل���ت�������ص���وي���ق �خل����ارج����ي����ة ل���ه���ا مع 
�ل����رتك����ي����ز ع���ل���ى ت����روي����ج خ����رب�ت 
للزبائن  خدماتها  وجودة  �ل�صركة 
�لفرتة  خالل  و�ملحتملني  �لليني 

�ملقبلة.

فندق جمريا بيت�ش يقيم يومًا ريا�ضيًا 
لدعم جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى ال�ضرطان

ريا�صياً خا�صاً  �أقام منتجع تالي�ص �صبا يف فندق جمري� بيت�ص بدبي يوماً 
�ل�صرطان،  �أ�صدقاء مر�صى  �أه��د�ف جمعية  �ل�صوء من خالله على  �صلط 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �ل�����ص��رط��ان  مب��ر���ص  �ملعنية  �خل��ريي��ة  �ملنظمة 
�أ�صلعاً  ك��ن  �صعار  ج��رت حت��ت  �لتي  �لفعالية  م��ن  �ل��ه��دف  ومَت��ث��ل  �ملتحدة. 
تبقى و�صيماً يف رفع م�صتوى �لوعي مبر�ص �ل�صرطان، وبالق�صايا �ملتعلقة 
بهذ� �ملر�ص، و�إبر�ز �جلهود �لتي تبذلها جمعية �أ�صدقاء مر�صى �ل�صرطان 

لتقدمي �لدعم �لنف�صي، و�ملايل، و�ملعنوي، و�لطبي للمر�صى وذويهم.

النه�ضة الكويتي ي�ضت�ضيف
 املدرب الإماراتي �ضامل النار ال�ضحي

 ��صت�صاف معهد �لنه�صة بدولة �لكويت �ملدرب �لدويل �لأ�صتاذ 
�لوظيفي  �ل�صلوك  ع��ن  عمل  ور���ص��ة  يف  �ل�صحي  �ل��ن��ار  ���ص��امل 
�لفعال  ت�صمنت �لعو�مل �ملوؤثرة يف �ل�صلوك �لوظيفي ، وكيف 
يكون �ملوظف �إيجابي يف موؤ�ص�صته وما هي �لأخالق �لتي يجب 
�أن يكون عليها �ملوظف ، وكيفية حماربة �ل�صاعات و�لأحاديث 

�ل�صلبية يف �ملوؤ�ص�صة.
�حل�صور �أ�صاد بامل�صتوى �لعايل للنار من حيث �ملادة و�لتقدمي 
 ، �إي��ج��اب��ي  �ل��ت��ف��اع��ل  ، وك���ان  �لفعلي  �ل��و�ق��ع  مل��ا تالم�صه م��ن 

متمنني له دو�م �لتقدم.

كابيتال كلوب ي�ضلط الأ�ضواء على دبي خالل احتفاله 
بالذكرى الـ 5 لتاأ�ضي�ضه ومب�ضاركة اأكرث من 1000 �ضخ�ضية

موا�ضالت الإمارات تختتم م�ضاركتها بنجاح يف معر�ش وموؤمتر النقل املدر�ضي

اأفراح بن كردو�ش العامري
�قام �صاملني بن كردو�ص �لعامري حفل مبنا�صبه 
زفاف جنله ماجد �يل كرميه عبيد �صويد �لعامري 
وذلك يف قاعه �لحتفالت يف �خلبي�صي وح�صر 
�ل  ب��ن حممد  ب��ن طحنون  ز�ي���د  �ل�صيخ  �حل��ف��ل 
نهيان و�ل�صيخ ز�يد بن �صيف بن حممد �ل نهيان 
و�أعيان  و�مل�صوؤولني  �ل�صخ�صيات  كبار  من  وعدد 
�لعامري  قبيله  و�أعيان  �لقبائل  ووجهاء  �لبالد 
من  ولفيف  �مل�صلحة  و�لقو�ت  �ل�صرطة  و�صباط 
فنية  عرو�ص  �حلفل  وتخلل  و�لأ�صدقاء  �لأه��ل 

لفرقة �لفنون �ل�صعبية �لإمار�تية.

�ملو��صالت  خ���دم���ات  يف  �لإم��������ار�ت 
�ملدر�صية .

و�أ�صاف �جلرمن: �إن جناح �ملوؤ�ص�صة 
�ل����ذي �أق��ي��م يف م��وق��ع مم��ي��ز وعلى 
�ملعر�ص،  ���ص��م��ن  و�����ص���ع���ة  م�����ص��اح��ة 
حممد  حميد  م��ع��ايل  �إط���الق  �صهد 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر  �لقطامي 
مو��صالت  �إد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
�لتعقب  ن��ظ��ام  م���ب���ادرة  �لإم��������ار�ت، 
�لإلكرتوين عرب �لأقمار �ل�صناعية 

عليها من  فعال يف �حلفاظ  ب��دور 
�مل�صتد�مة  �ملمار�صات  تبني  خ��الل 
وميكن  �ل���ي���وم���ي���ة.   ح��ي��ات��ه��م  يف 
من  �حلملة  يف  �مل�صاركة  لالأطفال 
�لإلكرتوين  �مل��وق��ع  زي����ارة  خ���الل 

�لعاملي
greenerworld.kidzania.com 

وتوقيع تعهد بامل�صاهمة يف �حلفاظ 
على مو�رد �لطاقة وحماية �لأر�ص 
و�حل��ي��و�ن��ات و�مل��ي��اه و�ل��ه��و�ء وعرب 
 ، كيدز�نيا  يف  �ملبا�صرة  يف  �مل�صاركة 

تتاح لالأطفال فر�صة �لتعرف على 
��صتهالك  خل��ف�����ص  �مل��ث��ل��ى  �ل�����ص��ب��ل 
مو�رد �لطاقة و�ملياه، وكيفية �إنتاج 
�لكهرباء من خالل جتارب تفاعلية 
�لتعليمية  �ل���ق���ي���م���ة  ب����ني  جت���م���ع 
وت�صتمل  و�ح��د  �آن  يف  و�لرتفيهية 
�حلملة �أي�صاً على فعاليات متنوعة 
�خل�صر�ء  �مل��م��ار���ص��ات  ت��ع��ل��م  م��ن��ه��ا 
�لنباتات،  وزر�ع��ة  �لطاقة،  لتوليد 
و�لعناية باحليو�نات، وكيفية �إعادة 

تدوير �ملنتجات.

تابعة  م��در���ص��ي��ة  ح��اف��ل��ة  ل�3200 
مل��و����ص��الت �لإم�����ار�ت، وذل���ك �صمن 
�ملدر�صية  �حلافلة  م�صروع  مبادر�ت 
�مل��وؤ���ص�����ص��ة، يف  �ل���ذي تتبناه  �ل��ذك��ي��ة 
جهودها  وت���ع���زي���ز  ت��ط��وي��ر  ���ص��ب��ي��ل 
�لر�مية ل�صمان نقل مدر�صي و�آمن 
�لتطور�ت  يو�كب  ومنتظم،  و�صامل 
م�صتجد�ت  و�آخ��ر  �حلديثة  �لتقنية 
يف  و�مل��و����ص��الت  �ل��ن��ق��ل  تكنولوجيا 

�لعامل .

جمموعة بريد الإمارات تنظم لقاء �ضفراء التميز التعريفي
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �لوطن،  م�صرية  لر�عي  �حلكيمة  �لروؤية  على  بناء 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل �إىل جانب �أخيه �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم، نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�ل��ق��ط��اع �حلكومي  بتمكني  تتمثل  و�ل��ت��ي  رع���اه �هلل،  دب���ي،  �ل����وزر�ء ح��اك��م 
بالدولة من �لتفوق يف �أنظمته و�أد�ئه وخدماته ونتائجه نظمت جمموعة 
بريد �لإم��ار�ت لقاء �صفر�ء �لتميز �لتعريفي �لإول وذلك بفندق �لب�صتان 

روتانا يف دبي.
وجاء �للقاء بح�صور �صلطان �ملدفع �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �إمبو�صت رنائب 

رئي�ص �للجنة وعدد من �ملدر�ء �لتنفذيني بالإ�صافة �ىل �صفر�ء �لتميز.
�فتتح �للقاء بكلمة ترحيبية من �ل�صيد �صلطان �ملدفع رحب فيها باحل�صور 
لهم  ومتنى  �لقاب�صة  �لإم��ار�ت  بريد  جمموعة  يف  �لتمييز  ب�صفر�ء  و��صاد 
نبذة  بالوكالة  �لتميز  مدير  بحلوق  �أم��ل  قدمت  كما  مهامهم   �لتوفيق 
خمت�صرة عن جائزة �لمار�ت لالأد�ء �حلكومي �ملتميز وم�صاركة جمموعة 

بريد �لإمار�ت وتلى ذلك عدد من �لفقر�ت.

�لألعاب  مدينة   ، كيدز�نيا  ت�صارك 
�حلائزة  و�لتعليمية  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
ع��ل��ى ج���و�ئ���ز ع��امل��ي��ة يف دب���ي مول 
، ل��ل��ع��ام �ل���ث���اين ع��ل��ى �ل���ت���و�يل يف 
�أكر  �أطفال لعامل  �ملبادرة �لعاملية 
�خ�صر�ر�ً ، �لتي تهدف �إىل ت�صليط 
�ملحافظة  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  �ل�������ص���وء 
 8 لغاية  �حلملة  وت�صتمر  �لبيئة 
�مل���ق���ب���ل، يف خ���ط���وة جتمع  ي��ون��ي��و 
مبادرة  مظلة  حتت  �لعامل  �أطفال 
�ل�صتد�مة  ل��ق��ي��م  ت��ر���ص��خ  ه���ادف���ة 
و�مل��م��ار���ص��ات �خل�����ص��ر�ء. وحتظى 
حملة �أطفال لعامل �أكر �خ�صر�ر�ً 
دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  برعاية 
وه���ي ت�����ص��ع��ى ل��رف��ع وت��ع��زي��ز وعي 
�لبيئة  ب�����ص��رورة ح��م��اي��ة  �ل�����ص��غ��ار 
�ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة م�����ن ح����ول����ه����م، عرب 
و�مل�صاريع  �لتعلم �خل�صر�ء  مر�كز 
وتتطلع  �ملميزة.  �لبيئية  �لعلمية 
�ملبادرة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  كيدز�نيا 
�إىل �إث���ر�ء م��ع��ارف �لأط��ف��ال حول 
على  �لب�صرية  تخلفه  �ل��ذي  �لأث��ر 
�مل�صاهمة  ميكنهم  وك��ي��ف  �لبيئة، 

حققت مو��صالت �لإمار�ت م�صاركة 
ف��ع��ال��ي��ات موؤمتر  ب�����ارزة يف  ن��وع��ي��ة 
�مل�صاحب  و�ملعر�ص  �ملدر�صي  �لنقل 
ل���ه، و�ل����ذي �أق��ي��م ل��ل��م��رة �لأوىل يف 
�ل�صرق �لأو�صط، وبتنظيم من هيئة 
�لطرق و�ملو��صالت يف دبي بالتعاون 
للنقل  �لأم���ري���ك���ي���ة  �مل���ن���ظ���م���ة  م����ع 
ثالثة  مد�ر  على  و��صتمر  �ملدر�صي، 
�ل�صيخ مكتوم مبركز  قاعة  �أي��ام، يف 
و�ختتمت  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ت��ج��اري  دب���ي 

�أعمالها �لثالثاء �ملا�صي.
وقال �صعادة حممد عبد �هلل �جلرمن 
مدير عام مو��صالت �لإمار�ت: �صكل 
ج��ن��اح م��و����ص��الت �لإم������ار�ت خالل 
من�صة  للموؤمتر  �مل�صاحب  �ملعر�ص 
منظومة  لعر�ص  متكاملة  مثالية 
و�لتاأجري  �لنقل  قطاع  يف  خدماتها 
�لزو�ر  وتعريف  �لفنية،  و�ل�صيانة 
و�مل�صاركني بالإجناز�ت �لتي حتققها 
على �صعيد �لنقل �ملدر�صي، وت�صليط 
�لإلكرتونية  مبادر�تها  على  �ل�صوء 
ي�صهم  �ملجال، مما  �جلديدة يف هذ� 
لدولة  �مل��رم��وق��ة  �مل��ك��ان��ة  تر�صيخ  يف 

كيدزانيا ترثي معارف ال�ضغار حول املمار�ضات اخل�ضراء واأهمية ال�ضتدامة

 تكرمي

زفاف حممد يحيى و�ضها من�ضور
�حتفلت �أ�صرة �ملهند�ص من�صور �لتهامي بزفاف 
جنلته �لدكتورة �صها من�صور و�لدكتور حممد 
يحي���ى وتهنئة خا�ص����ة من باب����ا ومام����ا ود�م�ت 

دي���ارهم  عامرة بالأفر�ح. 
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