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طفلة )توحدية( تذهل عامل الفن بلوحاتها 
تع�سق الفتاة ال�سغرية اإيري�س هامل�سو الر�سم كثرياً ومتار�سه باهتمام 
وتركيز كبريين. وكان نتاج ذلك لوحات جتريدية وانطباعية تذكرك 

باأعمال الر�سام الفرن�سي ال�سهري كلود مونيه. 
واأخذت اأعمال اإيري�س حتدث �سجة هائلة يف عامل الفن. فقد بيعت 
لوحتان من اأعمالها مقابل 1500 جنيه اإ�سرتليني لكل منهما. اأما 
 295 اإىل  ي�سل  مبا  فتباع  الأ�سلية  لوحاتها  من  ال��واح��دة  الن�سخة 

جنيها. وهناك خطط لإقامة معر�س للوحاتها، يعقبه مزاد. 
وكل هذه اجلهود لبد وان ت�سجع اأي موهبة �سابة تتطلع لأخذ مكانة 
تكون طفلة يف  اأن  تعدو  اإيري�س ل  اأن  الر�سم غري  مرموقة يف عامل 
الثالثة من العمر. وما يجعل اجنازاتها ا�ستثنائية اأكرث بكل املقايي�س 
اأنها م�سابة بالتوحد اإنها ل تتكلم، وترتعب كثريا من العامل حولها 
غري اأنها جتد �سلوتها يف الر�سم، فهو لها م�سدر فرح و�سرور وعالج. 
اإيري�س دائما ما حتمل يف يدها ملعقة من بال�ستيك وتع�س  وكانت 
اأن  اإىل  �سفتها  تع�س  كانت  كما  كله،  راأ�سها  يهتز  اأن  اإىل  بقوة  عليها 
وانغلقت  اللعب،  والدتها ورفاق  اأحدا حتى  تدميها. وكانت ل تطيق 
اإيري�س،  لدى  التوحد  ا�سطراب  ت�سخي�س  نف�سها متاما وعقب  على 
اأرابيال، وهي م�سورة فتوغرافية )32 عاما( للبحث  �سعت والدتها 
عن �سيء يخرجها من حالتها فاأح�سرت لها خمتلف الألعاب و�سيدت 

لها بركة �سباحة باملنزل، ولكن دون جدوى. 
وفوجئت  الب�سر،  بني  هيئة  على  �سخابيط  الأم  ر�سمت  ي���وم،  وذات 
باأنها وجدت ا�ستح�ساناً لدى اإيري�س ومن ثم �سرعت الأم يف تزويدها 
باأدوات الر�سم من ورق وفرا�سي واألوان. ويف املرة الأوىل و�سعت الأم 
وهكذا  الورقة،  كامل  على  بالر�سم  اإيري�س  وقامت  على طاولة  ورقة 

كانت البداية. 
الر�سامني  ل���دى  ي��وج��د  ال���ذي  ال��رتك��ي��ز  ذل���ك  ب��ك��ل  اإي��ري�����س  وتتمتع 
الوراء  اإىل  تخطو  ث��م  ال��وق��ت  لبع�س  تر�سم  كانت  فقد  املتمر�سني. 

وتتاأمل ما ر�سمته ثم تخطط لل�سربة التايل بالفر�ساة. 
ا�سم  عليها  واأطلقت  ابنتها  لوحات  ب��اأوىل  اإعجاب  اأمي��ا  الأم  واأعجبت 
ال�سرب ون�سرت �سورة للوحة على الفي�س بوك. ولفتت ال�سورة واحدة 
من عميالت ارابيال وات�سلت بها مت�سائلة عما اإذا كان بو�سعها �سراء 

ن�سخة وقد كان. 
فقد  ال�سغرية.  الر�سامة  �سيت  ذاع  املتوا�سعة،  البداية  تلك  ومنذ 
لوحة  الأم  باعت  ثم   . ال�سرب  لوحة  ارابيال  زميالت  اإح��دى  ا�سرتت 

اأخرى حتمل ا�سم الرحلة . 
باإحدى  للم�ساركة  لإيري�س  الدعوة  الأم  درا�سة  زم��الء  احد  وجه  ثم 
لوحاتها يف معر�س للر�سامني ال�ساعدين اأقيم يف لندن، حيث مت بيع 

ن�سخة من لوحة ال�سرب مببلغ 850 جنيها. 
فنيا.  35 عمال  اإيري�س  اأنتجت  املا�سية  الأربعة  الأ�سهر  وعلى مدى 
ومنذ اأن اأن�ساأت ايرابيال موقعا الكرتونيا عن ابنتها، �ساهد اأكرث من 
الكثريون  ايري�س وعر�س  دولة لوحات   30 100،000 �سخ�س يف 
اأن ارابيال ف�سلت بيع ن�سخ م�سورة عن  اإل  �سراء اللوحات الأ�سلية، 
�سهر  يف  �سيقام  معر�س  يف  لعر�سها  ب��الأ���س��ول  واحتفظت  اللوحات 
الر�سامة  لعالج  ريعه  يعود  م��زاد  املعر�س  و�سيعقب  املقبل  نوفمرب 

ال�سغرية، والتوعية بداء التوحد. 

يطلق اأفاعي يف مكتب حكومي 
اأن طلب  قام هندي باإطالق ع�سرات الأفاعي يف مكتب حكومي، بعد 
منه دفع ر�سوة يف ولية اأوتار برادي�س �سمال الهند، بح�سب �سحيفة 

الأنباء الكويتية. 
وقالت ال�سحيفة اإن احلادثة وقعت عندما قام املزارع املدعو حاكوم، 
الإي����رادات يف منطقة  داخ��ل مكتب مفت�س  اأفعى   20 قرابة  ب��اإف��الت 
ر�سوة  الطاقم طلب منه  اإن  قائاًل  برادي�س،  اوت��ار  ه��اراي��ان يف ولي��ة 

ب�ساأن اأر�س ي�ستخدمها لرتبية الأفاعي. 
فيما  بالنا�س،  مكتظاً  ك��ان  ال��ذي  املكتب  يف  وال��ذع��ر  الفو�سى  وعمت 
انت�سرت الأفاعي على الأثاث والأر�س، ومل ي�سب اأي من احلا�سرين 
باأذى، فيما عمل الرجل بعدها على جمع الأفاعي حلمايتها قبل اأن 

يقوم احلا�سرون بقتلها. 

ال�صيام يحد من 
اأمرا�ض املفا�صل

اأث��ب��ت��ت درا����س���ة اأمل��ان��ي��ة ح��دي��ث��ة اأن 
اأمرا�س  اآلم  م���ن  ي��ح��د  ال�����س��ي��ام 
ال����روم����ات����ي����زم وامل����ف����ا�����س����ل ل���دى 
امل�سابني بهذه الأمرا�س ون�سحت 
بهذا  امل�سابني  امل��ر���س��ى  ال��درا���س��ة 
تناول  م���واع���ي���د  ب��ت��غ��ي��ري  امل���ر����س 
الإفطار  وج��ب��ت��ي  ح�����س��ب  الأدوي������ة 
وال�سحور، والإق��الل من الأطعمة 

التي حتتوي على الأمالح.
�سابقة  اأمل���ان���ي���ة  درا�����س����ة  وح�������س���ب 
�سيلر،  فريدريك  جامعة  اأجرتها 
ف����اإن ال�����س��وم حت���ت اإ����س���راف طبي 
ي�ساعد على احلد من اآلم املفا�سل 

املزمنة والروماتيزم ب�سكل كبري. 
املر�سى  اأن  ال����درا�����س����ة  وذك��������رت 
امل�سادة  الأدوي���ة  يتناولون  ال��ذي��ن 
ال�سيام  مي��ك��ن��ه��م  الآلم  ل��ت��ل��ك 
وت��ن��اول الأدوي����ة يف ج��رع��ة واحدة 
الإفطار  بعد  واح��دة  جرعتني،  اأو 

واأخرى بعد ال�سحور.
مفيد  ال�سيام  اأن  ال��درا���س��ة  وراأت 
يف ح������الت ك���ث���رية م����ن اأم����را�����س 
الروماتيزم  اأه��م��ه��ا  ال��روم��ات��ي��زم 
امل��ف�����س��ل��ي ال����ذي ي�����س��ب��ب اآلم�����ا يف 
والركبة.  وال��ف��خ��ذ  ال��ظ��ه��ر  اأ���س��ف��ل 
ل��ك��ن��ه��ا ن�����س��ح��ت م���ن ي��ع��ان��ون من 
املفا�سل  اآلم  م���ن  ح�����ادة  ن���وب���ات 
وارت����ف����اع درج����ة احل������رارة وبع�س 
الأن�����������واع احل���������ادة م�����ن اأم�����را������س 
احتاجوا  اإذا  بالإفطار  الروماتيزم 

اإىل الدواء.

اكت�صاف م�صت�صفى يف 
القد�ض عمره األف عام

�سلطات  ت���ن���ف���ذه���ا  ح���ف���ري���ات  ا����س���ف���رت 
الحتالل ال�سرائيلية يف احلي امل�سيحي 
يف مدينة القد�س عن اكت�ساف مبنى مثري 
لالهتمام، هو عبارة عن م�ست�سفى يعود 
اىل ايام احلملة ال�سليبية على فل�سطني 

يف العوام )1291-1099(.
الثانية  للقناة  اللكرتوين  املوقع  واف��اد 
م�ساحة  ب��ان  ال�سرائيلي،  التلفزيون  يف 
امل��ب��ن��ى مت��ت��د ع��ل��ى م�����س��اح��ة 15 دومن���اً، 

وهو مكون من غرف وقاعات.
وق����ال امل�����س��رف��ون ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات احلفر 
حيث  م��ن  ك��ث��رياً  يختلف  ل  امل�ست�سفى 
امل�ست�سفيات  ع���ن  وامل�����س��اح��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
امل�ست�سفى  م��ل��ك��ي��ة  وت���ع���ود   . احل���دي���ث���ة 
املكت�سف اىل دائرة الوقاف ال�سالمية، 
با�سم  املعروفة  املنطقة  يف  موجود  وه��و 
لكلمة  الفار�سي  املعنى  وه��و  امل��ور���س��ت��ان 
بداية  حتى  املكان  وا�سُتخدم  م�ست�سفى. 
�ساخب  للخ�سار،  ك�سوق   ،2000 العام 
ومزدحم، وترك منذ ذلك احلني، وعند 
جراند  تدعى  يهودية  منظمة  حم��اول��ة 
اجرت  امل��ك��ان اىل مطعم،  ب���ازار حت��وي��ل 
�سلطة الآثار حفريات يف املكان، حيث مت 

العثور على املبنى.

امل�سافرين تعاطفاً مع الآخرين. بداأ طفل  اأكرث  اأجريت موؤخراً جتربة لختبار �سرب 
الطائرة.  اإق��الع  موعد  فتاأخر  الطائرة.  اإىل  الركاب  �سعود  قبل  غ�سب  نوبة  �سغري 
تابع الطفل ال�سراخ فيما حاول اأهله تهدئته بال�سكاكر التي ميكن اأن ت�سبب نوبة من 
ا�ستمر هذا  باأق�سى قوته.  الذي كان ي�سرخ  الطفل  اآخر بعد فرتة. جل�سُت خلف  نوع 
ا�ست�سلموا بعد فرتة ق�سرية من  اأرب��ع �ساعات فبدا وك��اأّن الأه��ل  الو�سع املزعج طوال 

اإقالع الطائرة.

جاهزية
حاولُت قدر الإمكان عدم النظر اإىل الأهل بطريقة مزعجة وكاأنني اأتو�ّسلهم: جربوا 

حيلة ما! افعلوا �سيئاً! ل مزيد من ال�سكاكر رجاًء!
كنا  �سناً.  اأك��رب  ول��د  اأو  م��ع طفل  منفردة  اأ�سافر  كنت  ح��ني  اخلا�سة  ت��ذك��رُت جت��ارب��ي 
ن�سطحب اأولدنا يف رحالت متكررة منذ كان عمرهم ب�سعة اأ�سهر. كانت تلك الفر�سة 
اأحمل معي كي�ساً  ال�سغب كنت  منا�سبة لإثبات مدى جهوزيتي للت�سدي لأي نوع من 
مبالزمة  واإقناعهم  ال�سغار  لإل��ه��اء  التلوين  ودف��ات��ر  والأح��ج��ي��ات  الكتب  م��ن  ك��ام��اًل 
مقاعدهم. كنت اأغادر الطائرة و�سوتي اأج�س لأنني كنت اأقراأ واأ�سرد الق�س�س ل�ساعات 
متوا�سلة. يف هذه املواقف، ميكن اأن نتكل على لطف الغرباء وقد بداأ امل�سافرون جواً 
يتعاطفون ب�سكل متزايد مع الأهل الذين يجدون �سعوبة يف تهدئة طفل م�سطرب اأو 
متعكر املزاج. يدرك بع�س الأهايل املتّفهمني اأن التعاطف يفيد كثرياً يف هذه احلالة. 
يف ال�سنة املا�سية، كتب ثنائي من كاليفورنيا مالحظات ومرروا اأكيا�ساً من احللوى اإىل 

الركاب حني �سافرا مع طفل ل يتجاوز عمره الأربعة ع�سر اأ�سبوعاً للمرة الأوىل.
اأطفايل  ال�سيطرة على الو�سع. حني كان  اأكرث الأهل جهوزية قد يفقدون  لكن حتى 
الطائرة  تبداأ  حني  الأذن  يف  ووجعاً  الأنفية  جيوبهم  يف  اأمل��اً  يعانون  كانوا  �سناً،  اأ�سغر 
ال�سغط  لتخفيف  الأذن  و���س��دادات  الح��ت��ق��ان،  م��زي��الت  ���س��يء:  ك��ل  ج��رب��ُت  بالهبوط 
اجلوي، والعلكة، وامل�سا�سات اخلالية من ال�سكر، واحللوى املطاطية، ومكعبات الثلج. 
اأجنحة الطائرة ومل نعد ن�ستقل طائرة  تعلمنا �سرورة جتنب املقاعد التي تقع حول 

ت�سع 50 راكباً لأنها تزيد الأمل الناجم عن ال�سغط اجلوي �سوءاً.

رحلة العودة
مررنا بدورنا ببع�س اللحظات املتوترة مع طفل ل يكف عن البكاء.

اإجناب  �سبقت  التي  الفرتة  مع  وقارنتها  زوج��ي  مع  باري�س  من  العودة  رحلة  ت��ذّك��رُت 

الأط����ف����ال. ت���ذم���رت من 
كانت  ام����������راأة  ال����و�����س����ع 

جتل�س بالقرب منا ورف�ست 
البقاء يف ال�سف نف�سه مع اأهل 

�سغرياً.  ط���ف���اًل  ي�����س��ط��ح��ب��ون 
ن�سوجاً  اأك��رث  الطفل  �سلوك  ك��ان 

اأحد  اأكد  �سلوكيات غري مقبولة فعاًل. فقد  املقابل ثمة  لكن يف  )الرا�سدة(!  تلك  من 
امل�سافرين اأنه �ساهد اإحدى الأمهات وهي تغري حفا�س طفلها القذر على مقعده حني 
تهدئته  ملحاولة  )بينادريل(  دواء  طفلها  اأعطت  باأنها  اأم  اعرتفت  احلّمام.  اإىل  توجه 
فاأ�سبح كثري احلركة  الأث��ر معاك�ساً  كان  ب��ال��دوار،  ي�سعر  اأن  بدل  لكن  الرحلة.  خالل 

لدرجة اأنه كاد ي�سرب اأنف اأمه.
حتى امل�سافرين ال�سغار الذين اعتادوا على ال�سفر وما عادوا ي�سببون الإزعاج ذّكرونا 
كانت يف  ابنتي حني  دوم��اً. خ�سرت  الطارئة ل ميكن جتنبها  ال�سطرابات  بع�س  ب��اأن 
اإحدى الرحالت وبداأت تنزف ب�سدة، فا�ستنزفُت  �سّنها خالل  الرابع البتدائي  ال�سف 
التي  الطريان  م�سيفة  من  نطلب  اأن  ا�سطررنا  حقيبتي.  يف  املوجودة  املناديل  جميع 
كانت تقدم امل�سروبات مناديل اإ�سافية لوقف تدفق الدم. بدا طبق الطفلة اأ�سبه ب�ساحة 
جرمية. اأعطتنا م�سيفة الطريان �سريعاً جمموعة من املناديل املربعة ال�سغرية. يا لها 

من اأجواء ودية!

تعاطف
اأو  اأطفالهم  ي�سطحبون  ال��ذي  ال��رك��اب  مع  التعاطف  ت�سمل  مقاربة  اأف�سل  اأن  يبدو 
ينامون اأو يقراأون خالل الرحلة. قد يكون امل�سافرون مرهقني اأ�ساًل اأو رمبا يتوجهون 

لروؤية �سخ�س مري�س اأو �سخ�س عزيز عليهم يو�سك على املوت.
مناطق  اإن�ساء  عرب  الركاب  بني  ال�ستباكات  تخفيف  اجلوية  اخلطوط  بع�س  حت��اول 
الكلفة يف  املتدنية   )AirAsia( )اآ�سيا ب��داأت خطوط )ط��ريان  الأطفال.  خالية من 
جنوب �سرق اآ�سيا توفر منذ بداية هذه ال�سنة )منطقة هادئة( خم�س�سة ملن هم فوق 

عمر الثانية ع�سرة خالل رحالتها الطويلة.
عند ال�سفر مع ح�سود كبرية، يجب األ نن�سى مدى �سهولة ا�ستعمال ال�سماعات للتخل�س 
من ال�سجة املحيطة. لكن يف املقابل من الأ�سعب جتنب روائح املاأكولت القوية اإذا كنا 

جنل�س بني مقعد النافذة واملمر بني املقاعد!

ربطت درا�سة اأملانية حديثة بني الإ�سابة املتكررة ب�سداع يف الراأ�س ب�سكل متكرر وبني ال�سرر 
الدائم يف خاليا املخ واإىل جانب ما ي�سببه ال�سداع من اأمل نف�سي وج�سدي يتمثل يف حالة 

الإرهاق وال�سعف العامة التي تعرتي اجل�سد وعدم القدرة على الرتكيز ف�سال عن �سدة 
اإىل  اأحيانا  اآث��اره  الدرا�سة متتد  ب��راأي  اأك��رث خطورة  اإىل و�سع  الأم��ر  الأمل، قد ي�سل 

فقدان املادة الرمادية يف ق�سرة املخ.
اأملانيا  ويف هذا ال�سدد يقول مدير امل�ست�سفى الطبي لالأع�ساب بجامعة اآي�سن غربي 
�سداع  ا�ستمر  اإذا  الأملانية  ووم��ان  برجيت  ملجلة  دي��ر  كري�ستوف  هانز  الربوفي�سور 
الراأ�س لفرتات متقطعة تزيد عن خم�سة اأعوام، لن ي�ستطيع املري�س اأن يتحرر من 

الأمل مطلقا .
واأ�سار دير اإىل اأنه ل ميكن معاجلة ال�سداع باأي حال من الأح��وال اإل عندما 

يتم حتديد �سببه ب�سكل مبكر وا�ستهداف ذلك ال�سبب ومعاجلته. واأ�ساف 
الإ�سابة  ومنها  بامل�ساعفات  ال�سخ�س  اإ���س��اب��ة  منع  ميكن  فقط  حينها 

ب�سعف الذاكرة .
اأمر لي�س بالهني قائال  ذاته  ال�سداع يف حد  اأن حتديد �سبب  كما اعترب 
اأعلنتها  التي  بالقائمة  مدرجة  ال��راأ���س  ل�سداع  نوعا   243 نحو  هناك 
يحتل  وفيها  املختلفة،  ال�����س��داع  اأن����واع  ح��ول  العاملية  ال�سحة  منظمة 

ال�سداع الن�سفي املركز الأول .
درج��ة متقدمة يحتاج معها  اإىل  قائال من و�سلت حالته  دي��ر  وح��ذر 
اإىل تناول امل�سكنات ب�سفة متكررة مثال يف ع�سرة اأيام من ال�سهر، لن 

يجدي معه العالج نفعا ون�سح بنوع من العالج املتكامل الذي يجمع 
بني الأدوية وعالج ال�سلوك املعريف مثل متارين ال�سرتخاء واأ�ساليب 
التخل�س من التوتر والقلق واملمار�سة الدائمة لريا�سة زيادة قدرة 

التحمل حتى يتم حتا�سي اإحداث اأي �سرر باملادة الرمادية يف املخ.

ال�صفر مع االأطفال: ال حلظات 
ممّلة على منت الطائرة 

ال�صداع املتكرر ي�صبب �صرر يف اخلاليا
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مذاق جنب التوفو مرتبط 
برائحتها

كلما كانت الرائحة نفاذة كلما كان هذا اأف�سل هذه هي القاعدة التي حتكم 
يف تايوان جودة جنب التوفو الذي تزكم رائحته النوف لكنه طيب املذاق.

القمامة  باأنها خليط بني رائحة حرق  النفاذة  الرائحة  ميكن و�سف تلك 
ا�سيا  �سرق  الواقعة يف  ال�سواق يف تلك اجلزيرة  اأزق��ة  بها  والعرق ومتتلئ 
لتطغى على روائح الفاكهة املنبعثة من الك�ساك املنت�سرة يف ال�سواق وعلى 

روائح �سواء اللحم.
لكن طول الطوابري اأمام منافذ بيع التوفو الذي يباع على �سكل قوالب اأو 

ي�ساف اليه قطع من الدجاج او اللحم او اخل�سر يوؤكد مدى �سعبيته.
املاء املغلي او ببطء يف قدر مغلق او يقلى يف الزيت  يطهى هذا الطبق يف 

وي�ساف اليه الثوم والكرنب املخلل والبي�س املخزن ودم البط املجمد.
قالت ت�سني التي تدير ك�سكا لبيع التوفو يف �سارع يطلق عليه ا�سم ال�سارع 
القدمي عند امل�سارف ال�سرقية للعا�سمة تايبه انه �سعب على النف لطيف 

على الل�سان.
ال�سر وراء هذه الرائحة العفنة هي عملية التخمر التي قد ت�ستغرق ب�سعة 
التوفو على  التي تقدم  املطاعم والك�ساك  اأ�سبوع كامل. وحتر�س  اأو  اأي��ام 
احاطة مكونات اأطباقها وطريقة الطهو ب�سرية كاملة. وتتباين الروايات 

املحيطة بالتوفو ذي الرائحة النفاذة كما تتباين اأطباقه.
اهمال  نتيجة  ال�سدفة  اخ��رتاع جاء مبح�س  انها  ال��رواي��ات  بع�س  وتقول 
اأحد طهاة اأ�سرة ت�سينغ احلاكمة يف ال�سني حني ترك التوفو يتخمر ملو�سم 

كامل لكنه وجد هذا املنتج ذا الرائحة النفاذة طيب الطعم.

املحرجة  امل���واق���ف  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
اجلوي،  ال�سفر  خالل  كثرية  واملزعجة 

منت  على  اأطفال  وجود  حال  يف  خ�سو�سًا 
لي�ست من  املواقف  اأن هذه  �سك  الطائرة ال 

اأ�سعد اللحظات بالن�سبة اإىل النا�س.
املقاعد،  يركلون  الذين  االأطفال  مع  ن�سافر  قد 

اأو ال يهتمون بنظافتهم ال�سخ�سية، اأو يحتكرون 
م�سند املقاعد، اأو يغزون امل�ساحة ال�سخ�سية لالآخرين، اأو 
اأهلهم  يرتكوا  اأن  دون  من  بعيدة  م�سافة  على  يتمددون 
ي�سرتيحون، اأو يفرطون يف �سرب ال�سوائل، اأو يواجهون 

مواقف غري م�ستحبة.
بدورهم:  �سحايا  يكونون  اأ�سخا�س  على  اجلماعي  غ�سبنا  ن�سّب  ما  غالبًا  لكن 

اإنهم اأهل الطفل الذي يثري الفو�سى اأو ال يتوقف عن ال�سراخ.

�صيارة بـ1400 جنيه 
وتاأمينها مبليون جنيه

طلبت �سركة بريطانية للتاأمني على 
ال�سيارات مبلغاً ي�سل اإىل نحو مليون 
و200 األف جنيه ا�سرتليني، اأي ما 
يعادل 1.84 مليون دولر، من اأحد 
مع  ا�ست�سارها،  ح��ني  امل�ستف�سرين، 
 1400 يتجاوز  ل  �سيارته  �سعر  اأن 
�سحيفة  وق��ال��ت  ا���س��رتل��ي��ن��ي.  جنيه 
امل��ب��ل��غ املذهل  اإن  ���س��ت��ار ام�����س،  دي��ل��ي 
على  ال��ت��اأم��ني  �سركة  عر�سته  ال���ذي 
ي���ف���وق مبعدل  زي���ن���ي���ث  ال�������س���ي���ارات 
ري�س  ����س���ي���ارة،  ���س��ع��ر  م����رة   1000
كور�سا  فوك�سهول  ط��راز  من  ب��ارك��ر، 
10 �سنوات. وا�سافت  البالغ عمرها 
باركر  اب��ل��غ��ت  ال���ت���اأم���ني  ���س��رك��ة  اأن 
مبلغ  بت�سديد  قيامه  متانع  ل  باأنها 
12 �سهراً  اأق�ساط ملدة  التاأمني على 
ومبعدل 104 اآلف جنيه ا�سرتليني 
ك���ل ���س��ه��ر. ون�����س��ب��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اإىل 
اإن���ه اج���اب على جميع  ب��ارك��ر، ق��ول��ه 
ا�ستمارة بولي�سة  الواردة يف  الأ�سئلة 
التاأمني قبل اأن ي�سل اإىل ق�سم مبلغ 
التاأمني وطرق ت�سديده، لكنه اأُ�سيب 
ب�سدمة كادت اأن توقعه على الأر�س 
التاأمني  املفاجاأة لأن مبلغ  من هول 
جنيهاً  و165.977  م��ل��ي��ون��اً  ك���ان 

ا�سرتلينياً و75 بن�ساً .
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اأبناء اأع�صاء هيئة التدري�ض واالإداريني يتناف�صون �صمن 
فعاليات يطرحها ملتقى اجلامعة

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

بجامعة  والإداري����ني  التدري�س  هيئة  اأع�����س��اء  اأب��ن��اء 
اأ�سرة  ملتقى  اأعدها  فعاليات  ي�ساركون يف  الإم��ارات 
وي�����س��رف على  ي��راأ���س��ه يحي �سهاب  ال���ذي  اجل��ام��ع��ة 
براجمه عدد من املتخ�س�سني يف املجالت املختلفة 
. الإب������داع واك��ت�����س��اف امل���واه���ب ���س��ك��ل حم����ورا هاما 
على  فقط  تقت�سر  ل  مناف�سة  يف  اجلميع  ليدخل 
متتد  ب��ل  والإداري����ني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأب��ن��اء 
امللتقى  اإدارة  م��ن  رغبة  العني  م��دار���س  اأط��ف��ال  اإىل 
�سقل  يف  بال�سرورة  ت�سهم  التي  الفائدة  تعميم  يف 
قدرات الأطفال وت�سجيعهم على البتكار والإبداع .

اأولياء  وراء  ك���ان  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري  الإق���ب���ال 
اأم��ور من الآب��اء والأم��ه��ات حري�سون على اأن يكون 
لأبنائهم م�ساهمة حقيقية يف خدمة املجتمع اإ�سافة 
اإىل �سغل اأوقات فراغهم فيما هو مفيد ليكون العمل 
التطوعي واحدا من الفعاليات التي حظيت باإقبال 
اأولياء  من  وت�سجيع  امل��دار���س  وطالبات  ط��الب  من 

الأمور.

قال  �سهاب  يحي  امللتقى  ع��ام  مدير  م��ن  اإ���س��ارة  ويف 
وهو  وا���س��ح  ه��دف  ل��ه  ك��ان  ان�سائه  منذ  امللتقى  اأن 
خدمة العاملني باجلامعة من اأع�ساء هيئة تدري�س 
واإداري�������ني اإ���س��اف��ة اإىل خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ل��ي��ك��ون يف 
امللتقى  ي�سهد  حيث  العني  مدينة  جمتمع  املقدمة 

الأوىل  ب��ال��درج��ة  ل��ق��اءات ت�سهم  ك��ث��رية  اأح��ي��ان  ويف 
يف ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ة ب��ني اأ���س��رة اجل��ام��ع��ة وجمتمع 

الإمارات ب�سكل عام.
هذا وقد �سهدت الأن�سطة لهذا العام م�ساركة فعالة 
والكاراتية  والتايكوندو  ال�سباحة  جم��ال  يف  خا�سة 

والر�سم  اليدوية  الأ�سغال  اإىل  اإ�سافة  القدم  وك��رة 
التي  واخلامات  الأدوات  بتوفري  امللتقى  يقوم  حيث 
ت�سهم يف تنمية البتكار والإب��داع واكت�ساف املواهب 
امللتقى على تبنيها لت�سكل يف النهاية  التي يحر�س 

اإ�سافة جديدة ملجتمع اجلامعة وجمتمع الإمارات.
عمل  ور����س  عقد  يتم  للملتقى  حت�سب  م��ب��ادرة  ويف 
اجلامعة  اأ���س��رة  اأب��ن��اء  م��ن  فيها  امل�����س��ارك��ني  جلميع 
ب��ه��دف التعرف على ق���درات وم��ه��ارات ك��ل طفل يف 
حماولة اكت�ساف القدرات واملهارات التي متيز طفل 
اأطلق  اأن هناك برنامج  اإذا علمنا  عن الآخ��ر خا�سة 
الأطفال  خالله  من  يت�سابق  املعرفة  حديقة  عليه 

على اإظهار مواهبهم واإبداعاتهم.
اأ���س��رة ملتقى اجل��ام��ع��ة جت��دد ال��دع��وة وم��ن خالل 
اأولياء  جلميع  �سهاب  يحي  للملتقى  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اأع�ساء هيئة التدري�س والإداري��ني على  الأم��ور من 
مدار  على   تطرح  التي  الفعاليات  اأبنائهم  م�ساركة 

العام.
اإىل فرتة الإج��ازة ال�سيفية التي تت�ساعف  اإ�سافة   
اأمورهم  واأولياء  الأطفال  لت�ستوعب  الأن�سطة  فيها 

معا.

اأ�صغال يدوية واإبداعات 
فنية مب�صاركة االأبناء

•• العني-الفجر:

الأ�سغال اليدوية والفنون الت�سكيلية لقت اإقبال كبريا من قبل الطالبات 
وا�ستح�سانا موازيا من قبل اأولياء الأمور من الآباء والأمهات حيث اأعدت 
اإدارة ملتقى اأ�سرة جامعة الإمارات ور�س عمل يتم من خاللها التعرف على 

الإبداعات واملواهب يف حماولة ل�سقلها وتنمية قدراتها.
امللتقى بتوفري اخلامات والأدوات التي متكن هوؤلء  اإدارة  هذا وقد قامت 
الطلبة من الدخول يف مناف�سات على اأمل اأن ي�ساهدوا اأعمالهم الفنية يف 

معر�س ي�سكل اأولياء الأمور من الآباء والأمهات اأهم زائريه.

ال�صوؤون االإ�صالمية بدبي حتتفل بليلة القدر
اأقامت دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي اأم�س الول حفلها 
ليلة  مبنا�سبة  ال��رتاوي��ح  �سالة  بعد  الكبري  الرا�سدية  م�سجد  يف  الديني 
الذكر احلكيم تالها ف�سيلة  اآي��ات  بتالوة عطرة من  وب��داأ احلفل  القدر. 
ال�سيخ ح�سام الدين حنطور واأعقبه كلمة الدائرة التي األقاها الدكتور عمر 
الدكتور  عن  نيابة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  لقطاع  التنفيذي  املدير  اخلطيب 
حمد بن ال�سيخ اأحمد ال�سيباين املدير العام للدائرة رفع فيها اأ�سمى اآيات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اىل �ساحب  والتهاين  التربيكات 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 
واأولياء  الإم��ارات  املجل�س العلى حكام  اع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما 
قطب  الدكتور  واأو���س��ح  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  امل�سلمني  وجميع  العهود 
اأنه  القراآن رحمة و�سفاء  التي حملت عنوان  عبد احلميد قطب يف كلمته 
يجب على امل�سلم اأن يبتعد عن امل�ساحنات ويتقرب اإىل اهلل عز وجل بتالوة 
القراآن الكرمي وقيام الليل والت�سبيح وال�ستغفار والتهليل والتكبري واإتباع 
اأوامر اهلل عز وجل و�سنة ر�سوله الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم. من جانبه 
ذكر ف�سيلة ال�سيخ حممد عالء الدين حمفوظ يف كلمته بعنوان  قب�سات 
من ليلة القدر ف�سل الليلة املباركة باعتبارها ليلة القراآن الكرمي يف �سهر 

القراآن الذي نزل على قلب �سيد املر�سلني �سلى اهلل عليه و�سلم.

تدريبات ريا�صية تت�صدرها الفتيات
•• العني-الفجر:

التدريبات الريا�سية التي ي�سارك فيها الأطفال من البنيني والبنات كانت عنوانا للعديد من الفعاليات التي �سهدت اإقبال 
امللتقى بتوفري املتخ�س�سني يف هذه املجالت ليكون من بينها  اإدارة  الإم��ارات حيث قامت  اأ�سرة جامعة  كبريا داخل ملتقى 
التايكوندو والكارتية ليدخل اجلميع يف مناف�سات من املوؤكد اأنها �سوف متكنهم من تخطي اأ�سوار امللتقى اإىل م�ساركات داخل 

مدينة العني وغريها من مدن الدولة .
ويف اإ�سارة من اأولياء الأمور اأكدوا اأن مثل هذه امل�ساركات من املوؤكد اأنها �سوف ت�سهم يف تنمية �سخ�سية الأبناء اإ�سافة اإىل 

تطوير قدراتهم.



تقول اإن اأبحاثها تركزت حول الأ�سناف الغذائية التي 
الأك�سدة، على  ن�سبة من م�سادات  اأعلى  حتتوي على 
اأ�سا�س اأن هذه املغذيات - التي ل تقدر بثمن - ت�ساعد 
يف الق�ساء على ما ُيعرف بالعنا�سر احلرة التي ت�سبب 
الكثري من امل�ساكل ال�سحية اخلطرية، وتطردها من 
من  بكثري  تقوم  الأك�سدة  فم�سادات  كذلك،  اجل�سم. 
�سبيل  على   - فهي  �سحياً.  واملفيدة  اجلبارة  الأعمال 
وج����دت، ومن  اإن  الل��ت��ه��اب��ات،  ع��ل��ى  تق�سي   - امل��ث��ال 
املعروف طبياً وجود عالقة بني اللتهابات واأمرا�س 
ومر�س  املفا�سل  واآلم  الدماغية  وال�سكتات  القلب 

الزهامير وترهل اجللد وال�سعور بالتعب والإرهاق.
ال�سحية:  املوا�سفات   - معظم  اأو   - كل  تتوافر  حني 
كبري  ق��در  اللتهابات،  م�سادات  الأك�����س��دة،  م�سادات 
من الفيتامينات واملعادن، فيتامني �سي وبيتا كاروتني 
بع�س  يف  وم��اغ��ن�����س��ي��وم  وك��ال�����س��ي��وم  دي  وف��ي��ت��ام��ني 
الأ�سناف الغذائية، فتناولها يطيل العمر، لأنها تبعد 
الأمرا�س وتقوي اجلهاز املناعي وتقوي العظام اأي�ساً، 
اأنها تعمل على تليني املفا�سل وت�سهيل حركتها،  كما 
ب��اأن��ه يف حال  ي��ت��ن��اول��ه��ا ي�سعر  وب��ال��ت��ايل جت��ع��ل م��ن 
الأ�سناف  بع�س  يلي  ما  ويف  اأف�سل.  ونف�سية  �سحية 
الأطباء  ويو�سي  املوا�سفات  هذه  عليها  تنطبق  التي 

واملتخ�س�سون بالإكثار منها:

الهليون )االأ�سباراغو�س(
يتميز الهليون الغني جداً مب�سادات الأك�سدة بقدرته 
اأنه مدّر  اإزال��ة ال�سموم من اجل�سم، كما  الفائقة على 

للبول، ويو�سي به الأطباء لتنظيف اجل�سم.
بالألياف،  اأي�ساً  غني  فالهليون  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
ن��ب��ات��ي ي�ساعد اجلهاز  ن�����س��اء  الأن���ول���ني، وه���و  وم��ن��ه��ا 
للعديد  اأنه م�سدر جيد جداً  اله�سمي يف عمله، كما 
من اأنواع الفيتامينات واملواد املعدنية املغذية، خا�سة 

حم�س الفوليك.

االأفوكادو
مل�سادات  م�����س��در مم���ت���از  اخل�������س���راء  ال���ث���م���رة  ه����ذه 
الأك�سدة والألياف والفيتامينات، خا�سة فيتامني �سي 

وفيتامني )ك( وحم�س الفوليك.
ب�سبب  ال�سوبر  الطعام  لقب  الأف��وك��ادو  اكت�سب  وق��د 
ف���وائ���ده ال��ك��ث��رية ج�����داً ل��ل��ق��ل��ب، ح��ي��ث اأك�����دت مئات 
التجارب والدرا�سات اأن دهونه الأحادية غري امل�سبعة 

ت�ساعد يف خف�س الكولي�سرتول ال�سيئ.

الريحان )احلبق(
يقول املتخ�س�سون اإن الريحان، وكذلك النعناع، وهما 
�سيدلية  باأنهما  و�سفهما  ميكن  واح���دة،  عائلة  م��ن 
�سبه متكاملة، فهما قادران بني اأمور كثرية على قهر 

اللتهابات.
اإىل نقطة يف غاية  الإ���س��ارة  لكن من ال�سروري ج��داً 
الأهمية، فالزيوت املتوافرة يف الريحان والنعناع من 
فالفوائد  وبالتايل  ال��زوال،  �سريع  اأي  املتطاير  النوع 
تناول  اأو  تناولهما  حني  جننيها  اأن  ميكن  احلقيقية 
غالبية  ي��ف��ق��ده  جتفيفه  لأن  ط����ازج،  وه���و  اأح��ده��م��ا، 

فوائده.
تن�سح موؤلفة الكتاب باإ�سافة الريحان اأو النعناع اإىل 
الحتفاظ  الإم��ك��ان  - ويف  املثال  �سبيل  على   - ال�ساي 

بهما بعد تثليجهما يف الفريزر.

التوت اأو العنب الربي )العنبية(
اأكرث  الربي  التوت  كان  كلما  اأنه  توؤكد  الدرا�سات  كل 
وهناك  ال�سحية،  فوائده  زادت  الغامق  بلونه  قتامة 
�سنفاً   - امل��ث��ال  �سبيل  على   - ال��ب��ل��وب��ريي  يعترب  م��ن 
الكبرية  ف���وائ���ده  ب�سبب  ال�����س��وب��ر،  ن���وع  م��ن  غ��ذائ��ي��اً 
بني  الدرا�سات  ربطت  وقد  والب�سرة.  والدماغ  للقلب 

الأنثو�سيانني، وهي مادة �سبغية تعطي التوت الربي 
ل��ون��ه امل��م��ي��ز م��ن ج��ه��ة، وحت�����ّس��ن ال���ذاك���رة م��ن جهة 

ثانية.

القهوة
ل يقت�سر مفعول القهوة على تعديل املزاج، خا�سة يف 
�ساعات ال�سباح، فمادة الكافايني التي توقظ احلوا�س 

والدماغ ت�ساعد يف حت�سني الوظيفة الإدراكية اأي�ساً.
ع�سبية  اأك��رث  القهوة  جتعلهم  ال��ذي��ن  اىل  وبالن�سبة 
واأكرث قلقاً وتوتراً فيمكنهم الكتفاء بالقهوة اخلالية 
من الكافايني، فقد تبني اأن النوعني غنيان مب�سادات 

الأك�سدة.

ال�سوكوالتة ال�سوداء
ل ناأتي بجديد حني نكرر هنا ما اأكدته اآلف الدرا�سات 
والتجارب عن الفوائد ال�سحية الكثرية لل�سوكولتة 
و�سحة  عمل  حت�سني  اىل  بالن�سبة  خا�سة  ال�����س��وداء، 
وحماية  ال���دم  �سغط  م��ع��دل  بخف�س  وذل���ك  ال��ق��ل��ب، 
ال�سوكولتة  حتتويه  ما  ب�سبب  احلمراء  ال��دم  خاليا 

من مادة الفالفونويدز امل�سادة لالأك�سدة.
ثمة فائدة اأخرى يعرفها كل من تذوق هذه النوعية 
احلالة  حت�سني  على  ت�ساعد  فهي  ال�سوكولتة،  م��ن 

النف�سية وتعديل املزاج.
وكلما  ال�سوداء،  ال�سوكولتة  بتناول  اخل��رباء  ين�سح 
زاد �سوادها زادت فوائدها، وي�ستح�سن اأن تكون ن�سبة 

الكاكاو فيها 70% اأو اأكرث.

الثوم
من  الكثري  فهناك  الفئة،  هذه  يف  وحيداً  لي�س  الثوم 
من  ذاتها  ال�سحية  الفوائد  ت�ساركه  التي  الأ�سناف 
والكرات،  املعمر  وال��ث��وم  كالب�سل  الب�سليات،  عائلة 
فجميعها غنية مبركبات الكربيت التي حتمي الأوعية 
الدموية وت�ساعد يف منع النوبات القلبية واجللطات 

الدماغية.
والتجارب  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت  فقد  فقط،  ه��ذا  لي�س 
على  ال��ق��درة  لها  مرّكبات  حتتوي  الأ�سناف  ه��ذه  اأن 

حماربة ال�سرطان، اأي�ساً.
ت��ق��ول خ��ب��رية ال��ت��غ��ذي��ة ري��ب��ي��ك��ا ك��ات��ز اإن����ه ل��ي�����س من 
تقطيعه  ي�ستح�سن  ب��ل  ن��ي��ئ��اً،  ال��ث��وم  اأك���ل  ال�����س��روري 
وذلك  للطبخ،  اإ�سافته  قبل  دقائق  ع�سر  مل��دة  وتركه 

من اأجل احل�سول على كل فوائده ال�سحية.

ال�ساي االأخ�سر
اإذا كنت تبحث عن بديل للقهوة فلي�س اأمامك اأف�سل 
اأن ثبتت فوائده يف خف�س  ال�ساي الأخ�سر، بعد  من 
يف  املوؤلفة  تقول  كما  بال�سرطان،  الإ�سابة  احتمالت 

كتابها.
على   - اأي�����س��اً   - يعمل  الأخ�����س��ر  ال�����س��اي  ان  وت�سيف 
خف�س معدل �سغط الدم ويكبح ال�سهية، ويف الوقت 

نف�سه ي�ساعد يف تقوية اجلهاز املناعي يف اجل�سم.
امل��ر فيمكنك  اأن��ك ل ت�ست�سيغ طعمه  يف ح��ال وج��دت 
اإ�سافة بع�س قطرات الليمون اأو الزجنبيل اأو الع�سل 

اإىل ال�ساي الأخ�سر.

الكرنب واللفت
اخل�سراء  الأوراق  ذات  اخل�����س��روات  معظم  تنتمي 
اأوراقها،  لت�سالب  ال�سليبية  ال��ع��ائ��ل��ة  اإىل  ال��داك��ن��ة 
امللفوف   - وال��ل��ف��ت  ال��ك��رن��ب  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة   - ومنها 
والربوكلي،  وال��ر���س��اد  بروك�سل  وب��راع��م  والقرنبيط 
وكل هذه الأ�سناف مفيدة جّداً يف مكافحة الأمرا�س، 

خا�سة ال�سرطان.
كهربائية  مكن�سة  مثل  يعمل  الكرنب  اإن  كاتز  تقول 
ت�سفط كل العنا�سر احلرة من اجل�سم وتخل�سه من 

�سرورها.
لي�س هذا فقط، فهذه الأ�سناف غنية بعدد من املواد 
)ك(،  فيتامني  وب��ال��ذات  للج�سم،  امل��ف��ي��دة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الذي يقوم بدور رئي�سي يف ال�سيطرة على اللتهابات.

زيت الزيتون
ال�سحية  الفوائد  ال�سنني والإن�سان يعرف  اآلف  منذ 
الع�سر  ويف  اأي�ساً،  الزيتون  ولزيت  للزيتون  الكبرية 
احل��دي��ث اأك���دت ال��درا���س��ات وال��ت��ج��ارب م��ا ك��ان يعرفه 
الإن�������س���ان، واأ����س���اف���ت اإىل ت��ل��ك امل��ع��رف��ة ال��ك��ث��ري من 
ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة، ك��م��ا ت��ق��ول خبرية 

التغذية.
يحتوي  اأول ع�سرة(   / )املمتاز  البكر  الزيتون  فزيت 
على اأوليوكانثال، وهو مرّكب توؤكد الدرا�سات قدرته 

على جتنب الإ�سابة باجللطات الدماغية.
كذلك، اأثبتت الدرا�سات اأن زيت الزيتون البكر ميكن 
اأن يقلل خماطر الإ�سابة ببع�س اأنواع ال�سرطان، مبا 

فيها �سرطان الثدي و�سرطان القولون.
زيت  اإ���س��اف��ة  اأن  حقيقة  اإىل  املتخ�س�سون  وي�����س��ري 
عملية  ت�سهل  الغذائية  الأ�سناف  بع�س  اإىل  الزيتون 
يو�سون  يجعلهم  م��ا  وه���ذا  اجل�����س��م،  يف  امت�سا�سها 

بجعل زيت الزيتون �سنفاً رئي�سياً على موائدنا.

الرمان
العامل  العديد من �سعوب  طوال قرون كانت ثقافات 
اأك��ل ال��رم��ان وطول  - يف �سرقه وغ��رب��ه - تربط ب��ني 
العمر، ويف الع�سر احلديث تاأكد العلماء من احتواء 
الأك�سدة  ن�سبة عالية جداً من م�سادات  الرمان على 

القادرة على منع اللتهابات وحماربتها، اإن وجدت.
اأو  اأن للرمان   - اأي�ساً   - التجارب والدرا�سات  واأثبتت 
ومنها  ال�سحية،  الفوائد  من  كثرياً  ال��رم��ان  ع�سري 
خماطر  تقليل  وبالتايل  ال��دم،  �سغط  معدل  خف�س 

الإ�سابة بالنوبات القلبية واجللطات الدماغية.

البطاطا احللوة
احللوة  البطاطا  الأمريكية  التغذية  خبرية  ُت�َسبّ.ه 
يف  ال�سيارات  يوجه  ال��ذي  امل���رور،  ب�سرطي  كتابها  يف 
ال�سوارع وال�ساحات، فهي توجه اجلهاز املناعي لإنتاج 
خاليا جديدة من اأجل ابتالع البكترييا الغازية، ومن 
ثم يرافق هذه اخلاليا للتاأكد من اأنها جنحت يف طرد 

البكترييا اإىل خارج اجل�سم.
وت�سيف ان البطاطا احللوة م�سدر ممتاز لفيتامني 
)اأ(، كما اأنها غنية جداً بفيتامني )بي 6( والبوتا�سيوم، 

وجميعها على عالقة وثيقة وموثقة ب�سحة القلب.
رئي�سي  م�سدر  احل��ل��وة  فالبطاطا  ف��ق��ط،  ه��ذا  لي�س 
�سّكر  لتنظيم  ف��ّع��اًل  �سالحاً  يجعلها  مم��ا  ل��الأل��ي��اف، 
ال��رغ��م من  وع��ل��ى  ت�سميتها،  م��ن  ال��رغ��م  ال���دم، على 

مذاقها احللو، اأي�ساً.

الزعرت
فهو  ال��زم��ن.  اختبار  ال��زع��رت جن��ح يف  اإن  كاتز  تقول 
�سديق ويف لالإن�سان منذ اآلف ال�سنني.. ففي البداية 
كان ي�ستعمل يف منطقة ال�سرق الأو�سط كمادة حافظة 
ل��ل��ط��ع��ام، ل��ك��ن ت��ب��ني م��ن خ���الل ال��درا���س��ات -ال��ت��ي ل 
اأن الزيوت الطيارة للزعرت تتمتع  تعد ول حت�سى - 
بخ�سائ�س جتعلها م�سادة للجراثيم وامليكروبات، كما 
اأنها قادرة على حتييد م�سببات العديد من الأمرا�س، 
���س��اللت )ي. كويل(  ت�سببها  التي  تلك  ذل��ك  مب��ا يف 

واملكورات العنقودية.

اجلوز
لالأحما�س  م�����س��در مم��ت��از  اجل����وز  اأن  امل���ع���روف  م��ن 
الدهنية املعروفة با�سم اأوميغا 3 املفيدة جّداً ل�سحة 

القلب، فبالإ�سافة اىل قدرة هذه الدهون على خف�س 
اأي�ساً  اللتهابات وخف�س الكولي�سرتول ال�سيئ، فهي 
ميكن اأن ت�ساعد يف منع الإ�سابة برتقق العظام الذي 

ي�سيب املتقدمني يف ال�سن، وبالذات الن�ساء.
وح���ني احل��دي��ث ع��ن ده����ون اأوم��ي��غ��ا 3، ف��اجل��وز هو 
اخليار الأف�سل، لكن يف الإمكان القول اإن جميع اأنواع 
الفيتامينات  من  عالية  ن�سب  على  حتتوي  املك�سرات 
والبوتا�سيوم  )ي(  ف��ي��ت��ام��ني  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  وامل����ع����ادن، 
ع��ل��ى تعزيز  ال��ت��ي تعمل  وال��ك��ال�����س��ي��وم،  وامل��اغ��ن�����س��ي��وم 

ال�سحة العامة.
املك�سرات  يف  املغذيات  اأن  التغذية  خبرية  واأو���س��ح��ت 
اجل�سم،  يف  ال�����س��ريوت��ون��ني  م��ع��دلت  رف��ع  على  تعمل 
وهي مادة ع�سبية فعالة يف الأوعية الدموية، يتحدث 
العلماء عن عالقتها بالعمر املديد وبال�سعادة، اأي�ساً.

�سمك ال�ساملون
الأ�سناف  ع��ن  طبية  درا���س��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ي�ستحيل 
متقدمة  مكانة  تخ�س�س  ل  �سحياً  املفيدة  الغذائية 
للحديث عن فوائد ال�ساملون، باعتباره م�سدراً رئي�سياً 
اأنواع  من  والع�سرات   3 اأوميغا  الدهنية  لالأحما�س 
املميز،  لونه  ال�ساملون  تعطي  التي  الأك�سدة  م�سادات 

والذي يرتاوح بني الأحمر والزهري.
م�سادات  م��ن  الأن�����واع  ه���ذه  اإن  املتخ�س�سون  ي��ق��ول 
من  قريبة  وه��ي  )اأ�ستاك�ساثني(،  وت�سمى  الأك�����س��دة 
الكاروتني تتميز مبفعول قوي جداً ومعروفة بقدرتها 
يف  ت�ساعد  اأن��ه��ا  كما  وامل��ف��ا���س��ل،  ال��ع��ي��ون  حماية  على 
القلب  اأمرا�س  املناعة يف اجل�سم ومتنع  تقوية جهاز 

وال�سرطان.
تو�سح خبرية التغذية الأمريكية اأن هذه املادة توجد 
- اأي�ساً، بالإ�سافة اىل �سمك ال�ساملون - يف الربتقال 
وال��ف��واك��ه احل���م���راء ويف ال��رب��ي��ان )ال��ق��ري��د���س( ويف 

اخل�سروات اخل�سراء الداكنة.
يح�سل  ملونة  غذائية  اأ�سنافاً  تناولت  اإذا  وت�سيف: 
بقدرتها  امل��ع��روف��ة  ال��ك��اروت��ني  مركبات  على  ج�سمك 

الكبرية على حماية اجلهاز املناعي.
لكن هذه اخلبرية تلفت الأنظار اإىل حقيقة اأن اأ�سماك 
حتتوي  البحار  اأع��ايل  يف  �سيدها  يتم  التي  ال�ساملون 
الدهنية  الأح��م��ا���س  م��ن  ع��ال  تركيز  على  اأج�سامها 
�ساملون  اأج�����س��ام  حتتويه  مم��ا  بكثري  اأك���رث   3 اأوم��ي��غ��ا 
املزارع من هذه الأحما�س. واإذا مل يتوافر الطازج من 
هذه الأ�سماك فالبديل ال�سحي هو ال�ساملون املعّلب اأو 

املثلج.
ال�ساملون م�سدر  اأن  اإىل   - اأي�ساً  ومن املهم الإ�سارة - 
اأج���ل عظام  م��ن  ال�����س��روري،  )دي(  لفيتامني  مم��ت��از 

قوية و�سحة اأف�سل.

اللنب )الزبادي(
حني احلديث عن اجلهود الطبية الرامية اىل اإطالة 
العمر يتم الرتكيز ب�سورة رئي�سية على �سحة القلب 
اله�سمي،  اجل��ه��از  اأهمية  م��ن  ال��رغ��م  وال��دم��اغ، على 

الذي غالباً ما يتم جتاهله اأو التقليل من �ساأنه.
اللنب  تناول  بني  يربط  والإن�سان  ال�سنني  اآلف  منذ 
واجلهاز اله�سمي، ويف الع�سر احلديث تبني اأن اللنب 
يحتاجها  ال��ت��ي  امل��ف��ي��دة  البكترييا  مب��ل��ي��ارات  ي��زودن��ا 
وهذه  ج��ي��دة،  ب�����س��ورة  يعمل  لكي  اله�سمي،  اجل��ه��از 
اله�سمي  اجل��ه��از  ع��ل��ى  ف��وائ��ده��ا  تقت�سر  ل  م�����س��األ��ة 

وحده، بل تتعداه اإىل اجلهاز املناعي اأي�ساً.
وم����ن امل���ع���روف اأن����ه ع��ن��دم��ا ت��ف��ق��د ب��ك��ت��ريي��ا اجل�سم 
توازنها، ي�سبح اجل�سم اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالعديد 

من الأمرا�س.
لي�س هذا فقط، فالبكترييا التي يح�سل عليها اجل�سم 
من اللنب ت�ساعده على امت�سا�س العنا�سر املغذية يف 

الطعام وال�سراب. 

�شحة وتغذية
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الطعام ال�سحي ال يتعار�س دائمًا مع الطعام اللذيذ، ففي االإمكان احل�سول على املذاق اللذيذ والفوائد ال�سحية الكبرية يف 
اآٍن معًا.. هذا ما توؤكده خبرية التغذية االأمريكية ريبيكا كاتز يف مقدمة كتاب حديث من تاأليفها حتت عنوان: )مطبخ العمر 

الطويل(، و�ساركها يف عملية التاأليف بع�س كبار الطّباخني واملتخ�س�سني يف الواليات املتحدة، من بينهم مات األي�سون.

مطبخ العمر الطويل

املذاق اللذيذ والفوائد ال�صحية الكبرية يف اآٍن معًا 

حزن احلامل
 هل ي�صوه قلب اجلنني؟

 
قلب  ت�سوهات  ارت��ب��اط  املختربات  فئران  على  اجريت  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
الجنة مع حالة احلامل النف�سية، خا�سة اثر تعر�سها ل�سغوط نف�سية 
وعاطفية، ووفق ادلة الدرا�سة قد يكون هذا المر �سحيحا لدى الب�سر 

اي�سا.
فقد ن�سرت جملة طب الطفال درا�سة دامنركية قيم فيها الباحثون اأثر 
ال�سيدة على �سحة احلمل واجلنني.  اثناء حمل  �سخ�س عزيز  فقدان 
1.8 مليون مولود ولد يف الدامنرك ما  وبعد قيام الباحثني بتحليل 
اخللقية،  الت�سوهات  م�سببات  لتقييم   2008  -  1978 اع���وام  ب��ني 
وفاة  ح���دوث  م��ع  اق��رتن��ت  ت�سوه  ح��ال��ة   45.000 وج���ود  اىل  خل�سوا 
�سخ�س قريب لالأم اثناء حملها )�سواء اب او ام او اخ او اخت او �سريك(. 
من  يعانون  لأطفال  الفئة  هذه  ولدة  ن�سبة  ارتفاع  الباحثون  ولح��ظ 
م�ساكل خلقية يف القلب، مقارنة مع من مل متر اأمهاتهم بهذه التجربة 
النف�سية خالل احلمل. وتراوحت حالت ت�سوهات القلب ما بني وجود 
ثقب فيه وم�ساكل يف ال�سمام، اىل م�ساكل خطرة جدا مثل عدم اكتمال 
تكون غرف القلب. بيد ان معظم احلالت مل تكن ذات خطورة عالية 

وعا�س الطفال ب�سكل طبيعي لكن حتت ال�سراف واملتابعة الطبية.

التف�سري
الطبي،  دامي  اوف  م��ارج  مركز  مدير  ك��اب،  م��ك  ادوارد  ال��دك��ت��ور  علق 
قائال: اظهرت عدة درا�سات وجود عالقة ما بني حالة احلامل النف�سية 
غالبا  ذلك  ويعزى  ال�سحية.  بامل�ساكل  جنينها  ا�سابة  فر�سة  وارتفاع 
اىل تاأثري التغريات الهرمونية املرافقة للتوتر والكتئاب التي حتدث 
يف ج�سم الم وتنتقل اىل جنينها. كما قد يكون ال�سغط النف�سي �سببا 
اثناء فرتة  اجلنني  النووي يف  ت�سل�سل احلم�س  تغريات يف  ح��دوث  يف 
تكوينه )الفرتة احل�سا�سة واحلرجة من التطور(، مما ي�سبب خلال يف 

تطور اع�سائه. 
فيما قال الباحث امل�ساعد يف البحث، د. جورن اول�سن، الربوفي�سور يف 
الطب العام من جامعة كاليفورنيا: قد ل يعزو �سبب هذه النتائج اىل 
حدوث ا�سطرابات يف ج�سم الم اثناء التوتر النف�سي، بل اىل ت�سبب هذا 
تناول  مثل  باحلمل،  م�سرة  امور  لعمل  اندفاعها  يف  النف�سي  ال�سغط 
الدرا�سة  او التدخني وغريها. فقد بينت  ال�سيئة  التغذية  او  العقاقري 

ارتفاع ن�سبة تدخني احلامل التي تعاين من التوتر.
التو�سيات 

اأك���د ال��ب��اح��ث��ون على ���س��رورة اه��ت��م��ام اط��ب��اء احل��م��ل وال����ولدة ب�سحة 
حول  معاجلها  م��ع  حتدثها  ���س��رورة  على  و���س��ددوا  النف�سية،  احل��ام��ل 
التدخني  عن  الق��الع  عليها  يجب  كما  النف�سية،  وم�ساكلها  ظروفها 
وع��دم ال��ب��دء ب��ه خ��الل ف��رتة احلمل اب���دا. واإن كانت احل��ام��ل مدخنة 
�سابقة، فالإقالع عن التدخني خالل احلمل �سيزيد من معدل توترها، 
لذا عليها مناق�سة المر مع معاجلها حتى ي�ساعدها على التعامل مع 

هذا التوتر ب�سكل �سحي و�سليم.



24 الثالثاء   -  6   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10863
Tuesday    6    August     2013  -  Issue No   10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/07/31م     املودعة حتت رقم:160538 
 تاريخ الأ�سبقية : 2011/02/01  
 باإ�س��م:  :  فورد موتور كمبني.         
 جن�سية ال�سركة،  اأمريكا     

 وعنوانه:ون اأمرييكان رود، ديربورن، ميت�سيجن 48126، اأمريكا.   
اأنظمة توجيه وتعليق ميكن تخ�سي�سها ح�سب طلب  التالية  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
ال�سائق يتم تزويدها على اأنها جزء ل يتجزاأ من حمركات املركبات، وتتاألف من م�سغالت ميكانيكية للتوجيه 

والتعليق ميكن تعديلها كهربائياً. 
 والواقعة يف الفئة:12 

و�سف العالم�ة عبارة )MYFORD SELECT DRIVE( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159245 

تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

اأق��داح ذات قواعد، كوؤو�س  اأق��داح برية خزفية،  اأق��داح،  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية 
ال�سرياميك.   اأو  ال��زج��اج  اأو  اخل���زف  م��ن  م�سنوعة  �سغرية  هياكل  اخلفيفة،  للوجبات  �سناديق  لل�سرب، 

بالفئة21
 والواقعة يف الفئة:21 

بحروف   )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( و�سف العالم�ة عبارة
لتينية كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159249 
 تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16  
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

والرحالت  ال�سفر  ح��ول  معلومات  توفري  خ��دم��ات  التالية  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
تنظيم  خدمات  ال�سياحية،  والرحالت  ال�سفر  ترتيب  اأج��ل  من  الكرتونية  مواقع  توفري  خدمات  ال�سياحية، 
للغري  اللكرتونية  باملواقع  الربط  ال�سياحية، خدمات  املعامل  وزي��ارة  الق�سرية  ال�سياحية  اجل��ولت  وترتيب 

املتخ�س�سة بال�سفر، خدمات توفري معلومات واأخبار وتعليقات يف جمال ال�سفر. بالفئة 39 
 والواقعة يف الفئة:39 

بحروف   )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( و�سف العالم�ة عبارة
لتينية كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159241 

 تاريخ الأ�سبقية :  16.06.2011  
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية جموهرات، �ساعات يد، �ساعات كبرية، �سال�سل مفاتيح 
من معادن نفي�سة، متاثيل �سغرية من معادن نفي�سة. بالفئة 14

 والواقعة يف الفئة:14 
العالم�ة عبارة )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( بحروف  و�سف 

لتينية كما بال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 املودعة حتت رقم: 159237    بت�اري�����خ: 2011/6/29م  
 تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16  
 باإ�س��م:   ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
  وعنوانه: 2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

تواليت،  ال�سخ�سي، عطور، ماء  التالية �سابون لال�ستعمال  املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز   وذلك 
بعد  م��ا  )ل��و���س��ن(  غ�سول  لل�سعر،  )ل��و���س��ن(  غ�سول  وخا�سة  )ل��و���س��ن(  غ�سول  جتميل،  م��واد  عطرية،  زي��وت 
احلالقة، غ�سول   )لو�سن( للج�سم، رذاذ )�سرباي( للج�سم، زيت للج�سم، جل ال�ستحمام، زيت لال�ستحمام، 
غري  بل�سم  للتدليك،  زي��ت  لل�سعر،  )���س��رباي(  رذاذ  �سامبو،  لال�ستحمام،  م�سحوق  لال�ستحمام،  ف��ق��اع��ات 
كرميات  م�سبقاً،  م��رط��ب��ة  جتميلية  م��ن��ادي��ل  ل��ل��ف��م،  غ�����س��ولت  ط��ب��ي��ة،  غ��ري  ا�ستحمام  اأم����الح  لل�سفاه،  ط��ب��ي 

 للوقاية من ال�سم�س، جل لالأ�سنان، معجون لالأ�سنان، اأعواد بخور. بالفئة 3   
 والواقعة يف الفئة:3 

بحروف   )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( و�سف العالم�ة: عبارة
لتينية كما بال�سكل املو�سح.              

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/07/31م     املودعة حتت رقم:160544 
 تاريخ الأ�سبقية : 2011/06/29    

 باإ�س��م:دينافوك�س �سي�ستمز ال ال �سي .         
 جن�سية ال�سركة،  اأمريكا     

 وعنوانه:2100 وارتون �سرتيت، �سويت 400 بت�سبريغ، بن�سلفانيا 15203، اأمريكا 
التعليمية،  والأحاجي  لالألعاب  احلا�سوب  برجميات  التالية  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذلك 
القرا�س الليزرية )CD-ROMs( التي حتتوي على ن�سخ برجميات لكل مما يلي: الألعاب وكتب القراءة، 
املدر�سية،  الدفاتر  املرا�سالت،  يف  امل�ستخدمة  ال�سور  رم��وز  جمموعة  �سخ�سية،  وبطاقات  منا�سبات  بطاقات 

الكتب التوجيهية التعليمية، مواد الختبارات التعليمية.
 والواقعة يف الفئة:9 

و�سف العالم�ة: ر�سم كاريكاتريي لرجل يرفع يديه ويف العلى ر�سم ثالث ا�سكال واحدة متثل قلب والثانية 
جنمة والثالثة تفاحة كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159246 

 تاريخ الأ�سبقية : 2011/6/16  
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

اأعالم من  الن�سيج تعلق على اجل��دران،  التالية مطرزات من  املنتجات  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / 
رة. بالفئة 24 الن�سيج، بيا�سات حمام، بيا�سات للموائد، بيا�سات )اأغطية( لالأ�سِّ

 والواقعة يف الفئة:24 
العالم�ة عبارة )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( بحروف  و�سف 

لتينية كما بال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159250 
 تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16  
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

الألعاب  توفري  خدمات  وخا�سة  ترفيهية،  خدمات  التالية  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
احلا�سوب،  �سبكة  النرتنت من خالل  توفريها عرب  يتم  التي  الألعاب  النرتنت، خدمات  اللكرتونية عرب 
خ��دم��ات ت��وف��ري األ��ع��اب كمبيوتر ع��رب الن���رتن���ت، خ��دم��ات ت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات ع��رب الن��رتن��ت ح���ول الألعاب 
اللكرتونية وحتديث تلك الألعاب، خدمات توفري األعاب تفاعلية متعددة الالعبني عرب النرتنت، خدمات 
اأجل امل�ساركة يف الألعاب عرب  اإىل �سبكة النرتنت وبوابات عرب النرتنت للعمالء من  اأنظمة ت�ستند  توفري 

النرتنت. بالفئة 41
 والواقعة يف الفئة:41 

بحروف   )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( و�سف العالم�ة عبارة
لتينية كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159242 
 تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16  
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية اأطقم للفنون والفنون اليدوية، وخا�سة اأطقم ل�سل�سال 
الفنون والفنون اليدوية، اأطقم تلوين للفنون والفنون اليدوية، اأطقم ورق للفنون والفنون اليدوية لالأطفال، 
اأ�سكال من ورق مقوى، اإعالنات كبرية، ل�ساقات، �سور مطبوعة طباعة حجرية، كتب حول الأفالم واخليال، 
موؤ�سرات كتب، بطاقات بريدية، بطاقات عليها �سور ملونة للتبادل، كتب حتوي �سور فوتوغرافية مطبوعة، 
كتب حتوي اأدوار م�سرحية، تقاومي، �سور جم�سمة مطبوعة، األبومات لتجميع بطاقات التبادل، الل�ساقات، 

الأختام وقطع النقود. بالفئة 16
 والواقعة يف الفئة:16 

العالم�ة عبارة )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( بحروف  و�سف 
لتينية كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159238 

 تاريخ الأ�سبقية : 2011/6/16    
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

منحوتات  نفي�سة،  م��ع��ادن  م��ن  لي�ست  �سغرية  متاثيل  التالية  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
)متاثيل( لي�ست من معادن نفي�سة، �سال�سل مفاتيح لي�ست من معادن نفي�سة، �سدادات قوارير معدنية.  بالفئة 6

 والواقعة يف الفئة:6 
بحروف   )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( و�سف العالم�ة: عبارة

لتينية كما بال�سكل املو�سح 
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/07/31م     املودعة حتت رقم:160545 
 تاريخ الأ�سبقية : 2011/06/29    

 باإ�س��م:دينافوك�س �سي�ستمز ال ال �سي .         
 جن�سية ال�سركة،  اأمريكا     

 وعنوانه:2100 وارتون �سرتيت، �سويت 400 بت�سبريغ، بن�سلفانيا 15203، اأمريكا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية املطبوعات اخلا�سة بتعليم الأ�سخا�س ذوي الحتياجات 
اللغة، اختبارات القراءة،  ال�سمعي للغة، اختبارات املفردات، اختبارات تطوير  اخلا�سة وخا�سًة اختبار الفهم 
�سورة  املرفقة مع  الكلمة  اختبارات  اللغة،  ون�سوء  املبكر  التوا�سل  اختبارات  ال�سفوية،  الذكاء غري  اختبارات 
واحدة، كتب القراءة، كتب التوجيه، بطاقات منا�سبات وبطاقات �سخ�سية، جمموعة رموز ال�سور امل�ستخدمة 

يف املرا�سالت،  الدفاتر املدر�سية.
 والواقعة يف الفئة:16 

و�سف العالم�ة: ر�سم كاريكاتريي لرجل يرفع يديه ويف العلى ر�سم ثالث ا�سكال واحدة متثل قلب والثانية 
جنمة والثالثة تفاحة كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159247 
 تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16  
 باإ�س��م:ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية املالب�س وخا�سة اأغطية الراأ�س، جاكيتات، كنزات قطنية، 
قم�سان ن�سف كم )تي � �سريت(، قم�سان، �سراويل، ف�ساتني، تنانري، جوارب، ربطات عنق ومالب�س للحفالت 
التنكرية وخا�سة مالب�س تنكرية لعيد الهالويني ومالب�س تنكرية للتمثيل امل�سرحي، األب�سة القدم، بيجامات، 

ومالب�س لالأطفال الر�سع. بالفئة 25
 والواقعة يف الفئة:25 

بحروف   )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( و�سف العالم�ة عبارة
لتينية كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/7/17م     املودعة حتت رقم:159999 
 تاريخ الأ�سبقية :  2011/04/28  
 باإ�س��م:  : ايه بي بي  ايه بي.  
 جن�سية ال�سركة،  ال�سويد     

 وعنوانه:تفارليدن ، 59 721 فا�ستريا�س ، ال�سويد.    
واملالحية  العلمية  وامل��ع��دات  والأدوات  الأج��ه��زة  التالية  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل���ك 
الوزن والقيا�س والتحليل والعر�س والإ�سارة  واأدوات ومعدات  والكهربائية واللكرتونية والب�سرية واأجهزة 
� روم(  الليزرية )�سي دي  الأقرا�س  �سابقا،  ال��واردة  املنتجات  اأج��زاء جميع  واملراقبة )الإ���س��راف( مبا يف ذلك 
واأجهزة  معدات  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر���س��ال  اأو  لت�سجيل  معدات  للتنزيل،  قابلة  الكرتونية  ن�سرات   ،
واأدوات  الربجميات  وتطبيقات  حا�سوب  برجميات  �سغرية،  بيانات  معاجلات  البيانات،  ملعاجلة  احلوا�سب 
الربجميات، برامج كمبيوتر وقاعدة بيانات كمبيوتر ، كوابل وخطوط واأ�سالك كهربائية، و�سائط ت�سجيل 
بها  الأج��زاء اخلا�سة  ذلك  والكرتونية مبا يف  كهربائية  واأدوات  اأجهزة ومعدات  �سبه مو�سالت،  الكرتونية، 
لتوليد وتوزيع والتزويد بالطاقة، اأجهزة ومعدات واأدوات كهربائية والكرتونية مبا يف ذلك الأجزاء اخلا�سة 
بها لتوليد وتوزيع والتزويد بالطاقة البديلة، ذاكرات واقرا�س مرنة واقرا�س مغناطي�سية واقرا�س ب�سرية 

الكرتونية ومغناطي�سية وب�سرية، معدات حماية البيانات. فئة 9
 والواقعة يف الفئة:9 

 و�سف العالم�ة عبارة )800xA( باحلروف والرقام الغربية كما بال�سكل املو�سح اأدناه 
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159243 
 تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16  
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

واملنتجات  املدبوغة  اجللود  وتقليد  املدبوغة  اجللود  التالية  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
املظالت،  ال�سفرية،  واحلقائب  ال�سناديق  وخا�سة  اأخ���رى،  فئات  يف  ال���واردة  غ��ري  امل���واد  ه��ذه  م��ن  امل�سنوعة 
م�سطحة  جلدية  حمافظ  ظهر،  حقائب  للمالب�س،  حقائب  ال�سكل،  اأ�سطوانية  حقائب  الريا�سية،  احلقائب 
ال�سفرية، حقائب  يد، بطاقات تو�سع على احلقائب  والأوراق، حقائب تربط على اخل�سر، حقائب  للوثائق 
ريا�سية،  حقائب  الئتمان،  بطاقات  حلفظ  علب  جيب،  حمافظ  نقود،  حمافظ  الكتف،  على  حتمل  كبرية 

حقائب مدر�سية، حقائب ت�سبه حقيبة �ساعي الربيد. بالفئة 18
 والواقعة يف الفئة:18 

العالم�ة عبارة )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( بحروف  و�سف 
لتينية كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159239 

 تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16  
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية فوؤو�س، �سيوف، �سكاكني، اأغمدة ال�سيوف. بالفئة 8
 والواقعة يف الفئة:8 

العالم�ة عبارة )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( بحروف  و�سف 
لتينية كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/07/31م     املودعة حتت رقم:160546 
 تاريخ الأ�سبقية : 2011/06/29    

 باإ�س��م:دينافوك�س �سي�ستمز ال ال �سي .         
 جن�سية ال�سركة،  اأمريكا     

 وعنوانه:2100 وارتون �سرتيت، �سويت 400 بت�سبريغ، بن�سلفانيا 15203، اأمريكا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية اأردية وخا�سًة قم�سان ن�سف كم )تي � �سريت(، قم�سان 

الغولف.
 والواقعة يف الفئة:25 

و�سف العالم�ة: ر�سم كاريكاتريي لرجل يرفع يديه ويف العلى ر�سم ثالث ا�سكال واحدة متثل قلب والثانية 
جنمة والثالثة تفاحة كما بال�سكل املو�سح.  

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/6/29م املودعة حتت رقم:159248 
 تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16  
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

لعب،  اأ�سلحة  لوحية،  األعاب  املج�سمات،  التالية لعب وخا�سة  املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
ل�سنع  ال��ي��دوي��ة  ال��ه��واي��ات  اأط��ق��م  املقطوعة،  ال�سور  اأح��اج��ي  الأب��ع��اد،  ثالثية  اأح��اج��ي  �سطرجن،  جمموعات 

املج�سمات.بالفئة 28
 والواقعة يف الفئة:28 

بحروف   )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( و�سف العالم�ة عبارة
لتينية كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/07/24م     املودعة حتت رقم:160271 
 تاريخ الأ�سبقية : 2011/05/26  
 باإ�س��م:  :  بيتزا اإن، اإنك.  
 جن�سية ال�سركة،  اأمريكا     

 وعنوانه:3551 بالنو باركواي، ذى كولوين، تك�سا�س 75056، اأمريكا.   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية خدمات املطاعم، خدمات مطاعم الوجبات التي توؤخذ 
خارج املطعم، خدمات املطاعم التي تقدم خدمة التو�سيل اىل املنازل، خدمات توفري معلومات عرب النرتنت 

يف جمال الطعام وخا�سًة خدمات تقدمي خدمات حول املطاعم ومواقع املطاعم. الفئة 43.   
 والواقعة يف الفئة:43 

 ).PIAAZ CO( عبارة  وحتتها  الأ���س��ود  باللون  لتينية  بحروف   )pie five( عبارة  العالم�ة  و�سف 
باللون الرمادي ور�سم    دائ��رة رمادية اللون يف طرفها خط ابي�س يف�سل جزء من الدائرة باللون الأ�سود 

كما بال�سكل املو�سح.  
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159244 
 تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16  
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

اأو �سل�سال  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية هياكل �سغرية م�سنوعة من البوليمرات 
�سل�سال  اأو  البوليمر  من  م�سنوعة  )متاثيل(  منحوتات  الراتنج،  من  م�سنوعة  �سغرية  هياكل  البوليمر، 

البوليمر، منحوتات )متاثيل( م�سنوعة من الراتنج. . بالفئة 20
 والواقعة يف الفئة:20 

العالم�ة عبارة )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( بحروف  و�سف 
لتينية كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2011/6/29م    املودعة حتت رقم:159240 

 تاريخ الأ�سبقية :2011/6/16  
 باإ�س��م:  ذي �سول زاينتز كمبني.  

 جن�سية ال�سركة، الوليات املتحدة الأمريكية.     
 وعنوانه:2600 �سرتيت 10، بريكلي، كاليفورنيا 94710، الوليات املتحدة الأمريكية.    

الكرتونية  األعاب  برامج  الكرتونية،  األعاب  التالية برجميات  املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
اأفالم  حتوي  م�سبقاً  م�سجلة  مدجمة  اأقرا�س  الفيديو،  األعاب  تخزين  لفافات  الو�سائط،  ومتعددة  تفاعلية 
خيالية، األعاب خيالية و/ اأو اأفالم كرتونية، اأقرا�س رقمية م�سجلة م�سبقاً حتوي اأفالم خيالية، األعاب خيالية 
و/ اأو اأفالم كرتونية، مغناطي�سات للزينة، اأقرا�س مدجمة لبطاقات عليها ر�سومات ملونة للتبادل. بالفئة 9

 والواقعة يف الفئة:9 
العالم�ة عبارة )THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN( بحروف  و�سف 

لتينية كما بال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863
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 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/27م    املودعة حتت رقم:174342 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:زاكريتوى اأكت�سيونرنوي اوب�سكي�ستوف “�سوبيت”  

 جن�سية ال�سركة: رو�سيا الإحتادية  
 وعنوانه:دي. 15، كورب. 8، يو اإل. ناجورنايا، 117186، مو�سكو، رو�سيا الإحتادية. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  لبا�س القدم واملالب�س ولبا�س الراأ�س.
 والواقعة يف الفئة:25 

 و�سف العالم�ة: كلمة )CHOUPETTE( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2011/11/09    املودعة حتت رقم:164888 

 تاريخ الأ�سبقية :  10 اأكتوبر 2011م  
باإ�س��م:اإليزابيث جرينبريج راموند

 األيك�ساندر راموند  
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  

 وعنوانه:23 رو مار�سيل �سريدان، 92300 لوفالوا-برييه، فرن�سا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: �سابون، عطور، زيوت عطرية، كرميات، حليب وغ�سول 
اأ�سنان، منتجات �سحية للج�سم، �سامبو، منتجات غري  )لو�سن( للتجميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات 
طبية للعناية بالفم، م�ستح�سرات جتميل لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س، منتجات جتميل )كوزمتيك( 

على �سكل اإ�سافات غذائية وجميعها منتجات حالل.
والواقعة يف الفئة:3

و�سف العالم�ة: كلمة “حالل HALAL” بحرووف عربية ولتينية باللون الأخ�سر داخل دائرة بخطوط 
رمادية كما بال�سكل املو�سح اأعاله

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/03م    املودعة حتت رقم:173045 

 تاريخ الأ�سبقية :    
باإ�س��م:رد ُبل جي ام بي ات�س  

 

 جن�سية ال�سركة: النم�سا  
 وعنوانه:ام برونن 1 ، 5330 فو�سل ام �سي، النم�سا. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات وتت�سمن خدمات 
تقدمي  مطاعم  خدمات  )الكانتينات(،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي، 
وال�سراب،  بالطعام  التموين  الذاتية، خدمات  املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة  الوجبات اخلفيفة، خدمات 
خدمات الإيواء املوؤقت، وت�سمل خدمات الفنادق وخدمات النزل وخدمات خميمات العطالت وخدمات اأماكن 
اإيواء  خدمات  املوؤقتة،  الإقامة  اأماكن  حجز  خدمات  )املوتيالت(،  ال�سغرية  الفنادق  وخدمات  ال�سياح  اإقامة 
احليوانات، خدمات تاأجري املباين املتنقلة واخليم، خدمات تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين 

الزجاجية.. فئة 43.
والواقعة يف الفئة:43

 و�سف العالم�ة:  عبارة )TORO ROSSO( بحروف لتينية  بال�سكل املو�سح.   
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/10/12م     املودعة حتت رقم:163670 
 تاريخ الأ�سبقية : 2011/09/09  

باإ�س��م:اإليزابيث جرينبريج راموند
 األيك�ساندر راموند  
 جن�سية ال�سركة فرن�سا    

 وعنوانه: 23 رو مار�سيل �سريدان، 92300 لوفالوا-برييه، فرن�سا   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية اإ�سافات غذائية اأ�سا�سها مواد غذائية ذات من�ساأ حيواين 

اأو نباتي لالأغرا�س غري الطبية.
والواقعة يف الفئة:29

اأعاله املو�سح  بال�سكل  كما  لتينية  و�سف العالم�ة: عبارة ".LABORATORIES H.L.L" بحرووف 
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/08/21م     املودعة حتت رقم:161496 
 تاريخ الأ�سبقية :   

باإ�س��م: :  جاين – كينغ انرتنا�سونال، انك.    )�سركة امريكية موؤ�س�سة وفق قوانني تك�سا�س(.
 جن�سية ال�سركة،  الوليات املتحدة الأمريكية   

وعنوانه: 16885 دال�س باركواي �سكند فلور، ادي�سون، تك�سا�س 75001، الوليات املتحدة الأمريكية.  
ناظرة  وخ��دم��ات  التجارية  املباين  تنظيف  خدمات  التالية  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 

بالعقارات. فئة 37
والواقعة يف الفئة:37

 )KING( عليه تاج وكلمة )I( بحروف لتينية باللون الأ�سود واحلرف )JANI( و�سف العالم�ة: كلمة
باللون الأبي�س حماطة باطار ا�سود كما بال�سكل املو�سح

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/30م    املودعة حتت رقم:174454 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:�س.  ه�سيه ه�سني تي  

 جن�سية ال�سركة: جمهورية ال�سني ال�سعبية      
وعنوانه:رقم 68، �سين�سينغ رود، دايل دي�ستكريت، تايت�سونغ �سيتي 412، تايوان، جمهورية ال�سني ال�سعبية    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: لوحات لولبة حلقية، مثاقب للنجارة )عدد يدوية(، 
اأدوات قطع )عدد يدوية(، و�سالت متديد مللفافات براغي القلوظة، اأزاميل مقعرة )عدد يدوية(، عدد واأدوات 
تربيط  يدوية(، مفاتيح  ربط )عدد  يدوية(، مفكات، مفاتيح  �سقاطات )عدد  زردي��ات،  باليد(،  )ُت��دار  يدوية 

)عدد يدوية(.
والواقعة يف الفئة:8

و�سف العالم�ة: كلمة )Mitools( بحروف لتينية ب�سكل خا�س احلرفني )OO( متداخلني وفوقهما ما 
ي�سبه �سعاع والعالمة بالألوان الأ�سود والرمادي والر�سا�سي كما بال�سكل املو�سح

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

    
بت�اري�����خ:2011/11/09    املودعة حتت رقم:164889 

 تاريخ الأ�سبقية :  10 اأكتوبر 2011م   
باإ�س��م:اإليزابيث جرينبريج راموند

 األيك�ساندر راموند  
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  

 وعنوانه:23 رو مار�سيل �سريدان، 92300 لوفالوا-برييه، فرن�سا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اإ�سافات للمواد الغذائية لالأغرا�س الطبية، منتجات 

�سحية لالأغرا�س الطبية وجميعها منتجات حالل.
 والواقعة يف الفئة:5 

و�سف العالم�ة: كلمة “حالل HALAL” بحرووف عربية ولتينية باللون الأخ�سر داخل دائرة بخطوط 
رمادية كما بال�سكل املو�سح اأعاله

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/10م    املودعة حتت رقم:173411 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:كوينتك هولدنغ بي.يف.       
 جن�سية ال�سركة: هولندا     

 وعنوانه:بروي�ستين�سغل 500، 5232 اأيه اأت�س، اإ�س-هريتوغينبو�س، هولندا    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: برامج كمبيوتر، وخا�سًة برامج تخطيط وجدولة.

والواقعة يف الفئة:9
و�سف العالم�ة:  كلمة )QUINTIQ( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/10/12م     املودعة حتت رقم:163671 
 تاريخ الأ�سبقية : 2011/09/09  

باإ�س��م:اإليزابيث جرينبريج راموند
 األيك�ساندر راموند  
 جن�سية ال�سركة فرن�سا    

 وعنوانه: 23 رو مار�سيل �سريدان، 92300 لوفالوا-برييه، فرن�سا   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية مواد غذائية، اإ�سافات غذائية اأ�سا�سها الطحني واحلبوب 

لالأغرا�س غري الطبية.
 والواقعة يف الفئة:30 

و�سف العالم�ة: عبارة ".LABORATORIES H.L.L" بحرووف لتينية كما بال�سكل املو�سح اأعاله
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/09/20م     املودعة حتت رقم:162725 
 تاريخ الأ�سبقية : 16.06.2011  

 باإ�س��م: هنكل ايه جي اآند كو. كيه جي ايه ايه  
 جن�سية ال�سركة اأملانيا  

 وعنوانه: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 
زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل  التالية �سابون، عطور،  املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
)كوزميتيك(، م�ستح�سرات لتلطيف وتنظيف وتلوين و�سباغة وتبيي�س وت�سفيف ومتويج ال�سعر، منظفات 

ا�سنان. الفئة 3.
 والواقعة يف الفئة:3 

و�سف العالم�ة: كلمة )POWER PLAY( بحروف لتينية ب�سكل خا�س كما بال�سكل املو�سح
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174511 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:بابا مريفيز اإنرتنا�سيونال ذ.م.م.  
 جن�سية ال�سركة: الوليات املتحدة الأمريكية  

اأيه. دوفري، مقاطعة كينت، ولية ديالوير  اإنكوربواتد، 40 ئي، ديفيجني �سرتيت، �سويت  وعنوانه:باراكورب 
1990، الوليات املتحدة الأمريكية

بيتزا  بيتزا غري خمبوزة،  التالية: منتجات غذائية وخا�سًة  املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
حملى  كعك  قرفة،  حلوى  لفائف  حلوة،  بيتزا  حلويات  خا�سة(،  بطريقة  حت�سر  اإيطالية  )بيتزا  الكالزون 

)ب�سكويت( وجيمعها معدة للخبز والإ�ستهالك خارج املحل. فئة 30.
والواقعة يف الفئة:30

و�سف العالم�ة: عبارة )PAPA MURPHY’S( بحروف عربية ولتينية يف �سكل �سل�سلة كما بال�سكل 
املو�سح

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2011/11/10    املودعة حتت رقم:164973 

 تاريخ الأ�سبقية :  2011/05/06  
 باإ�س��م:هانزا هيفي ليفت جي اإم بي اإت�س.     

 جن�سية ال�سركة: اأملانيا  
 وعنوانه:مارتني�س�سرا�سه 1، 28195 برمين، اأملانيا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اخلدمات املقدمة من قبل �سركة النقل البحري وخا�سًة 
خدمات التخطيط القت�سادي للم�ساريع والأعمال اخلا�سة بال�سلع الثقيلة وخدمات تنظيم عقود لالآخرين 
حول الإ�سالح اإ�سافًة اإىل بيع و�سراء البواخر العابرة للمحيطات مبا يف ذلك العقود املربمة لالآخرين وذلك 
فيما يتعلق بطلبات عمليات الإن�ساء اجلديدة )البواخر العابرة للمحيطات( وطواقم املالحة وخا�سًة توظيف 
طاقم للبواخر العابرة للمحيطات، اخلدمات املقدمة من قبل مدير ال�سفينة وخا�سًة الإدارة التجارية )اإدارة 
الأعمال لالآخرين(، خدمات توجيه الأعمال وخا�سًة تلك املتعلقة ب�سركات النقل البحري والعمليات املالحية 

وعمليات ال�سحن و�سلطات امليناء و�سركات ال�سناديق ال�ستثمارية واملوؤ�س�سات املالية وال�ستثمارية.
 والواقعة يف الفئة:35 

 و�سف العالم�ة:  ر�سم هند�سي كما بال�سكل املو�سح اأعاله 
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/14م     املودعة حتت رقم:173593 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:غرين فولتز  
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  

 وعنوانه:23 �سارع دوين بابان، 6800 كوملار، فرن�سا.      
غري  وغ��اب��ات  ب�ساتني  ومنتجات  زراع��ي��ة  منتجات  التالية:   املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
جمهزة وغري معاجلة، حيوانات حية، فواكه وخ�سروات طازجة، بذور ونباتات وزهور طبيعية، مواد غذائية 
خا�سة باحليوانات، �سعري منبت )ملت(، ق�سريات )حية(، ُطعم حي ل�سيد ال�سمك، بذور حبوب غري معاجلة، 

�سجريات، نباتات، �ستول، اأ�سجار، حم�سيات، خ�سب غري من�سور، نباتات جمففة للتزيني، اأعالف.
والواقعة يف الفئة:31

ر�سم  بداخله  كاأ�س  ر�سم  يعلوها  لتينية  "GRAINES VOLTZ” بحروف  عبارة  العالم�ة:  و�سف 
ل�سجرة ذات ثالث ورقات والعالمة باللون الأخ�سر والأحمر والأخ�سر الفاحت كما بال�سكل املو�سح.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/10/30م    املودعة حتت رقم:164492 
 تاريخ الأ�سبقية :  2011/05/05م  

 باإ�س��م:بروجيتك ماجنمنت اإن�ستيتيوت، اإنك.  
 جن�سية ال�سركة: الوليات املتحدة الأمريكية.  

وعنوانه:14 كامب�س بوليفارد، نيوتاون �سكوير، بن�سلفانيا 19073، الوليات املتحدة الأمريكية.
امل�ساريع  ب��اإدارة  املتعلقة  والإع��الن  الدعاية  التالية: خدمات  املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
،خدمات اإدارة وتوجيه الأعمال املتعلقة باإدارة امل�ساريع، خدمات اإختبار لتحديد الكفاءة املهنية، وخا�سة اإختبار 
يف  املهنية  وكفاءتهم  خربتهم  م�ستوى  حتديد  اأج��ل  من  الأع��م��ال  اإدارة  جم��ال  يف  املتخ�س�سني  عمل  وتقييم 
للمتخ�س�سني يف  اإعتماد  للغري، وخا�سة خدمات  اأعمال  الن�سطة، خدمات  امل�ساريع  لإدارة  املتخ�س�س  املجال 
جمال اإدارة امل�ساريع، خدمات اأعمال للغري وخا�سة ت�سديق ومراقبة الأعمال، خدمات �سهادات اعتماد مهنية 
تتعلق  الأعمال وجميع هذه اخلدمات  امل�ساريع لأغرا�س  اأعمال  اإدارة  نطاق  امل�ساريع �سمن  مل��دراء  وتعليمية 

باإدارة امل�ساريع. فئة 35.
 والواقعة يف الفئة:35 

 ”PMI AGILE CERTIFIED PRACTITIONER )PMI-ACP(“ عبارة  العالم�ة:  و�سف 
بحرووف لتينية كما  بال�سكل املو�سح اأعاله .

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2011/10/12م     املودعة حتت رقم:163668 

 تاريخ الأ�سبقية : 2011/09/09  
باإ�س��م:اإليزابيث جرينبريج راموند

 األيك�ساندر راموند  
 جن�سية ال�سركة فرن�سا    

 وعنوانه: 23 رو مار�سيل �سريدان، 92300 لوفالوا-برييه، فرن�سا   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية �سابون، عطور، زيوت عطرية، كرميات، حليب وغ�سول 
اأ�سنان، منتجات �سحية للج�سم، �سامبو، منتجات غري  )لو�سن( للتجميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات 
طبية للعناية بالفم، م�ستح�سرات جتميل لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س، منتجات جتميل )كوزمتيك( 

على �سكل اإ�سافات غذائية.
 والواقعة يف الفئة:3 

اأعاله املو�سح  بال�سكل  كما  لتينية  و�سف العالم�ة: عبارة ".LABORATORIES H.L.L" بحرووف 
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174514 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:فيثيا  

 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  
 وعنوانه:8 بي�س، رو جابرييل فوازين "لو كري�ستاليد" 51100 رمي�س، فرن�سا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: �سابون، عطور، زيوت عطرية، مواد جتميل )كوزمتيك( 
با�ستثناء تلك التي تتعلق مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بالعني اأو الب�سر، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان. 

الفئة 3.
 والواقعة يف الفئة:3 

 و�سف العالم�ة: كلمة )MENOPHYTEA( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/04/30م    املودعة حتت رقم:172827 

 تاريخ الأ�سبقية :  2011/10/31م  
 باإ�س��م:اآر دي بي اآر ليمتد  
 جن�سية ال�سركة: اململكة املتحدة     

 وعنوانه:26 كليفتون ترا�س، بريتون بي اإن1 3اإت�س بي، اململكة املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف 
غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات 
عطرية  م���واد  عطرية،  ومنتجات  ع��ط��ور  اأ���س��ن��ان،  منظفات  لل�سعر،  )ل��و���س��ن(  غ�سول  )ك��وزم��ت��ي��ك(،  جتميل 
لالإ�ستحمام  اأم��الح  معطرة،  لالإ�ستحمام  رغوة  م�ستح�سرات  فاخرة،  عطور  العطور،  �سناعة  يف  لالإ�ستخدم 

معطرة، حليب جتميل معطر، غ�سول )لو�سن( معطر، رذاذ معطر، كرميات معطرة، �سابون معطر.
والواقعة يف الفئة:3

 و�سف العالم�ة:  كلمة )BEGUILED( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح 
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2012/05/24م    املودعة حتت رقم:174073 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:�س. املكرم لتجارة قطع ال�سيارات )�س.ذ.م.م.(  
 جن�سية ال�سركة: الإمارات العربية املتحدة  

 وعنوانه:�سارع م�ست�سفى اآل مكتوم، بجوار جاج خان �ساحب، بناية الزاوية الف�سية. 
واملالحية  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة  البطاريات،  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية 
قيا�س الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل 
ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو 
حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت 

ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
والواقعة يف الفئة:9

 CALCIUM( عبارة  وحتتها  الأح��م��ر  باللون  لتينية  بحروف   )Hi-Ca( عبارة  العالم�ة:   و�سف 
على خلفية �سوداء فوقها ما ي�سبه ال�سعاع باللون الأبي�س وحتتها مربع  الأبي�س  باللون   )BATTERY

باللون الرمادي كما بال�سكل املو�سح.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/10/30م    املودعة حتت رقم:164493 
 تاريخ الأ�سبقية :  2011/05/05م  

 باإ�س��م:بروجيتك ماجنمنت اإن�ستيتيوت، اإنك.  
 جن�سية ال�سركة: الوليات املتحدة الأمريكية.  

وعنوانه:14 كامب�س بوليفارد، نيوتاون �سكوير، بن�سلفانيا 19073، الوليات املتحدة الأمريكية.
امل�ساريع  ب��اإدارة  املتعلقة  والإع��الن  الدعاية  التالية: خدمات  املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
،خدمات اإدارة وتوجيه الأعمال املتعلقة باإدارة امل�ساريع، خدمات اإختبار لتحديد الكفاءة املهنية، وخا�سة اإختبار 
يف  املهنية  وكفاءتهم  خربتهم  م�ستوى  حتديد  اأج��ل  من  الأع��م��ال  اإدارة  جم��ال  يف  املتخ�س�سني  عمل  وتقييم 
للمتخ�س�سني يف  اإعتماد  للغري، وخا�سة خدمات  اأعمال  الن�سطة، خدمات  امل�ساريع  لإدارة  املتخ�س�س  املجال 
جمال اإدارة امل�ساريع، خدمات اأعمال للغري وخا�سة ت�سديق ومراقبة الأعمال، خدمات �سهادات اعتماد مهنية 
تتعلق  الأعمال وجميع هذه اخلدمات  امل�ساريع لأغرا�س  اأعمال  اإدارة  نطاق  امل�ساريع �سمن  مل��دراء  وتعليمية 

باإدارة امل�ساريع. فئة 35.
 والواقعة يف الفئة:35 

و�سف العالم�ة: عبارة “PMI-ACP” بحرووف لتينية كم  بال�سكل املو�سح اأعاله
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2011/10/12م     املودعة حتت رقم:163669 
 تاريخ الأ�سبقية : 2011/09/09  

باإ�س��م:اإليزابيث جرينبريج راموند
 األيك�ساندر راموند  
 جن�سية ال�سركة فرن�سا    

 وعنوانه: 23 رو مار�سيل �سريدان، 92300 لوفالوا-برييه، فرن�سا   
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية�سابون، عطور، زيوت عطرية، كرميات، حليب وغ�سول 
اأ�سنان، منتجات �سحية للج�سم، �سامبو، منتجات غري  )لو�سن( للتجميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات 
طبية للعناية بالفم، م�ستح�سرات جتميل لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�س لل�سم�س، منتجات جتميل )كوزمتيك( 

على �سكل اإ�سافات غذائية
 والواقعة يف الفئة:5 

املو�سح اأعاله بال�سكل  كما  لتينية  و�سف العالم�ة: عبارة ".LABORATORIES H.L.L" بحرووف 
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863



املال والأعمال

26

مراكز توزيع املواد الغذائية التابعة لبلدية مدينة اأبوظبي تنجز 
اأكرث من )153( األف معاملة خالل الن�صف االأول من عام 2013

طريان االإمارات تطلق موقعًا 
خلدمة االإمارات للطريان اخلا�ض

•• دبي-وام:

الإمارات  ا�سم  حتمل  التي  اجلديدة  خدمتها  اأن  الإم���ارات  ط��ريان  اأعلنت 
ال�سبكي  املوقع  للحجز من خالل  الآن  اأ�سبحت متاحة  للطريان اخلا�س 
اخل��ا���س ب��ه��ا امي��ريت�����س اك��ي��وك��ت��ي��ف دوت ك���وم . ومي��ك��ن ل��ل��ع��م��الء الذين 
رغباتهم  �سفر ح�سب  والتميز حجز جتربة  منتهى اخل�سو�سية  يف�سلون 
التي  اخل��ا���س  للطريان  الإم����ارات  رح��الت  على  ال�سخ�سية  ومتطلباتهم 
الأوىل  تعد  التي  الطائرة  وزودت  319 فاخرة.  اأيه  اإيربا�س  تتم بطائرة 
التقنيات  التجهيزات واأحدث  باأفخم  الراقي  امل�ستوى  من نوعها على هذا 
موقع  ويتوفر  املتميزين.  امل�سافرين  متطلبات  خمتلف  بتلبية  الكفيلة 
العربية والإجنليزية ويتيح  باللغتني  ال�سبكي  الإم��ارات للطريان اخلا�س 
لزواره الطالع على هذه اخلدمة املتميزة من خالل فيديو ينقلهم يف جولة 
عرب الطائرة ويعر�س خمتلف مرافقها وجتهيزاتها الفاخرة. ويبداأ الزوار 
بعد هذه اجلولة رحلتهم بطلب احلجز وحتديد جتربة ال�سفر التي تلبي 
الإمارات  اأول ط��ريان  رئي�س  نائب  كاظم  وق��ال عدنان  متطلباتهم متاما. 
للطريان  الإم����ارات  ترفع  اجل��وي��ة  ال�سيا�سات  و���س��وؤون  التخطيط  ل��دائ��رة 
اخلا�س اإىل م�ستويات اأعلى �سقف معايري الفخامة واجلودة املتميزة التي 
التي  والرفاهية  ب��امل��رون��ة  مقرونة  الإم����ارات  ط��ريان  عمالء  عليها  اع��ت��اد 
تطبع رحالت الطائرات اخلا�سة . واأ�ساف ان الطلب على ال�سفر اخلا�س 
اإىل  بالإ�سافة  واأوروب���ا  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  خا�سة  مت�ساعدا  من��وا  ي�سهد 
اأ�سواق اأخرى مثل الهند ورو�سيا وال�سني.. ومع خدمة الإمارات للطريان 
اخلا�س واإطالق موقعها ال�سبكي فاإننا نتطلع اإىل تلبية متطلبات عمالئنا 
املتميزين يف هذه الأ�سواق من خالل الهتمام باأدق التفا�سيل ومنتجاتنا 
الإمارات  الإم���ارات. وتوفر طائرة  التي متيز ط��ريان  العالية  ذات اجل��ودة 
جتربة  الأع��م��ال  ورج���ال  ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  للعائالت  اخل��ا���س  للطريان 
ا�ستثنائية تفوق ما يتوقعونه من م�ستويات اجلودة والفخامة التي متيز 
ط���ريان الإم����ارات م��ع امل��رون��ة وال��رف��اه��ي��ة ال��ت��ي تطبع رح���الت الطائرات 
مع  بالتفرد  وتق�سيمها  للطائرة  الداخلي  الت�سميم  ويتميز  اخل��ا���س��ة.. 
اأعلى درجات الراحة واأرقى اخلدمات ملا ي�سل اإىل 19 م�سافرا كما �ستوفر 
التي ل تقع �سمن  امل��دن  العامل مبا يف ذل��ك  اإىل خمتلف وجهات  رح��الت 

�سبكة خطوط طريان الإمارات للرحالت املنتظمة.

هيئة تنظيم االت�صاالت تبداأ خطوات تاأ�صي�ض اإدارة اخلدمات 
االآمنة لتحقيق التحول ال�صل�ض واالآمن نحو احلكومة الذكية

•• اأبوظبي-وام:

توا�سل هيئة تنظيم الت�سالت جهودها احلثيثة لتحقيق التحول ال�سل�س 
والآمن نحو احلكومة الذكية وت�سعى بتعاون وثيق مع مكتب رئا�سة جمل�س 
الوزراء بوزارة �سوؤون جمل�س الوزراء اإىل اإقامة اإدارة اخلدمات الآمنة تي ا�س 
ام التي �سوف ت�سكل حمطة اأ�سا�سية على طريق التحول �سمن ا�سرتاتيجية 
عمل احلكومة الذكية وبهدف �سمان التن�سيق والعمل املوحد بني اجلهات 
كافة  اإ���س��راك  اإىل  اجل��دي��دة  الإدارة  وتهدف  الأط���راف.  و�سائر  احلكومية 
الأطراف ذات ال�سلة يف احلكومة والقطاع اخلا�س من بينها مكتب رئا�سة 
وهيئة  الت�سالت  تنظيم  وهيئة  الداخلية  ووزارة  املالية  ووزارة  ال���وزراء 
و�سركات  البنوك  اإىل  اإ���س��اف��ة  ودو  وات�����س��الت  امل��رك��زي  وامل�����س��رف  الهوية 
جلمع  التمهيدية  الج��ت��م��اع��ات  ب��اإج��راء  الهيئة  وب����داأت  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
الأط��راف املعنية على ت�سور م�سرتك وخطة عمل وا�سحة يف هذا ال�سياق 
مت�سعبة  بيئة  يف  تن�ساأ  الذكية  اخل��دم��ات  لأن  نظرا  الإدارة  اأهمية  وت��اأت��ي 
ومتعددة الأطراف ما ي�ستدعي مراعاة التن�سيق ال�سل�س واملوحد من خالل 
وحدة مركزية موثوقة وحمايدة وموؤهلة لتمثيل خمتلف الأطراف واإبرام 
التعاقدات مع عدد كبري من ال�سركاء وتقدمي الدعم الالزم لهم. وترتكز 
نقطة  متثل  فهي  اأ���س��ا���س��ني  حم��وري��ن  يف  الآم��ن��ة  اخل��دم��ات  اإدارة  وظيفة 
ات�سال مركزية ي�ستفيد منها املتعاملون حيث تربط بني خمتلف الأطراف 
اأنها تتوىل  امل�ساركة يف العمليات والإج��راءات �سمن احلكومة الذكية كما 
من  ابتداء  الذكية  واخلدمات  التطبيقات  حياة  دورة  واإدارة  تاأمني  عملية 
مرحلة التنزيل الآمن و�سول اإىل النتهاء من الإجراءات املطلوبة مبا يف 

ذلك اآليات تعريف امل�ستخدم. 

جمارك دبي تدعم الت�صوق يف العيد بت�صهيل تخلي�ض الهدايا
•• دبي-الفجر:

الفطر  عيد  يف  الت�سوق  ملو�سم  املحلية  ال�سواق  ا�ستعداد  دبي  جمارك  دعمت 
ال�سعيد، بتقدمي كافة الت�سهيالت التي تكفل للم�ستوردين و�سول ب�سائعهم 
�سراء  على  املقبلني  امل�ستهلكني  متطلبات  لتلبية  ت��اأخ��ري،  دون  ال���س��واق  اىل 
الهدايا، مع تزامن العيد مع مو�سم الج��ازات ال�سيفية ما يرفع من حجم 
الطلب على الهدايا. ومت توجيه كافة املراكز اجلمركية للتن�سيق مع التجار 
امل�ستوردين وتقدمي كافة الت�سهيالت لهم، حتى يتم توفري احتياجات ال�سواق 
بالكامل جتنبا لأي زيادة يف ال�سعار، من اجل تعزيز قدرة دبي على ا�ستقطاب 
املت�سوقني و ال�سياح يف ايام العيد، التي ت�سهد تدفق اعداد كبرية من الزائرين 
اىل دبي من كافة املناطق، ويف مقدمتهم ال�سياح القادمني من دول جمل�س 
الحتفالية  ب��الأج��واء  لال�ستمتاع  املنطقة،  بلدان  بقية  و  اخلليجي  التعاون 
اعداد  ارتفاع  ال�سياحة مع  انتعا�س  �ساهم  دبي. وقد  ال�سعيد يف  الفطر  لعيد 
2012 يف منو  العام  زائ��ر يف  10 ماليني  الزائرين اىل دبي اىل  و  ال�سياح 
م�ستمر بتجارة الهدايا، يف ظل اقبال ال�سياح على الت�سوق من ا�سواق المارة 
التي توفر لزائريها اف�سل املنتجات واملاركات العاملية باأن�سب ال�سعار املتاحة، 

دون تكبد اية تكلفة ا�سافيه قد يتحملها املت�سوق يف ا�سواق اخرى.

برعاية من�سور بن زايد 

افتتاح ال�صوق ال�صعبي لالأ�صر املواطنة يف دملا مول

ينظمها اأ�سبوع جيتك�س للتقنية برعاية وزارة �سوؤون الرئا�سة باالإمارات وت�سم ع�سرين طالبًا

ية للفوز بجوائز م�صابقة »خمترب الطلبة« قادة الغد يف قطاع تقنيات املعلومات واالت�صاالت ي�صرتكون يف مناف�صات ندِّ

الوطن واملواطن. من جهة اأخرى قررت زادكو تقدمي 
امل�ساركة يف �سوق رم�سان  املواطنة  دعم مادي لالأ�سر 
ال�سعبي يف دملا مول وذلك ب�سراء جزء من منتجاتهم 
وتطويرها  م�سروعاتهم  يف  للم�سي  ل��ه��م  ت�سجيعا 
املزروعي م�سوؤولة  م�ستقبال. من جانبها قالت مرية 
اأن  خليفة  موؤ�س�سة  يف  امل��واط��ن��ة  الأ���س��ر  دع��م  م�سروع 
املوؤ�س�سة حتاول من خالل امل�سروع الذي حقق جناحا 
ك��ب��ريا امل�����س��اه��م��ة ب��ط��رق ج��دي��دة وم��ب��ت��ك��رة مل�ساعدة 
�سمن  وت�سارك  الكافية  اخل��ربة  لتكت�سب  الأ�سر  هذه 
م�ساريعها املتنوعة والتي من بينها الرتويج ملنتجاتها 
يف املعار�س. واأو�سحت اأن الهدف من امل�سروع هو زيادة 
امل�ساركة ومنافذ البيع لالأ�سر املواطنة لتعميم الفائدة 
وتقدمي  امل�سروع  تطوير  يف  املوؤ�س�سة  دور  عن  ف�سال 
امل��زي��د م��ن اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة ودع����م الطبقات 
وذوي  املحتاجة  ال��ف��ئ��ات  وم�����س��اع��دة  احتياجا  الأك���رث 
الن�سانية  كرامتهم  حتفظ  بطريقة  املحدود  الدخل 
يف  والتكافل  التطوعي  العمل  روح  تعزيز  خ��الل  من 
املجتمع الإماراتي. من جهتهم اأعربت عدد من الأ�سر 
خليفة  موؤ�س�سة  بدعم  البالغة  �سعادتها  عن  امل�ساركة 
لهم فر�س عمل من  التي وفرت  الإن�سانية  لالأعمال 

نوع خا�س.

املعلومات  تقنيات  ���س��رك��ات  ُك���ربى  م��ن  نخبة  اأن  اإىل 
انطلقت  ق��د  كانت  واأ�سهرها  العمالقة  والت�����س��الت 
اإن��ن��ا حري�سون على  م��ن َرِح���م اجل��ام��ع��ات، واأ���س��اف: 
دعم املبادرات التي ت�سبُّ يف هذا الإطار، مثل م�سابقة 
للتقنية،  جيتك�س  اأ�سبوع  عن  املنبثقة  الطلبة  خمترب 
الإ���س��ه��ام يف  ���س��اأن��ه��ا  اأن م��ن  ون���رى  ل��ه��ا،  ومتحم�سون 
مت��ت��ني ال��ت��ع��اون ب��ني ق��ط��اع��ات الأع���م���ال واجلامعات 
والهيئات احلكومية يف حتفيز وترية البتكار والبحث 

والتطوير، اإماراتياً واإقليمياً على ال�سواء .
الأول  ال��ن��ائ��ب  ل���وه،  تريك�سي  اأّك�����دت  ��دد  ال�����سَّ وب��ه��ذا 
اجلهة  العاملي«،  التجاري  دب��ي  »مركز  ل��دى  للرئي�س 
املنظمة حلدث »اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2013«، اأن 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ما�سية بخطى واثقة 
يف بناء اقت�ساد املعرفة القائم على البتكار، قائلة اأن 
م�سوؤولية  عاتقه  على  ياأخذ  للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع 
التقنية  امل��ب��دع��ني يف �سناعة  ال��غ��د  ق���ادة  ب��ي��د  الأخ����ذ 

املعلوماتية.

والهدايا التذكارية وت�سميم وطباعة ر�سومات خا�سة 
وال�سيل  العبايات  لعر�س  وحم��ال  الأط��ف��ال  مبالب�س 
وتتنوع  اأن��واع��ه��ا.  مبختلف  واخل���و����س  واجل��الب��ي��ات 
م�ساهمات الأ�سر يف ال�سوق حيث ت�سارك بع�س الأ�سر 
جمموعة  تقدم  واأخ���رى  ال�سعبية  امل��اأك��ولت  بتقدمي 
من امل�سغولت اليدوية الرتاثية امل�سنوعة من �سعف 
واأ�سكالها  اأحجامها  مبختلف  احلقائب  مثل  النخيل 
والبهارات  ال�سعبية  وامل��اأك��ولت  الإك�س�سورات  بجانب 
الأ�سرة.  واحتياجات  املنزل  م�ستلزمات  وكل  والقهوة 
واأعرب حممد حاجي اخلوري يف ت�سريحات �سحفية 
له عقب الفتتاح عن �سعادته مب�ساركة العدد الكبري 
م��ن الأ���س��ر امل��واط��ن��ة يف املعر�س ال���ذي ي��اأت��ي يف اإطار 
حر�س ودعم املوؤ�س�سة للم�ساريع ال�سغرية لهذه الأ�سر 
الأعمال بخطى  قطاع  النخراط يف  على  وت�سجعيها 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  وتوجيهات  بدعم  منوها  واثقة 
اأن دعم  اإىل  واأ���س��ار  الأ���س��ر.  لتلك  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
يعد  اخلا�سة  م�ساريعها  خ��الل  م��ن  امل��واط��ن��ة  الأ���س��ر 
الأول من نوعه على م�ستوى الدولة واملنطقة موؤكدا 
�سعي املوؤ�س�سة ب�سكل متوا�سل لتحقيق الأف�سل ودعم 
لها  واملعنوي  امل���ادي  ال�ستقرار  وحتقيق  الأ���س��ر  ه��ذه 
املوؤ�س�سة تتعاون  اأن  اإىل  اأنحاء الدولة كافة. ولفت  يف 

وزارة  مثل  احلكومية  اجلهات  من  العدد  مع  وتن�سق 
الأ�سر  م��ن  امل��زي��د  م��ع  للتوا�سل  الجتماعية  �سئون 
ونوه  الفائدة.  لتعم  امل�سروع  يف  امل�ساركة  يف  الراغبة 
اخل�����وري مب�����س��روع اإف���ط���ار ال�����س��ائ��م ال����ذي ي��ع��د من 
م�ساريع املوؤ�س�سة املحلية املتميزة حيث مت التعاون مع 
واإعداد  امل�سروع  لتنفيذ  مواطنة  اأ�سرة   587 ح��وايل 
حوايل مليون و 760 األف وجبة رم�سانية لتوزيعها 
اأن  واأو���س��ح  ك��اف��ة.  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  ال�سائمني يف  على 
م��ا مي��ي��ز امل�����س��روع اأن ك��ل اأف�����راد الأ����س���رة ت�����س��ارك يف 
وبذلك  م�ستحقيها  اإىل  وتو�سيلها  ال��وج��ب��ات  اإع���داد 
امل�سروع..  يف  اإيجابي  ب�سكل  وت�ساهم  الأ�سرة  ت�ستفيد 
دفع  امل�سروع  تنفيذ  املواطنة يف  الأ�سر  اإن جناح  وق��ال 
واجلهات  املطاعم  عن  متاما  ال�ستغناء  اإىل  املوؤ�س�سة 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��وىل اإع�����داد ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة حيث 
خالل  من  وقدمت  املهمة  هذه  املواطنة  الأ�سر  تولت 
العمل  على  امل��واط��ن  ق��درة  يثبت  ما  املتزايد  ن�ساطها 
اأنه يعود بالنفع على تلك الأ�سر  اإىل  اإ�سافة  والإنتاج 
للموؤ�س�سات  �سكره  واأع��رب عن  ال�ستقرار.  لها  ويوفر 
تنظيم  اإجن��اح  يف  �ساهمت  التي  واخلا�سة  احلكومية 
احلدث  ترعى  التي  زادك���و  �سركة  بينها  وم��ن  ال�سوق 
خلدمة  املجتمعية  اجلهود  كل  ت�سافر  اأهمية  موؤكدا 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س 
موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية 
افتتح م�ساء اأم�س الول �سوق رم�سان ال�سعبي لالأ�سر 
املواطنة الذي تنظمه املوؤ�س�سة بالتعاون مع دملا مول يف 
اأبوظبي وي�ستمر حتى 15 من �سهر اأغ�سط�س اجلاري. 
افتتح ال�سوق �سعادة حممد حاجي اخلوري مدير عام 
عام  مدير  ال�سويدي  �سيف  حممد  بح�سور  املوؤ�س�سة 
�سندوق اأبوظبي للتنمية بالإنابة وخالد الكندي من 
�سركة جا�سكو و�سهاب ال�سيد الها�سمي ع�سو جمل�س 
اإدارة ال�سركة التي تدير دملا مول وعدد من امل�سوؤولني 
يف املوؤ�س�سة. وت�سعى املوؤ�س�سة من خالل تنظيم ال�سوق 
ال�سعبي لالأ�سر املواطنة لدعم تلك الأ�سر وم�ساعدتها 
لتعميم  منتجاتهم  وب��ي��ع  ت�سريف  اأم��اك��ن  اإي��ج��اد  يف 
ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع. وي�����س��م ال�����س��وق 44 حمال 
مثل  املواطنة  الأ���س��ر  ت�سنعها  التي  املنتجات  ملختلف 
امل��الب�����س ال��رتاث��ي��ة وال��ع��ط��ور وال��دخ��ون و م�سغولت 
الدلل  ع��ل��ى  ور���س��م  اأ���س��رة  م��ف��ار���س  وتلبي�سات  ���س��دو 
التجميل  وم�ستح�سرات  واإك�����س�����س��وارات  ومفار�سها 

ميثلون كربى �سركات تقنيات املعلومات والت�سالت 
�سوؤون  وزارة  رعاية  حتت  امل�سابقة  وتنعقد  العامل.  يف 
وبالتعاون  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة  الرئا�سة 
اأمام  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  وتهدف   ، جوجل  �سركة  مع 
��ني ل��ع��ر���س اب��ت��ك��ارات��ه��م اأم����ام كبار  ال��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��يِّ
املعلومات والت�سالت  التنفيذيني يف �سركات تقنيات 
للتقنية  جيتك�س  »اأ�سبوع  اأعمال  يف  �سي�ساركون  ن  ممَّ
2013«، الذي �سيقام بني 20 و24 اأكتوبر 2013 
يف »م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي«، وق��د ق��ام الطلبة 
القادمون من جامعات اإقليمية رائدة بتقدمي تقنيات 
مبتكرة ا�ستخدموا فيها خال�سة مهاراتهم يف جمالت 
الربجمية  واحل��ل��ول  واحل��و���س��ب��ة  الهند�سية  ال��ع��ل��وم 
واملنتجات  النقالة  والتطبيقات  الأل��ع��اب  ومن�سات 
ال�سخ�سية والأجهزة الروبوتية، وذلك من بني العديد 
من امل�ساَركات التي مت تقدميها. وتهدف امل�سابقة اإىل 
تكرمي اجلامعات الريادية يف اأنحاء املنطقة التي رَعت 
ليكونوا  تهم  واأعدَّ املبدعني  الطلبة  من  النخبة  هذه 

من قادة الغد يف قطاع تقنيات املعلومات والت�سالت.
الرابع  يف  ب��امل�����س��اب��ق��ة  ال��ف��ائ��زي��ن  اأ����س���م���اء  و���س��ُت��ع��ل��ن 
»اأ�سبوع  فعاليات  �سمن  املقبل  اأكتوبر  من  والع�سرين 
يحتلون  ال��ذي��ن  الطلبة  و�سيفوز  للتقنية«،  جيتك�س 
املراتب الثالث الأوىل بجوائز نقدية مقرونة بفر�س 
تدريبية. وعالوة على ذلك، �سيحتفظ الطلبة بحقوق 
التفاو�س  وبا�ستطاعتهم  مل�ساريعهم،  الفكرية  املُْلكية 
من  بال�ستفادة  ة  املهتمَّ العاملية  ال�سركات  مع  لحقاً 
اإدارة  عرب  وذل��ك  الرتخي�س  ر�سوم  ب�ساأن  ابتكاراتهم 
الإماراتية  القت�ساد  ب���وزارة  الفكرية  املْلكية  حماية 
املنبثق ع��ن جمل�س  ب���راءات الخ���رتاع  اأو ع��رب مكتب 

التعاون اخلليجي.
وق���ال م��ع��ايل اأح��م��د حممد احل��م��ريي الأم���ني العام 
ال��راع��ي��ة مل�سابقة  ال��رئ��ا���س��ة، اجل��ه��ة  ����س���وؤون  ل�����وزارة 
والبتكارات  والتطوير  للبحث  اإن  الطلبة«،  »خمترب 
تقنيات  اأهميًة حموريًة يف حتفيز منو قطاع  التقنية 
م�سرياً  تناف�سيته،  وت��ع��زي��ز  والت�����س��الت  امل��ع��ل��وم��ات 

•• دبي- الفجر: 

اأكرب حدث يف قطاع  »اأ�سبوع جيتك�س للتقنية«،  اأطلق 
باملنطقة، م�سابقة حتت  املعلومات والت�سالت  تقنية 
العربية  الإم��ارات  الرئا�سة بدولة  �سوؤون  رعاية وزارة 
امل��ت��ح��دة، ت��رم��ي اإىل حت��ف��ي��ز ال��ت��ط��وي��ر والب��ت��ك��ار يف 
جم��ال تقنية امل��ع��ل��وم��ات والت�����س��الت، ان��ط��الق��اً من 
حر�س القائمني على احلدث العاملي الكبري على دعم 
ة يف اأرجاء املنطقة وتقديرها والأخذ بيد  العقول النريِّ
امل�سابقة،  ونالت  واع��د  غٍد  نحو  البارعني  اجلامعيِّني 
واهتماماً  اإقباًل  الطلبة«،  »خمترب  با�سم  �ستقام  التي 
اأن��ح��اء ال�سرق  امل�����س��اَرك��ات م��ن  كبريين مت��ّث��ل مب��ئ��ات 
منها،  اختري  والتي  اآ�سيا،  وجنوب  واأفريقيا  الأو�سط 
للتناف�س  وطالبة  طالباً   20 وتقييمها،  ف��رزه��ا  بعد 
يف تقدمي م�ساريعهم املبتكرة اأمام جلنة حتكيم الأول 
للت�سفية  منهم  ع�سرة  �ستختار  املقبل،  �سبتمرب  من 
النهائية، ثم �سُتعر�س اأف�سل امل�ساريع اأمام تنفيذيِّني 

اإمكانية حجز  امل�سرتي وخم�س�ساته مع 
من  اأي  يف  قيمتها  ودف���ع  املطلوبة  امل���واد 
م��راك��ز خ��دم��ة ال��ع��م��الء امل��ن��ت�����س��رة داخل 
مدينة ابوظبي وا�ستالم املواد من اأي من 

مركزي املرور اأو امل�سفح.

املذكورة  الإج�������راءات  ه���ذه  م���ن  ال��ع��م��ي��ل 
الغذائية  امل��واد  �سرف  نقاط  اإىل  يتوجه 
امل����واد امل��ط��ل��وب��ة ح��ي��ث ويتميز  ل���س��ت��الم 
النظام بتو�سيح كميات املخزون من املواد 
الغذائية ب�سكل مبا�سر واإظهار معلومات 

اأع��ل��ن��ت يف وق���ت ���س��اب��ق ع��ن اإ���س��اف��ة عدد 
املواد  لقائمة  ج��دي��دة  غ��ذائ��ي��ة  �سلع   6
لي�سبح  للمواطنني  امل��دع��وم��ة  الغذائية 
تباع  ال��ت��ي  امل��دع��وم��ة  ال�سلع  ع���دد  ب��ذل��ك 
للمواطنني من خالل مراكز توزيع املواد 
اأبوظبي  مدينة  لبلدية  التابعة  الغذائية 
خمتلفة  واأن�������واع  ب���اأح���ج���ام  ���س��ل��ع��ة   31
تقريبا مبا يتما�سى مع احتياجات الأ�سر 
اأن��ه ووفقا  واأ�سار    . الأ�سا�سية  ال�سلع  من 
لالإجراءات التي تطبقها البلدية ل�سرف 
حتويل  يتم   ، للمواطنني  الغذائية  امل��واد 
اخلدمة اخلا�سة باملتعاملني مثل اإ�سدار 
املخ�س�سات  و����س���رف  ال�����س��رف  ب��ط��اق��ة 
وا�ستالم املبالغ النقدية لهذه ال�سلع اىل 
م��راك��ز خ��دم��ة ال��ع��م��الء ب��ب��ل��دي��ة مدينة 
اب��وظ��ب��ي وال����ف����روع ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وذل���ك 
م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون امل��ت��ب��ادل ب��ني اإدارات 
البلدية �سعياً اىل اجناح تقدمي اخلدمات 
و�سمن  املعايري  لأعلى  وفقاً  للمواطنني 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات امل��ت��ب��ع��ة وب��ع��د انتهاء 

بلدية مدينة  ال��غ��ذائ��ي��ة يف  امل���واد  ت��وزي��ع 
بيعها  مت  التي  ال�سلع  كميات  اأن  اأبوظبي 
خالل الفرتة ذاتها يف مراكز توزيع املواد 
الأرز  من  طناً   )2660( بلغت  الغذائية 
و)8267( كرتونة من التمور وم�ستقاته 
و)557543( كرتونة مياه من الأحجام 
من  ك���رت���ون���ة  و)51024(  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
من  كرتونة  و)47989(  الطهي  زي��ت 
كرتونة  و)13253(  املختلفة  الع�سائر 
طن  و)1101(  الطماطم  معجون  من 
اأطنان   )410( ب��اأن��واع��ه  ال��ط��ح��ني  م��ن 
من  ك���رت���ون���ة  و)5711(  ال�����س��ك��ر  م���ن 
ال�ساي بنوعيه. واأ�سار الرميثي اأن املراكز 
وخالل الع�سر الأواخر من �سهر رم�سان 
ب�سبب  املواطنني  كبريا من  اإقبال  ت�سهد 
املبارك حيث  الفطر  عيد  اق��رتاب حلول 
وتب�سيط  العمل  بتكثيف  امل��راك��ز  ق��ام��ت 
ال�ستجابة  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل  الإج���������راءات 

ملتطلبات املواطنني ب�سكل فوري .
قد  ك��ان��ت  البلدية  اأن  الرميثي  واأ���س��اف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

حققت مراكز توزيع املواد الغذائية وال�سلع 
ل��ب��ل��دي��ة مدينة  ال��ت��اب��ع��ة  ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 
اأبوظبي تطورا ملحوظا يف عدد املعامالت 
الغذائية  امل��واد  بتقدمي  اخلا�سة  املنجزة 
حيث  للمواطنني  ال�ستهالكية  وال�سلع 
ال��ف معاملة  اك��رث م��ن )153(  اأجن���زت 
 2013 ع���ام  ال��ن�����س��ف الول م��ن  خ���الل 
الفرتة  خ���الل  معاملة   42477 منها 
احلادي  حتى  يونيو  مطلع  م��ن  امل��م��ت��دة 
والثالثني من يوليو للعام احلايل وذلك 
�سمن اإطار املبادرة التي اأطلقتها البلدية 
ال�سلع  بع�س  اأ�سعار  بتخفي�س  واخلا�سة 
ويوليو  يونيو  �سهري  خم�س�سات  ودم��ج 
كما  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  مع  بالتزامن 
الغذائية  امل�����واد  ت���وزي���ع  م���راك���ز  اأجن�����زت 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل 
األف معاملة  من جانبه   153 اأكرث من 
اأكد �سيف يحيي الرميثي م�سوؤول مراكز 
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يف اأكرب وفد خارجي الإمارة ال�سارقة من القطاعني العام واخلا�س

ال�صارقة ت�صتعد للقيام بجولة ترويجية يف الواليات املتحدة لتوطيد التعاون االقت�صادي وال�صياحي والثقايف

يف اإ�سافة جديدة اإىل اإجنازاتها العاملية

هيئة كهرباء ومياه دبي تدخل قاعة امل�صاهري للم�صتثمرين يف التميز

% بن�سبة زيادة قدرها 20 

االأول بالن�صف  للتاأمني  االأهلية  العني  اأرباح  درهم  مليون   43

دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كقطب عاملي 
للمال والأعمال وال�سياحة، حيث حققت 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��دي��د م���ن الإجن�������ازات التي 
عززت مكانة دبي على اخلارطة العاملية 

يف العديد من املجالت احليوية.

يف جمال الطاقة معربا عن املة بالفوز 
ال�سركة  وان  خ��ا���س��ة  ال��ع��ط��اءات  ب��ه��ذه 
ل��دي��ه��ا ر���س��ي��د م��رتاك��م م��ن النجاحات 
والغاز  النفط  م�ساريع  على  التامني  يف 
وال�����ذي ك���ان م���ن اه��م��ه��ا ال��ت��ام��ني على 
م�����س��روع دول��ف��ني لنقل ال��غ��از م��ن قطر 

اىل المارات .

ت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى تعزيز 
فيه  وت�ستثمر  املوؤ�س�سي  التميز  م�سرية 
م��ن خ���الل ت��وف��ري ك��ل ال��دع��م امل��م��ك��ن ، 
املمار�سات  اأف�����س��ل  الهيئة  تتبني  حيث 
العاملية وتطبق معايري اجلودة والتميز 

عدد كبري من ال�سركات باتباعها خالل 
الفق  يف  ت��ل��وح  ان  دون  الول  ال��ن�����س��ف 
ا�ساف  لها.  ح��ل  لو�سع  ايجابية  ب���وادر 
حمادة ان وج��ود عدد هائل من و�سطاء 
ال��ت��ام��ني ي��ق��در ع��دده��م ب��ح��وايل 175 
و�سيطا مقابل 63 �سركة تاأمني يف �سوق 
يعمق  الم���ارات  بدولة  تامني حم��دودة 
التامني  ���س��رك��ات  م�سكالت  م��ن  ب����دوره 
مقابل  الو�سطاء  ن�سبة  ان  اىل  م�سريا 
بحجم  قيا�سا  تعترب  ال��ت��ام��ني  ���س��رك��ات 

ال�سوق من اعلى الن�سب يف العامل.
ولفت مدير عام العني الهلية للتامني 
يواجهها  ال��ت��ي  امل�سكالت  حجم  ان  اىل 
ق��ط��اع ال��ت��ام��ني وع��ل��ى الخ�����س تك�سري 
خدمات  اط���الق  معها  يعد  مل  ال���س��ع��ار 
الوقت  ام��را جمديا يف  تاأمينية جديدة 
الزيادة  مو�سوع  ان  على  و�سدد  الراهن 
غري املنطقية يف ال�سعار التي تفر�سها 
امل�ست�سفيات على اخلدمات الطبية يلقي 
التامني  �سركات  على  ماأ�ساوية  ب�سالل 

االأرباح الفنية زادت اإىل 52 مليونًا بزيادة 25 %

الإرتقاء  تكفل  ال��ت��ي  وال��ع��م��ل  الأداء  يف 
بجودة اخلدمات املقدمة . جدير بالذكر 
اأن الهيئة تعمل على دعم روؤية وخطط 
حكومة دبي الإ�سرتاتيجية الهادفة اإىل 
يف  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  حتقيق 

ال�سركات حتقق  بحيث ا�سبحت غالبية 
خ�سائر كبرية يف هذا النوع من التامني 
م�سري اىل ان هذا الو�سع يتطلب تدخال 
حد  لو�سع  املعنية  اجل��ه��ات  ج��ان��ب  م��ن 
لهذ امل�سكلة العميقة. وك�سف حمادة عن 
بعطاءات  للتامني  الهلية  العني  تقدم 
خا�سة  ج��دي��دة  م�ساريع  على  للتامني 

البداعية يف �سياق التخطيط والتطبيق 
ومبادراتها،  خلططها  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
اأث���م���رت ج��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة يف فوزها  ح��ي��ث 
جمال  يف  العاملية  اجلوائز  من  بالعديد 
وبدورنا  واخل��دم��ات��ي،  املوؤ�س�سي  التميز 
م�سرية  لتعزيز  متوا�سل  ب�سكل  نعمل 
من  مبكانتها  والرت���ق���اء  الهيئة  جن���اح 
النتائج على  اأف�سل  اأجل �سمان حتقيق 

ال�سعيدين املحلي والعاملي .
الإجناز  ه��ذه  يعك�س  �سعادته:  واأ���س��اف 
اأف�سل  ت��ب��ن��ي  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  جن����اح  م����دى 
التميز  جم����ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
الإداري����ة  العمليات  جميع  يف  املوؤ�س�سي 
ت�سهم  حيث  واخلدماتية،  والت�سغيلية 
التنمية  عملية  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  الهيئة 
والبيئية  والق��ت�����س��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
لإم���ارة دب��ي م��ن خ��الل تقدمي خدمات 
اأع���ل���ى معايري  ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وف����ق 

التوافرية والكفاءة والعتمادية .
اإبراهيم  من جهته قال الدكتور يو�سف 
للرئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب  الأك������رف، 
الب�سرية:  وامل��وارد  الأعمال  دعم  لقطاع 

يف  زي���ادة  ح��م��ادة  بح�سب  الول  الن�سف 
لت�سل   5% بن�سبة  ال�ستثمار  اي���رادات 
 16.2 م��ق��اب��ل  دره����م  م��ل��ي��ون   17 اىل 
ارتفت  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف  دره���م  مليون 
درهم  مليار  اىل  امل�ساهمني  حقوق  فيه 
مقابل   2013 م���ن  الول  ب��ال��ن�����س��ف 
962 مليونا للفرتة ذاتها من 2012 
%4 فان اجمايل  وبن�سبة زيادة قدرها 
1.7 مليار  ارتفع بدوره اىل  املوجودات 
1.6 مليار دره��م وبن�سبة  دره��م مقابل 
العائد  و���س��ج��ل    .1% ق���دره���ا  زي������ادة 
%18 لي�سل  بن�سبة  ال�سهم زيادة  على 
درهم   2.43 مقابل  دره��م   2.87 اىل 
ا�سباب  وارج�����ع حم��م��د م��ظ��ه��ر ح���م���ادة 
الزيادة امللحوظة يف ارباح العني الهلية 
عمالء  يوليها  التي  املتزايدة  الثقة  اىل 
واللتزام  للم�سداقية  ن��ظ��را  ال�����س��رك��ة 
وذلك  املمكنة  اخلدمات  اف�سل  بتقدمي 
ال�سلبي  التناف�س  ج��و  م��ن  ال��رغ��م  على 
ا�ستمر  ال��ت��ي  ال���س��ع��ار  تك�سري  و�سيا�سة 

•• دبي- الفجر: 
اإجنازاً  دبي  اأ�سافت هيئة كهرباء ومياه 
العاملية  اإجن��ازات��ه��ا  ق��ائ��م��ة  اإىل  ج��دي��داً 
بدخولها قاعة امل�ساهري للم�ستثمرين يف 
التميز ، وجتديد �سهادتها يف ال�ستثمار 
يف التميز التي متنحها موؤ�س�سة م�ستثمر 
يف التمّيز الربيطانية لأف�سل املوؤ�س�سات 
وال�سركات التي حتقق نتائج متقدمة يف 

جمال التميز املوؤ�س�سي. 
�سعيد  ���س��ع��ادة  ق����ال  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
حم����م����د ال�����ط�����اي�����ر، ال���ع�������س���و امل���ن���ت���دب 
كهرباء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س 
ومياه دبي: انطالقاً من روؤيتها لتكون 
عاملي،  م�ستوى  على  م�ستدامة  موؤ�س�سة 
ت��ط��ب��ق ال��ه��ي��ئ��ة اأع���ل���ى م��ع��اي��ري اجل����ودة 
والتميز يف الأداء بهدف الإرتقاء بجودة 
متعامليها،  جلميع  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 
البداع  ا�سرتاتيجية  على  تعتمد  كما 
عمليات  ك��ل  يف  عمل  وم��ن��ه��اج  ك�سيا�سة 
وحتر�س  ال���س��رتات��ي��ج��ي،  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة م��ن جمموعة 
والقرتاحات  والأف���ك���ار  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن 

•• ابوظبي-الفجر:

الهلية  ال���ع���ني  ���س��رك��ة  ارب�����ح  ارت���ف���ع���ت 
العام  للتامني خالل الن�سف الول من 
2013 بحوايل %20 لت�سل اىل 43 
مليون درهم مقابل 36.4 مليون درهم 

للفرتة ذاتها من عام 2012.
وق�������ال حم���م���د م���ظ���ه���ر ح����م����ادة مدير 
نتائج  ان  للتامني  اله��ل��ي��ة  ال��ع��ني  ع���ام 
زي������ادة يف  ك�����س��ف��ت ع���ن  ال��ن�����س��ف الول 
اجمايل  ارت��ف��ع  حيث  الرئي�سية  البنود 
الول  الن�سف  ال��ت��ام��ني خ��الل  اق�����س��اط 
316.3 مليون درهم  2013 اىل  من 
للفرتة  دره���م  مليون   281.1 مقابل 
زيادة قدرها  2012 وبن�سبة  ذاتها من 
التامني)  ارباح  �سجلت  حني  يف   13%
ملحوظا  ارت���ف���اع���ا  ال���ف���ن���ي���ة(  الرب��������اح 
مقابل  دره����م  م��ل��ي��ون   52 اىل  ل��ت�����س��ل 
زي���ادة  وب��ن�����س��ب��ة  دره����م  م��ل��ي��ون   41.7
نتائج  وتك�سف  تقريبا    25% ق��دره��ا 

ال�����س��وء على  ه���ذه اجل��ول��ة ه��و ت�سليط 
اإمارة ال�سارقة والتعريف بها ب�سكل اأكرب 
والفن  والثقافة  الأع��م��ال  اأو���س��اط  ب��ني 
والبيئة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
وما  الإم����ارة  يف  لال�ستثمارات  اجل��اذب��ة 
املزايا  م��ن  جمموعة  م��ن  فيها  ت��ت��واف��ر 
والت�سهيالت  واحل���واف���ز  وال�����س��م��ان��ات 
القت�سادي  التنوع  جانب  اإىل  املتنوعة، 

وانفتاحه على اأ�سواق املنطقة والعامل.
وترتبط دولة الإمارات العربية املتحدة 
ب��ع��الق��ات مم��ي��زة م��ع ال��ولي��ات املتحدة 
امل�ستويات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  الأم���ري���ك���ي���ة 
والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
مت�ساعداً  من��وا  العالقات  تلك  وت�سهد 
م�ستويات  ت��ن��ام��ي  اإىل  اأدى  وم��ل��ح��وظ��اً 

التبادل القت�سادي والثقايف والفني.
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  اجل���ه���ود  و���س��م��ن 
اإم����ارة ال�سارقة  ب��ني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
 2012 العام  املتحدة مت يف  وال��ولي��ات 
التجاري  الأم����ري����ك����ي  امل����رك����ز  اف���ت���ت���اح 
مكانة  تعزيز  �ساأنه  من  ال��ذي  الإقليمي 
لال�ستثمارات  اإقليمي  كمحور  ال�سارقة 
الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  الأمريكية 
وا���س��ت��ق��ط��اب ال�����س��رك��ات الأم��ري��ك��ي��ة اإىل 
املكانة  وت��ع��زي��ز  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  الأ�����س����واق 
البارزة التي تتمتع بها ال�سارقة كوجهة 

رائدة لالأعمال وال�ستثمار.

اأن حتقق  اأمله يف  ال�سركال عن  واأع��رب 
اإىل  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة  ه����ذه 
النتائج  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
للتعاون  اأو�سع  اآف��اق  وفتح  املرجوة منها 
ظل  يف  خ�سو�ساً  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
امل�������س���ارك���ة ال���ك���ب���رية مل��خ��ت��ل��ف ال����دوائ����ر 
�سمن  اخل��ا���س��ة  وال�����س��رك��ات  احلكومية 
واإىل جانب مقومات  اأنه  موؤكداً  الوفد، 
اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ف����اإن اخل�����ربات وتنوع 
ورغبة  الأمريكية  ال�سوق  يف  القطاعات 
بكافة  هناك  العاملة  ال�سركات  و�سيا�سة 
اأ�سواق  ن��ح��و  ال��ت��و���س��ع  اإىل  ق��ط��اع��ات��ه��ا 
هذه  من  يجعل  واآ�سيا  الأو���س��ط  ال�سرق 
الزيارة ويف هذا التوقيت فر�سة منا�سبة 
للطرفني. وخالل اللقاء مت ا�ستعرا�س 
جدول اأعمال اجلولة يف كل من وليتي 
وا�سنطن ونيويورك واإبراز اأهم امللتقيات 
لالإ�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  قامت  التي 
مع  هناك  بتنظيمها  ���س��روق  والتطوير 
اإىل  والإقت�سادية  الإ�ستثمارية  اجلهات 
ال��ت��ي من  املبا�سرة  الإج��ت��م��اع��ات  ج��ان��ب 
لكل  املقرر عقدها والإع��داد لها م�سبقاً 
ج��ه��ة م�����س��ارك��ة ع��رب اج��ت��م��اع��ات ثنائية 
واأخرى جماعية بح�سب ن�ساط واهتمام 
اأو �سركة وما يقابلها  اأو هيئة  كل دائرة 

من نظرائها من اجلانب الأمريكي.
من  ال��ه��دف  اأن  على  املجتمعون  وات��ف��ق 

امل��ن��ط��ق��ة، حيث  وث��ق��اف��ي��ة م��ت��م��ي��زة يف 
تنظيمها  خ����الل  وم����ن  ����س���روق  ت�����س��ع��ى 
على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الوفد  لرحلة 
والفر�س  ال�سارقة،  يف  اجل��ذب  عنا�سر 
الأعمال  جمتمع  وتعريف  الإ�ستثمارية 
املزايا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��ه��ا،  الأم��ري��ك��ي 
تعريف  ال��وف��د  ي��ع��ت��زم  ال��ت��ي  ال�سياحية 
ف�ساًل  بها،  الأم��ري��ك��ي  املجتمع  اأط��ي��اف 
ع���ن م��وق��ع��ه��ا اجل����غ����رايف، ح��ي��ث تعترب 
ال�سارقة املدينة الوحيدة يف دول جمل�س 
منافذ  متتلك  التي  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
واملحيط  اخل��ل��ي��ج  اإىل  م��ب��ا���س��رة  دخ����ول 
الهندي، لتمثل بوابة العبور اإىل منطقة 
ت�سم 160 بلداً، ونحو ملياري ن�سمة .

واأ������س�����اف ي���ن���وي ال����وف����د ت���ق���دمي �سرح 
املتطورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  ع��ن  مف�سل 
اإىل  بالإ�سافة  الإم����ارة،  بها  تزهو  التي 
�سبكات النقل املتقدمة التي تتيح �سهولة 
الو�سول اإىل الأ�سواق املحلية والدولية، 
ل�سيما واأن ال�سارقة متتلك واح��داً من 
اأع��ل��ى م��ع��دلت التنويع الإق��ت�����س��ادي يف 
الوحيد  القت�ساد  تعترب  املنطقة، حيث 
يف ال�سرق الأو�سط الذي ل يحتوي على 
قطاع واحد ُي�سهم مبا يزيد عن خم�س 
ال��ن��اجت املحلي الإج��م��ايل ل��الإم��ارة مما 
ال�سركات  ملختلف  كبرية  فر�سة  ي�سكل 

والقطاعات لال�ستثمار يف الإمارة .

ال�سارقة،  م��ت��اح��ف  واإدارة  ب��احل��م��ري��ة، 
وه���ي���ئ���ة ال�������س���ارق���ة ال�����س��ح��ي��ة، ودائ������رة 
ومنتدى  ال�سارقة،  يف  العامة  الأ���س��غ��ال 
ال�سارقة للتطوير تطوير ، و�سركة نفط 
الهالل لال�ستثمار،  الهالل، وجمموعة 
و�سركة دانة غاز، و�سركة احلنو القاب�سة 
الإقليمي.   الأمريكي  التجاري  وامل��رك��ز 
وح�����س��ر الإج���ت���م���اع ���س��ع��ادة م�����روان بن 
لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�سركال  جا�سم 
 ، �سروق  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
مدير  املحمودي  حممد  ح�سني  و�سعادة 
ال�سارقة،  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  ع���ام 
و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د امل��دف��ع مدير 
ال�سارقة لالإعالم، و�سعادة  عام موؤ�س�سة 
ال�سارقة  مركز  عام  مدير  �سمرة  اأ�سامة 
الإعالمي، و�سعادة خالد حرميل مدير 
عام �سركة ال�سارقة للبيئة بيئة ، و�سعادة 
متاحف  اإدارة  ع��ام  م��دي��ر  عطايا  م��ن��ال 
ال�سارقة، وبدر جعفر الرئي�س التنفيذي 
الهالل، وعدد من ممثلي  ل�سركة نفط 

الدوائر املوؤ�س�سات امل�ساركة.
�سعادة م��راون بن  ق��ال  ال�سدد  ويف ه��ذا 
ت���اأت���ي ه����ذه اجلولة  ال�����س��رك��ال  ج��ا���س��م 
ان�����س��ج��ام��اً م���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإم������ارة 
احل��ال��ي��ة يف ت��وط��ي��د ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون مع 
خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات ال��ع��امل��ي��ة وال���رتوي���ج 
و�سياحية  اقت�سادية  كوجهة  ل��الإم��ارة 

•• ال�صارقة-الفجر:

ت��ع��ت��زم اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ال��ق��ي��ام بجولة 
امل���ت���ح���دة  ال������ولي������ات  اإىل  ت���روي���ج���ي���ة 
الأكرب  يعد  وف��د  مب�ساركة  الأم��ري��ك��ي��ة 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى اجل��������ولت اخل���ارج���ي���ة 
القطاعني  م��ن  ممثلني  ي�سم  ل��الإم��ارة 
العام واخلا�س وذلك خالل الفرتة من 
30 �سبتمرب وحتى 4 اأكتوبر 2013 ، 
بهدف الرتويج للمقومات الإ�ستثمارية 
والإقت�سادية والثقافية لإمارة ال�سارقة 
وا�سنطن  الأم���ري���ك���ي���ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
ومدينة نيويورك. يف غ�سون ذلك قامت 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  هيئة 
بتن�سيق  للجولة  املنظمة  اجلهة  �سروق 
جدول  ل�ستعرا�س  حت�سريي  اجتماع 
املقرتحات  وم��ن��اق�����س��ة  ال���زي���ارة  اأع���م���ال 
م��ع امل�����س��ارك��ني، و ���س��م الإج��ت��م��اع عدداً 
باجلولة  امل�ساركة  اجل��ه��ات  ممثلي  م��ن 
ال�سارقة  هيئة  من  واملكونة  الرتويجية 
وغرفة   ، �سروق  والتطوير  لال�ستثمار 
جتارة و�سناعة ال�سارقة، وهيئة الإمناء 
ودائرة  بال�سارقة،  وال�سياحي  التجاري 
التنمية الإقت�سادية بال�سارقة، وموؤ�س�سة 
ال�سارقة  وم���رك���ز  ل���الإع���الم،  ال�����س��ارق��ة 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  وه��ي��ئ��ة  الإع���الم���ي، 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وه���ي���ئ���ة امل���ن���ط���ق���ة احل����رة 

مل�صاريع  املتوقعة  التكلفة  اأمريكي  دوالر  مليار   145.7
الطاقة يف منطقتي ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت الهيئة العاملية للطاقة املتجددة اأن النمو الكبري يف القت�ساد وقطاع 
العقارات يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا والتو�سع الكبري للمدن 
املتزايدة  الحتياجات  لتلبية  الطاقة  على  الطلب  رفع  يف  �ساهم  والتمدن 
�سبكة  م��ع  بالتعاون  اأ���س��درت��ه  تقرير  يف  الهيئة  واأ���س��ارت  وامل���اء.  للكهرباء 
املتجددة  21 بعنوان تقرير الطاقات  ال�  املتجددة للقرن  �سيا�سات الطاقة 
ال�ستثمارات  حجم  اأن  اإىل   .. اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 
املتوقعة يف قطاع الطاقة يبلغ 145.7 مليار دولر اأمريكي يف الفرتة ما 
من  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  و2017   2013 ب��ني 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول  موجهة  دولر  مليار    63.1 بينها 
العربية. و�سدر التقرير مبنا�سبة الإعالن عن الن�سخة الثانية من منتدى 
رواد الطاقة واملياه الذي يقام يف اأبوظبي يف 23 �سبتمرب املقبل يف مركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�س مب�ساركة ممثلي احلكومات واخلرباء ملناق�سة 
اآخر التطورات ال�سرتاتيجيات والبتكارات يف هذا القطاع . ويقام املنتدى 
املتخ�س�س على هام�س معر�س ال�سرق الأو�سط للطاقة واملياه الذي يقام 
خالل الفرتة من 23 وحتى 25 �سبتمرب ويوفر من�سة مثالية للخرباء 
املاء  املبتكرة يف قطاعي  امل�ستدامة واآخر احللول  املمار�سات  اأف�سل  ملناق�سة 
يف  امل�ساركني  املتحدثني  قائمة  وت�سم  املنطقة.  يف  املتناميني  وال��ط��اق��ة 
�سعادة  راأ�سهم  القطاع على  العاملة يف  ال�سخ�سيات  اأبرز  املنتدى عددا من 
امل��ي��اه وروب����ن ميلز  اأم���ني ع���ام جمعية م��راف��ق  امل��ه��ن��د���س خ��ل��دون خ�سمان 
الذي  املنتدى  وي�ستهل  الطاقة.  لال�ست�سارات  منار  يف  امل�ست�سارين  رئي�س 
�سركتي  بكلمات يقدمها خ��رباء من كل من  واح��دا فعالياته  ي�ستمر يوما 
العمانية  والهيئة  طاقة  للطاقة  الوطنية  واأبوظبي  ال�سعودية  الكهرباء 
لتنظيم الكهرباء ومكتب التنظيم والرقابة يف الإمارات والتي تتناول اأبرز 
واملياه.  الطاقة  برامج  كفاءة  حت�سني  �ساأنها  من  التي  واملمار�سات  احللول 
وين�سم للمنتدى الدكتور مايكل كرمير كبري امل�ساعدين يف تايلور وي�سينغ 
الإماراتية  للجمعية  التابعة  التنفيذية  اللجنة  يف  ال��ق��ان��وين  امل�ست�سار 
املتجددة  الطاقة  ح��ول  كلمة  يقدم  وال���ذي  ال�سم�سية  الطاقة  ل�سناعات 
واأهم ال�سيا�سات واملعايري التي من �ساأنها توجيه ال�ستثمارات يف م�ساريع 
الطاقة ال�سم�سية. وي�ست�سيف املنتدى الدكتور �سعيد ال�سيخ نائب الرئي�س 
ي�سلط  الذي  الوطني  التجاري  البنك  جمموعة  اقت�ساديي  ورئي�س  الأول 
ال�سوء على دور اململكة العربية ال�سعودية كدولة رائدة وقيادية يف م�ساريع 
املتاحة للقطاع اخلا�س.  الفر�س  املنطقة مركزا على  املتجددة يف  الطاقة 
وقالت اأنيتا ماثيوز مديرة جمموعة الطاقة يف اإنفورما للمعار�س اجلهة 
الطاقة  قطاع  تطوير  اإن  واملياه  للطاقة  الأو�سط  ال�سرق  ملعر�س  املنظمة 
بلغ  حيث  امل�ستثمرين  قبل  من  كبريا  اهتماما  يلقى  املنطقة  يف  املتجددة 
 2.9 ح��وايل   2012 ال��ع��ام  يف  القطاع  لهذا  املوجهة  ال�ستثمارات  حجم 
اأبرز املوا�سيع املطروحة يف منتدى  اأن من  اأمريكي. واأ�سافت  مليار دولر 
رواد الطاقة واملياه مو�سوع الطاقة املتجددة والنمو الذي ي�سهده القطاع 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا والذي من املحتمل اأن ي�ستمر 
التطوير يف  قيد  100 م�سروع  م��ن  اأك��رث  وج��ود  م��ع  املقبل  العقد  ط��وال 
والذي  والكهرباء  للماء  الأو�سط  ال�سرق  . ويجمع معر�س  الوقت احلايل 
يقام ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي حتت �سقفه عددا 
العاملني  للخدمات  واملزودين  وامل�سرتين  وامل�سنعني  املطورين  من  كبريا 
ملناق�سة  وذل���ك  وال��ك��ه��رب��اء  امل���اء  قطاعي  يف  املتعلقة  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
بال�سناعات.  املتعلقة  والتقنيات  احلالية  املنتجات  يف  ال�ستثمارات  وبحث 
يتطلعون  دول��ة مم��ن   25 م��ن  ع��ار���س   100 ح��وايل  املعر�س  وا�ستقطب 
لتعزيز عالقاتهم وتقدمي اأحدث احللول واملنتجات املوجهة لقطاعات املاء 
وتوليد الطاقة والطاقة النووية يف املنطقة. ويقام معر�س ال�سرق الأو�سط 
للطاقة واملياه بدعم من جمعية املهند�سني يف الإمارات واحتاد ال�سناعات 

الهندي والذي ي�سارك بجناح خا�س يف املعر�س بدعم حكومي.

�صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع ينظم ملتقى 
اأبوظبي لريادة االأعمال يف اأكتوبر القادم

•• اأبوظبي-وام:

ينظم �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع ملتقى اأبوظبي لريادة الأعمال خالل 
اأبوظبي  مركز  يف  القادم  اأكتوبر  �سهر  من  التا�سع  حتى  ال�سابع  من  الفرتة 
الوطني للمعار�س وذلك يف اإطار �سعيه لن�سر ثقافة ريادة الأعمال يف املنطقة 
الدرمكي  عبداهلل  وق��ال  املواطنني.  الأع��م��ال  رواد  من  جديد  جيل  وتاأهيل 
الرئي�س التنفيذي ل�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع يف بيان �سحفي �سدر 
والأبحاث  الق�سايا  اإىل جملة من  �سيتطرق  امللتقى  اإن  ال�سندوق  ام�س عن 
وامل�ساريع  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  متويل  منها  حم��اور  ع��دة  تتناول 
متناهية ال�سغر ودور ال�سباب يف قيادة دفة ريادة الأعمال اإىل جانب مناق�سة 
احلياة  �سبل  ك��ل  وت��اأم��ني  امل��واط��ن��ني  خل��دم��ة  الج��ت��م��اع��ي  التمكني  م�ساألة 
ينظمه  معر�س  امللتقى  هام�س  على  يعقد  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار  ل��ه��م.  ال��ك��رمي��ة 
على  ال�سوء  لت�سليط  خدماته  من  امل�ستفيدين  لالأع�ساء  �سنويا  ال�سندوق 
امل�ساريع  التي مولها ودعمها والرتويج خلدمات ومنتجات تلك  م�ساريعهم 
لدى املوؤ�س�سات العاملة كافة يف الدولة. واأكد الدرمكي اأن انعقاد امللتقى ياأتي 
يف اإطار حتقيق اأهداف الروؤية القت�سادية لإمارة اأبوظبي 2030 وتكري�س 
ثقافة الريادة كاأ�سا�س للتميز والإبداع يف جمال الأعمال وتطوير العالقات 
املتنوعة ومناق�سة طرق دعم النمو وتطوير فر�س  بني جمتمعات الأعمال 
الأعمال يف  الطريق لريادة  بلورة خارطة  الإم��ارة مبا ي�سهم يف  الأعمال يف 
وزيادة  املواطنني  الأع��م��ال  رواد  م��ه��ارات  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  الإم���ارات  دول��ة 
فر�س التوا�سل بينهم واق��رتاح حلول لبع�س الق�سايا املطروحة يف جمال 
وعاملية  واإقليمية  باأمثلة حملية  اجلدد  الأعمال  رواد  واإلهام  الأعمال  ريادة 
بجانب حتفيز التوا�سل بني �سناع القرار يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 
الأع��م��ال يف دولة  ري��ادة  امل��دين مبا ي�ساهم يف دع��م وحت�سني بنية  واملجتمع 
الإمارات. وقال �سعادته اإن امللتقى يعد فر�سة لاللتقاء والتوا�سل مع اأكرث 
اأجواء تناف�سية تنعك�س  رواد الأعمال تاأثريا حمليا واإقليميا وعامليا وتهيئة 
لالقت�ساد  مهما  راف���دا  ميثل  ال��ذي  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  دور  على  اإيجابا 
روح  ويكر�س  والأ����س���واق  واخل��دم��ات  للمنتجات  رئي�سيا  وم�����س��درا  الوطني 
الريادة يف دولة الإمارات. واأكد الدرمكي اأن تنظيم ال�سندوق للملتقى ياأتي 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  قطاع  تطوير  باأهمية  اإميانه  من  انطالقا 
متكني  اأهمية  توؤكد  والتي  الر�سيدة  لقيادتنا  ال�سديدة  للروؤية  وجت�سيدا 
ال�ستقرار  لهم  يحقق  مبا  ومهاراتهم  قدراتهم  وتطوير  ال�سباب  املواطنني 

واحلياة الكرمية ومينحهم دورا رئي�سيا يف م�سرية التنمية والزدهار. 
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 جن�سية ال�سركة: الوليات املتحدة الأمريكية  
املتحدة  ال��ولي��ات   ،29302 كارولينا  ���س��اوث  �سبارتانبورج،   ،135 �سويت  �سرتيت،  باين  ���س��اوث  وع��ن��وان��ه:951 

الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: �سموع و�سموع معطرة. فئة 4. 

 والواقعة يف الفئة:4 
 و�سف العالم�ة: عبارة )VOTIVO( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح 

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/06/05    املودعة حتت رقم:174766 

 تاريخ الأ�سبقية : 2011/12/5م   
 باإ�س��م:�س.   زودياك اإنرتنا�سيونال  
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  

 وعنوانه:1 كواى دي جرينيلي، باري�س 75015، فرن�سا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: قوراب ترفيهية. فئة 12

 والواقعة يف الفئة:12 
 و�سف العالم�ة: حرف )Z( الالتيني ب�سكل خا�س كما بال�سكل املو�سح. 

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174519 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:فيثيا  

 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  
 وعنوانه:8 بي�س، رو جابرييل فوازين "لو كري�ستاليد" 51100 رمي�س، فرن�سا 

خدمات  )وخ��ا���س��ة  والتقنية  العلمية  اخل��دم��ات  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل���ك 
لغايات  منتجات جديدة  وت�سميم  البحث  والبحث(، خدمات  والتقدير  التقييم  العلمية، خدمات  الإ�ست�سارة 
والأبحاث  التحاليل  خدمات  والب�سر،  بالعني  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  تتعلق  التي  ع��دا  واجل��م��ال،  ال�سحة 
ال�سناعية )الأبحاث البيولوجية والطبية والبيطرية التي تتعلق بالأغذية لغايات ال�سحة واجلمال عدا التي 
تتعلق مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بالعني والب�سر(، خدمات الأبحاث والتطوير للغري لغايات ال�سحة واجلمال 
تكوين  خدمات  التقنية،  امل�ساريع  درا�سة  خدمات  والب�سر،  بالعني  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  تتعلق  التي  عدا 

و�سيانة مواقع اإلكرتونية للغري. الفئة 42.
 والواقعة يف الفئة:42 

 و�سف العالم�ة: كلمة )MENOPHYTEA( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174515 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:فيثيا  

 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  
 وعنوانه:8 بي�س، رو جابرييل فوازين "لو كري�ستاليد" 51100 رمي�س، فرن�سا 

بيطرية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  م�ستح�سرات  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
و�سحية، وكافة املنتجات املذكورة اأعاله عدا تلك التي تتعلق مبا�سرًة اأو غري مبا�سرًة بالعني اأو الب�سر والتي 
من املمكن اأن حتتوي ب�سورة خا�سة على خال�سات خ�سراوات و/اأو زيوت نباتية اأو حيوانية اأو زيوت عطرية 
اأو عنا�سر غذائية �سغرية احلجم وت�سمل فيتامينات و/اأو معادن و/اأو ببتيد )ه�سميد( و/اأو اأحما�س اأمينية 
كافة  الطبي،  وم��واد حمية معدة لال�ستعمال  وبيطرية  لغايات طبية  اإ�سافات غذائية  دهنية،  اأحما�س  و/اأو 
املنتجات املذكورة اأعاله عدا تلك التي تتعلق مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بالعني اأو الب�سر والتي من املمكن اأن 
حتتوي ب�سورة خا�سة على الربوتينات والدهون وببتيد )ه�سميد( و/اأو الألياف اأو عنا�سر غذائية �سغرية 
احلجم وت�سمل فيتامينات و/اأو معادن و/اأو ببتيد )ه�سميد( و/اأو اأحما�س اأمينية و/اأو اأحما�س دهنية و/
ال�سارة،  واحليوانات  لإب��ادة احل�سرات  والأطفال، مطهرات، م�ستح�سرات  للر�سع  اأغذية  نباتية،  اأحما�س  اأو 
اإ�سافات غذائية وكب�سولت، وخا�سة لغايات ال�سحة واجلمال، عدا تلك  مبيدات فطريات ومبيدات ع�سبية، 

التي تتعلق مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بالعني والب�سر.  الفئة 5
 والواقعة يف الفئة:5 

 و�سف العالم�ة: كلمة )MENOPHYTEA( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 املودعة حتت رقم:174799   بت�اري�����خ:2012/06/06م   
 تاريخ الأ�سبقية :   

 باإ�س��م:�س.  تودز اأ�س. بي. اأيه.     
 جن�سية ال�سركة: اإيطاليا       

 وعنوانه:فيا فيلبو ديال فايل 1، 63811 �سانت اإيلبيديو اأيه ماري، فريمو، اإيطاليا      
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: عطور وم�ستح�سرات جتميل وخا�سًة عطور وماء كولونيا وماء ورد 
وكولونيا، غ�سول ما بعد احلالقة، مكياج، مزيالت روائح وم�سادات تعرق لالإ�ستعمال ال�سخ�سي، زيوت عطرية لالإ�ستعمال 
اإ�ستحمام لأغرا�س التجميل،  اإ�ستحمام، اأمالح  اإ�ستحمام، كرمي  اإ�ستحمام، رغوات  ال�سخ�سي، �سابون، �سابون حالقة، زيوت 
حالقة،  كرميات  حالقة،  غ�سول  اإ�ستحمام،  �سابون  ال�سخ�سية،  ال�سحة  على  واملحافظة  النظافة  لغايات  تنظيف  �سابون 
كرميات جتميلية، كرميات اإخفاء عيوب الب�سرة، غ�سول )لو�سن( للب�سرة، كرميات لليدين، غ�سول )لو�سن(، حليب للج�سم، 
م�ستح�سرات جتميلية لأغرا�س التنحيف، زيوت واقية من ال�سم�س، م�ستح�سرات حليبية واقية من ال�سم�س، غ�سول )لو�سن( 
واقي من ال�سم�س، بودرة التلك، مناديل ورقية م�سربة بغ�سول )لو�سن( جتميلية، اأعواد قطن لتنظيف الأذنني، قطن طبي 
دات العيون، امل�سكارا، بودرة الوجه، اأحمر ال�سفاه، مزيالت ملكياج العيون،  لأغرا�س التجميل، اأقالم حتديد احلواجب، حمدِّ
م�ستح�سرات حليبية للب�سرة، غ�سول )لو�سن( تنظيف، م�ستح�سرات للعناية بال�سعر، م�ستح�سرات �سامبو، زيوت �سعر، حناء، 
الأظافر، م�ستح�سرات  تلميع  �سائل  ال�سعر،  لإزال��ة �سبغة  �سعر، م�ستح�سرات  �سعر، مثبِّتات  �سعر، كرميات  غ�سول )لو�سن( 
اأ�سنان، م�ستح�سرات غ�سيل وكي املالب�س، وبخا�سة م�ستح�سرات  اإزالة ال�سعر، جمموعات م�ستح�سرات التجميل، معاجني 

التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط، منظفات غ�سيل وتبيي�س، كرميات وملمعات لالأحذية واجلزم.
 والواقعة يف الفئة:3 

و�سف العالم�ة: كلمة )HOGAN( بحروف لتينية ور�سم ما ي�سبه جناح طائر ب�سكل خا�س كما بال�سكل املو�سح
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/06/03    املودعة حتت رقم:174602 

 تاريخ الأ�سبقية :    
 باإ�س��م:�سوليو�سا �سنغابور بتي. ليمتد    

 جن�سية ال�سركة: �سنغافورة  
 وعنوانه:جالن كيالجن بارات رقم 06-01، �سنغافورة 159354. 

واأغ�سية  للتغليف  اأغ�سية بال�ستيكية بخالف ما هو  التالية:  املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
م�سنوعة  الإنبعاث  منخف�سة  و  وعاك�سة  م�سفحة  ملونة  اأغ�سية  والتغليف،  للف  هو  ما  بخالف  بولي�سرت 
اأغ�سية  النوافذ،  على  ت�ستخدم  للحرارة  عاك�سة  اأغ�سية  النوافذ،  على  ت�ستخدم  بال�ستيك  من  اأ�سا�سي  ب�سكل 
األواح بال�ستيكية  الت�سرب،  اأطواق منع  اإ�سطناعي،  النوافذ، مطاط  بال�ستيكية مانعة للتوهج ت�ستخدم على 
لأغرا�س العزل اأو العزل ال�سوتي، مواد عازلة، مواد تر�سيح )رغوات اأو اأغ�سية م�سنوعة من البال�ستيك و�سبه 
معاجلة(، مواد غري مو�سلة لالإحتفاظ باحلرارة، مواد تغليف )تعبية اأو �سد( من املطاط اأو اللدائن، اأغ�سية 
بال�ستيكية ت�ستخدم يف النوافذ البحرية واأ�سطح النوافذ البحرية وزجاج املركبات البحرية الأمامي وحاجبات 
الت�سرب غري  اأطواق منع  ال�ُسفن والطائرات(،  الريح الأمامية للمركبات البحرية، كوات )نوافذ �سغرية يف 
الأمامية  الريح  حاجبات  اأو  الأمامي  البحرية  املركبات  زج��اج  يف  اأو  البحرية   النوافذ  يف  ت�ستخدم  معدنية 

للمركبات البحرية اأو يف الكوات )نوافذ �سغرية يف ال�ُسفن والطائرات(.  معطرة. فئة 17
 والواقعة يف الفئة:17 

و�سف العالم�ة: عبارة )CeraNautical( بحروف لتينية وبجانبها ر�سم على �سكل جوانح كما بال�سكل املو�سح 
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/06/05    املودعة حتت رقم:174767 
 تاريخ الأ�سبقية : 2011/12/5م   
 باإ�س��م:�س.   زودياك اإنرتنا�سيونال  
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  

 وعنوانه:1 كواى دي جرينيلي، باري�س 75015، فرن�سا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: مالب�س، اأغطية راأ�س،  اأو�سحة، اأحزمة، قبعات، قم�سان 
ق�سرية )تي �سريت(، قم�سان بولو، مالب�س �سد املطر، ربطات عنق، مالب�س داخلية، قم�سان، مالب�س بحارة 
اأو املهنيني البحريني، قم�سان �سد التعرق، �سدريات و�سرتات وبناطيل، �سراويل ق�سرية، �سراويل املالكمني، 
اإ�ستحمام، قبعات  اأو�سحة وجوارب ومالب�س عمل، مالب�س  معاطف ثقيلة، بلوفرات، مالب�س تريكو، قفازات، 
املاء  حتت  والغو�س  الإب��ح��ار  يف  ت�ستخدم  اأطقم  �سباحة،  مالب�س  لالإ�ستحمام،  ق�سرية  و�سراويل  اإ�ستحمام، 
اأحذية  العدو واجلمباز،  اأحذية  املائية،  والريا�سات  الإبحار  ت�ستخدم يف  اأحزمة وحمالت  املاء،  والتزلج على 

ريا�سية، اأحذية واأبوات ممار�سة الريا�سات املائية، اأحذية �سالمة لالألعاب الريا�سية. فئة 25.
 والواقعة يف الفئة:25 

 و�سف العالم�ة: حرف )Z( الالتيني ب�سكل خا�س كما بال�سكل املو�سح. 
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174521 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:فيثيا  

 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  
 وعنوانه:8 بي�س، رو جابرييل فوازين "لو كري�ستاليد" 51100 رمي�س، فرن�سا 

بيطرية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  م�ستح�سرات  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
و�سحية، وكافة املنتجات املذكورة اأعاله عدا تلك التي تتعلق مبا�سرًة اأو غري مبا�سرًة بالعني اأو الب�سر والتي 
من املمكن اأن حتتوي ب�سورة خا�سة على خال�سات خ�سراوات و/اأو زيوت نباتية اأو حيوانية اأو زيوت عطرية 
اأو عنا�سر غذائية �سغرية احلجم وت�سمل فيتامينات و/اأو معادن و/اأو ببتيد )ه�سميد( و/اأو اأحما�س اأمينية 
كافة  الطبي،  وم��واد حمية معدة لال�ستعمال  وبيطرية  لغايات طبية  اإ�سافات غذائية  دهنية،  اأحما�س  و/اأو 
املنتجات املذكورة اأعاله عدا تلك التي تتعلق مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بالعني اأو الب�سر والتي من املمكن اأن 
حتتوي ب�سورة خا�سة على الربوتينات والدهون وببتيد )ه�سميد( و/اأو الألياف اأو عنا�سر غذائية �سغرية 
احلجم وت�سمل فيتامينات و/اأو معادن و/اأو ببتيد )ه�سميد( و/اأو اأحما�س اأمينية و/اأو اأحما�س دهنية و/

ال�سارة،  واحليوانات  لإب��ادة احل�سرات  والأطفال، مطهرات، م�ستح�سرات  للر�سع  اأغذية  نباتية،  اأحما�س  اأو 
اإ�سافات غذائية وكب�سولت، وخا�سة لغايات ال�سحة واجلمال، عدا تلك  مبيدات فطريات ومبيدات ع�سبية، 

التي تتعلق مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بالعني والب�سر.الفئة 5.
 والواقعة يف الفئة:5 

 و�سف العالم�ة: كلمة )PHYTALGIC( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174516 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:فيثيا  

 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  
 وعنوانه:8 بي�س، رو جابرييل فوازين "لو كري�ستاليد" 51100 رمي�س، فرن�سا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات 
اللحوم، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالميات )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، 

البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل. الفئة 29.
 والواقعة يف الفئة:29 

 و�سف العالم�ة: كلمة )MENOPHYTEA( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/06/06م     املودعة حتت رقم:174800 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:�س.  تودز اأ�س. بي. اأيه.     
 جن�سية ال�سركة: اإيطاليا       

 وعنوانه:فيا فيلبو ديال فايل 1، 63811 �سانت اإيلبيديو اأيه ماري، فريمو، اإيطاليا      
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري فيما 
يتعلق بالعطور وم�ستح�سرات التجميل “الكوزمتيك” واملالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س واإك�س�سوارتها، 
مبا يف ذلك النظارات والب�سائع اجللدية وال�ساعات واملجوهرات والقرطا�سية واأدوات الكتابة، وذلك لتمكني 

عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها.
 والواقعة يف الفئة:35 

و�سف العالم�ة: كلمة )HOGAN( بحروف لتينية ور�سم ما ي�سبه جناح طائر ب�سكل خا�س كما بال�سكل 
املو�سح

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:

    
بت�اري�����خ:2012/06/05م     املودعة حتت رقم:174736 

 تاريخ الأ�سبقية : 2011/12/14م  
 باإ�س��م:كومباين جريفي�س دانون   
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا       

 وعنوانه:17 بوليفارد هاو�سمان، 75009 باري�س، فرن�سا      
التالية: حليب، م�سحوق حليب، حليب متخرث، حليب منكه  املنتجات  الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
حلوم،  وجبنة  ال��زب��ادي  لنب  و�سراب  زب��ادي  لنب  احلليب،  حلوى  وخا�سًة  احلليب  منتجات  خمفوق،  وحليب 
م�سروبات منكهة اأو غري منكهة تتكون اأ�سا�ساً من احلليب اأو منتجات احلليب، م�سروبات م�سنوعة اأ�سا�ساً من 

احلليب، م�سروبات حليب ت�ستمل على الفواكه، منتجات حليب متخمر منكهة اأو غري منكهة.
والواقعة يف الفئة:29

 و�سف العالم�ة: كلمة )OIKOS( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح. 
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/06/05م    املودعة حتت رقم:174768 

 تاريخ الأ�سبقية :  2011/12/05م  
 باإ�س��م:�س.   زودياك اإنرتنا�سيونال  
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  

 وعنوانه:1 كواى دي جرينيلي، باري�س 75015، فرن�سا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اأطواق جناة للقوراب الرتفيهية. فئة 9.

والواقعة يف الفئة:9
 و�سف العالم�ة:  كلمة )ZODIAC( بحروف لتينية ب�سكل خا�س كما بال�سكل املو�سح. 

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174522 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:فيثيا  

 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  
 وعنوانه:8 بي�س، رو جابرييل فوازين "لو كري�ستاليد" 51100 رمي�س، فرن�سا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها 
من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، م�سروبات وم�ستح�سرات 

اأخرى لتح�سري امل�سروبات الغري كحولية. الفئة 32.
 والواقعة يف الفئة:32 

 و�سف العالم�ة: كلمة )PHYTALGIC( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174517 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:فيثيا  

 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  
 وعنوانه:8 بي�س، رو جابرييل فوازين "لو كري�ستاليد" 51100 رمي�س، فرن�سا 

والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��نب  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
وال�ساغو والنب الإ�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات، ثلج، 
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل وال�سل�سة، التوابل، البهارات. 

الفئة 30. 
 والواقعة يف الفئة:30 

 و�سف العالم�ة: كلمة )MENOPHYTEA( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

 املودعة حتت رقم:174801     بت�اري�����خ:2012/06/06م   
 تاريخ الأ�سبقية :   

 باإ�س��م:�س.  تودز اأ�س. بي. اأيه.     
 جن�سية ال�سركة: اإيطاليا       

 وعنوانه:فيا فيلبو ديال فايل 1، 63811 �سانت اإيلبيديو اأيه ماري، فريمو، اإيطاليا      
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: عطور وم�ستح�سرات جتميل وخا�سًة عطور وماء كولونيا وماء ورد 
وكولونيا، غ�سول ما بعد احلالقة، مكياج، مزيالت روائح وم�سادات تعرق لالإ�ستعمال ال�سخ�سي، زيوت عطرية لالإ�ستعمال 
اإ�ستحمام لأغرا�س التجميل،  اإ�ستحمام، اأمالح  اإ�ستحمام، كرمي  اإ�ستحمام، رغوات  ال�سخ�سي، �سابون، �سابون حالقة، زيوت 
حالقة،  كرميات  حالقة،  غ�سول  اإ�ستحمام،  �سابون  ال�سخ�سية،  ال�سحة  على  واملحافظة  النظافة  لغايات  تنظيف  �سابون 
كرميات جتميلية، كرميات اإخفاء عيوب الب�سرة، غ�سول )لو�سن( للب�سرة، كرميات لليدين، غ�سول )لو�سن(، حليب للج�سم، 
م�ستح�سرات جتميلية لأغرا�س التنحيف، زيوت واقية من ال�سم�س، م�ستح�سرات حليبية واقية من ال�سم�س، غ�سول )لو�سن( 
واقي من ال�سم�س، بودرة التلك، مناديل ورقية م�سربة بغ�سول )لو�سن( جتميلية، اأعواد قطن لتنظيف الأذنني، قطن طبي 
دات العيون، امل�سكارا، بودرة الوجه، اأحمر ال�سفاه، مزيالت ملكياج العيون،  لأغرا�س التجميل، اأقالم حتديد احلواجب، حمدِّ
م�ستح�سرات حليبية للب�سرة، غ�سول )لو�سن( تنظيف، م�ستح�سرات للعناية بال�سعر، م�ستح�سرات �سامبو، زيوت �سعر، حناء، 
الأظافر، م�ستح�سرات  تلميع  �سائل  ال�سعر،  لإزال��ة �سبغة  �سعر، م�ستح�سرات  �سعر، مثبِّتات  �سعر، كرميات  غ�سول )لو�سن( 
اأ�سنان، م�ستح�سرات غ�سيل وكي املالب�س، وبخا�سة م�ستح�سرات  اإزالة ال�سعر، جمموعات م�ستح�سرات التجميل، معاجني 

التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط، منظفات غ�سيل وتبيي�س، كرميات وملمعات لالأحذية واجلزم.
 والواقعة يف الفئة:3 

اأ�سد طائر كما  راأ���س  اإط��ار بي�ساوي على جانبيه ر�سم ما ي�سبه  و�سف العالم�ة: كلمة )TOD'S( بحروف لتينية داخل 
بال�سكل املو�سح  

 ال�س��رتاطات:  
اإر�ساله  اأو  ال��ت��ج��اري��ة يف وزارة الق��ت�����س��اد  ال��ع��الم��ات  ل��ق�����س��م  ب���ه م��ك��ت��وب��اً  ال��ت��ق��دم  ف��ع��ل��ى م���ن ل��دي��ه اع���رتا����س ع��ل��ى ذل���ك 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2012/06/05    املودعة حتت رقم:174765 

 تاريخ الأ�سبقية :  2011/12/5م  
 باإ�س��م:�س.   زودياك اإنرتنا�سيونال  
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  

 وعنوانه:1 كواى دي جرينيلي، باري�س 75015، فرن�سا 
ب�سرية،  اأجهزة  الرتفيهية،  للقوارب  جن��اة  اأط��واق  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
نظارات، نظارات �سم�سية، اإطارات نظارات، مناظري، نظارات مكربة، �سال�سل نظارات، مالب�س رطبة للغو�س، 
قفازات للغو�س، اأقنعة غو�س، �سدادات اإذن للغو�س، اأنابيب تنف�س للغوا�سني، �سرتات �سباحة، اأحزمة تعومي 

ال�سباحني واأحزمة لل�سباحة، اأجهزة ال�سباحة حتت املاء. 
 والواقعة يف الفئة:9 

 و�سف العالم�ة: حرف )Z( الالتيني ب�سكل خا�س كما بال�سكل املو�سح 
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/06/05م    املودعة حتت رقم:174769 

 تاريخ الأ�سبقية :  2011/12/05م  
 باإ�س��م:�س.   زودياك اإنرتنا�سيونال  
 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  

 وعنوانه:1 كواى دي جرينيلي، باري�س 75015، فرن�سا 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: قوراب ترفيهية. فئة 12. 

والواقعة يف الفئة:12
 و�سف العالم�ة:  كلمة )ZODIAC( بحروف لتينية ب�سكل خا�س كما بال�سكل املو�سح. 

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية: 

   
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174523 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:فيثيا  

 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  
 وعنوانه:8 بي�س، رو جابرييل فوازين "لو كري�ستاليد" 51100 رمي�س، فرن�سا 

الب�سرية  الكائنات  وجمال  ب�سحة  العناية  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
واحليوانات، عدا تلك املتعلقة باملنتجات املرتبطة مبا�سرًة اأو غري مبا�سرًة بالعني والب�سر. الفئة 44.

والواقعة يف الفئة:44
 و�سف العالم�ة: كلمة )PHYTALGIC( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   

 ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863

 يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �سما�س للملكية الفكرية   
لت�سجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2012/05/31م    املودعة حتت رقم:174518 

 تاريخ الأ�سبقية :   
 باإ�س��م:فيثيا  

 جن�سية ال�سركة: فرن�سا  
 وعنوانه:8 بي�س، رو جابرييل فوازين "لو كري�ستاليد" 51100 رمي�س، فرن�سا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية: البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها 
وم�ستح�سرات  اأ�سربة  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  الكحولية،  غري  امل�سروبات  من 

اأخرى لتح�سري امل�سروبات غري الكحولية . الفئة 32.
 والواقعة يف الفئة:32 

 و�سف العالم�ة: كلمة )MENOPHYTEA( بحروف لتينية كما بال�سكل املو�سح.   
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة الت�ضـجيل التجـاري
الثالثاء  6  اأغ�ضط�س 2013 العدد 10863
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فوجئ رئي�س املباحث ب�سيدة �سابة على جانب كبري من اجلمال تقتحم 
يدها  ومت�سك  وجهها  تغطي  وال��دم��وع  ال��ف��زع   عليها  يبدو  ك��ان  مكتبه 
اأم��ن روعها وطلب منها  ال��ذي  بال�سابط  الدماء وت�ستغيث   التي تنزف 
اجللو�س ليعرف بالغها كانت تنظر حولها يف فزع  تبتلع ريقها ب�سعوبة 
اأن ع�سابة م�سلحة  قتلت زوجها وحاولت قتلها وراحت ت�سرد  واأخربته 
بالغها ،الدموع تنهمر من عينيها قالت كنت اأنام يف اأمان بجواز زوجي 
ال�سقة  ب�سالة  اأق���دام  �سوت  �سمعت  جم��اورة  غرفة  يف  ال�سغري  وطفلنا 
فوجئت  ال�سقة  ل�سالة  يخرج  اأن  وقبل  زوج��ي  اأيقظت  ال��رع��ب  متلكني 
منهم  ثالثة  اأم�سك  نومنا  غرفة  يقتحمون  ملثمني  اأ�سخا�س  باأربعة 
بزوجي واأوثقوه بينما اأنهال عليه الرابع طعنا مبطواة حتى مزق جثته 
بالفرار من  اأحدهم يف يدي ثم لذوا  ال�ستغاثة طعني  وعندما حاولت 

نافذة غرفة النوم. 
بع�س كالم ال�سيدة ا�ستوقف ال�سابط مل يقتنع به لكنه اأرجاأ مناق�ستها 
بعد معاينة اجلثة ومكان ارتكاب اجلرمية وكيفية فرار اجلناة  والدوافع 

التي اأدت اإىل ارتكاب اجلرمية هل هي ال�سرقة هل هو الثاأر اأم اأن 
هناك اأ�سبابا اأخرى. 

اأخطر ال�سابط قادته ثم ا�سطحب معاونيه واأ�سرع ل�سقة 
الزوجة كانت جثة الزوج م�سجاة يف غرفة النوم �سابحة 

ونوافذ  اأب����واب  م��ن  ال�سقة  م��ن��اف��ذ  جميع  دم��ائ��ه��ا  يف 
�سليمة ل توجد اآثار �سرقة بال�سقة ولفت نظر رئي�س 
املباحث ابن القتيل وعمره 5 �سنوات الطفل ل يقوي 
على الكالم نظراته زائفة ولفت نظر ال�سابط اأكرث 
�سرخاته  اأن  اإل  الطفل  حلمل  الأم  توجهت  عندما 
ت��ع��ال��ت وه���و ي��ن��ف��ر م��ن��ه��ا وي��رف�����س اأن حت��م��ل��ه اأو 

ك���ل ح������ت������ى ت�������ق�������رتب م���ن���ه 
ت������ل������ك امل������الح������ظ������ات 
ال�سابط  اخ���ت���زن���ه���ا 

يف ذاك�����رت�����ه  وب�����داأ 
وزم������������الءه يف 

ج����������م����������ع 

الدافع  لي�ست هي  ال�سرقة  اأن  الأولية  املعاينة  حترياتهم  فقد ثبت من 
للجرمية فلم تبلغ الزوجة عن اأي �سرقات رمبا كانت جرمية انتقامية 
اإن��ه زوج  اأح��د  اأي خالفات مع  ال��زوج لي�س له  اأن  اأثبتت  ولكن التحريات 

مثايل من عمله اإىل بيته والعك�س.
وبعد فرتة من البحث اجتهت �سكوك ال�سابط للزوجة وا�ستعاد اأقوالها 
يف بالغها الأول واأعاد ا�ستجوابها مرة اأخرى �ساألها ال�سابط كيف دخلت 
اإىل  دخلوا  وكيف  منافذها  ك�سر يف  ح��دوث  دون  لل�سقة  امللثمة  الع�سابة 

غرفة النوم؟ وما ال�سبب وراء اجلرمية ؟
الأربعة  امللثمون  ك��ان  اإذا  ب�سوؤال  عليها  األقى  ثم  مهزوزة  اإجابتها  كانت 
ثالثة وهناك ثالثة منهم وثقوا الزوج والرابع اأخذ يطعن مبطواه ملاذا 
اأو  النافذة  بالزوج وتهرب هي من  ان�سغالهم  ت�ستغل  مل��اذا مل  مل ت�سرخ  

ت�ستغيث باجلريان خا�سة و�سقتهم بالطابق الأر�سي. 
ملاذا انتظرت حتى قتلوه وملاذا مل يقتلوها هي الأخرى واأ�سابوها اإ�سابة 
ب�سيطة وتلعثمت ال�سيدة ومل تنطق بكلمة ولكن حروفا غري مرتابطة 
�سر  ع��ن  ال�سابط  �ساألها  عندما  منها  تخرج  ب���داأت 
منها  ون��ف��وره  ع�سبي  بانهيار  طفلها  اإ���س��اب��ة 
حتى  بالأ�سئلة  يحا�سرها  ال�سابط  وظ��ل 
انهارت وبداأت يف العرتاف وحتى ق�ستها 

مع زوجها منذ بدايتها وحتى مقتله.

ق�سة حب
�سيد ح�سني حريف ب�سيط تعلق قلبه بابنة 
اأو منامه  اجل��ريان مل  تفارقه يف �سحوه 
اأح��ب��ه��ا ب��ج��ن��ون .. ك���ان اأم��ل��ه يف ال��دن��ي��ا اأن 
ت�سبح زوجته ومل ل وه��ي على ه��ذه القدر 
م��ن اجل��م��ال والأن���وث���ة وي��ق�����س��م ف��ي��ه��ا ح�سن 
اخللق ؟ لكنه كان يعرف رد اأهلها مقدما لو بادر 
لإمكانياته  يرف�سون  ���س��وف  خلطبتها  بالتقدم 
املادية املحدودة وركز �سيد كل همه يف العمل موؤمنا 
كل  ن�سيبه  م��ن  ك��ان��ت  ل��و  �سمرية  م��ن  �سيتزوج  اأن���ه 

ي�سعى  اأن  ع��ل��ي��ه  فري م���ا  لتو
ن���ف���ق���ات ال�������زواج 

�سنوات قليلة 

ووافق  فاأ�سرع خلطبتها  اأمنيته  لتحقيق  اأن يدخر مبلغا  �سيد  وا�ستطاع 
اأهلها ومت الزفاف ومل ت�سعه الدنيا من الفرحة منها هو يحقق حلم حياته 
وق�سى �سهر الع�سل كله يف �سعادة واأح�س اأنه يوم ولي�س �سهرا وعاد �سيد 
اإىل عمله مرة اأخرى �ساعف عن جمهوده يف العمل ليلبي كل احتياجات 
زوجته مل يرف�س لها طلبا وزادت �سعادته عندما رزق بطفل واعتقد اأن 
احلياة ابت�سمت له بعد �سنوات من احلرمان وال�سقاء كان يجل�س يف عمله 
احلياة  لزوجته وطفله  ليوفر  الليل   منت�سف  الباكر حتى  ال�سباح  من 
الكرمية وكانت الزوجة جتد متعتها يف رعاية طفلها وبيتها حتى يعود 
زوجها من عمله فتجهز له الع�ساء وحتاول اأن تزيل عنه عناء عمل يوم 

كامل .

ال�سيطان يغازل الزوجة
وال��ده ثري  البيت �ساب قوي  ابن �ساحب  الزوجة من مغازلة  مل ت�سلم 
�ساهدها  كلما  يغازلها  باملنزل  يومه  ط��وال  يجل�س  واإمن��ا  بال عمل  وه��و 
لكنها اأبدا مل ت�ست�سلم ملغازلته ومطاردته لها ومل ت�سك لزوجها م�سفقة 
عليه من ال�سدام الذي ميكن اأن يتحول اإىل قتال بينه وبني هذا ال�ساب 

الفا�سد.
ال�ساب  وك��ان  طويال  فراغها  وقت  كان  باحل�سانة  ابنها   التقى  وعندما 
الفا�سد ل يزال على غوايته لها كالمه ناعم مع�سول ثم اإنها تراه اأكرث 
من  زوجها قاومته كثريا ويف النهاية انهارت مقاومتها وا�ستجابت لنداء 
ال�سيطان وكان اللقاء املحرم بينها يف �سقتها وعلى فرا�س الزوجية وتوالت 

اللقاءات املحرمة يف غياب الزوج والبن ال�سغري.

املفاجاأة
ويف اأحد الأيام �ساء القدر ك�سف خيانة الزوجة ربح الزوج مبلغا ل باأ�س 
به فا�سرتي احللوى والفاكهة وقرر اأن يحتفل مع اأ�سرته وعاد اإىل منزله 
بعد املغرب مبا�سرة وحتى يحقق املفاجاأة لزوجته فتح الباب بهدوء و�سار 
على اأطراف اأ�سابعه �ساهد طفله يلهو بلعبه يف غرفته توجه اإليه وقبله 
منظرا  �ساهد  حتى  الباب  فتح  اأن  وم��ا  نومه  غرفة  اإىل  �سرية  اأكمل  ثم 
اهتزت له الأر�س حتت قدميه.. زوجته واأم طفله وحبيبة عمره التي مل 

يبخل عليها ب�سيء يف اأح�سان ابن �ساحب املنزل على �سرير الزوجية.
اأما �سديق  املفاجاأة ت�سمر يف مكانه للحظات ل ي�سدق ما يراه  اأجلمته 
الزوجة فلم ينتظر رد فعل الزوج اأ�سرع اإىل مالب�سه امللقاة بجوار ال�سرير 
اأخرج منها مطواة واأنهال على الزوج طعنا بها والزوجة مل 
ت�ستغيث ومل تدافع عنه و�سمتت وكاأنها ت�ستزيد القاتل يف 
طعناته حتى ل تنك�سف خيانتها كل ذلك جري اأمام اأعني 
الطفل واأ�سيب الطفل بالهلع و�سقط على الأر�س مغ�سيا 
عليه وبعد انتهاء العا�سق من جرميته جل�س بجواز الزوجة 
على ال�سرير يفكران يف احلل مل يكن الو�سول للحل �سعبا 
يدها  يف  ي�سيبها  اأن  اخلائنة  ال��زوج��ة  على  القاتل  اق��رتح 
ع�سابة  رواي���ة  خمتلفة  ال�سرطة  ق�سم  اإىل  ت�سرع  وبعدها 

امللثمني الأربعة .
وحكمت املحكمة..  

الع�صيق قتل الزوج .. والزوجة تتهم ع�صابة جمهولة!!
 

اأنا اأ�صتحق االإعدام
بني اأح�سان اآثار الأق�سر اخلالدة 
نبت جمل ق�سة حب بني حمدي 
ب��ع��ده��ا مل ت�ستطع  وح��ن��ان وم���ن 
ال�سعيد  اأه���ل  تقاليد  ول  الأي����ام 

املحافظة اأن تفرق بينهما.
اأ�سرتها لتقيم يف  وعندما انتقلت 
اأ�سوان �سد رحاله وانطلق خلفهم 
ت�سورها  ك��م��ا  الأم�������ور  ت��ك��ن  مل 
فالرحلة الق�سرية كانت بقاء اإىل 

الأبد.
الدنيا  ف���راق  ال��ف��راق  يحتمل  مل 
اأه����ون ع��ل��ي��ه م��ن اأين م��ر ي���وم ل 
اإىل  بطلب  تقدم  فيه حنان  ي��رى 
رئي�سة بهيئة �سكة احلديد يرجوه 
اأن ينقله اإىل اأ�سوان تعجب رئي�سه 
اأن  ف��امل��ع��روف  الغريب  طلبه  م��ن 
بلدته  يف  للبقاء  ي�سعى  امل��وظ��ف 
وما�سيه  وم��وط��ن��ه  اأه��ل��ه  ب��ج��وار 
الفرح  من  قلبه  رف��رف  وحا�سره 
ع��ن��دم��ا مت��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى نقله 
عمل  م��ق��ر  اإىل  ي�����س��ل  اأن  وق��ب��ل 
ت�سكن  اإىل ح��ي��ث  اأ���س��رع  اجل��دي��د 
حبيبه قلبه التي تغرب من اأجلها 
�ساألته اإىل متى �سنظل هكذا ظل 
ع��ن��دم��ا و�سل  ي��ل��ح عليه  ���س��وؤال��ه��ا 
على  بج�سده  واأل��ق��ى  م�سكنه  اإ لى 
�سقف  يف  عينيه  وع��ل��ق  ال��ف��را���س 
الغرفة وبداأ يدور اأمامه �سيناريو 
اأن يحققه حلم  اأجمل حلم يريد 
ال�سباح  يف  يحبها  مم��ن  زواج����ه 
ق��ل��ب��ه البكر  اأف������اق ع��ل��ى زق���زق���ة 
بج�سده  واألقى  مالب�سه  اإىل  هب 
داخلها وانطلق اإىل م�سكن حبيبته 
لقاء  طلب  ب��ل  لقاءها  يطلب  مل 
الأب  منه  طلب  به  التقى  والدها 
اأن يعرف راأي البنة كانت البنة 
فاأخربته  لأمها  بحبها  اأ�سرت  قد 
وج����اءه  م��واف��ق��ة  الب���ن���ة  اأن  الأم 
اأنهى  ب��امل��واف��ق��ة  الأب  م���ن  ال����رد 
اللقاء وهو يكاد يطري من الفرح 
يف  ال��زوج��ي��ة  ع�س  يجهز  وانطلق 

اأ�سرع وقت.
 

الزواج ثم القتل
وجترعا  ب���ال���زواج  حبهما  اك��ت��م��ل 
�سهرين  ومر  ينابيعه  من  الع�سل 
ال�سهر  ن��ه��اي��ة  ويف  ال������زواج  ع��ل��ى 
الثاين اأخربته الزوجة اأنها حامل 
اأ�سرع معها اإىل الطبيب الذي اأكد 
واجبا  الحتياط  واأ�سبح  احلمل 

يف �سهور احلمل الأوىل. 
بنفحاته  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  واأق���ب���ل 
وب��رك��ات��ه و���س��ي��ام��ه وق��ي��ام��ه ومع 
اأ�سعة  حت���ت  ال��ع�����س��اري  ن�����س��م��ات 
�سم�س اأ�سوان الدافئة داعب حميد 
زوجته بال�سوؤال املعهود عامله اإيه 
ال���زوج���ة كل  ع��ل��ى الإف���ط���ار ردت 
اإىل  دلفت  ث��م  بتحبه  اللي  الأك���ل 

�سرفة امل�سكن وهي تتمايل يف رقة 
اأم�سك يدها و�سحبها اإىل الداخل 
اأغ���ل���ق ���س��رف��ة امل�����س��ك��ن م���ن خلفه 
جواره  اإىل  جتل�س  اأن  منها  طلب 
معا�سرتها  ي��ري��د  منها  واق����رتب 
ه��ب��ت ���س��ارخ��ة ف��ي��ه م��ت��ه��م��ة اإي���اه 
باجلنون لأنه ن�سي اأنهما �سائمني 
���س��اع��ت��ان على  ����س���وى  ي��ت��ب��ق  ومل 
تلبي  وبعدها  ال�سيام  يوم  انتهاء 
يريد  م��ا  على  اأ���س��ر  ولكنه  طلبه 
فقاومته  اأح�����س��ان��ه  اإىل  وج��ذب��ه��ا 
املقاومة  بف�سل  ا�ست�سعرت  لكنها 
رغبته  تنفيذ  على  اإ���س��راره  اأم���ام 
يرتدع  عله  ع��ال  ب�سوت  �سرخت 
خ�سي افت�ساح اأمره اأمام اجلريان 
حاولت  قوته  بكل  �سرخاتها  كتم 
اأنها  ظن  فمها  عن  ي��ده  تزيح  اأن 

من  ف��زاد  ال�سراخ  موا�سلة  تريد 
قوة �سغطه على فمها مل مت�س 
����س���وى حل���ظ���ات ح��ت��ى اأح�������س اأن 
فلم  هزها  متا�سكه  فقد  ج�سدها 
مرددا  �سوته  باأعلى  �سرخ  جتبه 
اأن �سقطت من  ا�سمها فكان ردها 
لتفارقه  الأر�����س  ي��دي��ه على  ب��ني 

اإىل الأبد. 
ب��راأ���س��ه على ���س��دره��ا وراح  األ��ق��ى 
جدوى  بال  اإفاقتها  يريد  يتمرغ 
انهمرت دموعه وخرج من �سدره 
نحيب مرير ظل يبكي حتى �سمع 
طرقات على الباب اأ�سرع ليفتحه 
وال��د زوجته قدم يف زيارة  فوجد 
الزوجة  وال��د  �ساهد  عندما  لهما 
�سالة  اإىل  ب�����س��ره  م���د  دم���وع���ه 
على  م��ل��ق��اة  اب��ن��ت��ه  ف��وج��د  ال�سقة 

الفاكهة  ح��ب��ات  �سقطت  الأر������س 
يده  بها من بني  قادما  كان  التي 
واأ�����س����رع اإل��ي��ه��ا ي��ه��زه��ا ل��ع��ل��ه��ا يف 
ال���زوج جاء  غيبوبة ول��ك��ن ���س��وت 
يا  ماتت  حنان  بدموعه  خمتلطا 
املجنون  الأب  اأ���س��رع  ب��غ��دادي  ع��م 
رجال  يبلغ  الأم����ن  م��دي��ري��ة  اإىل 
املباحث هناك عن احلادث ب�سرعة 
انتقل رجال املباحث والنيابة اإىل 
جثة  وج����ود  ت��ب��ني  القتيلة  ���س��ك��ن 
�سالة  يف  م��ل��ق��اة  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ج��ن��ي 
ا�ستطاع  زوج��ه��ا  واخ��ت��ف��اء  ال�سقة 
مكان  امل���ب���اح���ث حت���دي���د  رج������ال 
اختفاء الزوج واألقى القب�س عليه 
اأمرت  التي  النيابة  اإىل  واأح��ال��ت 
املحكمة  اإىل  واإح���ال���ت���ه  ب��ح��ب�����س��ه 

حمبو�سا وحكمت املحكمة....

يقتل نف�صه 
اأثناء عبثه ب�صالح ناري 

لقي عامل من قرية اأولد �سامل دائرة مركز دار ال�سالم مبحافظة �سوهاج 
غري  ال�سخ�سي  �سالحه  من  خرج  ن��اري  بطلق  باإ�سابته  متاأثرا  ،م�سرعه 
املرخ�س عن طريق اخلطاأ ، مت نقل اجلثة للم�ست�سفي واأخطرت النيابة 

العامة.
اأول  معاون  الرائد  اإخ��ط��ارا من  تلقي  قد  �سوهاج،  ام��ن  اللواء مدير  ك��ان 
ال�سالم  دار  م�ست�سفي  من  اإخطاراً  تلقيه  يفيد  ال�سالم  دار  مباحث مركز 
�سامل،  اأولد  بقرية  يقيم  عامل  �سنه   25 �س.ج.�س  و�سول  يفيد  املركزي 
م�ساًبا بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالبطن من اجلانب الأمين، ومت 

حتويله مل�ست�سفي �سوهاج اجلامعي، وتويف فور و�سوله.
والد  �سنة   50 ج.���س  وب�سوؤال  الواقعة  مكان  غلي  املباحث  �سباط  وانتقل 
املجني عليه، اأفاد باأنه اأثناء قيام جنله بالعبث ب�سالح ناري، خرجت منه 
طلقه عن طريق اخلطاأ، مما نتج عنه اإ�سابته التي اأودت بحياته، ومل يتهم 

احداً بالت�سبب يف ذلك.

ح�ادث وق�شايا
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يف هوليوود، كل ما يلمع لي�س ذهبًا! اإنه الدر�س الذي تعّلمته اآن رو�س يف ال�سنة املا�سية اأثناء عملها 
حول  الق�سة  وتتمحور  كوبوال،  �سوفيا  للمخرجة   The Bling Ring فيلم  يف  اإنتاج  كم�سممة 
جمموعة من املراهقني الذين يتوقون اإىل االقرتاب من عامل امل�ساهري لدرجة اأنهم عمدوا اإىل اقتحام 

منازل النجوم.

كوبوال �سوفيا  للمخرجة   The Bling Ring

جولة يف مناطق ع�صابة �صرقة النجوم حول لو�ض اأجنلي�ض 

مي��ث��ل واح������دا م���ن اأغ���ل���ى ن���ت���اج���ات العام 
احلايل، حيث بلغت ميزانيته 150 مليون 
دولر ح�سب تقرير ن�سر على موقع الفيلم 

على �سبكة النرتنت.
الفيلم  ب��ن��ا  ي��ذه��ب  الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ة  م��ن��ذ 
اىل حكاية جولة يقوم بها �سابط �سرطة 
وظ��ي��ف��ة �سمن  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يطمح يف 
احلر�س الرئا�سي، ويرافقه يف تلك اجلولة 
التفا�سيل  جميع  مبعرفة  املغرمة  ابنته 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. وخ����الل ت��ل��ك اجل���ول���ة، تتم 
قبل  م��ن  الب��ي�����س  البيت  على  ال�سيطرة 
جم���م���وع���ة اره����اب����ي����ة، ن��ع��ل��م ج���ي���دا ومن 
خ���الل اح���دى اجل��م��ل ال��ع��اب��رة يف احلوار 
وت��ب��داأ عملية  ال��ق��اع��دة.  اأن��ه��م لي�سوا م��ن 
الفيلم  ال���رم���وز وال�����س��ف��رات يف ه���ذا  ف���ك 
ان��ه يظل  ال  املت�ساعد  ايقاعه  ال��ذي رغ��م 
دائما ويف كل م�سهد ميزق املغامرة ب�سيء 
العابرة  ال��ن��ك��ات  وبع�س  ال�����س��خ��ري��ة..  م��ن 
العملية  خلف  المريكية.  الطريقة  على 
رئي�س  وود(  )ج��ي��م�����س  وال��ك��ر  الره��اب��ي��ة 
احل���ر����س ال�����س��خ�����س��ي ال���رئ���ا����س���ي، وال����ذي 
ت��ق��اع��ده لأنه  ي��وم  العملية،  ي��وم  ي�����س��ادف 

يريد اأن ياأخذ بثاأره نتيجة اغتيال ابنه يف 
الع�سكرية يف افغان�ستان،  احدى العمليات 
وي����ق����وم ب��ا���س��ت��ئ��ج��ار وت���ك���ل���ي���ف ع�����دد من 
منها  ك��ل  ان  لحقا  نعرف  التي  العنا�سر 
ينطلق من هدفه ال�سخ�سي، احدهم بحثا 
ع��ن امل���ال واآخ���ر لأن���ه مت ت��وري��ط��ه بعملية 
ع�سكرية و�سجن يف افغان�ستان وهكذا بقية 

ال�سخ�سيات.
خ����الل ت��ل��ك ال��ع��م��ل��ي��ة امل���ق���رون���ة ب��ك��م من 
ال�ساب  ال�سابط  ذل��ك  يلتقي  امل�����س��ادف��ات 
وانقاذه  ب��ح��م��اي��ت��ه  ل��ي��ق��وم  ال��رئ��ي�����س،  م���ع 
ب���ع���د م���غ���ام���رات م���ع���ق���دة، جت�����ري جميع 
فاإن  ولهذا  البي�س(  )البيت  يف  احداثها 
البي�س(  )البيت  ه��و  العمل  اب��ط��ال  اأح��د 
الحداث  جميع  اأن  امل�ساهد  يعتقد  وق��د 
)�سوين(  م��واق��ع  ع��ل��ى  وامل��ن�����س��ور  بالفيلم 
و)كونرت   )2 ان��رتت��ي��م��ن��ت  و)م��ي��ن��ل��وج��ي 
هور�س  و)اي���������رون  ان���رتت���ي���م���ن���ت(  ب���و����س 
انرتتيمنت( توؤكد على اأنه مت بناء ن�سخة 
)نقوم  البي�س  البيت  م��ن  ال�سبه  قريبة 
بن�سر ���س��ورت��ه��ا م��ع امل���و����س���وع(، ح��ي��ث مت 
البي�س يف مدينة مونرتيال،  البيت  بناء 

وخ��ل��ف ه���ذا ال��ط��ل��ب امل��ك��ل��ف ك���ان املخرج 
�ساهدنا  ال��ذي  امري�س(  الأمل���اين )رون��ال��د 
 )2012( ومنها  الأف��الم  العديد من  له 
و)ي�����وم   2004 ال����غ����د(  ب���ع���د  و)ال�����ي�����وم 
الفيلم  ه���ذا  ويف  1996و  ال���س��ت��ق��الل( 
البي�س  للبيت  جم�سم  بعمل  ق��ام  بالذات 
الفيلم طلب  ه��ذا  هنا يف  ولكنه  وجن���ره.. 
و�سه املوا�سفات اخلا�سة بالبيت البي�س 
النجم  الفيلم  يف  معه  احلقيقي.  ب�سكلها 
ال�سابط  ب��دور  تاتوم  ت�سايننغ  الم��ريك��ي 
)ج��ون ك��ال( ال��ذي يقوم بحماية الرئي�س 
المريكي املمثل الأ�سمر )جيمي فوك�س( 
وب�سكل  امل����رت����زق����ة،  م����ن  جم���م���وع���ة  م����ن 
ال�سابط،  اب���ن���ة  ���س��خ�����س��ي��ة  ت��ظ��ه��ر  لف����ت 
ال�سابة جوي كينغ بدور )امييلي(  املمثلة 
موقع  لديها  واي�سا  بال�سيا�سة  املهوو�سة 
على )ال��ي��وت��ي��وب( ت��ق��وم م��ن خ��الل��ه ببث 
الختطاف  ع��م��ل��ي��ة  ع���ن  م��ب��ا���س��رة  ����س���ور 
البيت البي�س لتكون يف نهاية  ومهاجمة 
وهذه  الرئي�سيني،  البطال  احدى  الفيلم 
بال�سباب..  الفيلم  لهتمام  وا�سحة  ا�سارة 

والحداث على وجه اخل�سو�س.

املالحظة الأكرث ح�سورا هي روح ال�سخرية 
ال�����س��ي��ن��اري�����س��ت جيم�س  ب��ه��ا  ك��ت��ب  ال���ت���ي 
منذربيلت احداث الفيلم وحواراته.. وهي 
ذات ال�سيغة التي كتب بها عددا من اعماله 
و)اخلا�سرون(   2007 )زودي���اك(  ومنها 
كما   .2012 و)���س��ب��اي��درم��ان(   2010
ي��ع��م��ر ال��ف��ي��ل��م ب��ع��دد م���ن ال��ن��ج��وم الكبار 
كالرك  وجي�سون  وود(  )جيم�س  ومنهم 
امل��رت��زق��ة( واي�����س��ا )ريت�سارد  اأح���د  )ب���دور 
جانكنز( ب��دور اح��د زع��م��اء امل��وؤام��رة. كما 
غاليتهال  م��اج��ي  النجمة  الن��ت��ب��اه  تلفت 

بدور امل�سوؤولة الأمنية فيرتي.
اأن  اأما املغامرات فحدث ول حرج، ويكفي 
ن�سري اىل اأن جمموعة احلوار يف الفيلم ل 
يتجاوز الن�سف �ساعة، بينما بقية امل�ساهد 
ه���ي ع���ب���ارة ع���ن م���غ���ام���رات ع��ل��ى طريقة 
ال�����ذي يع�سق  ام���ري�������س،  امل���خ���رج رون����ال����د 
التفجريات  يف  ويتفنن  امل��غ��ام��رة،  م�ساهد 
بجميع  وال���ق���ت���ل  ال���س��ل��ح��ة  وا����س���ت���خ���دام 
اأن���واع���ه. وه���ذا م��ا ق��ف��ز مب��ي��زان��ي��ة الفيلم 
تعادل  تكاد  وه��ي  دولر  مليون   150 اىل 
ميزانية النتاج ال�سينمائي العربي لأكرث 

من ع�سرة اأعوام! مدة الفيلم 131 دقيقة 
وهام�سية.  قليلة  م�ساهد  اقتطاع  مت  وقد 
ا�سا�سي،  م��و���س��وع  ع��ل��ى  ي�����س��ت��غ��ل  ال��ف��ي��ل��م 
وه���و ح�����س��اد ام��ريك��ا م��ن ال���ع���داء نتيجة 
ففي  ال���دول،  م��ن  العديد  يف  ممار�ساتها، 
الفيلم اىل و�سول  به  ي�سري  ال��ذي  الوقت 
اتفاقية امنية مع  الرئي�س المريكي اىل 
حول  للمعلومات  �سحة  ل  ولأن���ه  اي���ران، 
وجود ا�سلحة نووية لديها، تبداأ ال�سركات 
ال���ك���ربى امل�����س��ن��ع��ة ل��الأ���س��ل��ح��ة دوره������ا يف 
الأم��ريك��ي كي  الرئي�س  اغ��ت��ي��ال  حم��اول��ة 
حرب  تفجري  عرب  قائمة  م�سانعها  تبقي 
اأن ح�ساد  ي��وؤك��د  اي����ران. فيلم  ن��ووي��ة م��ع 
نتيجة  ب��اأم��ريك��ا  ال���ذي يحيط  ال��ك��راه��ي��ة 
والأ�سغان  والأطماع  الت�سرفات  من  عدد 
البيت  )���س��ق��وط  حم���اول���ة  اىل  ت��و���س��ل��ه��ا 
لعلها  �سينمائية..  مغامرة  عرب  البي�س( 
الف�سل فيما قدم عن )البيت البي�س(. 
عن  الثاين  الفيلم  ان��ه  ن��ق��ول..  اأن  ويبقى 
العام  ه��ذا  خ��الل  البي�س  البيت  �سقوط 
ب��ع��د فيلم )���س��ق��وط اأومل��ب��و���س( )ج���ريارد 
ايكهارت(  وارون  فرميان  ومورغان  باتلر 

املوؤ�سرات  اأي  فاإىل  العمل اجلديد..  وهذا 
ت��ذه��ب ه���ول���ي���وود.. ه����ذا ال�������س���وؤال الذي 

النوعية  هذه  ن�ساهد  ونحن  نف�سه  يطرح 
من الفالم.

مغامرة �سينمائية كلفتها االإنتاجية )150( مليون دوالر

)�صقوط البيت االأبي�ض(.. اأمريكا حت�صد العداء!

عام  يف  وق��ع��ت  حقيقية  ق�سة  ع��ل��ى   The Bling Ring فيلم  ي��رت��ك��ز 
2009، حني قامت جمموعة من �سباب وادي �سان فرناندو باقتحام منازل 
غرين،  اأو�سنت  وبراين  بلوم،  واأورلن��دو  هيلتون،  وباري�س  لوهان،  ليند�سي 

واأدورينا باتريدج، ورايت�سل بيل�سون.
The Bling Ring، مل تكن رو���س )من �سكان  قبل بدء ت�سوير فيلم 
الكثريين  مثل  ك��ّون��ت  لكنها  اأجنلو�س  لو�س  ع��ن  الكثري  تعرف  ن��ي��وي��ورك( 
كانت  الإع���الم.  و�سائل  تنقله  ما  اإىل  ا�ستناداً  املدينة  عن  اخلا�سة  فكرتها 
املواقع امل�سهورة التي جتّول فيها املجرمون تظهر على �سا�سات التلفزة ويف 

الأفالم.
�سحيح اأن اأع�ساء ع�سابة املراهقني كانوا حتت ال�سن القانونية، لكنهم كانوا 
مي�سون معظم اأم�سياتهم يف نوادي لو�س اأجنلو�س الليلية التي اأقفلت اأبوابها 
املواقع يف  Guys & Dolls )ظهرت هذه  اأو   Les Deux الآن، مثل
برنامج الواقع The Hills على قناة MTV وقد �ساركت فيه باتريدج(. 
ا�ستعملت الع�سابة كمية م�سروقة من الأموال النقدية للت�سوق يف كيت�سون، 
موقع م�سهور يحت�سد فيه م�سورو امل�ساهري يف جادة روبرت�سون. حتى اأنها 

اأن�ساأت متجراً على ممر �ساطئ فيني�سيا لبيع الأغرا�س التي �سرقتها.

حياة الليل
لإيجاد  وحانة  ليلياً  نادياً   The Bling Ring 43 زار فريق اإنتاج فيلم
اأجواء احلياة الليلية التي عا�ستها ع�سابة املراهقني.  املواقع املنا�سبة ونقل 
حتى اأن �ستيفن دورف الذي مّثل �سابقاً يف فيلم Somewhere للمخرجة 
كوبول ا�سطحب هذه الأخرية ورو�س اإىل نادي )غري�ستون مانور( لتختربا 

اأجواء احلفالت ب�سكل مبا�سر.
على  ابتذاًل وجنوناً  الأك��رث  املكان  )ك��ان  قائلة:  التجربة  تلك  رو���س  تتذكر 
الإطالق. مل اأكن قد �ساهدُت يوماً خدمة امل�سروب بذلك ال�سكل وقد ُده�سنا 
جميعاً. مل نعرف ما يجب اأن نفعله هناك. تتاألف معظم تلك الأماكن من 

خ�سب رخي�س وفيها ر�سوم �سيئة لكنها تبدو مقبولة يف الظلمة(.
فقد  ل��الآم��ال.  خميبة  كانت  ال�ستك�ساف  عملية  معظم  ب��اأن  رو���س  تعرتف 
�ساعات  كاليفورنيا(  من  )اأ�سله  ميلر  كري�ستوفر  املوقع  مدير  مع  اأم�ست 
وهما يتجولن حول وادي �سان فرناندو كي تتمكن من العتياد على املنطقة 
التي ن�ساأ فيها املجرمون. لقد تفاجاأت حني اأدركت اأن تلك )املباين البي�ساء 
منازل  عن  ب�سدة  تختلف  تكن  مل  املراهقني  معظم  فيها  ن�ساأ  التي  والبيج( 

امل�ساهري.

لذا ح�سلت على هام�س وا�سع من احلرية عند ت�سميم منازل النجوم على 
ال�سا�سة الكبرية ولكنها تعرتف باأنها مل تكن )كبرية بقدر ما اأردنا(.

االأفقر بني امل�ساهري
ح�سلت �سخ�سية باتريدج التي ُتعترب الأقل �سهرة من بني �سحايا ع�سابة 
كانت  منزلها،  على  ال�سطو  وق��ت  يف  الفيلم.  يف  كبري  منزل  على  املراهقني 
جنمة تلفزيون الواقع تقيم يف منزل له اأ�سلوب اإ�سباين على تالل هوليوود 
وقد كلفها اأقل من مليون دولر. لكن يف الفيلم، يبدو منزلها اأكرث فخامة 
على  ويطل  تلة  على  ويقع  زجاجية  ج��دران  له  ج��داً  معا�سر  منزل  بكثري: 

اأ�سواء املدينة الالمعة.
امل�ساهري. هي لن حت�سل  الأفقر بني  اأنها  البداية ظننُت  رو���س: )يف  قالت 
يوماً على منزل مماثل. لكن اأحّب امل�سور ال�سينمائي م�سهد املراهقني وهم 
املنزل  بفئران عالقني يف هذا  اأ�سبه  بعيد، فبدوا  املنزل من  يقتحمون ذلك 

الزجاجي. كان القرار �سائباً(.
لكن ثمة موقع مل يخّيب اأمل اأحد: اإنه املنزل الذي متلكه باري�س هيلتون 
التي ل تزال تقيم هناك على  داخل عقارات )مولهولند(. وافقت هيلتون 

ال�سماح للمخرجة كوبول بالدخول اإىل خزاناتها وغرفتها يف النادي الليلي 
لت�سوير بع�س م�ساهد الفيلم.

ُم��ع��ّد لتنظيم  اأن���ه  اأظ���ن  اأ�سغر حجماً  اأو���س��ح��ت رو����س: )ه��ي متلك م��ن��زًل 
احلفالت، لكّن املنزل الذي �سورنا فيه كان مده�ساً(.

اأن  بعد  للعلن  ال�سخ�سية  م�ساحتها  لفتح  هيلتون  ا�ستعداد  من  نتفاجاأ  قد 
اإىل  قيمتها  ت�سل  �سلعاً  و�سرقت  م��رات  �ست  امل��راه��ق��ني  ع�سابة  اقتحمتها 
اإنها ل ت�سعر بالقلق  مليوين دولر. لكن قالت النجمة التي تبلغ 32 عاماً 

من اأن ي�سبب لها الفيلم م�ساكل اأمنية اإ�سافية.
حرا�س  ليزر.  اأج��ه��زة  مع  متقدماً  اأمنياً  نظاماً  )رّك��ب��ُت  هيلتون:  اأو�سحت 
الأمن متواجدون على مدار ال�ساعة هناك وثمة كامريات يف كل مكان. فاإذا 

حاول اأحد الدخول، �سيتم القب�س عليه حتماً(.



�صعف الع�صالت مرتبط 
مبخاطر الوفاة املبكرة

�سكل  يف  الع�سالت  يف  �سعف  من  يعانون  من  ان  �سويدية  درا���س��ة  ك�سفت   
اأرجل �سعيفة اأو اأذرع نحيفة اأو قب�سة مرتهلة تزيد لديهم خماطر الوفاة 
تاأثري  اأن  اإىل   BMJ التي ن�سرت يف جريدة  الدرا�سة  اأ�سارت  املبكرة. وقد 
�سعف لياقة الع�سالت عند اأفراد عينة البحث كان مياثل عوامل اخلطورة 
للموت املبكر مثل البدانة وارتفاع �سغط الدم. وتقول الدرا�سة، التي تتبعت 
اأكرث من مليون �سخ�س مراهق لفرتة 24 عاماً، اإن من يعانون من �سعف 
يف الع�سالت يف �سكل اأرجل �سعيفة اأو اأذرع نحيفة اأو قب�سة مرتهلة تزيد 
الع�سالت  ق��وة  اأن  البحث  فريق  ويعتقد  املبكرة.  ال��وف��اة  خماطر  لديهم 
تعك�س ب�سكل عام لياقة ال�سخ�س، وهو الأمر الذي قد يف�سر تلك العالقة 
التي ت�سري اإليها الدرا�سة، اإل اأن الباحثني عادوا ليوؤكدوا اأن هذه الدرا�سة 

ل تدعو الرجال للعمل على بناء ع�سالتهم للعي�س لفرتة اأطول.

الثوم.. دواء عجيب فوائده ال حت�صى
ُيعترب الثوم دواء عجيباً يف عامل النبات ملعاجلة التهابات الذنني، ومعاجلة 

اأو منع اأمرا�س القلب ومكافحة ال�سرطان..
بو�سع  الختبار  حتت  الثوم  و�سع  با�ستور،  لوي�س  ال�سهري  الح��ي��اء  ع��امل 
ح�سو�س ثوم يف �سحن مليء مبزرعة بكترييا، وقد فوجئ عندما اكت�سف 

باأن الثوم ق�سى على هذه البكترييا ال�سارة..
فما هي ا�ستعمالت الثوم الطبية و فوائده ؟

1. يذيب جلطات الدم.
2. يخّف�س م�ستويات الكولي�سرتول العالية، ويرفع م�ستويات الكولي�سرتول 
 ،  Allicin الثوم  يف  امل��وج��ودة  الرئي�سية  امل��ادة  بوا�سطة   HDL النافع 
زيت  م�ستح�سرات  يف  موجودة  غري  للكولي�سرتول  اخلاف�سة  امل��ادة  وه��ذه 
ر بالت�سخني، كما يعترب غنياً جداً بالفو�سفور و الكال�سيوم  الثوم التي حت�سّ

.
3. يخف�س �سغط الدم .

4. يخف�س ن�سبة الوفيات بني مر�سى القلب .
ال�سني  يف  اأج��ري��ت  درا����س���ات  ويف   ، ال�سرطانية  اخل��الي��ا  بع�س  يقتل   .5
وايطاليا، تبني اأن الذين يكرثون من تناول الثوم والب�سل ي�سابون بن�سبة 

اأقل ب�سرطان املعدة.
6. مينع و يكافح �سرطان الربو�ستات.

اآلم الذن ويعالج م�سكالت اجللد الطفيفة، وي�ستعمل زيته يف  7. يكافح 
اإزالة ع�سر اله�سم .

8. يعالج الفالج و الرعا�س .
9. يعالج التهابات ال�سدر وال�سعال والربو.

10. يفتت احل�سى يف الكلى، ويزيل الرمل.
11. يعالج ال�سلع وت�ساقط ال�سعر والثعلبة والبهاق.

12. يعالج اأمرا�س الر�سح. االأ�سرتالية �سامانثا �ستو�سور ت�سبح يف املياه احتفااًل بفوزها يف املباراة النهائية �سد فيكتوريا اأزارينكا. )اأ ف ب(

• من هو حليم العرب؟
- قي�س بن عا�سم

يبلغ عدد عيون النحلة؟ • كم 
- خم�س عيون

البخاري؟ االإمام  ولد  • متى 
- عام 194 للهجرة

االإ�سالم؟ حجة  هو  • من 
- اأبو حامد الغزايل

االأحمر؟ البحر  طول  يبلغ  • كم 
- 1400 ميل بحري

• اأين يوجد امل�سجد االأموي؟
- يف دم�سق

• تبلغ ن�سبة املاء يف الع�سل الطبيعي 22%
• الأفعى ل اأ�سرا�س لها. 

• يتطلب �سلق بي�سة النعامة )تزن كيلو ون�سف الكيلو( من الوقت مائة دقيقة. 
• الهيكل العظمي لالأ�سماك غ�سرويف بالكامل. 

• �سكر اخل�سب له نف�س مميزات ال�سكر العادي ، مع اأنه لي�س له نف�س الطعم . 
• عندما يتعفن البي�س ي�سبح حمتواه من الزلل الأبي�س اأكرث ميوعة. 

• ت�سمع اأنثى اجلندب بقوائمها. 
اإىل  احللزون  اأ�سنان  ت�سل  اأن  وميكن  الل�سان،  بوا�سطة  جر�سها  طريق  عن  ال�سجر  اأوراق  احللزون  ياأكل   •

25.000 �سن 
• الفئران ل ت�ستطيع التقيوؤ. 

• ي�ساف اىل بطارية ال�سيارة حام�س الكربيتيك
• دودة الأر�س لي�س لها عيون. 

• ت�ستطيع البومة اأن تدير راأ�سها ب�سكل دائري. 
• الري�سوع ) يرقانة الفرا�سة ( لها 1.300 ع�سلة يف ج�سمها. 

• اإن )الزايتول( مادة �سكرية ت�ستخرج من التني و الفراولة و ل ت�سبب الت�سو�س
• منتج )الع�سل( ل يتعفن مهما طال به الزمن لأن به مادة م�سادة للتعفن

كان لم ح�سان ثالثة اولد اكربهم ح�سان وابنة واحدة ا�سمها هدي وكان راأ�سها �سلب ليقتنع بغري الولد والولد 
فقط فدائما ما تقول ان الربكة يف الولد اما البنت فهي للبيت فقط ،عندما تويف زوجها ظنت ان اولدها �سيعنونها 
الانها وجدت العك�س فقد قبع الكبري ح�سان خلف زوجته ياأمتر امرها ويخاف غ�سبها ون�سي غ�سب امه وغ�سب 
ربه ،اما الأو�سط فكان يبحث عن النقود اينما كانت ليكنزها، هو يدعي الفقر حتي لتطالبه امه مبا تعي�س منه 
وال�سغر كان يحب ان ياخذ فقط لكنه ليعطي فكيف ان ذهب لمه ال تطالبه بنفقة ..ح�سنا ليبقي بعيدا يف 
املدينة حيث ل ت�ستطيع الو�سول اليه. مل يبقي غري هدي وهي متو�سطة العمر لكن لال�سف مل تدعها امها تتعلم 
ال قليال تقراأ وتكتب بدون ان ت�ستكمل تعليمها لكن ذكائها منت قدراتها الثقافية بالكتب التي جتدها عند اقاربها 
فتلتهمها حتي تعلمت منها الكثري.. ومع عمرها الب�سيط كانت متلك موهبتني حياكة املالب�س وتربية الرانب. 
نعم الرانب كانت تع�سق ذلك احليوان الوديع فملئت به حظريتها ال�سغرية وعندما بداأت تتكاثر، �سعتهما يف غرف 
البيت الفارغة وملا كان اخوتها قد رحلوا خوفا من م�سئولية رعاية امها فهي ت�سع يف غرفهم الرانب التي تاتي 
لها بفائدة اكرث مما ياتي بها اخواتها ومع اليام كانت ت�سهر علي ماكينة احلياكة ت�سنع اجمل املالب�س ملن حولها 
لي�سرتون  مكان  كل  من  النا�س  اليها  ياتي  تاجرة  واكانها  ا�سبحت  حتي  ونظافتها  ب�سغارها  وتعتني  املال  مقابل 
الرانب وتراقب ا�سعار ال�سوق وتعرف متي تتوقف عن البيع ومتي تبيع هكذا علمتها اليام ان لكل �سئ �سبب.  يف 
احد اليام دخلت هي علي امها وقد كانت تختم �سالتها ف�سمعتها تدعو لها باخلري والعافية وال�سرت وان ليريها 
اأولدا ناكرين للجميل مثلما فعل معها ثم بكت بكاء حارا فاقرتبت منها ابنتها  اهلل �سرا يف اولده��ا ول مينحها 
اولدا  ان يعطيهم اهلل  ابكي علي اولدي فانا اخاف  البكاء فقالت الم  �ساترنا ول ينق�سنا �سيء فلما  لتقول اهلل 
يفعلون بهم ما فعلوه بي اخاف من عقاب اهلل لهم ولكن يكفيني اين مل اق�سر معهم يف �سئ وعندما القي ربي 
�ساكون را�سية عنهم و�سا�ساحمهم من الن. عا�ست ام ح�سان كثريا يف رعاية زوج ابنتها الذي عو�سها حنان اأولدها 
ولو مل متت منذ فرتة لراأت اأولدها الثالثة يدفعون الثمن مع اأولدهم هو اق�سي واأغلظ منهم قلوبا ول يعرفون 

رحمة ول �سفقة تركوا اآباءهم يت�سولون وهم يعي�سون يف النعيم ..والأيام تدور.

نكران اجلميل 

خلفان بن �شعيد الغيثي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شما بنت علي البادي
مع  ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شامل �شيف ال�شام�شي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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كيف تتخل�ض من الروائح الكريهة يف ال�صيارة
 اإذا ك��ن��ت ت��ع��اين م��ن رائ��ح��ة ك��ري��ه��ة يف ال�����س��ي��ارة فهذه 

خطوات ت�سهل عليك عملية التخل�س منها.
الداخل،  م��ن  بال�سيارة  كريهة  رائ��ح��ة  تلت�سق  اأح��ي��ان��اً 
بالتاأكيد هذا اأمر �سيئ، قد يكون ال�سبب رائحة لدخان 
املقعد  باقي طعامه يف  ترك  اأو طفل  بها،  عالق  �سجائر 
اإليك  ال�سبب،  ك��ان  واأي����اً  ال���زي���وت..  ت��راك��م  اأو  اخل��ل��ف��ي، 

احلل.
1( ابحث عن ال�سيء الذي ي�سبب الرائحة وقم باإخراجه، 

قد تكون مطفاأة �سجائر، اأو اأ�سبع فا�سد من املوز.
فهو  ال�����س��ي��ارة  يف  اخلبيز  م�سحوق  م��ن  بع�س  ان��رث   )2

ناجح يف اإزالة الروائح ال�سيئة.

3( نظف ال�سيارة من م�سحوق اخلبيز بعد تركه بداخلها 
ملدة 20 دقيقة.

4( اغم�س بع�س قطع القما�س يف اخلل ثم �سعها داخل 
وعاء بال�ستيكي، �سع وعاء يف املقاعد الأمامية واآخر يف 
الكنبة اخللفية، ثم اتركه حيث �ستقوم الأقم�سة املبللة 

باخلل بامت�سا�س الروائح ال�سيئة.
من  ال�����س��ي��ارة  لتنظيف  م�ستح�سر  ���س��راء  مي��ك��ن��ك   )5
التي  البقعة  م��ع  مبا�سر  ب�سكل  وا�ستخدامه  ال��داخ��ل، 

ت�سبب الرائحة ال�سيئة.
ال�سيارة  معطرات  تنظيف،  عملية  اأي  بعد  ا�ستخدم   )6

التي تن�سر رائحة زكية.

�شيف �شعيد خمي�س النيادي
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

اجلوافة 

 م��ن ال��ث��م��ار احلم�سية ن��وع��ا م��ا وحت��ت��وي على 
% وهي  ن�سبة من ال�سكر ت�سل اىل 17 

 .cو A و B1 غنية بفيتامني
اجل�����واف�����ة  ق���������س����رة  ان 

اخلارجية  وال��ط��ب��ق��ة 
بالفيتامينات  اغنى 
الذي  داخ��ل��ه��ا  م���ن 

تكرث 
به بالبذور. 

فوائدها: 
- تعترب الثمرة بالغة الن�سج 

م�ستودعا للبوتا�سيوم وال�سوديوم واحلديد. 
- الثمرة غري النا�سجة تكون �سارة بال�سحة. 

- الثمرة ال�ساحلة لالأكل هي الطازجة ذات الق�سرة املتما�سكة، واإذا كانت 
رخوة 

وذات لون متغري فاإنها غري م�ستحبة فهي �سارة ويجب عدم تناولها. 


