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�أغرب �أحمر �شفاه على الإطالق
و�صف الكثريون ال�سويدية� ،ساندرا هوملبوم باملوهوبة اخلا�صة جدًا،
بعد �أن قامت بو�ضع جمموعة من ال�صور ل�شفتيها وقد ر�سمت عليهما
�أ��ش�ك��ا ًال مذهلة ،وذل��ك على مدونتها اخلا�صة على �شبكة الإنرتنت،
فقد القت موهبتها الرائعة قبو ًال عامل ًيا ،حيث ت�ستقبل مدونتها حال ًيا
زائرين من جميع �أنحاء العامل بح�سب �أم بي �سي.
ومن بني الأ�شكال التي لفتت الأنظار ر�سمتها لعني الإن�سان كاملة مع
الرمو�ش والب�ؤب�ؤ على �شفتيها .وتقول �ساندرا �إن فكرة ا�ستخدام ال�شفاه
كقطعة قما�ش والر�سم عليها قد جاءتها حينما كانت ت�شعر بامللل.
واعرتفت �ساندرا �أنها تعلمت ر�سم هذه الر�سومات من الفيديوهات
املن�شورة على يوتيوب لكنها طبقتها على �شفتيها بد ًال من الورق ،حيث
اعتمدت على التجربة واخلط�أ.

هارفارد تفت�ش الربيد الإلكرتوين لأ�ساتذتها
ك�شفت �صحيفة نيويورك تاميز ام�س �أن جامعة هارفارد �أقدم م�ؤ�س�سات
التعليم العايل بالواليات املتحدة ت�صفحت خل�سة الربيد الإلكرتوين
اخلا�ص بالعديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س العاملني فيها اخلريف
املا�ضي ،بحثا عن امل�صدر ال��ذي �س ّرب �أخ�ب��ارا لأج�ه��زة الإع�ل�ام ب�ش�أن
ف�ضيحة الغ�ش التي ع�صفت باجلامعة يف الآونة الأخرية.
ونقلت ال�صحيفة عن �أ�شخا�ص قالت �إنهم على دراية بالأمر� ،أن اجلامعة
مل ُتبلغ �أ�صحاب ح�سابات الربيد الإلكرتوين تلك عن ا�سرتاقها النظر
يف حمتويات ر�سائلهم والتي ا�ستمرت عدة �شهور.
وبحثت هارفارد يف الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بنحو  16عميد كلية
مقيما ،لكن اجلامعة مل تخربهم بذلك �إىل ما قبل �أيام قليلة عندما
تناولت �صحيفة بو�سطن غلوب املو�ضوع لأول مرة.
ويجمع العمداء املقيمون بني مهام الإداري�ين و�أع�ضاء الكلية و�إلقاء
املحا�ضرات يف الف�صول الدرا�سية �أثناء �إقامتهم يف م�ساكن اجلامعة
باعتبارهم مر�شدين للطالب .ففي �أغ���س�ط����س�-آب امل��ا��ض��ي ,وجدت
م��ذك��رة �إداري ��ة موجهة �إىل ال�ع�م��داء املقيمني ت�ت�ن��اول كيفية �إ�سداء
الن�صح لطالب مثلوا �أمام اللجنة الإدارية بتهم تتعلق بالغ�ش ،طريقها
لو�سائل الإع�ل�ام .واللجنة الإداري ��ة املكونة م��ن �أع�ضاء كلية الآداب
والعلوم مُناط بها تنفيذ اللوائح والنظم اجلامعية .وكان الغر�ض من
عمليات البحث يف احل�سابات الإلكرتونية للعمداء املقيمني هو الك�شف
ع��ن م�صدر ت�سريب املعلومات لكن مل يُعاقب �أح��د على ذل��ك .وقد
�أعلنت جامعة هارفارد يف �أغ�سط�س�-آب املا�ضي �أنها ت�شتبه يف �أن حوايل
ن�صف عدد الطالب يف �أحد �صفوفها الدرا�سية الكبرية مار�سوا الغ�ش
يف االمتحانات النهائية التي ي�ؤدونها يف املنازل يف ربيع عام .2012
وان�صب االتهام يف �أن الطالب امل�شتبه فيهم �إما يكونون قد تعاونوا مع
بع�ضهم البع�ض يف حل االمتحانات يف انتهاك للتعليمات ،و�إم��ا �أنهم
مار�سوا غ�شاً �صريحا ب�سرقتهم الأجوبة على الأ�سئلة.

 900خنزير نافق يف نهر
ق��ال��ت ال�سلطات يف �شنغهاي ال�صينية �إن �ه��ا ع�ث�رت ب�ع��د ظ�ه��ر �أم�س
الأول على �أكرث من  900خنزير نافق يف نهر هوانغبو الذي يعترب
م�صدراً ملياه ال�شفة يف املدينة .ونقلت وكالة �أن�ب��اء ال�صني اجلديدة
(�شينخوا) عن م�صلحة املياه باملدينة� ،أنه مت ر�صد �أج�سام عائمة على
�سطح املياه يف ق�سم �سونغجيانغ من نهر هوانغبو م�صدر مياه ال�شرب
ل�سكان �شنغهاي .و�أ�ضافت �أنه مت انت�شال �أكرث من  900خنزير نافق
من املياه ،و�أنها م�ستمرة بالبحث عن خنازير �أخرى قد تكون ال تزال
يف النهر من �أج��ل تفادي تل ّوث املياه و�أك��دت امل�صلحة �أنها الفحو�ص
الأولية �أظهرت �أن اخلنازير النافقة مل ت�ؤثر على نوعية املياه �إ ّال �أنها
�ستجري فحو�صاً �إ�ضافية على مياه النهر للت�أ ّكد من �أن املياه مل تتل ّوث
وجتري اللجنة الزراعية يف �شنغهاي حتلي ً
ال على اخلنازير ملعرفة �سبب
نفوقها واحتمال وجود وباء ما �ضربها.

ن� ��وك � �ي� ��ا ت � �ت � �خ� ��وف م��ن
ه ��ات ��ف م��اي �ك��رو� �س��وف��ت
ك���ش�ف��ت ��ش��رك��ة ن��وك�ي��ا الفنلندية
ع��ن خم��اوف�ه��ا م��ن �إط�ل�اق �شركة
مايكرو�سوفت الأم�يرك�ي��ة قريبا
هاتفا ذكيا �ضمن �سل�سلة �أجهزة
��س�يرف����س ل�ي�ك��ون خ �ط��وة جديدة
ل�ه��ا �إىل ج��ان��ب �إن �ت��اج احلوا�سيب
اللوحية.
و�أو��ض�ح��ت ال�شركة الفنلندية يف
ت�ق��ري��ره��ا ال���س�ن��وي ال ��ذي رفعته
ق� �ب ��ل ي� ��وم �ي�ن ل �ل �ج �ن��ة الأوراق
املالية والبور�صات الأمريكية �أن
مايكرو�سوفت قد تتجه ب�سيا�ستها
�إىل �صنع هاتف ذكي ،الأم��ر الذي
�سيمثل �ضررا بالن�سبة لنوكيا.
و�أ�شارت �إىل �أن �أب��رز خماوفها هو
�أن ت��زي��د م��اي�ك��رو��س��وف��ت يف حال
�أطلقت هاتف من �إنتاجها بنظام
وي �ن��دوز ف��ون ت��رك�ي��زه��ا ع�ل��ى دعم
ه��ات�ف�ه��ا اخل ��ا� ��ص م �ق��اب��ل خف�ض
ال ��دع ��م ال � ��ذي ت �ق��دم��ه لهواتف
ال�شركات الأخ ��رى العاملة بذات
النظام.
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دع � � ��وة حل� �م ��اي ��ة ك �ن��وز
م � �� � �ص� ��ر ال� �ت���اري� �خ� �ي���ة

ال�ضغط النف�سي
لن يت�سلل �إىل ب�شرتي

دع��ا وزي ��ر م���ص��ري ��س��اب��ق الرئي�س
حم �م��د م��ر� �س��ي الت� �خ ��اذ خطوات
ف ��وري ��ة ل�ل���س�ي�ط��رة ع �ل��ى م�شاريع
التنمية يف امل��واق��ع الأث��ري��ة واحلد
م��ن ال �ن �ه��ب غ�ي�ر امل �� �ش��روع للكنوز
ال�ت��اري�خ�ي��ة يف م���ص��ر .وق ��ال زاهي
حوا�س وزير الدولة امل�صري ال�سابق
ل�ش�ؤون الآثار يف مقابلة مع �صحيفة
�صندي اك�سربي�س ام�س �إن �آثارنا
الثمينة يف خطر حقيقي و�أخ�شى
ح �ق �اً ع�ل��ى ت ��راث م���ص��ر التاريخي
ال �غ �ن ��ي ،ج � ��راء جت ��اه ��ل احلكومة
للأخطار التي تتعر�ض لها ،واحجام
وزرائها عن اث��ارة هذه الق�ضية مع
الرئي�س مر�سي لأن�ه��م ال يريدون
اث � ��ارة ��ض�ج��ة  .وا�� �ض ��اف �أن وزراء
احلكومة امل�صرية يريدون احلفاظ
على منا�صبهم اجلديدة ويخافون
م��ن االن�ت�ق��اد ،واج ��ازوا ب�ن��اء مقربة
جديدة يف موقع ده�شور فوق اجل�سر
ال��ذي يربط اثنني م��ن الإهرامات
ال �ت��اري �خ �ي��ة ..وه ��ذا االج � ��راء غري
ق��ان��وين مت��ام�اً  .وا��ش��ار ح��وا���س �إىل
�أن الأم � � ��وال امل�خ���ص���ص��ة مل�شاريع
التنقيب عن الآث��ار واحل�ف��اظ على
ال�ك�ن��وز ال�ت��اري�خ�ي��ة ج��رى حتويلها
خللق  7000وظيفة للنا�س الذين
ال ميار�سون �أي عمل ،كما مت �إلغاء
م�شروع يف العا�صمة القاهرة كلفته
 100م �ل �ي��ون ج�ن�ي��ه ا�سرتليني
لرتميم  30موقعاً اثرياً ،مبا فيها
م���س�ج��د احل�ك�ي��م وجم �م��ع النا�صر
حممد بن قالوون.

امل�ؤ�شرات الأوىل لل�ضغط النف�سي معروفة :ت�سارع نب�ضات
القلب� ،شحوب الب�شرة ،ن�شاط الغدد العرقية .لكن ما
ال يعرفه كرث هو �أن ت��وازن الب�شرة ي�ضطرب �أي�ض ًا على
املدى الطويل لأن ال�ضغط النف�سي يو ّلد �سل�سلة من ردود الفعل
البيولوجية التي ت�شمل جميع �أنحاء اجل�سم ،من بينها الب�شرة.
وف��ق ال��درا��س��ات ،يبدو �أن م�شكلة حب
ال���ش�ب��اب ت �ط��اول  25%م��ن الن�ساء
ح� ��ول ال� �ع ��امل ف� ��وق ع �م��ر اخلام�سة
وال �ع �� �ش��ري��ن �إمن � ��ا ب �� �ش �ك��ل متفاوت.
يف ب �ع ����ض احل� � � ��االت ،ت� �ك ��ون امل�شكلة
ه��رم��ون �ي��ة .ل ��ذا ي�ج��ب ال�ت�خ�ل����ص من
العوامل التي تزيد الو�ضع �سوءاً مثل
املاكياج ال�سيئ النوعية وبع�ض الأدوية
والعالجات الهرمونية .لكن يف �أغلب
الأح �ي��ان ،تنجم احل��ال��ة ع��ن ال�ضغط
النف�سي.
بالإ�ضافة �إىل العالج املو�ضعي ،ي�صف
الأط �ب��اء م �� �ض��ادات ح�ي��وي��ة .بالتايل،
ي �ج��ب م ��راج� �ع ��ة ال � �ع � ��ادات اليومية
ل�ت�ج�ن��ب الأخ� �ط ��اء امل�ح�ت�م�ل��ة :ينبغي
ت �ف��ادي ال �ف��رك والأق �ن �ع��ة الع�شوائية
وجل�سات التنظيف التي تك�شط اجللد
وجتفف الب�شرة .يف املقابل ،من املفيد
ا�ستعمال كرمي مرطب �صباحاً وم�سا ًء
والتخلي عن املنتجات التي تدخل يف
فئة (الكوميدوغينيك) (مثل بودرة
ال��وج��ه) .م��ن الأف���ض��ل �أي���ض�اً اختيار
م�ستح�ضرات التجميل ال�ت��ي تكافح
ظهور احلبوب عند الرا�شدين ولي�س
املراهقني� .إذا كانت الب�شرة ح�سا�سة،
يجب ا�ستعمال منتجات ّ
ملطفة طبعاً.
ا�شتداد حرارة الب�شرة
االح�م��رار وال�شعور باحلر من �ضمن
�أب ��رز م ��ؤ� �ش��رات ال�ضغط النف�سي .ال
داعي للذعر �إذا كانت العوار�ض عابرة
لأن اخ�ت�لال ت ��وازن احل��اج��ز اجللدي
ال��ذي يحمي الب�شرة يكون موقتاً ،ما
ي� ��ؤدي �إىل ج�ف��اف الب�شرة والتهابها

وتو�سع الأوعية ال�شعرية امل�س�ؤولة عن
ّ
االحمرار.
ملعاجلة امل�شكلة ،ينبغي جتنب جميع
ال �ع��وام��ل ال �ت��ي ت �� �س��يء �إىل الب�شرة
م �ث��ل ال �ف��رك وال�ت�ق���ش�ير وال�صابون
وال �ك��رمي��ات ال �ت��ي حت �ت��وي ع�ل��ى مواد
كحولية� .إىل جانب الكرمي املرطب،
ي �ج��ب ا��س�ت�ع�م��ال م�ستح�ضر ّ
ملطف
يحتوي على مياه حرارية.
�إذا ا�ستمر االح �م��رار ،يجب اخل�ضوع
ل�ع�لاج ط��وي��ل الأم ��د لأن امل�شكلة قد
تتعلق مبر�ض جلدي� .إذا كانت الأوعية
ال�شعرية ح�سا�سة ،قد ترتافق احلالة
مع احلكّة وظهور حبوب �صغرية .من
الأف�ضل ا�ست�شارة اخت�صا�صي اجللد يف
هذه احلالة.
احلكّة يف فروة الر�أ�س
ب�شرة فروة الر�أ�س هي ركيزة العواطف
وتقلبات امل��زاج .ي�شتكي كرث من حكة
م��زع�ج��ة يف ف ��روة ال ��ر�أ� ��س لأن ب�شرة
الر�أ�س تكون ح�سا�سة ج��داً وتعطي رد
فعل لأب�سط الأ�سباب .نتيج ًة لذلك،
قد ي�صبح ال�شعر تالفاً وباهتاً وي�صعب
مت�شيطه .ملعاجلة هذه امل�شكلة ،جتنبي
ال���ش��ام�ب��و ال �ق��وي وغ���س��ل ال���ش�ع��ر بني
ث�ل�اث و� �س �ب��ع م� ��رات يف الأ� �س �ب��وع مع
�أخ� ��ذ �أرب� �ع ��ة حت ��ذي ��رات يف االعتبار:
غ�سل ال�شعر م��رة بال�شامبو عند كل
ا�ستحمام ،وا�ستعمال مياه فاترة ،وعدم
املبالغة يف كمية ال�شامبو امل�ستعملة،
ف���ض� ً
لا ع��ن االم �ت �ن��اع ع��ن ف��رك فروة
الر�أ�س بخ�شونة .يف حال �صبغ ال�شعر،
يجب �أن ت�شرح املر�أة مل�صفف ال�شعر �أن

الطماطم  ...لب�شرة ن�ضرة
�إذا غ�صت عميقاً يف جمال الرتكيبات املقاومة لل�شيخوخة وتلك
ب�شرتك ،تدركني �أن الفوائد التي متنحنا �إياها
التي حتمي
ِ
ب�شرتك �أكرث ا�شراقاً ون�ضارة.
الطماطم جتعل
ِ
تعود �أ�صول هذه اخل�ضار احلمراء التي ت�سمى ‘فاكهة احلب’
�إىل �أمريكا اجلنوبية ،وهي اليوم نوع الأطعمة الأكرث ا�ستهالكاً
ح��ول العامل بعد البطاطا .ما �إن يبد�أ مو�سمها حتى ين�صح
اخت�صا�صيو التغذية بتناولها وا�ستعمالها لإعداد جميع �أنواع
ال�صل�صات.
ال يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أنها تدر البول فح�سب ،بل �أي�ضاً
�إىل واق ��ع �أن ق�شرتها احل �م��راء ول�ب�ه��ا ي�شتمالن ع�ل��ى كمية
كبرية جداً من الفيتامني  ،cواملعادن (البوتا�سيوم ،املغنيزيوم،
الفو�سفور وغريها) والعنا�صر الغذائية ال�ضرورية للج�سم،
والليكوبني والبيتا ك��اروت�ين ف�ض ً
ال ع��ن املركبات ال�ضرورية
ملكافحة �شيخوخة الب�شرة.
لذا مييل االخت�صا�صيون يف جمال ابتكار م�ستح�ضرات التجميل
�إىل ا�ستعمالها �أكرث ف�أكرث يف الرتكيبات التي يعدونها .وكي
ت�ستفيد ب�شرتنا �أي���ض�اً م��ن ذل��ك ،مت و��ض��ع ه��ذه العنا�صر يف
م�ستح�ضرات للعناية بالب�شرة خم�ص�صة ملنح الب�شرة الن�ضارة
والإ��ش��راق ،يف م�ستح�ضرات مقاومة لل�شيخوخة �أو يف حبوب
للحماية من �أ�شعة ال�شم�س.

ومتنحك امل�ستح�ضرات التي ت�شتمل يف تركيبتها
ِ
ب�شكل �أ��س��ا��س��ي ع�ل��ى ال�ط�م��اط��م ال �ط��اق��ة ،حتمي
ب�شرتك ،وتخفف من مظاهر التقدم يف ال�سن...
ِ
وب�ف���ض��ل ث�ن��ائ��ي ال�ب�ي�ت��ا ك��اروت�ي�ن والليكوبني،
متنحك هذه امل�ستح�ضرات �شعوراً بالراحة
يتجلى منذ اال�ستعمال الأول .وهذه
املركبات عبارة عن ملونات طبيعية
ت �ع �ط��ي ب �ع ����ض �أن� � � � ��واع الفاكهة
واخل���ض��ار ،كالطماطم �أو اجلزر،
لونه املميز.
و�إذا و�ضعت امل�ستح�ضرات على الب�شرة
بكمية �صغرية على �شكل ك��رمي ،حتفز �إفراز
امليالنني ،امل��ادة التي متنح اجل�سم ال�سمرة .وبهذا
�ستالحظني تغرياً يف لون �سحنتك .و�إليك فائدة �أخرى
للبيتا ك��اروت�ين :ق��درت��ه على احل�م��اي��ة ال�ت��ي حت��د من
ث�أثري االعتداءات اخلارجية .ومبا �أنه م�ضاد للأك�سدة،
يكافح �شيخوخة اخلاليا املبكرة ويخفف من ال�ضغط
النف�سي امل�ؤك�سد ،ذل��ك مب�ساعدة من ال�سيلينيوم
�أي���ض�اً ،عن�صر غ��ذائ��ي ��ض��روري م��وج��ود يف
الطماطم.

ف� ��روة ر�أ�سها
ح � � �� � � �س� � ��ا� � � �س� � ��ة
وحتتاج �إىل العناية
والنعومة� .إذا ترافقت
احل ��ال ��ة م ��ع ت�ساقط
ال�شعر ،ميكن ا�ستعمال
م �ك � ّم��ل غ��ذائ��ي مك ّون
م��ن عن�صر الألغينات
لتعزيز ��س�لام��ة �ألياف
ال�شعر.
البقع اجللدية
• التهاب اجللد الدهني:
ي� �ظ� �ه ��ر ه � � ��ذا االل� �ت� �ه ��اب
ال�شائع وال�ن��اج��م ع��ن نوع
من الفطريات على جانبي
الأن��ف واخلدين وحتت
احل� ��اج � �ب�ي��ن وح� �ت ��ى
ع �ل��ى ف� ��روة ال ��ر�أ� ��س.
ت �� �ش �م��ل ال � �ع ��وار� ��ض
ب �ق �ع �اً ح �م��راء وح �ك��ة م��زع �ج��ة .ال بد
من عالج مو�ضعي حلل امل�شكلة ،وهو
عبارة عن م�ضاد للفطريات للحد من
تكاثر اخل�م�يرة ،بالإ�ضافة �إىل عالج
م�ضاد لاللتهاب .خالل النوبات ،يجب
ا�ستعمال ك��رمي م�صنوع م��ن الأدوي ��ة
الق�شرية ف�ض ً
ال عن اتباع عادات يومية
لتنظيف الب�شرة وترطيبها للحد من
ظهور البقع واحلبوب.
• ال�ت�ه��اب اجل �ل��د ح��ول ال �ف��م :تظهر
ب�ق��ع ح �م��راء م�غ�ط��اة ب�ح�ب��وب �صغرية
تتق�شر ت��دري �ج �اً .ت�ق��ع ح��ول ال �ف��م �أو
حت��ت الأن ��ف .ح��ل ه��ذه امل�شكلة معقد
بع�ض ال�شيء لأنها ترتبط بال�ضغط

ع � � � � � ��ادل �إم� � � � � � � � ��ام :ال
�أخ� � � � � � ��اف ال� �ب� �ل� �ط� �ج ��ة
النف�سي عند الرا�شدين ومن الأف�ضل
ا��س�ت���ش��ارة اخت�صا�صي اجل�ل��د يف هذه
احل� ��ال� ��ة .ي �� �ش �م��ل ال � �ع �ل�اج م�ضادات
ح �ي��وي��ة وم �� �س �ت �ح �� �ض��راً ي �ح �ت��وي على
الكورتيزون.
• القروح� :إنها مناطق جافة وحمراء
وم��زع�ج��ة وق��د ت�سبب احل � ّك��ة .ميكن
�أن تظهر يف �أي مكان (على اخلدين
وح ��ول ال �ف��م� ،أو حتى على الذراعني
والب�شرة اجل��اف��ة) .ال بد من ترطيب
ال �ب �� �ش��رة م��رت�ين ي��وم �ي �اً ع �ل��ى الأق� ��ل،
ال ��س�ي�م��ا م�ن�ط�ق��ة ال ��وج ��ه ،ويف فرتة
امل���س��اء ق�ب��ل ال �ن��وم .نن�صح با�ستعمال
م �� �س �ت �ح �� �ض��رات غ �ن �ي��ة ب ��الأح �م ��ا� ��ض
الدهنية والغلي�سريين.

�أع��رب الفنان امل�صري ع��ادل �إمام
عن ا�ستغرابه من �شائعات ،تقول
ان��ه ي�ستعني ب�ح��را��س��ة �شخ�صية،
حلمايته �أث �ن��اء ت�صوير م�شاهده
يف م�سل�سل العراف  ،ال��ذي يجري
ت�صويره حالياً.
و�� �ص ��رح ال ��زع �ي ��م مل �ج �ل��ة �سيدتي
قائ ً
ال :طبعا كل هذا الكالم كذب،
�أن��ا ال �أخ��اف م��ن البلطجة �أو من
�أي �شيء �آخ��ر� ،أن��ا ال �أخ��اف �سوى
اهلل ��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل وم ��ن كتب
عليه �شيء �سرياه حتى لو ا�ستعان
مبليون بودي جارد ليحر�سوه .
و�أ� �ض��اف �أن ��ه ي�ع��ر���ض عليه كثرياً
�أن ي�ستعني بحرا�سة �شخ�صية له
من �شركات احلرا�سة ،لكنه دائما
ي��رف ����ض ،و�أن� �ه ��ى ال��زع �ي��م كالمه
قائ ً
ال :الأعمار بيد اهلل.

ذخائر للوي�س ال�ساد�س ع�شر يف مزاد
ت�ب��اع ذخ��ائ��ر حت��وي قطعة ق�م��ا���ش م��ن ال�ك�ت��ان م�ضرجة ب��دم��اء لوي�س
ال�ساد�س ع�شر وحمفوظة داخل نع�ش �صغري من خ�شب االبنو�س املنحوت،
يف ال�ث��ال��ث م��ن ني�سان-ابريل املقبل �ضمن م��زاد يف �صالة اوت�ي��ل دروو
للمزادات يف باري�س .وتقدر قيمة هذه القطعة بني اربعة االف و�ستة االف
يورو ،بح�سب دار كوتو بيغاري للمبيعات التي تنظم هذا البيع للتذكارات
التاريخية .وه��ذه الذخائر مرفقة مبخطوطة باحلرب على ورق��ة كتب
عليها دم غال للوي�س ال�ساد�س ع�شر 21 ،كانون الثاين-يناير .1793
مقدم من الكولونيل جوبري �سنة  . 1829وبعد ايداعه ال�سجن يف العام
 ،1792حوكم امللك لوي�س ال�ساد�س ع�شر و�صدر حكم عليه باالعدام ثم
قتل بقطع را�سه باملق�صلة يف  21كانون الثاين-يناير  1793يف �ساحة
ال�ث��ورة (ال�ت��ي ا�صبح ا�سمها �ساحة ال�ك��ون�ك��ورد) .وق��ال اخلبري يف البيع
�سرييل بوليه ردا على �س�ؤال لفران�س بر�س بعد اعدامه ،تدافع النا�س
للح�صول على ممتلكات امللك امل�خ�ل��وع� .شعره ال��ذي ق�صه اجل�ل�اد ،مت
جمعه وبيعه كما ت�شري بع�ض الوثائق اىل ان املواطنني غم�سوا رماحهم
وحمارمهم يف دماء لوي�س ال�ساد�س ع�شر .ويبلغ طول قطعة القما�ش 20
�سم بعر�ض � 16سم.
كما يحوي النع�ش ال�صغري البالغ ارتفاعه � 9سم وبطول � 13سم اي�ضا
جيبا �صغريا مليئا بالرمل ،مت التقاطها على االرج��ح من االر���ض عند
ا�سفل املق�صلة يوم قطع را�س امللك وفق اخلبري .واقر بوليه بان ال دليل
قاطعا على ان�ه��ا دم��اء لوي�س ال�ساد�س ع�شر ح�ق��ا .ل��ذل��ك يجب اجراء
فحو�ص للحم�ض النووي  .كما �سيتمكن حمبو لوي�س ال�ساد�س ع�شر من
�شراء رباط حذائه الف�ضي الذي حافظ عليه جان باتي�ست كلريي خادم
امللك يف ال�سجن .وتقدر قيمته بني  3االف وخم�سة االف يورو.
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موظفو �شركة �أبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي
ي�شاركون يف فعاليات مهرجان ق�صر احل�صن
•• ابو ظبى  -الفجر

�شارك موظفو �شركة �أبوظبي خلدمات ال�صرف ال�صحي �أم�س ،يف فعاليات
مهرجان ق�صر احل�صن الذي �أقيم يف العا�صمة �أبوظبي ،احتفاء بذكرى مرور
�أكرث من  250عاماً على �إن�شاء ق�صر احل�صن.
كما �شارك املوظفون فرق الفنون ال�شعبية يف الرق�صة الوطنية “العيالة “
والأهازيج واللوحات الوطنية الرتاثية التي نظمت يف �ساحة ق�صر احل�صن،
والتي تغنت ب�أجماد �آل نهيان والآب��اء والأج��داد ،ودوره��م يف حتقيق منجزات
الوطن وكيف كان ق�صر احل�صن منطلقاً لهذه االجنازات الكبرية.
وت�أتي م�شاركة املوظفني يف هذه التظاهرة الوطنية املهمة بهدف التفاعل مع
الفعاليات املجتمعية ون�شر روح الوعي وامل�شاركة لدى املوظفني و�إحياء للتاريخ
العريق لق�صر احل�صن الذي ي�شكل �أيقونة �إماراتية تاريخية مكنت حكام �آل
نهيان على مر ال�سنني املا�ضية من تر�سيخ مكانة �أبوظبي على م�ستوى املنطقة.
واطلع املوظفون على جمموعة مميزة من اللوحات الرتاثية التي ج�سدت
فعاليات مهرجان ق�صر احل�صن التي انطلقت مبنا�سبة االحتفال مبرور
 250عاماً على ان�شاء ق�صر احل�صن ،و�أب��رزت معامل �أبوظبي القدمية،
يتو�سطها ق�صر احل�صن �أق��دم �صرح تاريخي يف �أبوظبي .كمااطلع موظفو
ال�شركة يف ال�ساحة املمتدة حول الق�صر على خمتلف الأن�شطة والفعاليات التي
نظمت لتحكي �أمناط وطبيعة حياة �أهل املنطقة قدمياً يف خمتلف جوانبها
البحرية بعر�ض �أن�شطة ال�صيد و�صنع ال�سفن والغو�ص والبحث عن الل�ؤل�ؤ
و�أي�ضاً البيئة ال�صحراوية ويف الواحات واالحتفاالت االجتماعية على الطراز
الأ�صيل .وزار املوظفون �أي�ضاً ال�سوق الرتاثي القدمي الذي �صنعت حماله من
ال�سعف واطلعوا على دائرة ال�شرطة التي اتخذت ال�شكل القدمي نف�سه الذي
كانت عليه يف فرتة اخلم�سينات وتعرفوا �إىل املهن القدمية التي مار�سها الآباء
والأجداد يف تلك البيئات ،على مدى مراحل تاريخية خمتلفة.
و�شملت جولة املوظفني �أي�ضا زيارة معر�ض ق�صر احل�صن الذي يتناول �أهمية
احل�صن التاريخية واالجتماعية وال�سيا�سية يف املنطقة ،ويقدم يف �أق�سامه
املختلفة ملحات عن امل�سرية التاريخية للح�صن منذ �إن�شائه قبل �أك�ثر من
� 250سنة ،مرورا باحلقبات الزمنية التي توالت على تطويره ،و�أهم الأحداث
التي مرت عليه ،وتاريخ �آل نهيان منذ تلك الفرتة حتى اليوم.

مبادرة جديدة يف ال�سيا�سات العامة

جامعة االمارات تن�شئ �أول مركز لل�سيا�سة العامة والقيادة بالدولة

•• العني  -الفجر

�أن� ��� �ش� ��أت ج��ام �ع��ة االم� � � ��ارات اول مركز
ل�ل���س�ي��ا��س��ة ال �ع��ام��ة وال �ق �ي��ادة لأول مرة
وذل��ك ب�ن��اءا على ق��رار جمل�س اجلامعة
يف اجتماعه االخري برئا�سة معايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزي��ر التعليم
ال �ع��ايل وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي وي ��أت ��ي ان�شاء
امل ��رك ��ز اجل ��دي ��د ب��ال �ت��واف��ق م ��ع خطوط
ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية الرامية اىل ان
تكون دولة االم��ارات العربية املتحدة من
اف���ض��ل ال�ب�ل��دان يف ال �ع��امل ب�ح�ل��ول العام
 2021وم��ن مهامه اال�سا�سية ايجاد
�شراكات م�ستدمية مع خمتلف م�ؤ�س�سات
القطاع العام لتقدمي الدعم املتخ�ص�ص يف
جماالت القيادة وو�ضع وت�صميم ال�سيا�سة
وتقيميها وتنفيذها.
ك �م��ا ي �ه��دف امل ��رك ��ز اىل ت �ق��دمي اف�ضل
اخلدمات واال�ساليب املبتكرة للتعامل مع
التحديات املختلفة التي تواجه جمتمع

االمارات ف�ضال ان يكون �شريكا رئي�سيا يف
التميز واالبداع يف جمال ال�سيا�سة العامة
واحلكومة والقيادة.
و�صرح �سعادة الدكتور علي را�شد النعيمي
م��دي��ر اجلامعة ب�ه��ذه املنا�سبة ان ان�شاء
امل��رك��ز ي �ج��يء ط�ب�ق��ا ل�ت��وج�ي�ه��ات معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان الذي
ي�ح��ر���ص ع�ل��ى ت �ق��دمي اف���ض��ل اخلدمات
م��ن خ�لال امل��راك��ز العلمية والبحثية يف
اجل��ام �ع��ة وق� ��ال “ان ان �� �ش��اء ه ��ذا املركز
يت�ضمن اربعة اهداف رئي�سية اولها اجراء
البحوث العلمية املتخ�ص�صة يف اجلوانب
املتعددة لل�سيا�سة العامة والقيادة وثانيا
ب � ��الأداء ال �ن��اج��ح مب��ا ل��دي�ه��ا م��ن خربات
ت��أ��س�ي����س ب �ن��ك ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ث��م بالقيام االم ��ارات مدير ال�ش�ؤون االكادميية ب�أن بها اجلامعة.
ب��ال�ت��دري��ب مل��ن يعملون بحقل ال�سيا�سة ه��ذا امل��رك��ز مي�ث��ل ت��وج�ه��ا يق�ضي بو�ضع م��ن ناحية اخ��رى اف��اد اال��س�ت��اذ الدكتور وق��درات علمية وال��ذي �سيتم اجن��ازه من
العامة واعداد برامج التطوير املهني اىل جامعة االمارات يف مقدمة م�سرية االمة حم �م��د ال �ب �ي �ي �ل��ي ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة العلوم خالل الوفرة يف املوارد املتعددة مل�ؤ�س�سات
ج��ان��ب تعزيز رواب ��ط ال�ت�ع��اون املثمر مع ن�ح��و ال�ت�ط��ور واالزده � ��ار ك�م��ا ي �ع��زز من االن�سانية واالجتماعية ب�أن الكلية تعلب اجلامعة وان الكلية لها ال�ق��درة الكاملة
املجتمع وا�صحاب امللحة املعنني.
اجلهود الوطنية الرامية الهادفة ملعاجلة دورا رائ � ��دا يف ت�ف�ه��م وت���ص�م�ي��م برامج على التعاون مع جممل عمليات ال�سيا�سة
من جانبه عقب اال�ستاذ الدكتور حممد ق�ضايا ال�سيا�سات املجتمعية م��ن واقع مركز اجلامعة لل�سيا�سة العامة والقيادة ال�ع��ام�ل��ة م��ن ن��اح�ي��ة م�ن�ه�ج�ي��ة امل�ستوى
ي��و� �س��ف ب �ن��ي ي��ا���س ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة اخل�ب�رات والأب �ح��اث العلمية التي تزخر وال�ك�ل�ي��ة ال�ت��ي ينطلق منها امل��رك��ز تقوم النظري والعملي.

بلدية مدينة العني تغري �أ�سماء �شارعني رئي�سني باملدينة
�إقامة العيـن تنظم ندوة
عن �سرطان عنق الرحم
•• العني  -الفجر

نظمت �إدارة الإقامة و�ش�ؤون الأجانب  -العني بالتعاون مع ق�سم اخلدمات
الطبية حما�ضرة �صحية ح��ول حقائق ع��ن �سرطان عنق ال��رح��م �ضمن
احلملة التي تنفذها هيئة ال�صحة يف �أبوظبي حتت �شعار (ال�صحة �أمان
والفح�ص اطمئنان) بح�ضور عدد من موظفات الإدارة.
وقدمت الدكتورة بان نبهان ،اخ�صائية �أمرا�ض الن�ساء ،خالل الندوة التي
عقدت يف مقر �إدارة الإق��ام��ة و��ش��ؤون الأج��ان��ب  -ال�ع�ين� ،شرحاً مف�ص ً
ال
حول مر�ض �سرطان عنق الرحم ت�ضمن �أ�سبابه و�أعرا�ضه ،وطرق انت�شار
املر�ض والوقاية منه �إىل جانب توزيع برو�شورات توعية حول هذا املر�ض
على احل�ضور ويف نهاية املحا�ضرة مت الت�أكيد على حر�ص ق�سم اخلدمات
الطبية على ن�شر التوعية ال�صحية يف كافة املبادرات وذلك �ضمن منظومة
العمل ال�صحية يف التوعية مبخاطر الأمرا�ض و�ضرورة الوقاية منه.

•• العني  -الفجر

ب��د�أت بلدية مدينة العني بتغيري �أ�سماء �شوارع رئي�سة
باملدينة  ،وذل��ك ب�ن��ا ًء على توجيهات �أ��ص��درت�ه��ا جلنة
�أبوظبي للأ�سماء اجلغرافية ب�إمارة �أبوظبي لتتوافق
مع �ضوابط الت�سمية املفرو�ضة الختيار �أ�سماء ال�شوارع
 ،حيث مت تغيري ا�سم �شارع العني �إىل �شارع ح�صة بنت
حممد و �شارع النخيل �إىل �شارع حمودة بن علي .
وق��ال��ت امل�ه�ن��د��س��ة �شيخة �أح �م��د ال�ك�ع�ب��ي رئ�ي����س ق�سم
ال�سيا�سات والأن�ظ�م��ة بقطاع تخطيط امل��دن وامل�ساحة
ببلدية مدينة العني  ،يعترب �شارع ح�صة بنت حممد
(��ش��ارع العني �سابقاً ) م��ن ال���ش��وارع الرئي�سة والهامة
باملدينة � ،إذ ميتد لأكرث  6كيلومرتات تقريباً ويخرتق
منطقة و�سط املدينة التجاري من ال�شمال �إىل اجلنوب
و�صو ًال �إىل املنطقة ال�صناعية .
ويربط هذا ال�شارع العديد من الأن�شطة التجارية املهمة
يف العني كامل�صارف والأ�سواق مع �أ�شهر املعامل الرتاثية
للمدينة كواحة العني ومتحف ق�صر العني بالإ�ضافة
�إىل املرافق اخلدمية كم�ست�شفى الواحة و�شركة ات�صاالت
و�إ�ستاد خليفة بن زايد الريا�ضي  ،وي�ستمر جنوباً لتطل

عليه معار�ض و وكاالت ال�سيارات يف املنطقة ال�صناعية ،
كما تعترب التقاطعات الواقعة على هذا ال�شارع احليوي
من �أكرث تقاطعات و�سط املدينة �شهرة كتقاطع املندو�س
والتخطيط وال�ساعة ونفق ال�صناعية .
وح��ول ��ش��ارع ح�م��ودة ب��ن علي (��ش��ارع النخيل �سابقاً)
�أ�ضافت الكعبي  ،يعترب هذا ال�شارع من ال�شوارع الرئي�سة
الهامة  ،بالرغم من ق�صر طوله حيث يبلغ ما يقارب
الكيلومرتين �إذ يربط بني �شارع البلدية غرباً و�شارع
حممد ب��ن خليفة �شرقاً  ،و يقع �ضمن منطقة غنية
يفوح منها عبق التاريخ والرتاث وتقع على جانبيه واحة
القطارة وواح��ة اجليمي بالإ�ضافة �إىل �سوق القطارة
ال�شعبي الذي �أفتتح م�ؤخراً  ،كما وي�ضم مواقع �أثرية
مهمة منها مركز القطارة للفنون و الوحدات ال�سكنية
وامل�ساجد والقالع القدمية.
كما وعملت بلدية مدينة العني ف��ور �صدور توجيهات
تغيري م�سميات ال�شوارع على �إجراء وتنفيذ التعديالت
ال�لازم��ة ،وذل��ك م��ن خ�لال �إدراج �أ�سماء ه��ذه ال�شوارع
ب�شكل ر��س�م��ي يف ق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات و�أن�ظ�م��ة املعلومات
اجلغرافية بقطاع تخطيط املدن وامل�ساحة  ،فيما ويجري
العمل حالياً على ا�ستبدال لوحات �أ�سماء ال�شوارع من

قبل متخ�ص�صني يف جمال اللوحات الإر�شادية ولوحات
�أ��س�م��اء ال���ش��وارع وحت��ت �إ� �ش��راف قطاع البنية التحتية
و�أ�صول البلدية .ومن جانب �آخ��ر ذك��رت الكعبي  ،ب�أن
لهذه امل�سميات دالالت مميزة لدى �سكان و�أهايل مدينة

العني حيث تعك�س مدى التقدير والعرفان لهذه الرموز
وال�شخ�صيات التي كان لها كبري الأثر يف تاريخ وح�ضارة
املدينة .وال��ذي��ن م��ن ال��واج��ب علينا تثبيتهم يف ذاكرة
املدن تثميناً جلهودهم.
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و�صفات طبيعية حتارب الفريو�سات
�ضعف ال تظهر �إال عندما ّ
ّ
يحل ف�صل الربد� ،صحيح �أن الأمرا�ض املو�سمية الرائجة ال حتمل يف
لكل منا نقاط
ٍ
طياتها خطر ًا �أو موت ًا� ،إال �أن اخلرباء يركزون على �ضرورة دعم نظام املناعة يف �أج�سامنا ملحاربة الفريو�سات التي
تكرث يف ف�صل ال�شتاء .يف ما يلي ن�صائح ملكافحة الأمرا�ض املو�سمية.
ال ب ّد من �أن يح�صل اجل�سم على كفايته من الفيتامينات
وامل�ع��ادن والعنا�صر املغذية الأ�سا�سية ،يف ه��ذا ال�صدد
ُتعترب فيتامينات (��س��ي)( ،دي)�( ،إي) و(ب��ي) والبيتا
ك��اروت�ي�ن وال��زن��ك وامل��اغ �ن��زي��وم �أب� ��رز ع�ن��ا��ص��ر اجلهاز
الدفاعي امل�س�ؤول عن حماربة الأم��را���ض� .إال �أن هذه
الفيتامينات ال تتوافر يف املكمالت الغذائية فح�سب بل
على موائدنا �أي�ضاً.
مي�ت��از الع�سل وال�ن�ب��ات��ات ب��ال�ق��درة على دع��م مناعتنا.
ي�صف الأط �ب��اء العكرب (خليط م��ن ال�شمع واللقاح)
كم�ضاد ح�ي��وي طبيعي ف�ع��ال ينتجه النحل لتطهري
خليته ،وميكن تناوله على هيئة كب�سوالت (�إلو�سان
ب��روب��ول�ي����س) .ع �ل�او ًة ع�ل��ى ذل ��ك ،ي���ض� ّم ال �ه�لام الذي
ّ
ملكتهن ،معادن وعنا�صر
تفرزه عامالت النحل لتغذية
��ض��روري��ة وفيتامينات ت�ق�وّي وت�ي�رة التنف�س .ين�صح
الأط �ب��اء بو�ضع م�ق��دار حبة ب��ازالء م��ن العكرب يومياً
حتت الل�سان وتركها تذوب وذلك ملدة ع�شرين يوماً.
كذلك برهنت زه��رة الإخنا�سيا فعاليتها وتناغمها مع
عد ٍد من املكمالت الغذائية .لذلك يُن�صح ب�إ�ضافة 20
ق�ط��رة م��ن م�ستخرج النبتة ال�ط��ازج��ة �إىل � �ش��راب ما
وتناوله ثالث م��رات يومياً كعالج وقائي ط��وال ف�صل
ال�شتاء ،وذلك ّ
حلث نظام املناعة الدفاعي� .أخرياً ،ت�أكد
�أن الفريو�سات لن تتجر�أ على االقرتاب من �أنفك هذا
ال�شتاء �إذا راعيت �شروط النظافة والتفكري ال�سليم يف
حياتك اليومية.
زكام وعطا�س
عطا�س وتنقيط؟ تكاد تعجز عن وقف ر�شح �أنفك؟ ينتج
الزكام عن فريو�سات معدية تنت�شر على نطاقٍ وا�سع يف
مو�سم الربد ويزيد من خطورتها االختالط يف و�سائل
النقل امل�شرتك وع�بر امل�صافحة ويف الأج��واء اخلانقة
التي حتيط بنا .ت��ؤدي حالتنا العامة دوراً �أ�سا�سياً� ،إذ
ُن�صاب بالفريو�سات والبكترييا حني نفتقد �إىل الطاقة
الكافية مل�ضاعفة اخلاليا البي�ضاء و�إنتاج �أج�سام م�ضادة.
يرهق الربد هذه الطاقة وي�ضعفنا ال�ضغط �أكرث ف�أكرث
فنعجز عن مكافحة الفريو�سات.
كذلك يت�أثر الغ�شاء املخاطي للأنف بالغبار والتلوث
والربد ،فهو يعمل لدى بع�ض الأ�شخا�ص كحاجز يردع
الفريو�سات� ،إال �أن ال�ضعف ي�أخذ من الإن�سان ك ّل م�أخذ،
�سواء كان يعاين ح�سا�سية ما �أو كان مري�ضاً بال�سكري �أو
متعباً فقط ،لذلك من الأف�ضل اعتماد تدابري وقائية.
ن�صائح وقائية
 ع�لاج الكربيت :فاعل يف بداية ف�صل ال�شتاء وعنداالحتكاك ب�أ�شخا�ص م�صابني بالزكام .يُن�صح بتناوله
ع�ل��ى �شكل ح�ب��وب (�أول�ي�غ��و��س�ت�ي��م ��س��وف��ر) ،يف ال�صباح
قبل الطعام ع�شرة �أي��ام �شهرياً وملدة ت�تراوح بني �أربعة
وخم�سة �أ�شهر.
 عالج الزنك :يُعترب الزنك �أحد �أهم املعادن الداعمةلنظام املناعة �إذ ي�ساعد على م�ضاعفة اخلاليا ب�شكلٍ
ف�ع��ال (اخل�لاي��ا البي�ضاء) وع�ل��ى توليف الربوتينات
(بالتايل الأج�سام امل�ضادة) .يُن�صح بتناوله يومياً مع
الفيتامينات على �شكل كب�سولة (فيزيومان�س زنك).
يُ�شار �إىل �ضرورة تناول الزنك كعالج وقائي والتوقف
عن تناوله عند ظهور �أوىل عالمات الإ�صابة مبر�ض
�أنف �أذن حنجرة �إذ قد ت�ستعمله الفريو�سات للتكاثر.
زيوت عطرية
ميكن اال�ستفادة من الزيوت العطرية الأ�سا�سية التي
ُي�ف���ض��ل ا��س�ت�ع�م��ال�ه��ا ب� ��اردة ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى جزيئياتها
�سليمة.
يُن�صح باختيار ال��زي��وت الأ��س��ا��س�ي��ة امل�ط�ه��رة وامل�ضادة
يت�سم زيت قرفة كافور بخ�صائ�ص م�ضادة
للجراثيمّ .
للفريو�سات التي ت�ساهم يف تقوية املناعة .ميكن �إ�ضافة
قطرات منه �إىل زيت خ�شب الورد وزيت النريويل وزيت
الليمون وغ�ير ذل��ك م��ن �أن ��واع ال��زي��وت .ك��ذل��ك ميكن
ا�ستعمال خليط مطهر جاهز كرذاذ Puressentiel
ال� ��ذي ي �� �ض � ّم  41زي �ت �اً �أ� �س��ا� �س �ي �اً �أو Complex
 Protection Naturactiveالذي ي�ض ّم �ستة
�أنواع من الزيوت الأ�سا�سية.

زيوت عطرية
عندما يتمكن الزكام من ال�شخ�ص ويُخ�شى من حتوله
�إىل التهاب �شعيبي ،يُن�صح بخلط ملعقة من الع�سل مع
قطرة من زيت الليمون الأ�سا�سي وزيت �شجرة ال�شاي
الأ�سا�سي (يطهر احلنجرة) .وميكن تناول هذه اجلرعة
ثالث مرات يومياً.
فريو�س الإنفلونزا
يف ال�شتاء ينت�شر فريو�س الإنفلونزا امل�سبب للر�شح ،حتى
و�إن كنت ب�صحة جيدة ،يعزز التعب وال�ضغط والنق�ص
والتلوث وق ّلة االلتزام مبعايري النظافة الإ�صابة بهذا
الفريو�س.
ن�صائح وقائية
 عالج االنفلوانزيوم :يُن�صح بتناول جرعة �أو جرعتنيم��ن االنفلوانزيوم ك��ل �شهر ،فهو �ساللة مثلية تعمل
كمحفز مناعي خا�ص ملحاربة الر�شح.
 جرعة من �أو�سيوكو�سينوم :ميكن �إ�ضافة جرعة منب�شخ�ص
هذه امل��ادة كعالج وقائي فوري عند االحتكاك
ٍ
م�صاب بالر�شح ،علماً �أنها ال جتدي نفعاً عند ا�ستعمالها
كعال ٍج وقائي طويل الأمد خالفاً لالنفلوانزيوم ،لذلك
يُن�صح بتجديد اجلرعة ث�لاث م��رات كح ّد �أق�صى ك ّل
ثالث �ساعات.
 يُن�صح بو�ضع قطرة من خليط من الزيوت العطريةالنقية (�أرومافور�س ،براناروم على �سبيل املثال) على
اليدين وفركهما قبل رفعهما �إىل الأن ��ف ال�ستن�شاق
عطر الزيت لتعزيز املناعة قبل �أن ن�ستقل النقل العام
�أو نق�صد امل�ست�شفى �أو املحال التجارية الكربى .يُن�صح
با�ستعمال �أربع قطرات من هذا اخلليط يومياً.
لقاح �ضدّ الر�شح
ين�صح الأطباء الأ�شخا�ص املتقدمني بالعمر وامل�صابني
ب�أمرا�ض مزمنة �أو الذين يعانون �ضعفاً والأ�شخا�ص
ال��ذي��ن يحتكون ب�ه��م ب��أخ��ذ ه��ذا ال�ل�ق��اح� ،إذ يعتربونه
و�سيل ًة مفيدة لتج ّنب انت�شار الوباء.
يتطلب هذا اللقاح  15يوماً ليعطي مفعوال لذلك من
الأف�ضل �أخ��ذه قبل و�صول الوباء �إىل ذروت��ه ملزيد من
الفاعلية .يتوافر منذ نهاية �سبتمرب ويُن�صح ب�أخذه
قبل نهاية دي�سمرب .ال ب ّد من االنتباه �إىل �أن فريو�س
الر�شح يخت ّلف ك ّل عام عن فريو�س العام ال�سابق من هنا
�ضرورة جتديد اللقاح ك ّل عام.
التهاب اجليوب الأنفية
يُع ّد التهاب اجليوب الأنفية مر�ضاً جرثومياً ،وحالة
متقدمة م��ن التهاب الأغ�شية املخاطية ل�ل�أن��ف التي
ميكن معاجلتها ع��ن ط��ري��ق امل���ض��ادات احل�ي��وي��ة وفقاً
لو�صفة طبيب .غالباً ما تزداد احل�سا�سية من جراثيم
التهاب اجليوب الأنفية وت�سبب التهاباً يف�سد الأغ�شية
املخاطية ويركز احلديد ،وهو عامل ي�ساهم يف انت�شار
املواد امللوثة.
ن�صائح وقائية
 كربيت على �شكل حملول م�صل فيزيولوجي :ي�ساعدعلى ت�صريف الأو�ساخ من الأن��ف وعلى زي��ادة الأغ�شية
املخاطية التي ت�شكل بطانة املنطقة التنف�سية .يُن�صح
با�ستعمال رذاذ ب�شكلٍ يومي كعالج مل��دة � 10أي��ام عند
وه��ن الأغ���ش�ي��ة املخاطية (رذاذ  Sterimarالغني
بالكربيت).
زيوت عطرية
يُن�صح ك ّل من يتخطى الثانية ع�شرة من العمر بتناول
قطرة من زيت قرفة الكافور وقطرة من زيت الليمون
الأ�سا�سي مع ملعقة من الع�سل �أو من الزيت النباتي
لتعزيز املناعة وذلك مع �أوىل بوادر ال�صقيع وعلى
مدى ثالثة �أ�شهر.

االلتهاب ال�شعيبي
غالباً ما يلي االلتهاب ال�شعيبي عدوى فريو�سية ت�صل
�إىل الق�صبتني .لظهور العدوى ب�شكل جلي ال ب ّد من
�ضغط وت�ل��وث كبريين �أو �ضعف خ��ا���ص يف الق�صبات،
وقد ت�صل العدوى يف هذه احلالة �إىل مكان �أعمق من
احلنجرةُ .تعترب نوعية الهواء الذي ن�ستن�شقه عامال
حمفزاً ،فاجلو امللوّث (غازات العوادم واملواد الكيماوية
�أو العفونة )...ي�ساهم يف �ضعف الق�صبات.
وي�ب��دو الأم��ر �أ� �س��و�أ ل��دى امل��دخ�ن�ين ،حت�ت��وي ك � ّل نفخة
�سيجارة على مليون مليار من الذرات احلرة و4700
نوع من ال�سموم .هنا ال ب ّد من التفريق بني االلتهاب
ال�شعيبي احلاد الذي ي�صيب املرء يف ال�شتاء وااللتهاب
ال�شعيبي املزمن الذي يدوم ثالثة �أ�شهر و�أحياناً �أكرث
ويرتك �أثراً خطرياً يف التنف�س.

خناق دائم
تعني الإ�صابة املتكررة باخلناق �أن تغرياً �أ�صاب
حواجز الدفاع يف �أج�سامنا ،ويعني افتقار �أغ�شيتنا
املخاطية التي ت�شكل بطانة املنطقة التنف�سية �إىل
ال�سالح ال�ضروري لأداء دورها كمرتا�س دفاعي،
�أن �ن��ا �سنكون ح�سا�سني �أك�ث�ر �إزاء �أي فريو�س
عابر .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يزيد التلوث ،الهواء
اجلاف �أو الن�شاط ال�صوتي غري االعتيادي من
�آالم احلنجرة .ال ب ّد من الإ��ش��ارة �إىل �أن عدم
معاجلة الزكام ي�ساهم يف انتقاله �إىل احلنجرة
(على �شكل خناق �أو التهاب حلق )...كذلك يهيئ
التعب وخ�سارة كتلة الع�ضالت �سريراً داف َئا لعدوى
�إ��ض��اف�ي��ة .وم��ن امل�ع�ل��وم �أن ��ه ك� ّل�م��ا �أ��ص�ي��ب الإن�سان
ب��ال �ع��دوى ك� ّل�م��ا ف�ق��د ك�ت�ل��ة ال�ع���ض�لات وتع ّر�ض
خلطر الإ�صابة بعدوى �أخرى .ينق�سم اخلناق
�إىل نوعني :اخلناق الفريو�سي وهو الأكرث
�شيوعاً واخل�ن��اق اجل��رث��وم��ي وه��و خطري
وي�ستلزم م�ضادات حيوية.

ن�صائح وقائية
 جرعة من الأو�سيوكو�سينوم :يُعطي هذا الدواء نتائجفعالة بعد التعر�ض لظروف خطرية كالبقاء مطوال
يف ال�ب�رد �أو على م�ق��رب� ٍة م��ن م��ري����ض .تبقى احلماية
الوقائية �أف�ضل و�سيلة ملكافحة الزكام �أو الر�شح الذي
ي�سبق عادة االلتهاب ال�شعيبي .يُن�صح بتناول جرعة من
هذا ال��دواء وتركها تذوب حتت الل�سان مرتني ك ّل �ست
�ساعات .ال يرتك هذا الدواء �أي �آثار جانبية �أو م�ؤ�شرات
�سلبية.
 املعاجلة املثلية :يُن�صح بتناول جرعة من التيمولني 9CH+VAB 9CHيف اخلريف ،على �أن ُت�ؤخذ
ج��رع��ة منه �صباحاً قبل ال�ط�ع��ام وت��رك�ه��ا ت��ذوب حتت
الل�سان على مدى  15يوماً ،علماً �أن هذا الدواء يبقى
وقائياً وي�ساعد على تعزيز نظام املناعة.

ن�صائح وقائية
 ع�ل�اج ال�ن�ح��ا���س – ال��ذه��ب –الف�ضة :عند الإ�صابة املتكررة
ب��اخل�ن��اق ،يو�صي الأطباء،
مع حلول اخلريف وطوال
ف�صل الربد ،باعتماد عالج
يقوم على عن�صري النحا�س
وال � �ف � �� � �ض� ��ة ال � �� � �ض� ��روري �ي�ن
(�أوليغو�سول ،غرانيون.)...
يعزز النحا�س �إع��داد الأج�سام
امل �� �ض��ادة يف ح�ين ي �ق �وّي الذهب
امل�ن��اع��ة م��ن خ�لال حتفيز الكريات
البي�ضاء على ه�ضم ال� ��ذرات .يُن�صح
ب��و��ض��ع ج��رع��ة واح� ��دة حت��ت ال�ل���س��ان ق�ب��ل الفطور

�صباحاً ملدة �شهر.
 رذاذ يعتمد على الف�ضة :غالباً م��ا ي�ت� ّم ت�ن��اول هذاالعن�صر ال�ضروري على �شكل مكمالت غذائية ،ويتمتع
مبيزة م�ضادة لاللتهابات وم�ساعدة على ال�شفاء ،ت�ساهم
يف حماية الأغ�شية املخاطية الأنفية وترميمها .يُن�صح
ّ
بر�ش هذا ال��رذاذ مرة واحدة يف الأنف يومياً لتطهريه
والتخ ّل�ص م��ن الإف� ��رازات ،علماً �أن ا�ستعماله كعالج
ميت ّد على � 10أيام (رينورغيو روم).
زيوت عطرية
 الأوري�غ��ان��و لتعزيز جهاز املناعة :يعترب الأوريغانوم�ضاداً قوياً لاللتهابات التي ت�صيب املحيط التنف�سي.
يُن�صح ب�إعداد عالج وقائي من زيت الأوريغانو العطري
مبعدل كب�سولة يومياً على م��دى �أ�سبوعني �أو ثالثة
�أ�سابيع قبل حلول ف�صل ال�شتاء (�أولياكاب ،براناروم �أو
فيتوزون) .لكن حذار من تناول زيت الأوريغانو العطري
املتوافر على �شكل قطرات ،فقد ي�ؤدي �إىل حروق يف الفم
واملريء ملا يحتويه من مواد حارقة كالفينول .من هنا
ال ب ّد من تناول جرعة �صغرية من هذا الزيت الحتوائه
على زيت الفينول العطري� ،أما الأف�ضل فيبقى االعتماد
على الكب�سوالت املعدّة جرعاتها مبا يتالءم واجل�سم.
 الأوك ��ال� �ي� �ب� �ت ��و� ��سُ :ي �ن �� �ص��ح ب��و� �ض��ع ق �ط��رت�ي�ن منالأوكاليبتو�س امل�ش ّع النقي على منديل وا�ستن�شاقه طوال
اليوم كعال ٍج وقائي لتج ّنب تطوّر الزكام �إىل خ ّناق وذلك
ب�شخ�ص
منذ ظهور �أوىل بوادر الزكام �أو عند االحتكاك
ٍ
م�صاب بالزكام .حذار عند ا�ستعمال الزيوت الأ�سا�سية:
ال تالئم الزيوت الأ�سا�سية الأطفال حتت ّ
�سن ال�ساد�سة
�أو امل��ر�أة احلامل �سواء �أت��ت على �شك ّل حبوب �أو �سائل
�أو نقية (للتدليك) ،ل��ذل��ك قبل اللجوء �إىل الزيوت
الأ�سا�سية يُن�صح مبراجعة الطبيب واالل�ت��زام مبعدل
�ست قطرات كح ّد �أق�صى يومياً.
 5و�سائل ملكافحة الفريو�سات
 -1تدفئة من دون مبالغة :عند اخلروج من منزلٍ دافئ
للعب بالثلج ،قد يت�أذى اجل�سم نتيجة ف��ارق احلرارة.
ل��ذا يُن�صح باحلفاظ على ح��رارة متو�سطة مثالية ال
تزيد عن  20 -19درج��ة يف الداخل واخل��ارج لتعزيز
مناعتنا وخم��زون الفيتامني ( )Dيف �أج�سامنا .ي�ؤدي
ارتفاع ح��رارة املكان ب�شكلٍ مفرط �إىل جفاف الأغ�شية
املخاطية يف منطقة الأذن والأنف واحلنجرة ما يعر�ضنا
ملزيد من ال�ضعف.
 -2غ�سل اليدين :يُن�صح بغ�سل اليدين باملياه وال�صابون
م��رات عدة يومياً من � 20إىل  30ثانية (من دون �أن
نن�سى الأظفار) لتجنب انتقال الفريو�سات بعد تنظيف

الأنف والعط�س وتناول الطعام� .أما يف حال تعذر غ�سل
اليدين ،يُن�صح با�ستخدام حملول مائي كحويل بعد
الت�أكد من قدرته على مكافحة البكترييا والفريو�سات
وال�ف�ط��ري��ات (ه�ل�ام م��ائ��ي ك�ح��ويل م���ض��اد للبكترييا،
.)Puressentiel
 -3احل��رك��ة للتخفيف م��ن ال�ضغط :ت�ساعد ممار�سة
الريا�ضة على مكافحة القلق وال�ضغط امل���س��ؤول عن
انخفا�ض م�ستوى ال�ط��اق��ة وف �ق��دان امل��اغ�ن��زي��وم �أثناء
ال �ت �ب �وّل ،وع ��ن ان�ت���ش��ار ال �ف�يرو� �س��ات وال�ب�ك�ت�يري��ا بني
اخل�لاي��ا .ميكن كذلك امل�شي من � 30إىل  45دقيقة
ي��وم�ي�اً م��ع جتنب احل��رك��ة قبل ال�ن��وم منعاً ل�ل��أرق ،ال
�سيما �أن النوم ال�سليم يدعم مناعة اجل�سم.
 -4تنقية هواء املحيط :ال ي�سعنا القيام بالكثري لتنقية
ال �ه��واء امل �ل �وّث يف اخل ��ارج ،ل�ك��ن ميكننا جت� ّن��ب حتويل
منزلنا �إىل معقل داف ��ئ ل�ل�ف�يرو��س��ات م��ن خ�ل�ال فتح
النوافذ  10دقائق يومياً على الأق��ل لتجديد الهواء
حتى يف �أيام الربد القار�س.
 -5تدليل النباتات املعوية :بوا�سطة املعززات احليوية
ال �ت��ي حت �ف��ز امل �ن��اع��ة .ي���ش�ير الأط� �ب ��اء �إىل �أن معظم
النا�س يعانون خل ً
ال يف النباتات املعوية ب�سبب وجود
م�ف��رط لل�سكر �أو احل��دي��د �أو ارت �ف��اع ال���ض�غ��ط الذي
ي�ساهم يف و��ص��ول م��واد غ�ير مه�ضومة �إىل القولون،
وين�صحون بتناول  10مليارات وحدة من البيفيدو�س
والالكتوبا�سيلو�س على مدى  30يوماً يف املرة الأوىل
ثم على مدى � 10أيام ك ّل عام.
ن�صائح للجميع
ال ب ّد من توزيع ال�سعرات احلرارية التي يحتاج �إليها
اجل�سم على وجبات على مدار اليوم ،من خالل فطور
كامل غني بالربوتينات ،وع�شاء خفيف خالٍ من اللحوم.
ينبغي �أن تكون �أطباقنا غنية بالفيتامينات� ،أوميغا –
 ،3والعنا�صر ال�ضرورية ،لذلك �أكرثوا من تناول:
 الفاكهة واخل�ضار الطازجة الغنية بالفيتامني C(ك �ي��وي ول �ي �م��ون وب��روك �ل��ي وف��اك �ه��ة ح �م��راء) وميكن
تناولها على �شكل ع�صائر �سريعة اال�ستهالك.
 امل�ي��اه املعدنية وه��ي مثالية ل��زي��ادة املاغنزيوم الذيي�شكل م�صدر قلق حني ينق�ص من اجل�سم.
 ال �� �ش��اي الأخ �� �ض��ر :ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى �أك �ب�ر ق� ��د ٍر منالبوليفينول امل�ضاد للفريو�سات.
 زيت اللفت :للتطهري. �أ��س�م��اك الرنكة والإ��س�ق�م��ري وال���س��ردي��ن وال�سلمون(مبخرة �أو م�سلوقة �أو متبلة) نظراً �إىل غناها ب�أوميغا
– .3
 ال�شمندر ،ال�سبانخ ،الكرف�س ،العد�س �أو ليمون نظراً�إىل غناها الطبيعي بالنحا�س.
 الفجل الأ�سود الذي مينح مقداراً من الكربيت.جتنبوا:
 ال�سكريات ال�سريعة لأن�ه��ا تعطي دفعاًللفريو�سات.
 الأحما�ض الدهنية امل�شبعة كالزبدةواجلبنة واملقايل.
 الإف � ��راط يف ت �ن��اول احلديد:(حل� � ��م �أح � �م� ��ر �أو مكمالت
غ ��ذائ� �ي ��ة غ�ي��ر م�ل�ائ� �م ��ة)،
ي�ساهم احلديد يف �إن�شاء
بيئة خ�صبة للفريو�سات
واجلراثيم.
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كيف جتنبني طفلك احل�سا�سية؟
مع ب��دء تناول الطفل الطعام ي��زداد قلق الأم�ه��ات من احل�سا�سية جتاه
الطعام ،التي ت�صيب من � 4إىل  8يف املئة من الأطفال دون الثالثة
�أع� ��وام� .سمحت درا� �س��ات ح��دي�ث��ة بتحديد امل�سببات الأ��س��ا��س�ي��ة .تقول
طبيبة الأطفال كري�ستني رزق �إنه كلما نوعنا الطعام يف الفرتات الأوىل
نزيد خطر تطوير الطفل للح�سا�سية .فيو�صي الأطباء بالعمل خطوة
بخطوة� ...إىل حد ال�ستة �أ�شهر ،يغطي احلليب حاجات الطفل كلها.
لذلك ،ما من حاجة لإطعامه �أي �شيء قبل �سن اخلم�سة �أ�شهر وحتى
قبل �ستة �أ�شهر للأطفال الذين ينتمون �إىل عائلة يعاين �أح��د �أفرادها
احل�سا�سية �أو الربو �أو الأكزميا.
نبد�أ بالطعام الواحد تلو الآخر ...يف البداية ،نقدم للطفل تدريجاً ،اجلزر
والتفاح والفا�صولياء اخل�ضراء املطبوخة ،واعلمي �أن كوكتيالت الفاكهة
ال تفيده .ملعرفة �إذا كان يتقبل الطعام �أم ال ،يو�صى بتقدمي الطعام نف�سه
له ملدة ثالثة �أيام متتالية و�إىل حد �سبعة �أيام .يف حال مل يظهر �أي ردود
فعل ه�ضمية �أو جلدية ميكن عندئذٍ االنتقال �إىل الطعام التايل.
الأطعمة املح�ضرة يف املنزل �أكرث مالءمة للبدء بتنويع الأكل ،لأن معظم
الأطعمة امل�صنعة يحتوي على ع��دد كبري من املكونات ،من بينها املواد
املثرية للح�سا�سية.
ل��دى الأط �ف��ال ،تنتج  80يف املئة من احل�سا�سيات من خم�سة �أطعمة:
البي�ض ،ال�ف��ول ال���س��وداين ،حليب البقر ،اخل��ردل وال�سمك .تلي تلك
الأطعمة الفاكهة الغريبة والكرف�س .اعتباراً من ال�شهر ال�سابع �أو الثامن،
قدمي لطفلك  20غراماً من ال�سمك يومياً وبعد ال�شهر الثامن �أطعميه
البي�ض ،و�أجلي الأطعمة الأكرث �إثارة للح�سا�سية �إىل وقت مت�أخر.
الفاكهة الغريبة والكرف�س واخل��ردل ،التي ال تقدم �أي منافع غذائية
للطفل ،ال حاجة �إىل تقدميها عاج ً
ال .لكن ،ميكن البدء بتقدمي املوز
ب�شكل ا�ستثنائي منذ ال�شهر اخلام�س� .أما يف ما يتعلق بالفول ال�سوداين
والف�ستق واللوز فيف�ضل ت�أجيل تقدميها �إىل ما بعد ال�سنتني.
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�أكادميية ال�شعر يف �أبوظبي تعلن نتائج
م�سابقة املعر�ض الدويل لل�صيد والفرو�سية
�أع�ل�ن��ت �أك��ادمي �ي��ة ال�شعر ال�ت��ي ت���ش��رف عليها جل�ن��ة �إدارة املهرجانات
والربامج الثقافية والرتاثية يف �إم��ارة �أبوظبي..نتائج م�سابقة �أجمل
الق�صائد النبطية يف مو�ضوعي و�صف رحلة املقنا�ص وو�صف �ضياع
الطري اخلا�صة باملعر�ض الدويل لل�صيد والفرو�سية �أبوظبي 2012
ال��ذي اختتم يف �سبتمرب املا�ضي .وف��از باملركز الأول يف م�سابقة �أجمل
ق�صيدة يف و�صف رحلة املقنا�ص..طالل فار�س دبي�سان ال�شمري من
دول��ة الكويت فيما مت حجب جائزتي املركزين الثاين والثالث .ونال
املركز الأول يف م�سابقة �أجمل ق�صيدة يف و�صف �ضياع الطري..هادف
الكتبي من دولة الإم��ارات يف حني ح�صل على املركزين الثاين والثاين
مكرر ب�شري علي عزوز من اجلزائر وفهد �شمالن العفا�سي من الكويت
ومت حجب جائزة املركز الثالث .و�أو�ضح �سلطان العميمي مدير �أكادميية
ال�شعر ب�أبوظبي �أن تنظيم هذه امل�سابقة �سنويا بالتزامن مع املعر�ض
الدويل لل�صيد والفرو�سية ب�أبوظبي ي�أتي حر�صا من الأكادميية ومن
اللجنة املنظمة للمعر�ض على التفاعل والتوا�صل الدائم مع �شعراء
النبط وحمبي ق�صائد املقنا�ص وو�صفه و�إح�ي��اء لهذا الفن ال�شعري
الذي نظم فيه ال�شعراء منذ زمن قدمي  .ويعترب ال�شعر النبطي املجال
الأدبي التعبريي الأكرث �شعبية وانت�شارا يف منطقة اخلليج العربي بل
ويف �أرج��اء كثرية من الوطن العربي وت�سعى هذه امل�سابقة للربط بني
فنني تراثيني عريقني هما ال�شعر النبطي ال��ذي يعرب عن الوجدان
اجلمعي وميتع ال��ذوق العام وال�صيد والفرو�سية اللذين يعتربان من
�أبرز الفنون املعربة عن القيم العربية الأ�صيلة .و�ساهمت هذه امل�سابقة
على مدى الدورات املا�ضية يف زيادة نظم الق�صائد التي تتعلق بال�صقارة
على نحو وا�سع بينما كان �إنتاج ال�شعراء يف هذا املجال ال يوازي �شعبية
ال�صقارة التي تعترب �أحد �أهم ركائز الرتاث يف املنطقة.

جناح �أبوظبي يح�صد جائزتني
يف بور�صة ال�سفر العاملية بربلني
اختتم جناح �أبوظبي م�شاركته يف معر�ض بور�صة ال�سفر العاملية بربلني
باحل�صول على جائزتني من جامعة كولون لإدارة الأعمال  .وا�ستحق
اجل�ن��اح ال��ذي ق��ادت��ه هيئة �أب��وظ�ب��ي لل�سياحة والثقافة ج��ائ��زة �أف�ضل
عر�ض وفعاليات جذب تكرميا لأن�شطته الثقافية والرتاثية مثل اخلط
العربي ونقو�ش احلناء والعطور العربية والتي ا�ستقطبت �إقباال الفتا
م��ن ال ��زوار واجل��ائ��زة اخلا�صة لأف�ضل جناح �أظ�ه��ر متيزا على جميع
م�ؤ�شرات التقييم .وجاء منح هذه اجلوائز نتيجة ا�ستبيان �أجراه طالب
كلية ك��ول��ون لإدارة الأع �م��ال ب�ين كافة الأجنحة وال��ذي �صنفها وفقا
ملعايري حمددة و�شملت جودة ت�صميم وبناء اجلناح واملحتوى واملعلومات
املتاحة واخلدمات املتوفرة وامل�ؤثرات الب�صرية وال�سمعية اخلا�صة وكرم
ال�ضيافة .وت�سلمت اجلائزتني العنود خليفة تنفيذي الرتويج اخلارجي
بـ هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة ومرمي ال�شام�سي الطالبة الإماراتية
التي �ساعدت يف �أن�شطة العطور العربية .وقال مبارك النعيمي مدير
�إدارة الرتويج واملكاتب اخلارجية يف الهيئة �إن �إحراز هذا التكرمي �شكل
مفاج�أة �سعيدة ..اذ �أننا مل نعلم بزيارات التقييم والإ�ستبيان امل�صاحب
لها والتي عك�ست الأ�صداء الإيجابية جلناحنا يف املعر�ض ون�أمل �أن يكون
جميع زواره ق��د خ��رج��وا بهذا الإن�ط�ب��اع..وق��د �شعرنا بالفخر عندما
�صعدت العنود ومرمي ال�ستالم هاتني اجلائزتني و�سط حتية جمموعة
من �أبرز العاملني بقطاع ال�سياحة يف العامل .

مدينة يف الروح
�صدرت عن دار (الهالل) امل�صرية رواية (مدينة يف الروح) للكاتبة الأردنية
�سناء �أبو �شرار ،وتقع يف � 150صفحة من القطع املتو�سط .تتناول الرواية
�سرية حياة �صحايف يعاين فقد الهوية والفقر ،واحلرمان من حق التعبري
عن ر�أي��ه احل��ر ،وفقدانه لأ�شخا�ص �أحبهم يف حياته واالقتالع من وطن
�أحبه.
تركز الرواية على م�شاعر ال�صحايف الإن�سان كرا�صد للحياة وحامل لفكر
معني ،كذلك ك�شخ�ص عادي يعاين ظروفاً معي�شية �صعبة ،فهو قد يبدو يف
نظر املجتمع
� � � � �ص� � � ��اح� � � ��ب
امتياز لكونه
�� �ص� �ح ��اف� �ي� �اً،
ل �ك �ن��ه يعاين
�� � �ص� � �ع � ��وب � ��ات
م � � � �ت � � � �ع� � � ��ددة
وم � � �ع � � �ق� � ��دة.
تعيد الرواية
ل� �ل� ��� �ص� �ح ��ايف
ه � � � ��وي � � � � �ت � � � ��ه
االن �� �س ��ان �ي ��ة،
وه��ي مكتوبة
بل�سان الرجل
ال � �� � �ص � �ح� ��ايف
رغ� � � � � � � ��م �أن
ال � � �ك� � ��ات � � �ب� � ��ة
امر�أة.

�أ�شاد معايل ياركي كتاينن رئي�س وزراء فنلندا بجامع
ال�شيخ زايد الكبري ودوره احل�ضاري والثقايف ور�سالته
ال�ه��ادف��ة �إىل �إب ��راز م��آث��ر امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه .
و�أع��رب معايل كتاينن خالل زيارته لل�صرح املعماري
الكبري على هام�ش زيارته للدولة م�ؤخرا عن �إعجابه
باجلامع وب�ألوانه املميزة وخا�صة لونه الأبي�ض الذي
ي�شبه ال�سحاب  ..م�ؤكدا �أن زي��ارة مثل هذه ال�صروح
الدينية ال�ك�برى تبث يف نف�س ال��زائ��ر ق��در كبري من
الطم�أنينة وال�سكينة والهدوء.
و�أكد �أن جامع ال�شيخ زايد الكبري �أ�صبح وجهة �سياحية
مف�ضلة لدى ماليني ال�سياح من خمتلف اجلن�سيات
حيث �أن��ه جاء م�ؤخرا �ضمن �أه��م  16وجهة �سياحية
عاملية  ..م�شريا �إىل �أن هذا ال�صرح الثقايف البارز ي�سهم
يف تعريف الزوار بالعمارة الإ�سالمية وفنونها وينقل
��ص��ورة ح�ضارية ع��ن �شعب الإم� ��ارات �إىل ك��ل �شعوب
العامل.
وق��ام رئي�س وزراء فنلندا وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه خالل
ال ��زي ��ارة ب�ج��ول��ة يف ال �� �ص��رح ال��دي �ن��ي ال�ك�ب�ير تعرفوا
خاللها على جمالياته املعمارية والزخرفية وكذلك
مكتبة املركز وما ت�ضمه من كتب ومو�سوعات نادرة يف
�شتى علوم احل�ضارة الإ�سالمية وفنونها.
يذكر �أن مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري التابع لوزارة
�ش�ؤون الرئا�سة يحظى برعاية ومتابعة من �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء للحركة الثقافية والفكرية التي تتمحور حول اجلامع
وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة  .وت��أ��س����س امل��رك��ز ل�ي�ك��ون نواة انطالقا من القيمة الثقافية والوطنية التي تعرب عن

املفاهيم والقيم التي ر�سخها املغفور له ال�شيخ زايد بن الوجدان والوعي والتي ت�شكل امتدادا للهوية الوطنية
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه تلك القيم املتجذرة يف امل�ستلهمة من تعاليم ديننا احلنيف.

درا�سات جديرة باالهتمام

حممد مكية والعمران املعا�صر لل�شاعر العراقي ح�سني الهنداوي
�صدر عن (الدار العربية للعلوم) كتاب (حممد مكية والعمران املعا�صر) لل�شاعر العراقي ح�سني الهنداوي ،ويت�ضمن �سل�سلة
درا�سات جديرة باالهتمام حول عمارة العراقي حممد مكية �إىل جانب بع�ض حما�ضراته يف هذا املجال.
يف مفتتح كتابه (حممد مكية والعمران
امل �ع��ا� �ص��ر) ي �ق��ول م�ع��د وم ��ؤل��ف الكتاب
ح�سني الهنداوي( :لعل حممد مك ّية هو
الفنان املعماري الأكرث �صدقاً يف التعبري
العمراين عن حيوية وغنى اله ّم اجلمايل
ال�ع��رب��ي يف ال�ق��رن الع�شرين ،ذل��ك عرب
�سل�سلة ت�صاميم هند�سية جميلة و�أ�صيلة،
عك�ست �أي�ضاً نـزعة �إن�سانية عاملية التطلع
وعراقية اجل��ذور يف �آن معاً ،ت�أ�صلت يف
جماالت عدة لت�سهم يف جتديد وتطوير
ال�ط��راز ال�ع�م��راين التقليدي يف ال�شرق
العربي الإ�سالمي).
وه� ��ذا ال�ت�ق�ي�ي��م ،ك��ر��س�ت��ه م� �ب ��ادرة جلنة
حتكيم دول �ي��ة ق�ب��ل ع��دة � �س �ن��وات ،مبنح
حممد مك ّية جائزة �أف�ضل فنان معماري
ول �ق��ب (ع �م �ي��د ال�ت���ص��ام�ي��م الهند�سية
العربية) ،ومت ذل��ك خ�لال قمة امل�ؤمتر
الدويل للهند�سة واال�ستثمار والتطوير
امل �ن �ع �ق��دة يف دب ��ي ع ��ام  ،2003والتي
اع �ت�ب�رت ت �ك��رمي ه ��ذا امل �ع �م��اري الرائد
تكرمياً لفن العمارة العربي والإ�سالمي
املعا�صر.
يختلف مكية ع��ن الآخ��ري��ن يف الإب ��داع
العمراين من خ�لال جناحه يف ترجمة
القيم اجلماعية ،الروحية واجلمالية،
لي�س عرب ممار�سة تقنية مظهرية ،بل
�أي�ضاً عرب ممار�سة داخلية غايتها التعبري
ع��ن م���ض��ام�ين ت �ل��ك ال �ق �ي��م و�أ�صالتها
وعقالنيتها ،وبكالم �آخ��ر هو ما ي�سميه
بـ (البعد الإن�ساين) يف العمارة.
ي�ستعر�ض الكتاب جت��رب��ة حممد مكية
ال�ف�ن�ي��ة امل �ع �م��اري��ة يف ج�م�ي��ع مراحلها،
خ�صو�صاً �إ�سهاماته يف �صروح معمارية
نال بع�ضها �شهرة عربية بل عاملية كجامع
اخللفاء يف بغداد وجامع الدولة الكبري
يف ال�ك��وي��ت وت�صميم جل��ام��ع ال��دول��ة يف
�إ� �س�ل�ام �آب� ��اد و�آخ� ��ر مل�ق��ر ج��ام�ع��ة ال ��دول
العربية يف تون�س حاز املرتبة الأوىل يف
امل�سابقة الدولية يف �ش�أنه ،كذلك احلال
بالن�سبة �إىل ت�صاميم جامع ال��دول��ة يف
بغداد وجامعة الكوفة وجامعة الر�شيد
وامل ��رك ��ز ال �ث �ق��ايف الإ�� �س�ل�ام ��ي يف روم ��ا
والعديد جداً غريها.
انتماء �إىل املكان
ي�ت��أل��ف ال�ك�ت��اب م��ن �أرب �ع��ة �أق �� �س��ام :جاء
ال�ق���س��م الأول ب �ع �ن��وان (حم �م��د مك ّية
وم �ن �ظ��وره ال� �ع� �م ��راين) ،وي �ت �ح��دث عن
مرحلة ال�ب��داي��ات وق�صة مك ّية م��ع فن
ال �ع �م��ارة� .أم ��ا الق�سم ال �ث��اين (درا�سات
ملحمد مك ّية ح��ول العمارة الإ�سالمية)
في�ضم �ستة �أب�ح��اث ع��ن ف��ن ال�ع�م��ارة يف
امل��ا� �ض��ي واحل��ا� �ض��ر ،ث��م ال�ق���س��م الثالث
(حما�ضرات ومداخالت حول العمران)
وي �� �ض��م ت���س��ع حم��ا� �ض��رات وم�ساهمات
للم�ؤلف يف جمال الفن املعماري وعالقته
بالرتاث الهند�سي العربي ،وي�أتي الق�سم

وال �ع��امل ال�ث��ال��ث �أج �م��اال ه��و اعتقادهم
ال �غ��رب��ي ب� � ��أن م �ع �ط �ي��ات التكنولوجيا
وال� �ع� �ل ��وم احل ��دي� �ث ��ة و�إجن � ��ازات � �ه � ��ا هي
معطيات و�إجنازات حيادية �أو �أنها جمرد
�أدوات ��ص�م��اء م��و��ض��وع��ة يف م�ت�ن��اول �أي
�إن�سان ي�ستطيع ت�سخريها لفائدته ،يف
�أنها يف واقعها الفعلي معطيات واجنازات
خا�صة بح�ضارة حمددة وقائمة بذاتها،
وبالتايل فهي من�سجمة ب�شكل خا�ص ،بل
ومنبثقة من قيم تلك احل�ضارة وتراثها
وخ�صو�صية روحيتها ومن��ط عالقاتها
االن �� �س ��ان �ي ��ة وم ��ؤ� �س �� �س��ات �ه��ا ال ��روح �ي ��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة وم �ن��اخ��ات �ه��ا املختلفة
وبيئتها.

ال ��راب ��ع والأخ �ي��ر ك �ـ (م�ل�اح ��ق) وي�ضم
م �ق��االت وم �ق��اب�لات ل�ل�م��ؤل��ف ن���ش��رت يف
عدد من ال�صحف العربية .و�أخرياً �سرية
و�أعمال حممد مك ّية.
اعترب مكية �أن العمران هو قبل كل �شيء
انتماء �إىل املكان والزمان معاً ،و�أال انف�صام
ب�ين ال�ق�ي��م الإن���س��ان�ي��ة وال��روح �ي��ة وبني
العمران ووظائفه البيئية واجلمالية،
وم�ن��ذ �إجن ��از ت�صميمه ال�شهري جلامع
اخللفاء ومنارته البديعة (م�ن��ارة �سوق
ال�غ��زل يف ب�غ��داد) قبل نحو ن�صف قرن،
و�أعمال مكية املعمارية تنه�ض تباعاً يف
عوا�صم عربية و�إ�سالمية �أخرى ،وحتى
�أوروب � �ي ��ة ،م �ث�يرة االه �ت �م��ام بجماليات
مفرداتها الإ�سالمية املجددة وابتكاراتها
املتميزة فنياً وتقنياً� ،إىل جانب جناحها يف
�ضمان تلبية �شاملة لأهدافها الوظيفية
الواقعية .وه��و غالباً ما حت��دث مبرارة
عما حل يف القرن الع�شرين بعمران مدن
عربية عريقة مثل بغداد و�صنعاء وجدة

والقاهرة ،لقد فقدت هويتها القدمية يف
ر�أي��ه ،من دون �أن تكت�سب هوية جديدة.
�إذ امتدت الأحياء فيها كالأخطبوط من
دون خطة �أو ه��دف معقولني .ويعترب
مكية �أن ال�ت�راث ق��د يت�ضمن مكونات
عتيقة �أو �أ�صبحت عتيقة ،لكنه يتكون
ب�شكل خا�ص من ثروات معرفية و�أدوات
فكرية وتقنية ال ميكن اال�ستغناء عنها
لتطورنا ال�ق��ادم� ،إذا �أردن��ا لهذا التطور
القادم �أن يكون حقيقياً و�أ�صي ً
ال.
م ��ن ه �ن��ا ف� � ��إن �إط �ل�اق� ��ه ال� ��دع� ��وة �إىل
اكت�شاف مبادئ وروح العمران الإ�سالمي
وا�ستلهامهما هو يف نظره نوع من الوفاء
لهما وتعبري عن جوهر الإميان الإ�سالمي
الذي ولد فيه ون�ش�أ ،واحلقيقة الكربى
�أن هذا اال�ستلهام وذلك االكت�شاف لي�سا
م�ضمونني بتاتاً ،ال �سيما و�أن ما يطبع
ه ��ذه ال �ف�ت�رة ال �ت��اري �خ �ي��ة اال�ستثنائية
بتعقيداتها ه��ي �أن احل���ض��ارة الغربية
ما زالت وحدها ما يتحكم عمرانياً وما

ي�ه�ي�م��ن ع�ل��ى م�ق��ال�ي��د الأم � ��ور الدولية
ومن بينها البيئية ب�شكل تبدو معه هذه
احل��ال كما ل��و ك��ان��ت ق��دري��ة وحتمية يف
بع�ض وجوهها على الأق ��ل .واحل��ال �أن
زحف احل�ضارة الغربية ونزوعها العنيد
�سي�ستمر ،ما دام��ت ق��ادرة عليه ،لفر�ض
ط ��رق ت�ف�ك�يره��ا وم�ن�ظ��ورات�ه��ا الذوقية
وال �ق �ي �م �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى احل�ضارات
الأخ��رى كافة .وم��ا يزيد الأم��ر تعقيداً
ه ��و �أن ت��دف��ق امل �ه �ن��د� �س�ين املعماريني
العرب وامل�سلمني على اجلامعات الغربية
ل��درا� �س��ة ال �ع �م��ران ال �غ��رب��ي احل��دي��ث ال
يقرتن �إال ب�شك عدمي الأهمية ،بدرا�سة
الرتاث العمراين الإ�سالمي ،الأمر الذي
ي ��ؤدي� ،إال ن��ادراً �إىل قطع �صلتهم �شيئاً
ف�شيئاً مع هذا الرتاث وتخليهم تدريجاً
عن خ�صو�صياتهم الروحية والذوقية،
ب�شكل واع �أو غري واع.
ويرى مكية �أن الوهم الكبري الذي يقع
فيه الكثري من معماري العامل العربي

�إحياء الرتاث
يرى مكية �أن النظرة الرومانتيكية �إىل
الرتاث هي نظرة عجز وجهل .والهدف
من معرفة الرتاث �إعادة �إحيائه خلدمة
متطلبات الع�صر والبيئة ب�أفكار جديدة
م�ت�ج��ددة و��ض�م��ن ه��ذا امل�ط�ل��ب .ويطرح
الأ� �س �ب��اب ال �ت��ي ت �ق��ف وراء دع��وت��ه �إىل
مت���س��ك امل �ع �م��اري�ين امل���س�ل�م�ين ب�أ�صالة
ح�ضارتهم ال�ع�م��ران�ي��ة ورف ����ض �إ�ضاعة
هويتهم التاريخية والروحية .وي�شدد يف
�أكرث من منا�سبة على ال�شرعية العميقة
لهذه الدعوة التي متتد لديه� ،أو يجب �أن
متتد� ،إىل املجاالت الإبداعية والإنتاجية
وال��وظ�ي�ف�ي��ة ك��اف��ة � �س��واء العملية منها
�أو الأدب �ي��ة �أو ال��ذوق�ي��ة .ويرف�ض مكية
احل ��داث ��ة ك�ل�غ��ة �أو ك�م�ع�ي��ار لتقييد كل
�شيء ،معترباً �أنها يجب �أن متثل تفاع ً
ال
�صحياً مع ما �سبقها� ،أي مع الرتاث� .أما
�إذا جت��اوزت ذل��ك ف�إنها ت�صبح �سطحية
لأنها �ستفتقر �إىل �شيء مهم هو الهوية،
الهوية الإقليمية والهوية الإن�سانية.
ولد حممد مكيه عام  1914يف بغداد،
يف حملة (�صبابيغ االل) ،م��ن املحالت
القليلة الباقية التى رجح �أ�صل �سكانها
ب�أنهم �أ�سالف (بغداد العبا�سية)� ،أنهى
حممد مكيه تعليمه املعماري يف �إنكلرتا،
كذلك �أنهى درا�سته العليا يف (كينغ�س
ك � ��ول � ��وج)  Kings Collegeيف
كمربيدج عام .1946
ميكن ر�صد مرحلتني �أ�سا�سيتني يف نتاج
حممد مكية املعماري؛ املرحلة الأوىل،
ت �ب��د�أ م�ن��ذ ان�ه�م��اك��ه يف ال�ع�م��ل امل�ه�ن��ي يف
ال �ع��راق يف ن�ه��اي��ة الأرب �ع �ي �ن �ي��ات ،وحتى
بداية ال�ستينيات� ،أي �إىل ميقات ت�صميم
(ج��ام��ع اخل�ل�ف��اء) ع��ام 1963؛ والتي
عندها ت�ب��د�أ املرحلة الثانية يف م�سرية
امل�ع�م��ار امل�ه�ن�ي��ة .باخت�صار ��ش��دي��د ،ثمة
حقبتـان رئي�ستـان يف � �س�يرورة املعمار:
قبل جامع اخللفاء وبعده .بالطبع ثمة
مراحل �أخرى �شهدتها م�سرية املعماري
الذي ترك ب�صمة كبرية يف تاريخ العمارة
العربية والإ�سالمية.
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االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 171430 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات ترفيه والأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ اخلدمات
التعليمية؛ توفري الأف�لام وال�برام��ج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل عرب خدمة الفيديو عند الطلب؛
توفري الفوري للمو�سيقى امل�سجلة م�سبقا عرب �شبكة الكمبيوتر العاملية؛ متنزهات الت�سلية واللهو؛ املالهي؛
تدريب احليوانات؛ ترتيب وتنظيم من الندوات؛ ترتيب وتنظيم امل�ؤمترات؛ ترتيب وتنظيم الأجتماعات؛
ترتيب وتنظيم حلقات درا�سية؛ ترتيب وتنظيم املناق�شات؛ ترتيب مل�سابقات اجلمال؛ املدار�س الداخلية؛ حجز
مقاعد للمعار�ض؛ خدمات املكتبة املتجولة؛ ال�سريك؛ دورات املرا�سلة؛ خدمات املرق�ص؛ الدوبالج؛ معلومات
التعليم؛ الأمتحانات التعليمية؛ خدمات امل�ضيف للرتفيه والت�سلية؛ املعلومات الرتفيه؛ الإنتاج ال�سينمائي؛
اخلدمات اللعب املقدمة فورا على االنرتنت من �شبكة كمبيوتر؛ تنظيم الألعاب؛ تعليم اجلمباز؛ خدمات
النوادي ال�صحية؛ خدمات النوادي الريا�ضية؛ خدمات التعاليم؛ مكتبات الإقرا�ض؛ خدمات املكتبة املتنقلة؛
و�ضع من��اذج للفنانني؛ ا�ستوديوهات الأف�لام؛ل�ق��اع��ات املو�سيقى؛ م��دار���س احل�ضانة؛ ت�شغيب اليان�صيب؛
اخل��دم��ات الأورك���س�ترا؛ تنظيم ال�ك��رات؛ تنظيم املعار�ض لأغ��را���ض ثقافية �أو تعليمية؛ تنظيم امل�سابقات
الريا�ضية؛ الرتبية البدنية؛ �إنتاج برامج �إذاعية وتلفزيونية� ،إنتاج العرو�ض؛ توفري خدمات ممرات ت�سلية؛
توفري املرافق الريا�ضية؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب واملجالت االلكرتونية على االنرتنت من �شبكة كمبيوتر؛
الرتفيه عرب الراديو؛ خدمات ت�سجيل اال�ستوديو؛ املعلومات الرتفيهية؛ التعليم الديني؛ ت�أجري املعدات
ال�سمعية؛ ت�أجري م�سجالت الفيديو النقالة؛ ت�أجري الأفالم ال�سينمائية؛ ت�أجري �أجهزة الإ�ضاءة ملجموعات
م�سرحية �أو ا�ستوديوهات التلفزيون؛ ت�أجري ال�صور املتحركة؛ ت�أجري �أجهزة عر�ض الفيلم واك�س�سواراتها؛
ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون؛ ت�أجري مرافق م�شهدة املناظر؛ ت�أجري معدات الغو�ص اجللدي؛ ت�أجري
الت�سجيالت ال�صوتية؛ ت�أجري مرافق اال�ستاذات او املالعب؛ ت�أجري من�صات م�شهدة املناظر؛ ت�أجري مالعب
للتن�س؛ ت�أجري كامريات الفيديو؛ ت�أجري م�سجالت كا�سيتات الفيديو؛ ت�أجري �أ�شرطة الفيديو؛ خدمات كتابة
ال�سيناريو؛ خدمات خميم الريا�ضة؛ التدري�س؛ اخلدمات الرتفيه تلفزيونية؛ العرو�ض امل�سرحية؛ توقيت
الأح��داث الريا�ضية؛ ر�سوم الدرا�سة؛ حترير �شريط فيديو؛ �إنتاج �أف�لام �شريط فيديو؛ حدائق احليوان؛
ت�ق��دمي املعلومات على االن�ترن��ت ح��ول �أل�ع��اب الكمبيوتر و برنامج �أل�ع��اب الكمبيوتر تو�صف يف املجالت
والكتيبات واملطبوعات؛ ن�شر كتيبات لربامج لآالت �أل�ع��اب الفيديو مع تلفزيون لال�ستخدام ال�شخ�صي؛
ت�أجري الأ�شرطة املمغنطة م�شفرة مع برامج لآالت لعبة فيديو مع تلفزيون جلهاز الكمبيوتر نظام الأمن؛
خدمات الت�صوير الرقمي؛ توفري الت�سهيالت فورية على خط االنرتنت لتمكني امل�ستخدمني من برجمة
ال�صورة الرقمية وملفات الفيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة الأخرى؛ �أكادمييات (التعليم)؛ ترتيب وتنظيم
احلفالت املو�سيقية؛ ترتيب وتنظيم حلقات العمل (ت��دري��ب)؛ خدمات اخل��ط ال�ي��دوي؛ عرو�ض ال�سينما؛
خدمات النوادي (الرتفيه �أو التعليم)؛ التلقن (تدريب)؛ الن�شر االلكرتونية املكتبي؛ الرتفيه يف طبيعة
الأل�ع��اب التفاعلية تلعب عرب �شبكة االت�صاالت العاملية؛ ت�أجري امل�ع��دات الأل�ع��اب؛ توفري مرافق الغولف؛
التوجيه املهني (ن�صائح التعليم �أو تدريب)؛ خدمات عطلة خميم (الرتفيه)؛ خدمات مرتجم اللغة؛ خدمات
التخطيط خمتلف عن ما هو من �أجل �أغرا�ض الدعاية؛ ت�صوير على امليكروفيلم؛ ت�أجري عار�ضات االفالم
وملحقاتها؛ تقدمي العرو�ض ال�سينمائية؛ اخلدمات الت�أليف املو�سيقي؛ اخلدمات �أخبار لل�صحفيني؛ النوادي
الليلية؛ تنظيم م�سابقات (التعليم �أو الرتفيه)؛ تنظيم العرو�ض (خدمات مدير الفرقة)؛ خدمات املدرب
ال�شخ�صية (تدريبات اللياقة البدنية)؛ التقارير الفوتوغرافية؛ الت�صوير الفوتوغرايف؛ التدريب العملي
(علمية ال�شرح)� ،إنتاج املو�سيقى؛ توفري اخلدمات الكاريوكية؛ توفري فوري على خط االنرتنت املن�شورات
الإلكرتونية لي�ست قابلة للتحميل؛ ن�شر الكتب واملجالت االلكرتونية الفوري على االنرتنت؛ ن�شر الن�صو�ص
خمتلفة عن الن�صو�ص الدعاية؛ ت�أجري املعدات الريا�ضية با�ستثناء ال�سيارات؛ ت�أجري الأرا�ضي الريا�ضية؛
ترجمة او تف�سري لغة الإ� �ش��ارات؛ ترجمة الأف�ل�ام؛ التدري�س؛ كالة خ��دم��ات التذاكر (ال�ترف�ي��ه)؛ توقيت
الأحداث الريا�ضية؛ ت�أجري اللعب؛ خدمات تلفزيونية؛ ت�أجري �أ�شرطة الفيديو؛ ت�سجيل �شرائط الفيديو؛
االر�شاد املهني (ن�صيحة التعليم �أو التدريب)؛ �إعادة التدريب املهني؛ ترتيب وتنظيم ور�شات عمل (تدريب)؛
كتابة الن�صو�ص خمتلفة عن الن�صو�ص الدعائية؛ خدمات حديقة حيوان
بالفئة41 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

بتاريخ 2012/04/02 :م

املودعة حتت رقم 171427 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية؛ االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (غري البث)؛ النقل الإلكرتوين
مللفات ال�صوت والفيديو املتدفقة والقابلة للتحميل عن طريق الكمبيوتر و�شبكات االت�صاالت الأخرى؛
خ��دم��ات ب��ث ال�صفحات العنكبوتية ع�بر �شبكة الإن�ترن��ت؛ ت��وف�ير خ��دم��ات ال��رب��ط وال��و��ص��ول �إىل �شبكات
االت���ص��االت الإلكرتونية لإر��س��ال �أو ا�ستقبال ال�صوت �أو الفيديو �أو حمتويات الو�سائط امل�ت�ع��ددة؛ توفري
خدمات الربط والو�صول �إىل �شبكات االت�صاالت االلكرتونية لإر�سال �أو ا�ستقبال ال�صور الرقمية �أو ملفات
الفيديو �أو غريها من الو�سائط املتعددة؛ خدمات البث وتوفري الو�صول باالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
�إىل الأفالم وبرامج الفيديو املقدمة عرب خدمة الفيديو عند الطلب؛ خدمات االت�صاالت يف هذه الفئة مبا
يف ذلك توفري موقع �أجتماعية فورية على االنرتنت التي فيها امل�ستخدمني يقوموا ب�إن�شاء وعر�ض وحترير
وم�شاركة وتخزين وحتميل وتنزيل ال�صور الرقمية وملفات الفيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة الأخرى؛
البث التلفزيوين عرب الكيبل؛ ات�صاالت الهواتف اخللوية؛ االت�صاالت بوا�سطة طرفيات �أجهزة الكمبيوتر؛
االت�صاالت بوا�سطة الربقيات؛ االت�صاالت عن طريق الهاتف؛ النقل مب�ساعدات الكمبيوتر للر�سائل وال�صور؛
الربيد الإلكرتوين؛ خدمات لوحة الإعالنات الإلكرتونية؛ �إر�سال ر�سائل الفاك�س؛ معلومات حول االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية؛ �إر�سال الر�سائل؛ ك��االت الأن�ب��اء؛ توفري ات�صال االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �إىل
�شبكة كمبيوتر عاملية؛ توفري و�صول امل�ستخدم �إىل �شبكة الكمبيوتر العاملية؛ البث الإذاعي؛ خدمات م�شاركة
ال�صور النظري-اىل-النظري واملعنى بها النقل االلكرتوين مللفات ال�صور الرقمية بني م�ستخدمي االنرتنت؛
ت�أجري �أجهزة الفاك�س؛ ت�أجري �أجهزة �إر�سال الر�سائل؛ ت�أجري �أجهزة املودم؛ ت�أجري معدات االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية؛ ت�أجري الهواتف؛ البث الف�ضائي؛ �إر�سال الربقيات؛ خدمات توجيه ونقاط �إت�صال االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية؛ خدمات م��ؤمت��رات االت�صاالت عن بعد؛ خدمات التلغراف؛ خدمات الهاتف؛ البث
التلفزيوين؛ خدمات البث التلفزيوين املقدمة مبا�شرة على اخلط من �شبكة الكمبيوتر؛ خدمات التلك�س؛
خدمات انتقال الربقيات؛ خدمات نقل الفيديو عند الطلب؛ خدمات االنتقال بوا�سطة الأ�سالك؛ توفري
نقاط الو�صول للوحات الإعالنات االلكرتونية؛ حفظ ر�سائل الربيد الإلكرتوين يف خادمات الربيد الجل
م�ستقبالت الربيد الإلكرتوين؛ االت�صاالت بوا�سطة �شبكات الألياف الب�صرية؛ خدمات النداء الآيل (الراديو
�أو الهاتف �أو غريها من و�سائل االت�صال االلكرتونية)؛ توفري الو�صول �إىل قواعد البيانات؛ توفري غرف
الدرد�شة على االن�ترن��ت؛ توفري قنوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية الج��ل خدمات الت�سوق عن بعد؛
توفري و�صالت االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �إىل �شبكة الكمبيوتر العاملية؛ ت�أجري الوقت الو�صول ل�شبكات
الكمبيوتر العاملية؛ نقل امللفات الرقمية؛ نقل بطاقات املعايدة على االنرتنت؛ خدمات الربيد ال�صوتي؛ البث
الال�سلكي
بالفئة38 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 171431 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم
وتطوير �أجهزة وبرامج احلا�سب الآيل؛ خدمات قانونية؛ تقدمي برامج الكمبيوتر؛ تقدمي برامج من خالل �شبكة الأنرتنت
غري قابلة للتحميل من �أجل نقل و مزامنة ال�سلكياً للملفات ال�صوتية ،الفيديو ،الن�صية ،املتعددة الو�سائط ،الأفالم ،ملفات
الأغاين و النقل من و �إىل جهاز الكمبيوتر ،جهاز تلفزيون يعمل مع الكمبيوتر ،و �أجهزة �أخرى لعر�ض الفيديو و ال�صوت
قابلة للعمل على الكمبيوتر ،الأجهزة اخللوية ،الكمبيوتر النقال� ،أو �أجهزة نقالة �أخرى؛ خدمات تزويد خدمة التطبيقات
(�أي��ه �أ�س بي) و التي حتتوي برامج الكمبيوتر؛ خدمات تزويد خدمة التطبيقات (�أي��ه �أ�س بي) و التي حتتوي برامج من
�أج��ل الت�أليف ،التحميل عرب الأن�ترن��ت ،نقل ،ا�ستقبال ،حترير ،اال�ستخراج ،الرتميز ،فك الت�شفري ،العر�ض ،تخزين و
تنظيم الن�صو�ص ،الر�سومات ،ال�صور ،املن�شورات االلكرتونية؛ خدمات تزويد خدمة التطبيقات (�أيه �أ�س بي) ،بالتحديد،
ا�ست�ضافة برامج الكمبيوتر جلهات �أخرى يف جمال التجارة االلكرتونية على جهاز كمبيوتر خادم ليتم اخلول �إليه من قبل
االخرين؛ خدمات م�شاركة ال�صور بطريقة امل�ستخدم-اىل-املت�صفح؛ تقدمي موقع انرتنت به ميزة تقنية تتيح للم�ستخدمني
رفع ،تخزين ،عر�ض ،و تنزيل �صور الديجيتال و ملفات الفيديو؛ خدمات الكمبيوتر ،بالتحديد ،خدمات تزويد ا�ست�ضافة
على ال�سحابة االلكرتونية (كالود)؛ حو�سبة ال�سحابات االلكرتونية؛ خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعية عرب االنرتنت،
بالتحديد ،ت�سهيل التفاعل االجتماعي بني الأفراد ،التقدمي االجتماعي ،و العثور على الأ�شخا�ص ذوي هوايات ،اهتمامات
و خلفيات حمددة؛ ت�شفري املعلومات املتاحة على جهاز كمبيوتر؛ تخطيط و انتاج و �صيانة برامج الكمبيوتر من �أجل �أمن
البيانات املتاحة على جهاز كمبيوتر؛ ت�شفري البيانات يف جهاز الكمبيوتر املتعلقة باالت�صاالت االلكرتونية؛ التحقق من و
الربهنة على امل�ستخدمني يف جمال التجارة االلكرتونية عرب االنرتنت؛ الت�صميم من خالل ر�سومات الكمبيوتر؛ ت�صميم
و�إنتاج برامج ر�سومات الكمبيوتر؛ �إن�شاء و�إدارة املواقع على �شبكة الإنرتنت يف النطاق اخلا�ص؛ �إن�شاء و�صيانة �صفحات الويب
يف االت�صال عرب الإنرتنت؛ حتويل البيانات �أو الوثائق من ال�شكل املادي �إىل الو�سائط الإلكرتونية؛ حتويل البيانات من برامج
الكمبيوتر والبيانات (لي�س التحويل املادي امللمو�س)؛ اال�ست�شارات املهنية فيما يتعلق بنظم الكمبيوتر؛ اال�ست�شارات املهنية
فيما يتعلق بت�صميم �أنظمة الكمبيوتر؛ تطوير �أنظمة الكمبيوتر؛ تطوير الربامج لأجهزة �ألعاب الفيديو؛ التحقق لالخرين
من الربيد االل�ك�تروين من خ�لال الأن�ترن��ت؛ التحقق لالخرين من �صفحات الويب مبا يتعلق بالتجارة االلكرتونية؛
ت�صميم برامج لأجهزة �ألعاب الفيديو مع تلفزيون لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ توفري املعلومات حول برامج الكمبيوتر و�أجهزة
الكمبيوتر؛ �إعداد الكتيبات التقنية لربامج الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر؛ اال�ست�شارات املهنية فيما يتعلق ب�صنع ،جتهيز،
وتوفري البيانات عن طريق جهاز كمبيوتر؛ ت�صميم و�صيانة نظم معاجلة املعلومات بوا�سطة جهاز كمبيوتر؛ �صنع ،جتهيز،
وحترير برامج الكمبيوتر؛ ت�صميم �شبكات الكمبيوتر؛ اال�ست�شارات املهنية فيما يتعلق بت�صميم ودرا�سة �شبكات الكمبيوتر؛
وا�ستئجار وت�أجري الأ�شرطة املمغنطة و املرمزة مع برامج الكمبيوتر لأمن نظام الكمبيوتر؛ ا�ستئجار ذاكرة من الأجهزة
اخلادمة ل�صفحات الويب؛ وا�ستئجار وت�أجري �أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر؛ ا�ستئجار و ت�أجري بال�ساعة لأجهزة
الكمبيوتر من خالل ال�شبكات املت�صلة باالنرتنت؛ خدمات اثبات الأ�صالة اخلا�صة من خالل ات�صاالت الإنرتنت؛ �إدارة مراكز
خدمة الربيد االلكرتوين؛ تقدمي حمركات بحث للح�صول على بيانات من �شبكة كمبيوتر �شاملة؛ ت�أجري وقت الو�صول
�إىل جهاز كمبيوتر؛ تطوير كتيبات التعليمات للآخرين يف جمال �آالت العاب الفيديو مع تلفزيون لال�ستخدام ال�شخ�صي؛
ا�ست�ضافة مواقع املجتمعات عرب االنرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني لتبادل املعلومات ،ال�صور ،امللفات ال�صوتية و حمتويات
الفيديو و االنخراط يف ال�شبكات االجتماعية؛ حتليل ال�ستغالل حقول النفط؛ اال�ست�شارات املعمارية؛ الهند�سة املعمارية؛
توثيق الأع�م��ال الفنية؛ البحوث اجلراثيمية؛ البحوث البيولوجية؛ التكييل (القيا�س)؛ التحليل الكيميائي؛ البحوث
الكيميائية؛ اخلدمات الكيميائية؛ تغذية ال�سحب االلكرتونية (كالود)؛ برجمة الكمبيوتر؛ ت�أجري الكمبيوتر؛ ا�ست�شارات
برامج الكمبيوتر؛ ت�صميم برامج الكمبيوتر؛ حتليل نظم الكمبيوتر؛ ت�صميم نظم الكمبيوتر؛ خدمات حماية الكمبيوتر
من الفريو�سات؛ �صياغة االن�شاءات؛ ا�ست�شارات يف جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة الكمبيوتر؛ ا�ست�شارات يف جمال توفري
الطاقة؛ بحوث يف م�ستح�ضرات التجميل؛ �إن�شاء و�صيانة املواقع الإنرتنت من �أجل الآخرين؛ ت�صميم الديكور الداخلي؛
حتويل الوثائق اىل وثائق رقمية (امل�سح ال�ضوئي)؛ ت�صميم املالب�س؛ ن�سخ برامج الكمبيوتر؛ الهند�سة؛ التنقيب اجليولوجي؛
البحوث اجليولوجية؛ اال�ستطالعات اجليولوجية؛ ت�صميم الفنون الت�صويرية؛ حتليل خ��ط اليد (علم اخلطوط)؛
ت�ست�ضيف مواقع الكمبيوتر (م��واق��ع االنرتنت)؛ت�صميم �صناعي؛ تن�صيب برامج الكمبيوتر؛ اال�ستطالعات امليدانية؛
�صيانة برامج الكمبيوتر؛ اختبار املواد؛ البحوث امليكانيكية؛ معلومات الأر�صاد اجلوية؛ مراقبة نظم الكمبيوتر عن بعد؛
التنقيب عن النفط؛ ا�ستطالعات حول حقول النفط؛ اختبار �آبار النفط؛ ت�صميم التعبئة و التغليف؛ الفيزياء (البحوث)؛
تقدمي حمركات البحث للإنرتنت؛ توفري املعلومات العلمية؛ الن�صيحة واال�ست�شارات يف ما يتعلق موازنة الكربون؛ �ضبط
اجلودة؛ ا�ستعادة بيانات الكمبيوتر؛ ا�ستئجار برامج الكمبيوتر؛ ا�ستئجار �أجهزة خوادم االنرتنت؛ البحث والتطوير من �أجل
الآخرين؛ البحوث يف جمال حماية البيئة؛ الت�صميم (الت�صميم ال�صناعي)؛ ا�ستطالعات الر�أي؛ البحوث التقنية؛ اختبار
الن�سيج؛ ا�ستك�شاف حتت املاء؛ التخطيط احل�ضري؛ اختبار �صالحية ال�سري للمركبات؛ حتليل املياه؛ تنب�ؤات الطق�س
بالفئة42 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد
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املودعة حتت رقم 171424 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات الدعاية والإعالن وخدمات �إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع
بالتجزئة يف جم��ال االجهزة االلكرتونية؛ برامج الكمبيوتر ،و�آالت و�أج�ه��زة االل�ع��اب؛ خدمات البيع بالتجزئة و اجلملة
ل�ل�آالت املو�سيقية والت�سجيالت؛ خدمات ال بيع بالتجزئة يف جمال الرتفيه ،بالتحديد ،الأعمال املو�سيقية و ال�سمعية-
املرئية والب�ضائع ذات ال�صلة يف جمال املعدات وااللكرتونيات اال�ستهالكية والرتفيه ،املتوفرة من خالل االنرتنت و�أجهزة
الكمبيوتر و�شبكات االت���ص��االت االلكرتونية الأخ ��رى؛ �إدارة ال���ش��ؤون التجارية ملتاجر التجزئة؛ خ��دم��ات جمع البيانات
املحو�سبة يف نقاط البيع لتجار التجزئة؛ �إدارة امل�ؤ�س�سة التابعة للبيع بالتجزئة للآخرين؛ التجميع ،مل�صلحة االخرين،
ال�سلع الكهربائية ،لتمكني الزبائن من االط�لاع ب�سهولة و�شراء تلك ال�سلع يف متجر البيع بالتجزئة؛ خدمات الت�سوق
االلكرتوين بالتجزئة املرتبطة مبعدات الكمبيوتر؛ خدمات التجزئة املرتبطة ببيع �آالت �ألعاب الفيديو املحلية؛ معاجلة
البيانات الياً؛ معاجلة بيانات الكمبيوتر؛ خدمات معاجلة املعلومات التجارية املحو�سبة؛ معاجلة البيانات املحو�سبة؛ معاجلة
البيانات؛ معاجلة البيانات من �أجل الأعمال؛ معاجلة البيانات من �أجل جتميع البيانات لأغرا�ض الأعمال؛ التحقق من
معاجلة البيانات؛ معاجلة البيانات الكرتونيا؛ خدمات املعلومات املتعلقة معاجلة البيانات؛ خدمات معاجلة البيانات من
خالل �شبكة االنرتنت؛ خدمات الن�صح ،اال�ست�شارة و املعلومات يف هذا ال�صنف من �أجل اخلدمات املذكورة �سابقا؛ املحا�سبة؛
وكاالت الإعالن؛ الإعالن من قبل النظام الإلكرتوين؛ الداللة؛ التدقيق؛ ار�سال الفواتري؛ حفظ الكتب؛ تقييم الأعمال؛
املعلومات التجارية؛ ا�ستف�سارات الأعمال؛ حتقيقات الأعمال؛ �إدارة الأعمال وا�ست�شارات املنظمات؛ م�ساعدة �إدارة الأعمال؛
�إدارة الأعمال من �أجل الفنادق؛ �إدارة الأعمال من �أجل فناين الأداء؛ �أبحاث الأعمال؛ وكاالت املعلومات التجارية؛ م�ساعدة
الإدارة ال�صناعية �أو التجارية؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ خدمات الطلبات عرب االنرتنت يف جمال �أجهزة
�ألعاب الفيديو امل�ستخدمة مع م�ستقبالت التلفزيون فقط و براجمها؛ حتليل �أ�سعار التكلفة؛ عر�ض الب�ضائع؛ الإعالن من
خالل ر�سائل الربيد املبا�شرة؛ ن�شر االعالنات؛ توزيع العينات؛ اع��ادة انتاج الوثائق؛ التنب�ؤ االقت�صادي؛ خرباء الكفاءة؛
وك��االت التوظيف؛ تقييم الأخ�شاب القائمة؛ تقييم ال�صوف؛ اعطاء درج��ات لل�صوف؛ وك��االت ا�سترياد و ت�صدير؛ �أبحاث
ت�سويقية؛ درا�سات ت�سويقية؛ ت�شكيل طرق للدعاية �أو ترويج املبيعات؛ الآالت املكتبية وا�ستئجار معدات؛ ا�ستطالعات الر�أي؛
تنظيم معار�ض للأغرا�ض جتارية �أو الإعالنية؛ تنظيم �أ�سواق للأغرا�ض جتارية �أو الإعالنية؛ اعالنات خارجية؛ �إعداد
ك�شوف املرتبات؛ ا�ست�شارات يف �إدارة �ش�ؤون املوظفني؛ تعيني املوظفني؛ الت�صوير؛ توفري املعلومات �أعمال اح�صائية حول
مواد جديدة ،بالتحديد املجالت� ،ألعاب الفيديو و الفيديو؛ العالقات العامة؛ ن�شر الن�صو�ص الدعائية؛ الدعاية؛ الوكالت
الدعائية؛ اعداد الن�صو�ص الدعائية؛ ت�أجري املواد الدعائية؛ الإعالن يف الراديو؛ الإعالنات التجارية يف الراديو؛ خدمات
النقل لل�شركات؛ ا�ستئجار م�ساحات �إعالنية؛ ا�ستئجار �آالت الت�صوير؛ البيع بالتجزئة لأجهزة �ألعاب الفيديو والربامج
اخلا�صة بهم ،و ت�شمل الألعاب من خالل االنرتنت؛ خدمات ال�سكرتارية؛ نافذة متجر املالب�س؛ االختزال؛ معلومات الأعمال
الإح�صائية عن املبيعات من ال�سلع اجلديدة؛ التنظيم للمعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ اعداد ال�ضرائب؛ الإعالن يف
التلفزيون؛ الإعالنات التجارية يف التلفزيون؛ الن�سخ؛ الطباعة على الآلة الكاتبة؛ حتديث املواد الدعاية؛ تقييم الأخ�شاب
القائمة؛ معاجلة الن�صو�ص؛ بحث عن البيانات يف ملفات الكمبيوتر من �أجل الآخرين ،بالتحديد مقاالت الأخبار؛ التجهيز
الإداري لأوام��ر ال�شراء؛ خدمات الإع�لان و الأعمال ،بالتحديد حت�ضري و توزيع االت�صاالت الدعائية املطبوعة �إىل �أوامر
و�/أو متطلبات االخرين؛ وك��االت الدعاية و الإع�لان؛ الإع�لان من خالل و�سائل االت�صاالت العامة؛ ترتيب اال�شرتاك يف
ال�صحف من �أجل الآخرين؛ ترتيب اال�شرتاكات يف خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية من �أجل الآخرين؛ ادارة و تقدمي
امل�ساعدة للأعمال؛ ا�ست�شارات �إدارة الأعمال؛ مداولة �إدارة الأعمال ،بالتحديد ،تقدمي ا�سرتاتيجيات عملية لإدارة االبتكارات؛
�إدارة الأعمال للريا�ضيني؛ ا�ست�شارات �أعمال �إدارة املنظمات؛ خدمات ادارة الأعمال و خدمات التدبري لدعم ا�ستخدام �شبكات
الكمبيوتر العاملية؛ ا�ست�شارات منظمات الأع�م��ال؛ الإدارة التجارية لرتخي�ص الب�ضائع و اخل��دم��ات من �أج��ل االخرين؛
معلومات جتارية و ن�صائح للم�ستهلكني (متجر لن�صح امل�ستهلك)؛ جمع الإح�صاءات؛ بحث البيانات يف ملفات الكمبيوتر
من �أجل الآخرين؛ ا�صدار الفواتري؛ خدمات التخطيط لأغرا�ض الدعاية؛ الت�سويق؛ خدمات اللقطات الإخبارية؛ الدعاية
على �شبكات الكمبيوتر من خالل االنرتنت؛ خدمات اال�ستعانة مب�صادر خارجية (امل�ساعدة يف الأعمال التجارية)؛ خدمات
الت�صوير؛ عر�ض الب�ضائع على و�سائل االت�صال ،لأغرا�ض البيع بالتجزئة؛ خدمات مقارنة الأ�سعار؛ خدمات امل�شرتيات
للآخرين (��ش��راء ال�سلع واخل��دم��ات لل�شركات الأخ ��رى)؛ �إن�ت��اج الأف�ل�ام الإعالنية؛ االختبار النف�سي الختيار املوظفني؛
ا�ستئجار الوقت املخ�ص�ص للدعاية يف و�سائل االت�صال؛ ا�ستئجار �آالت البيع؛ ترويج املبيعات للآخرين؛ البحث عن التمويل؛
خدمات الت�سويق عرب الهاتف؛ الرد على الهاتف للم�شرتكني غري املتوفربن؛ كتابة الن�صو�ص الدعائية
بالفئة35 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد
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املودعة حتت رقم 171425 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات الت�أمني وال�ش�ؤون املالية والتمويلية وال�ش�ؤون النقدية وال�ش�ؤون العقارية؛ �ضمان او تعهد بتمويل
ت��أم�ين احل ��ادث؛ مكاتب �سكن (�شقق)؛ خ��دم��ات خبري ��ش��ؤون ال�ت��أم�ين؛ التحليل امل��ايل؛ تثمني او تخمني
النتيكات (ال�ط��راز عتيق)؛ �إدارة غ��رف امل�ن��ازل؛ تثمني او تقييم الفن؛ خدمات الكفاالت املالية؛ الأعمال
امل�صرفية؛ ا�ستثمارات ر�أ���س مال؛ جمع التربعات اخلريية؛ التحقق من ال�شيكات؛ وك��االت التخلي�ص فيما
يتعلق بتبادل العملة املحا�سبة املالية و جمع الأم��وال عن طريق ال�شبكات احلا�سوبية؛ ت�صفية املال؛ مكاتب
الت�سليف او االئتمان؛ خدمات بطاقة االئتمان؛ التخلي�ص اجلمركي؛ خدمات بطاقات الدين؛ كاالت حت�صيل
الديون؛ خدمات ودائع الأ�شياء الثمينة؛ حتويل الأموال الإلكرتوين؛ خدمات الدفع �إلكرتوين لر�سوم عبور
الطرق؛ خدمات الدفع التجارة الإلكرتونية واملعنى بها �إن�شاء ح�سابات التمويل امل�ستخدمة ل�شراء ال�سلع
واخل��دم��ات على �شبكة الإن�ترن��ت؛ ت�صريف العمالت او التبادل االم��وال؛ العوملة (التخ�صيم)؛ اخلدمات
االئتمانية؛ اال�ست�شارات املالية؛ التقييم املايل للت�أمني امل�صريف والعقارات؛ املعلومات املالية؛ الإدارة املالية؛
خدمات الكفيل امل��ايل؛ خدمات التمويل؛ �ضمان او تعهد بتمويل ت�أمني �ضد احل��ري��ق؛ تقييمات اخلزينة
املالية؛ ا�ستثمارات �صندوق ر�أ�س املال؛ خدمات ال�ضمانات؛ �ضمان او تعهد بتمويل ت�أمني ال�صحي؛ متويل
ال�شراء ال�ت��أج�يري؛ خدمات م�صرفية للمنازل؛ وك�لاء الإ��س�ك��ان؛ الت�أمني للكلف الج��ل ال�سلع واخلدمات
من خالل �شبكة الإنرتنت؛ تق�سيط القرو�ض؛ و�ساطة او �سم�سرة الت�أمني؛ ا�ست�شارات الت�أمني؛ معلومات
الت�أمني� ،ضمان او تعهد بتمويل ت�أمني؛ �إ�صدار بطاقات االئتمان؛ �إ�صدار الرموز للقيمة؛ �إ�صدار ال�شيكات
ال�سياحية؛ متويل �شراء-الإيجار؛ ت�أجري املزارع؛ ت�أجري العقارات؛ الإقرا�ض �ضد الأمن او احلماية؛ �ضمان او
تعهد بتمويل ت�أمني على احلياة؛ قر�ض متويل؛ �ضمان او تعهد بتمويل الت�أمني البحري ،الأعمال امل�صرفية
للرهن؛ �صناديق اال�ستثمار امل�شرتكة؛ تقييم درا�سة وجمع العمالت؛ تنظيم جمموعات؛ الو�ساطة او �سم�سرة
الرهن؛ الوكاالت العقارية؛ تقييم او تثمني العقارات؛ �سم�سرة العقارات؛ �إدارة العقارات؛ جمع الإيجارات؛
ت�أجري املكاتب؛ ت�أجري املباين ال�سكنية؛ ت�أجري ال�شقق؛ خدمات دفع التقاعد؛ خدمات الودائع او الأمانات؛
م�صارف االدخ ��ار؛ �سم�سرة يف الأوراق املالية؛ تقييم الطوابع الربيدية؛ حتديد ا�سعار ا�سهم البور�صة؛
و�ساطة او �سم�سرة الأ�سهم وال�سندات؛ خدمات ال�ضمان؛ خدمات الو�صاية؛ خدمات ال�سم�سرة؛ �سم�سرة ن�سخ
االعتمادات؛ خدمات ت�صفية الأعمال التجارية املالية ،الت�صفية املالية؛ ت�صفية املنازل املالية؛ تقييم وتثمني
املجوهرات؛ خدمات الإقرا�ض لالعمال؛ القرو�ض (متويل)؛ خدمات �صندوق االدخار؛ تقييم وتثمنب تكاليف
الإ�صالح (تقييم مايل)
بالفئة36 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 171433 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اخلدمات الطبية؛ اخلدمات البيطرية؛ خدمات العناية ب�صحة وجمال الكائنات الب�شرية واحليوانات؛ خدمات الزراعة
والب�ستنة والغابات؛ تقدمي خدمات الطبية والبيطرية وال�صحية والتجميلية والعناية باجلمال؛ خدمات اللياقة البدنية
والتدليك وت�سمري الب�شرة ب�أ�شعة ال�شم�س وال�صالونات وحمام البخار (�سونا)؛ �صالونات التجميل؛ �صالونات ت�صفيف ال�شعر؛
خدمات املعلومات وامل�ساعدة ون�صح املتعلقة باجلمال والرعاية ال�صحية ورعاية اجلمال والتجميل والتخ�سي�س؛ اال�ست�شارات
املهنية يف جمال املعدات والأجهزة و�إدوات والو�سائل الطبية واجلراحية والرعاية الطبية والعالج الطبي واجلراحي؛ النرث
اجلوي وعلى �سطح االر�ض لال�سمدة و املواد الكيماوية االخرى؛ تربية املوا�شي؛ تنظيف احليوانات والرعاية بها؛ اخلدمات
الزراعة املائية؛ خدمات العالج بالعطور؛ خدمات التلقيح ال�صناعي؛ خدمات بنك الدم؛ املعاجلة اليدوية للأع�صاب؛ دور
النقاهة؛ طب اال�سنان؛ ت�أجري معدات الزراعة؛ تن�سيق الزهور؛ زراعة وتن�سيق احلدائق؛ زراعة ال�شعر؛ الرعاية ال�صحية؛
امل��راك��ز ال�صحية؛ خدمات املنتجعات ال�صحية؛ الب�ستنة؛ دور العجزة واملقعدين؛ امل�ست�شفيات؛ خدمات الأخ�صاب خارج
اجل�سم؛ ت�صميم امل�سطحات الأر�ضية؛ زراعة امل�سطحات الأر�ضية؛ العناية باملروج؛ العناية ب�أظافر اليدين؛ امل�ساعدة الطبية؛
خدمات العيادات الطبية؛ تاجري املعدات الطبية؛ خدمات القابالت؛ دور التمري�ض؛ خدمات التمري�ض طبية؛ خدمات
فنيي الب�صريات؛ العناية باحليوانات الأليفة؛ خدمات �صيدلية العداد الو�صفات؛ الن�صائح ال�صيدالنية؛ العالج الفزيائي؛
العالج الطبيعي؛ امل�شاتل؛ اجلراحة التقومية؛ احلمامات العامة لأغرا�ض �صحية؛ اعادة تاهيل مر�ضى الإيداء اجل�سدي؛
ت�أجري املرافق ال�صحية؛ دور الراحة؛ امل�صحات؛ خدمات الت�شمي�س؛ الو�شم؛ خدمات التطبيب عن بعد؛ خدمات عالجية؛
غر�ص اال�شجار لأغرا�ض تعوي�ض الكربون؛ جراحة اال�شجار؛ احلمامات الرتكية؛ ابادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة لغايات
الزراعة والب�ستنة والغابات؛ امل�ساعدة البيطرية؛ خدمات العناية باجلمال؛ �إبادة االع�شاب ال�ضارة؛ �صناعة اكاليل الزهور
بالفئة44 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
ً
 ،وذلك خالل ( )30يوما من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

املودعة حتت رقم 176190 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :شركة مطاعم كربيتو
وعنوانه :طريق امللك عبد العزيز� -ص .ب  104777الريا�ض  -11636اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات وخدمات الإيواء امل�ؤقت
بالفئة43 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  CABRITOباحرف اللغة الأجنليزية باللون البني خلفها
ر�سمة لهب واعالها ر�سمة ذبيحه ت�شوى على النار معلقة بوا�سطة �سيخ مرتكز على �سكينه و�شوكة متقاطني
وعلى �شكل اك�س باللون البني واعاله كلمة كربيتو باحرف اللغة العربية باللون البني
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

بتاريخ 2012/07/02 :م

بتاريخ 2012/04/02 :م

March
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دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/02 :م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
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االثنني  11مار�س  2013العدد 10737

م

بتاريخ 2012/04/02 :م

االثنني  11 -مارس  2013م  -العـدد 10737

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 171418 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأج�ه��زة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أج�ه��زة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأج�ه��زة والأدوات
الب�صرية و�أجهزة و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو
حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت
بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل ،ماكينات بيع �آلية و�آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت
حا�سبة ،معدات و�أجهزة الكمبيوتر ومعاجلة البيانات وبرامج الكمبيوتر� ،أجهزة �إخماد النريان؛ الآالت الإلكرتونية� ،أجهزة
و�أجزائها واملعنى بها �أجهزة ال�صوت و�/أو الفيديو الإلكرتونية و�أجهزة االت�صاالت االلكرتونية؛ برنامج كمبيوتر للتحميل،
�أجهزة معاجلة �إدارة وت�شغيل ال�صوت وال�صور املتحركة والن�صو�ص والبيانات التي ال تزال �صورة؛ مو�سيقى وال�صوت والفيديو
و�صور قابلة للتحميل؛ برامج الكمبيوتر قابلة للتحميل الجل النقل الال�سلكي واملتزامن مللفات ال�صوت والفيديو والن�صو�ص
والو�سائط املتعددة والأفالم واملو�سيقى والتدفق �إىل وبني �أجهزة كمبيوتر �أو التلفزيون املمكن عر�ضه بالكمبيوتر �أو غريها
من �أجهزة عر�ض ال�صوت والفيديو املمكن عر�ضها بالكمبيوتر �أو الهاتف اخللوية �أو الكمبيوتر املحمول �أو �أجهزة الهاتف
النقال الأخرى؛ حتميل برامج لعبة فيديو� ،أجهزة الكمبيوتر الطرفية؛ �أجهزة الكمبيوتر املحمولة باليد؛ �أجهزة الكمبيوتر
اللوحية؛ امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية؛ طرفيات �أجهزة الكمبيوتر؛ �أجهزة القراءة الإلكرتونية؛ املن�شورات االلكرتونية؛
م�شغالت و�سائط ال�شبكات؛ عار�ضات الر�ؤية اخليالية التي تو�ضع على الر�أ�س؛ و�أجهزة التحكم عن بعد ال�سلكية والال�سلكية
للأجهزة االلكرتونية الرقمية املحمولة واملتنقلة؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ م�شغالت و�/أو م�سجالت
ال�صوت و الفيديو املنزلية؛ م�شغالت و�/أو م�سجالت ال�صوت و الفيديو املحمولة وال�شخ�صية ،م�شغالت ام بي )MP3( 3
وغريها من م�شغالت و�/أو م�سجالت ال�صوت و الفيديو الرقمية؛ �سماعات الأذن؛ �سماعات الر�أ�س؛ الكامريات؛ كامريات
الفيديو؛ �أجهزة التلفزيون؛ التلفزيون املحمول؛ الدوائر الإلكرتونية والأقرا�ص املمغنطة والأقرا�ص ال�ضوئية والأقرا�ص
ال�ضوئية املمغنطة والأق��را���ص املدجمة ( CD-ROMsالقر�ص املدجمة للتذكرة امل�ق��روءة) والأ�شرطة املغناطي�سية
والأق��را���ص الرقمية للتذكرة امل�ق��روءة  ROMsمتعددة اال�ستخدامات امل�شفرة مع برامج العاب الفيديو لال�ستخدام
ال�شخ�صي؛ ال��دوائ��ر الإلكرتونية والأق��را���ص املمغنطة والأق��را���ص ال�ضوئية والأق��را���ص ال�ضوئية املمغنطة والأقرا�ص
امل��دجم��ة ( CD-ROMsالقر�ص امل��دجم��ة للتذكرة امل �ق��روءة) والأ��ش��رط��ة املغناطي�سية والأق��را���ص الرقمية للتذكرة
املقروءة  ROMsمتعددة اال�ستخدامات امل�شفرة مع برامج العاب الفيديو لال�ستخدام التجاري؛ وح��دات حتكم وع�صي
القيادة (جوي�ستك) وبطاقات الذاكرة وحدات التحكم مب�ستوى ال�صوت واملاو�س والأجزاء الأخرى واالك�س�سوارات الجل �آالت
العاب الفيديو مع تلفزيون لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ الأقرا�ص املمغنطة والأقرا�ص ال�ضوئية والأقرا�ص ال�ضوئية املمغنطة
والأقرا�ص املدجمة ( CD-ROMsالقر�ص املدجمة للتذكرة املقروءة) والأ�شرطة املغناطي�سية والأقرا�ص الرقمية
للتذكرة املقروءة  ROMsمتعددة اال�ستخدامات امل�شفرة مع املجالت والكتب وال�صحف واخلرائط وال�صور والر�سومات
واملعلومات احلرفية؛ حملل اخللية؛ ف��ارزات اخللية؛ مقيا�س التدفق اخللوي؛ �أجهزة و�أدوات املختربات (خمتلفة عن ما
هو لال�ستخدامات الطبية)؛ �أجهزة و�أدوات للبحوث العلمية يف املختربات؛ �أجهزة القيا�س بوا�سطة وحدات قيا�س معيارية؛
�أجهزة قيا�س بوا�سطة وح��دات قيا�س م�شتقة؛ �آالت و�أدوات القيا�س بدقة؛ �آالت و�أدوات اختبار امل��واد؛ �آالت و�أدوات امل�سح
(امل�ساحية)؛ �آالت و�أدوات القيا�س الفلكية؛ �أرواق طبقة رقيقة من البال�ستيك ح�سا�سة حراريا الج��ل بيان �إ�شارة/داللة
احلرارة؛ �أجهزة توزيع و�/أو التحكم بالطاقة؛ املحوالت الدوارة؛ معدالت الطور الكهرباء؛ اخلاليا اجلافة؛ اخلاليا الرطبة؛
املراكم والبطاريات؛ اخلاليا ال�ضوئية؛ اجهزة قيا�س والفح�ص الكهربائية �أو املغناطي�سية؛ الأ�سالك الكهربائية؛ الكابالت
الكهربائية؛ التل�سكوبات؛ املجاهر (ميكرو�سكوب)؛ النظارات ال�شم�سية ون�ظ��ارات احلملقة الواقية؛ قطع واك�س�سوارات
للنظارات ال�شم�سية ونظارات احلملقة الواقية؛ �شباك انقاذ احلياة؛ �أحزمة انقاذ احلياة؛ �سرتات النجاة؛ عوامات انقاذ
احلياة؛ املجاهر الإلكرتونية؛ الآالت احلا�سبة االلكرتونية للمكتب؛ معاجلات الن�صو�ص؛ �أنابيب الأ�شعة ال�سينية X-ray
(ولي�س لال�ستخدام الطبي)؛ �أنابيب ال�صور احل�سا�سة؛ �أنابيب التفريغ؛ �أنابيب مقومات التيار؛ �أنابيب �أ�شعة الكاثود؛ �أنابيب
تفريغ ال�شحن؛ الرثم�ستورات؛ الديود (�صمامات ثنائية)؛ الرتانز�ستورات؛ �أنابيب الإلكرتون؛ عنا�صر �أ�شباه املو�صالت
(الأجهزة �أ�شباه املو�صالت)؛ الدوائر املتكاملة؛ الدوائر املتكاملة على نطاق وا�سع؛ املكاوي الكهربائية لال�ستخدام املنزيل؛
�أجهزة ت�صفيف او جتعيد ال�شعر الكهربائية لال�ستخدام املنزيل؛ اجلر�س الكهربائية لال�ستخدام املنزيل؛ الأفالم ال�سينمائية
املك�شوفة؛ �شرائح الأفالم املك�شوفة؛ م�ساند �شريحة الفيلم؛ �أ�شرطة وا�سطونات الفيديو امل�سجلة م�سبقا؛ �آالت البيع الآلية
(�آالت التوزيع الآيل)؛ �آالت العاب فيديو مع تلفزيون لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ نظارات (�أغطية العيون) والنظارات ال�شم�سية،
بطاريات قابلة لل�شحن لل�سيارات الكهربائية
بالفئة9 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

بتاريخ 2012/04/02 :م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 49725 :
با�ســم� :أم �أيه
وعنوانه :موالن دو كانترييه 33290 ،بالنكوفور ،فرن�سا
وامل�سجلة حتت رقم  )40511( :بتاريخ2003/05/21 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف 2002/10/02 :م وحتى تاريخ 2022/10/02 :م
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/04/02 :م

املودعة حتت رقم 171426 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ان�شاء املباين؛ ا�صالح؛ خدمات الرتكيب؛ تركيب و ا�صالح اجهزة التكييف الهوائي؛ �صيانة وا�صالح الطائرات؛
معاجلة املركبات مبواد م�ضادة لل�صداء؛ خدمات �صناعة الثلج ال�صناعي؛ التزفيت؛ تنظيف وا�صالح املراجل؛ البناء
بالطوب؛ اال�شراف على ان�شاء املباين؛ عزل املباين؛ بناء ا�شكاك وحمالت عر�ض احكام �سد املباين؛ تركيب و ا�صالح
اجهزة االنذار �ضد ال�سرقة؛ ا�صالح و �صيانة املواقد؛ �صيانة املوبيليا (ا�صالح)؛ غ�سل ال�سيارات؛ خدمات النجارة؛
تنظيف املداخن؛ نتظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين؛ تنظيف املباين من الداخل؛ تنظيف املالب�س؛ ا�صالح املالب�س؛
االن�شاء؛ ا�ست�شارات االن�شاءات معلومات عن االن�شاءات؛ معاجلة املباين ملنع الرطوبة؛ هدم املباين؛ تنظيف البالط
امل�ضلع؛ تطهري من اجلراثيم؛ حفر ابار الزيت او الغاز العميقة؛ حفر االب��ار؛ التنظيف اجلاف؛ تركيب و ا�صالح
االجهزة الكهربائية؛ تركيب و ا�صالح امل�صاعد؛ ان�شاء امل�صانع؛ ا�صالح و �صيانة االت عر�ض االفالم؛ تركيب و ا�صالح
اجهزة االنذار �ضد احلريق؛ تركيب وا�صالح معدات التجميد؛ العناية بالفراء وتنظيفة وا�صالحة؛ تركيب وا�صالح
االف��ران؛ �صيانة االثاث؛ جتديد االثاث ان�شاء املوانئ؛ تركيب وا�صالح معدات الت�سخني؛ معلومات عن الرتكيب؛
ان�شاء وت�صليح قطع الكمبيوتر؛ مكونات الكمبيوترو قطع الكمبيوتر اخلارجية؛ تركيب االبواب والنوافذ؛ تركيب
وا�صالح االجهزة الطبية واجلراحية العدد والآالت ،تت�ضمن مثاقب جراحية ومبا�ضع و�أن�صال وكبّا�سات ومقرنات
تو�صيلية ومثبتات قلبية؛ �أجهزة نقل الدم الذاتي و�أدوات غري مفيدة بعد الإ�ستعمال ملعاجلة ومراقبة الد ِم؛ تركيب
الو�سائلِ ومياه جماري �إم��دا ِد املياه؛ �أجهزة معاجلة مياه الف�ضالتَ والأوح��ال؛ الرتكيب و�صيانة وت�صليح �أدواتِ
مطبخ؛ �شَ حذ ال�سكنيِ؛ الغَ�سل؛
ري؛ تركيب �أجهز ِة
الإت�صالِ ؛ �إخماد تدخلِ يف اجلها ِز
الكهربائي؛ تركيب وت�صليح �أدوات ِ
ِ
ِ
وت�صليح؛ البناء؛
العناية اجللدية وتنظيف وت�صليح؛ تركيب وت�صليح م�صعد؛ الكوي الكتّاين؛ تركيب مكائنِ و�صيانة
ِ
املكتب؛
اللبا�س املُ�صَ ِّلح؛ تعدين الإنتزاع؛ �صيانة وت�صليح �سيارةِ؛ غ�سل �سيارة؛ تركيبِ �أجهز ِة و�صيانة وت�صليح مكائن ِ
الدهان ،داخلي وخارجي؛ تعليق الورقي؛ ت�صليح �شم�سية ملونةِ؛ ت�صليح اجلها ِز الفوتوغرايفِ؛ بناية مان ِع �أمواج
للبا�س؛ احلت؛ ت�صليح م�ضخّ ةِ؛ خدماتِ احلفر؛ �إبادة
بيري؛ بناء و�صيانة ِ
خط �أنابيب؛ التَج�صي�ص؛ ال�سباكة؛ �ضغط ِ
حطمتْ جزئياً؛ �إعادة بناء املكائنِ التي َكانتْ بالي ُة �أَو ّ
اجلرد؛ �إعادة بناء املح ّركاتِ التي َكانتْ بالي ُة �أَو ّ
حطمتْ جزئياً؛
اللبا�س؛ �أج��رة ال�ب��ول��دوزراتِ ؛ �أج��رة الرافعاتِ (�أجهزة بناءِ)؛ �أج��رة املنقّبني؛
خراطي�ش احل�برِ؛ ترميم
�إع��ادة ملئ
ِ
ِ
مطبخ ،خدمات
�أجرة الطريقِ تكن�س املكائن؛ معلومات ت�صليح؛ الت�صليح وتركيب العد ِد الكهربائية ،تركيب �أجهز ِة
ِ
الت�صلي َح وال�صيان َة؛ الرتكيب و�صيانة وت�صليح مكائنِ املكتبِ ؛ �أ�صالح و�صيانة الطابعات الإلكرتونية؛ ت�صليح �أقفالِ
الأم��نِ ؛ �إعادة الآالت املو�سيقيةِ؛ �إعادة القطعة الفنيةِ؛ �إعادة َتعليب؛ تلبي�س الإط��اراتِ (�إط��ارات)؛ التَثبيت؛ تبليط
الطريقِ ؛ خدمات اال�سقف؛ مانع ال�صد�أ؛ ال�صيانة والت�صليح الآم��ن؛ الر�ش الرملي؛ الت�سقيل؛ حمطات خدمات
(عربة ( )-تزويد بالوقود وال�صيانة)؛ بناء ال�سفن؛ ت�صليح ح��ذاءِ؛ تنظيف ال�شار ِع؛ ال�صيانة والت�صليح الغرف
م�سبح؛ تركيب وت�صليح هاتفِ ؛ ت�صليح �شم�سيةِ؛ البناء حتت امل��اء؛ الت�صليح حتت امل��اء؛ التنجيد؛
القوية؛ �صيانة
ِ
ت�صليح جنادةِ؛ التَلميع؛ م�ساعدة تو ّقفِ عرب ِة (ت�صليح)؛ تنظيف العربةِ؛ ت�شحيم عرب ِة (دَهْ ن)؛ �صيانة عربةِ؛ َتلميع
العربةِ؛ حمطات خدمات عرب ِة ( َتزْويد بالوقود وال�صيانة)؛ َغ�سل عربةِ؛ ابادة االفات ،ما عدا للزراعةِ؛ تق�سية املطاط
بالكربيت للإطاراتِ (ت�صليح �إطارات)؛ التغطية؛ بناء وت�صليح خمزنِ ؛ الغ�سيل؛ غ�سيل البطانةِ؛ تنظيف النافذةِ؛
ت�صليح �أَو �صيانة طائرةِ؛ حو�ض احلمام وتنظيف غالي ِة احلمّا ِم؛ تنظيف ال�سجادة والب�ساط ؛ ت�صليح ال�ساعات وادوات
القيا�س �أَو ال�صيان َة؛ �إ�ست�شارات البناءِ؛ َتطهري يد الهاتف؛ َتلميع الأر�ضيةِ؛ َنفْ�ش القطنِ ي َْ�ضربُ بامل�ضربه لفوتون؛
العملية �أو مراقبة �أَو �صيانة البنايةِ؛ �أج��رة جها ِز الغ�سيل من العربةِ؛ �أج��رة �أجهز ِة البنا ِء ومكائنِ وجهازِ؛ �أجرة
الغ�سّ االتِ الكهربائيةِ؛ �أجرة الأر�ضي ِة التي تنظفُ املكائنَ ؛ �أجرة جمففاتِ املكوى؛ �أجرة لتعدين املكائنِ واجلهازِ؛ �أجرة
أكيا�س؛ ت�صليح الدراجاتِ ؛ ت�صليح �أجهز ِة البلياردِ؛
املما�سح؛ �أجرة جمففاتِ الدور ِة
للمالب�س؛ ت�صليح احلقائبِ �أَو ال ِ
ِ
ِ
ت�صليح �أدواتِ �صيدِ ال�سمك؛ ت�صليح املكائنِ وجها ِز اللعبةِ؛ ت�صليح ا ُ
إذاعي �أَو
حللي ال�شخ�صيةِ؛ ت�صليح امل�ستلمني ال ِ
م�ستلمي التلفزيونِ ؛ ت�صليح النظاراتِ ؛ ت�صليح �أجهز ِة الألعاب الريا�ضيةِ؛ ت�صليح احل�صائر؛ ت�صليح وحداتِ مقعدِ
أغرا�ض ال�صناعيةِ)؛
املرحا�ض مَع غ�سيل ما ِء يَتدفّقُ ؛ ت�صليح ال ُلعَبِ َ�أو الدمى؛ ت�صليح �أَو �صيانة لتكييف اجلها ِز (لل ِ
ِ
ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ واجهزِة الت�سليةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة ال�سياراتِ ؛ ت�صليح �أَو �صيانة تركيباتِ احلمّا ِم؛ ت�صليح َ�أو
�صيانة اجهزة ا�صطفاف العجالت؛ ت�صليح �أَو �صيانة الغالياتِ ؛ ت�صليح �أَو �صيانة امل�شاعلِ ؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائن
َ
الكيميائي؛
الكعك؛ ت�صليح �أَو �صيانة النباتاتِ الكيميائيةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ وجها ِز املعاجلة
التي ت�سحق
ِ
ال�سينمائي؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ وجها ِز البناءِ؛ ت�صليح
ت�صليح �أَو �صيانة املفار ِخ؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ واجلها ِز
ِ
َ
َ
أغرا�ض ال�صناعيةِ؛ ت�صليح �أو �صيانة قدو ِر
�أَو �صيانة عد ِد امل�ستهلكِ الكهربائيةِ؛ ت�صليح �أو �صيانة �أجهز ِة الطبخ لل ِ
أغرا�ض ال�صناعيةِ؛ ت�صليح
الطبخ؛ ت�صليح �أَو �صيانة مكائنِ و�أدواتِ الزراعة؛ ت�صليح �أَو �صيانة غ�سّ االتِ ال�صحون لل ِ
الكهربائي؛ ت�صليح
البي�ض؛ ت�صليح �أَو �صيانة جها ِز الإ�ضاءة
�أَو �صيانة جها ِز الغوّا�صني؛ ت�صليح �أَو �صيانة حا�ضناتِ
ِ
ِ
أغرا�ض ال�صناعيةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة
�أَو �صيانة املح ّركاتِ الكهربائيةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة الغ�سّ االتِ الكهربائي ِة لل ِ
أجرا�س احلريق؛ ت�صليح �أَو �صيانة الأ�سلحة النارية؛ ت�صليح �أَو
الآالت واالجهزة االلكرتونيةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة � ِ
�صيانة املكائنِ و�آالتِ �صيدِ ال�سمك؛ ت�صليح �أَو �صيانة مكائنِ العلفِ اجلارحةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة مكائن خلط العلف؛
ت�صليح �أَو �صيانة االت �ضغط االعالف؛ ت�صليح �أَو �صيانة اجهزة و ادوات التجميدِ ؛ ت�صليح �أَو �صيانة �سخَّ اناتِ ماء
الغازِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة �أجهز ِة حمط ِة الوقود؛ ت�صليح �أَو �صيانة الزجاجياتِ التي َت ْ�صن ُع املكائنَ واجلهازَ؛ ت�صليح
�أَو �صيانة مكائنِ و�أدواتِ حَ �صاد؛ ت�صليح �أَو �صيانة الأف��رانِ ال�صناعيةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة الدوائر التكاملي ِة التي
َت ْ�صن ُع املكائنَ والأنظم َة؛ ت�صليح �أَو �صيانة اجلها ِز و�آالتِ املختربِ؛ ت�صليح �أَو مكائنِ و اجهزة �صيانة التحميل الإ ْفراغ
ِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ واجهزة تقطيع االخ�شاب ،الأعمال اخل�شبية� ،أَو عمل ق�شرة خ�شبِ ؛ ت�صليح �أَو �صيانة
املكائنِ واجلها ِز ملعاجلة الأطعم ِة �أَو الأ�شربةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ واجلها ِز للإ�ستعمالِ يف حمالتِ التجميل
ني احلالقني؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ واجلها ِز ل�صن ِع اللبِّ � ،صنع ورق �أَو عامل ورق��ة؛ ت�صليح �أَو �صيانة
�أَو دكاك ِ
قيا�س و�إختبار مكائنِ و�آالتِ ؛ ت�صليح �أَو �صيانة �أنظم ِة الإيق ْاف امليكانيكيةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة اجلها ِز والآالتِ الطبيةِ؛
ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ و�أدواتِ الأ�شغال املعدنيةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة مكائن تر�شيح احلليب ؛ ت�صليح �أَو �صيانة مكائنِ
ري
احللب؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ واجلها ِز التعدين؛ ت�صليح �أَو �صيانة الآالت املو�سيقيةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة املدافئِ غ ِ
الكهربائي َ
الطابِخةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة حمطات الطاقة النوويةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ و�أجهز ِة املكتبِ ؛ ت�صليح
ِ
�أَو �صيانة املكائنِ والآالتِ الب�صريةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة اجهزة التغليف؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ وجها ِز ال�صورةِ؛
َ
ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ واجلها ِز الفوتوغرايفِ؛ ت�صليح �أو �صيانة ليفِ النباتِ الذي يعالج املكائنَ والأدواتَ ؛ ت�صليح
البال�ستيكي؛ ت�صليح �أَو �صيانة حِ را َثة مكائنِ و�أدواتِ (ما عدا "�أدوات حممولة
�أَو �صيانة املكائنِ وجها ِز املعاجلة
ِ
يدوياً")؛ ت�صليح �أَو �صيانة مكائنِ ال�سيطر َة �أَو توزيع الطاقة الكهربائي َة َ؛ ت�صليح �أَو �صيانة املوّلدات الكهربائية؛
ت�صليح �أَو �صيانة الأر�ضي ِة امليكانيكي ِة التي تنظف املكائنَ ؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ واجلهاز طِ باعَة َ�أو جتليد الكتب؛
ت�صليح �أَو �صيانة امل�ضخاتِ ؛ ت�صليح �أَو �صيانة معدات �سك ِة احلديد الدارجةِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة خزاناتِ املاء؛ ت�صليح
�أَو �صيانة ال�سل ِع املطاطي ِة التي َت ْ�صن ُع املكائنَ واجلهازَ؛ ت�صليح �أَو �صيانة �شب ِه املو�صل الذي ي َْ�صن ُع املكائنَ والأنظم َة؛
ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ و�أدواتِ مزارع احلرير؛ ت�صليح �أَو �صيانة مكائنِ اخلياطة؛ ت�صليح �أَو �صيانة اجهزة �صناعة
االحذية ؛�إ�صالح �أو �صيانة الالفتات ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ وجها ِز الإت�صالِ (ما عدا جها ِز الهاتفِ  ،م�ستلمون �إذاعي
الن�سج؛ ت�صليح �أَو �صيانة مكائن
الهاتف؛ ت�صليح �أَو �صيانة املكائنِ وجها ِز
وم�ستلمو تلفزيونِ )؛ ت�صليح �أَو �صيانة جها ِز
ِ
ِ
معاجلة التب ِغ؛ ت�صليح �أَو �صيانة ال�سياراتِ ذات العجلتنيِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة اجهزة غ�سل العربات؛ ت�صليح �أَو �صيانة
مكائنِ البيع؛ ت�صليح �أَو �صيانة ال�سُ ُفنِ ؛ ت�صليح �أَو �صيانة النفاي ِة املكائنَ واجلهازَالتي َت ْ�ض ُ
غط النفايةِ؛ ت�صليح �أَو
�صيانة املكائنَ التي �سحق النفايات؛ ت�صليح �أَو �صيانة معدات ملراقبة التلوثِ امل��اءِ؛ ت�صليح �أَو �صيانة اجهرة تنقية
ني املطب َخ
املياهً؛ تنظف خزانات املاء؛ تنظيف البالوعةِ؛ �إعداد �أَو ت�صليح الأقفالِ ؛ �شحذ �سكاك ِ
واملق�ص؛ تعقيم املكائنِ
ّ
الطبي؛ ابادة االفاتُ (ما عدا للزراع ِة �أو ب�ستن ِة �أَو الغابات)
واجلها ِز
ِ
بالفئة37 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 171428 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات نقل وتعبئة وتغليف وتخزين ال�سلع؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ النقل اجل��وي؛ ت�أجري الطائرات؛
النقل ب�سيارات �إ�سعاف؛ النقل ب�سيارات مدرعة؛ تنظيم الرحالت البحرية؛ تنظيم اجلوالت؛ النقل بالبارجات؛
ت�أجري القوارب؛ تخزين بالقوارب؛ النقل بالقوارب؛ حجز املقاعد لل�سفر؛ خدمات تعبئة الزجاجات؛ النقل
باحلافالت؛ مواقف ال�سيارات؛ ت�أجري ال�سيارات؛ النقل بال�سيارات؛ نقل بالعربات؛ خدمات ال�سائق؛ خدمات
الربيد ال�سريع (ر�سائل �أو ب�ضائع)؛ ت�سليم الب�ضائع عن طريق طلبات الربيد؛ ت�سليم ال�صحف؛ توزيع الطاقة؛
توزيع الكهرباء؛ خدمات مرافقة امل�سافرين؛ النقل بزوارق العبور؛ ت�سليم الورود؛ التخلي�ص الربيد؛ عمولة
ال�شحن (االر�سال و�إجرائه)؛ ار�سال ال�شحنات؛ ال�شحن (ال�شحن بال�سفن للب�ضائع)؛ ال�شحن؛ ت�أجري خزانات
الأغذية املجمدة؛ ت�أجري امل��ر�آب؛ النقل بحرا�سة م�شددة للأ�شياء الثمينة؛ النقل باجلر؛ ت�أجري احل�صان؛
ك�سرات اجلليد؛ �إط�لاق الأقمار ال�صناعية من �أجل الآخرين؛ خدمات النقل بني ال�سفن؛ النقل البحري؛
ت�سليم الر�سائل؛ ت�سليم ال�صحف؛ ت�شغيل �أقفال قناة؛ تغليف الب�ضائع؛ ت�سليم الطرود؛ ت�أجري اماكن وقوف
ال�سيارات؛ نقل الركاب؛ قيادة الطائرات؛ نقل بالقوارب املمتعة؛ العتالة والتحميل؛ توفري خدمات معلومات
ال�سفر من خالل �شبكة كمبيوتر عاملية؛ توفري خدمات املالحة املعلومات واملعنى بها معلومات بخ�صو�ص حركة
املرور وازدحامات حركة املرور؛ النقل لل�سكك احلديدية؛ تعومي ال�سفن؛ ت�أجري الثالجات؛ خدمات االنتقال؛
ت�أجري �أجرا�س الغو�ص؛ ت�أجري بدالت للغو�ص؛ ت�أجري املجمدات؛ ت�أجري حلبات �سباقات ال�سيارات؛ ت�أجري
احلاويات التخزين؛ ت�أجري رفوف �سقف املركبات؛ ت�أجري امل�ستودعات؛ ت�أجري الكرا�سي املتحركة؛ عمليات
االنقاذ (النقل)؛ النقل النهري؛ �إنقاذ ال�سفن؛ الإنقاذ؛ �سم�سرة ال�سفن؛ م�شاهدة معامل واملناظر(ال�سياحة)؛
�شحن والتفريغ؛ التخزين؛ معلومات تخزين؛ تخزين الب�ضائع؛ النقل بحافالت الركاب؛ النقل بالتاك�سي؛
خدمات القطر؛ معلومات امل��رور؛ النقل بعربات ال�ت�رام؛ النقل؛ نقل وتخزين القمامة؛ النقل وتخزين
النفايات املبددة؛ �سم�سرة النقل؛ النقل بوا�سطة خط �أنابيب؛ نقل امل�سافرين؛ حجوزات النقل؛ معلومات
النقل؛ خدمات النقل اللوج�ستية؛ نقل الأثاث؛ حجز ال�سفر؛ خدمات وكاالت ال�سفر واملعنى بها عمل حجوزات
وحجز م�سبق الجل و�سائل النقل او املوا�صالت؛ االنقاذ حتت املاء؛ تفريغ حمولة ال�شحن؛ م�ساعدة تعطل
مركبة (القطر)؛ ت�أجري ال�سيارات؛ خدمات م�ستودعات التخزين؛ توزيع املياه؛ توريد املياه؛ لف وتغطية
ال�سلع؛ اخلدمات مطار؛ �سم�سرة الت�أجري �أو البيع �أو ال�شراء �أو ت�أجري ال�سفن؛ تفريغ الب�ضائع؛ خدمات
ت�سليم املرا�سالت؛ توريد الغاز (توزيع)؛ احل��رارة توريد احل��رارة (توزيع)؛ �إدارة �أماكن وق��وف ال�سيارات؛
خدمات وقوف ال�سيارات؛ توفري معلومات الطرق وحركة املرور؛ توفري الطرق ذات الر�سوم؛ توفري مرافق
ر�سو ال�سفينة؛ ت�أجري الطائرات ،ت�أجري الدراجات ،ت�أجري املجمدات للأغرا�ض املنزلية؛ ت�أجري �آالت و�أجهزة
التجميد؛ ت�أجري �آالت و�أجهزة التحميل والتفريغ؛ ت�أجري �أنظمة وقوف ال�سيارات امليكانيكية؛ ت�أجري �آالت
و�أجهزة التعبئة �أو التغليف �أو تغطية؛ ت�أجري ثالجات-التجميد للأغرا�ض املنزلية ،ت�أجري ال�سفن؛ ت�أجري
اماكن امل�ستودعات؛ قيادة ال�سفن؛ احلفظ امل�ؤقت للممتلكات ال�شخ�صية؛ التخزين امل�ؤقت لطلبات التو�صيل؛
�إجراء وتوىل اجلوالت؛ �إجراء �أو مرافقة اجلوالت؛ وكاالت ال�سفر �أو خدمات العالقات املتبادلة؛ خدمات قيادة
ال�سيارات؛ خدمات م�ستودعات التخزين؛ توريد املياه (التوزيع)
بالفئة39 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م
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تنظيم م�ؤمتر ال�شارقة الدويل الأول حول دور
التحكيم التجاري يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
•• ال�شارقة-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ..ينظم مركز ال�شارقة للتحكيم التجاري
ال��دويل ومعهد التدريب وال��درا��س��ات الق�ضائية ووزارة االقت�صاد م�ؤمتر
ال�شارقة ال ��دويل الأول ح��ول دور التحكيم ال�ت�ج��اري يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة  .ينظم امل�ؤمتر خ�لال الفرتة من  24اىل  25مار�س اجلاري
مبقر املركز بغرفة جتارة و�صناعه ال�شارقة وبالتعاون مع منتدي ال�شارقة
للتطوير وم��رك��ز �أب��وظ�ب��ي للتوفيق والتحكيم ال�ت�ج��اري وم��رك��ز التحكيم
التجاري لدول جمل�س التعاون اخلليجي وغرفة التجارة الدولية بباري�س
ووزارة التجارة االمريكية وبرنامج تطوير القانون التجاري  .اعلن ذلك
خالل م�ؤمتر �صحفي �شارك فيه امل�ست�شار الدكتور حممد حممود الكمايل
مدير عام معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية واحمد �صالح العجلة مدير
مركز ال�شارقة للتحكيم و�شعبان راف��ت عبداللطيف مدير ادارة ال�ش�ؤون
القانونية بغرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة  .ح�ضر امل��ؤمت��ر حممد احمد
�أم�ي�ن م�ساعد امل��دي��ر ال�ع��ام لل�ش�ؤون االقت�صادية وال��دول�ي��ة بغرفة جتارة
و�صناعه ال�شارقة وحممد يو�سف العو�ضي مدير ادارة الدار�سات واالبحاث
باملعهد وع��دد من ممثلي و�سائل االع�لام املحلية  .وق��ال امل�ست�شار الكمايل
ان هذا امل�ؤمتر ي�أتي يف الوقت الذي يتزايد فيه اللجوء اىل التحكيم نظرا
ملا ميثله من �أهمية يف التطور االقت�صادي وزي��ادة حركة التجارة الدولية
وجذب اال�ستثمار باعتباره �أحد �أهم الو�سائل البديلة �أمام �أ�صحاب الأعمال
وال�شركات حلل وت�سوية منازعاتهم ملا يت�سم به من �سرعه االج��راءات وقلة
التكلفة ف�ضال ع��ن ات�سامه بطابع ال�سرية واملحافظة على العالقة بني
االط��راف ..ومتثل اال�ستثمارات العن�صر اال�سا�سي يف التوجه العام لدولة
االمارات وتعد الو�سيلة اال�سا�سية لتعزيز النمو االقت�صادي واالجتماعي ملا
ميثله التحكيم من حماية للم�ستثمر وثقة لتنفيذ �أعماله ..وتتفق معظم
دول العامل على �أهمية الرتابط والتكامل بني التجارة واال�ستثمار ملا ميثله
اال�ستثمار من دور ه��ام وفاعل يف االقت�صاد ب�صفة عامة �سواء ال��دويل �أو
املحلي  .من جانبه ا�شار احمد �صالح العجلة اىل ان جدول اعمال امل�ؤمتر
يت�ضمن حواىل  20بحثا تدور جميعها حول التحكيم يف عقود اال�ستثمار
وامل�شكالت العملية التي تواجه التحكيم يف عقود اال�ستثمار حمليا ودوليا
من خالل طرح بع�ض التجارب الدولية لبع�ض الدول ذات ال�صلة و�أثر ذلك

بهدف متابعة �سري العمل والوقوف على �آخر م�ستجداته

جمل�س �إدارة �شركة االحتاد للقطارات يتفقد تطورات امل�شروع يف املنطقة الغربية
•• �أبوظبي-الفجر:

ق��ام �أع���ض��اء جمل�س �إدارة �شركة االحت��اد للقطارات،
امل�ط��ور وامل�شغل ل�شبكة ال�ق�ط��ارات الوطنية يف دولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،م ��ؤخ��راً ب��زي��ارة ميدانية
للمنطقة الغربية � ،شملت م�صنع العوار�ض الإ�سمنتية
يف مدينة املرف�أ لالطالع على �آخر م�ستجدات عمليات
الإنتاج ،حيث جتول �أع�ضاء املجل�س يف امل�صنع واطلعوا
ع�ل��ى ك��اف��ة م��راف�ق��ه وخ �ط��وط الإن �ت��اج وامل�ستودعات،
وتفقدوا �أي�ضاً معدات القاطرات وتعرفوا على خمتلف
ميزاتها ،و�شهدوا كذلك عملية و�ضع عوار�ض ال�سكك
احلديدية �ضمن م�سار ال�شبكة للمرحلة الأوىل من
امل�شروع .كما و�ألقى �أع�ضاء املجل�س نظرة على عربات
نقل الكربيت التي مت ا�ستالمها م�ؤخراً والتي �سيتم
ت�شغيلها يف املنطقة الغربية مع نهاية العام اجلاري.
كما ومت االطالع خالل الزيارة �أي�ضاً على مناذج �أنظمة

احل��د م��ن ت ��أث�ير ال��رم��ال امل��وج��ودة مب �ح��اذاة منطقة
ح�ب���ش��ان ،ح�ي��ث ع�م�ل��ت ال���ش��رك��ة ع�ل��ى م��راع��اة �سمات
املنطقة التي تكرث بها الكثبان الرملية وال��ري��اح ،لذا
قامت بالتخطيط ب�شكل جيد مل�سار ال�سكك احلديدية
و ت�شخي�ص �أو�ضاع قنوات التهوية فيها.
وت�أتي هذه الزيارة امليدانية التي تر�أ�سها معايل نا�صر
بن �أحمد ال�سويدي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة االحتاد
للقطارات يف �إط��ار اجلهود احلثيثة املبذولة من قبل
جمل�س �إدارة ال�شركة لتقييم جمريات �سري امل�شروع
وتطوراته واال�ستماع ب�شكلٍ مبا�شر من فريق العمل
املتواجد هناك للوقوف على االجنازات التي �أحرزوها
خالل الفرتة املا�ضية.
وقد �صاحب معاليه خالل الزيارة ٌ
كل من �سعادة مطر
الطاير ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ،وعدد من
�أع���ض��اء جمل�س الإدارة ��ض��م ��س�ع��ادة ع �ب��داهلل حممد
ال ��زري ،و��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور عبد اهلل بلحيف النعيمي،

و�سعادة حممد حارب اليو�سف ،و�سعادة جمال ماجد بن
ثنيه ،و�سعادة الدكتور نا�صر �سيف املن�صوري ،الرئي�س
التنفيذي لل�شركة بالإ�ضافة �إىل جمموعة من كبار
مدراء ال�شركة مبن فيهم الدكتور حازم مبارك املدير
التنفيذي للم�شاريع ،وامل�ه�ن��د���س ��ش��ادي َم�لَ��ك املدير
التنفيذي لل�شو�ؤن التجارية يف ال�شركة.
وتعليقاً على هذه الزيارة� ،أكد معايل نا�صر بن �أحمد
ال�سويدي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة االحتاد للقطارات،
�أنها ت�سلط ال�ضوء على مدى حر�ص �أع�ضاء جمل�س
الإدارة املتوا�صل على متابعة اَخر التطورات واالطالع
ب�شكلٍ مبا�شر على التقدم امل�ح��رز يف امل���ش��روع ،حيث
لفت �إىل �أن �أعمال الت�شييد قائمة على قدم و�ساق و�أن
املرحلة الأوىل من امل�شروع تتقدم وفق اجلدول الزمني
املو�ضوع.
و�أ�ضاف معاليه :نحن يف �شركة االحتاد للقطارات نثمن
الدعم امل�ستمر ال��ذي توليه حكومتنا الر�شيدة لهذا

امل�شروع الذي ومع بدء ت�شغيله �سي�شكل عهداً جديداً
للنقل يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،كما ونتطلع
قدماً �إىل و�صول القاطرات خالل فرتة قريبة ،حيث
من املنتظر �أن ينطلق قطار املرحلة الأوىل من حب�شان
�إىل الروي�س نهاية هذا العام .
ي�شار �إىل �أن��ه ومبجرد اكتمال م�شروع قطار االحتاد
�ستغطي �شبكة ال�سكك احل��دي��دي��ة املخ�ص�صة لنقل
الركاب والب�ضائع على حد �سواء ،م�سافة تقدر بحوايل
 1200كم عرب الإمارات ،و�ست�سهم يف ربط املجتمعات
العمرانية باملناطق النائية ،وتي�سري ط��رق التجارة،
وفتح ق�ن��وات االت�صال وتعزيز التنمية االقت�صادية،
و�ست�شكل يف الوقت ذاته جزءاً حيوياً من م�شروع القطار
اخلليجي الذي يربط بني دول جمل�س التعاون ،حيث
�سرتبط ال�سكك احل��دي��دي��ة دول��ة الإم� ��ارات بكل من
اململكة العربية ال�سعودية عرب مركز الغويفات غرباً
وب�سلطنة عمان عرب مدينة العني �شرقاً..

الإمارات حتافظ على مركزها ثاين �أكرب اقت�صاد عربي
•• وا�شنطن-وام:

احتفظت دول��ة الإم��ارات مبركزها ث��اين �أك�بر اقت�صاد يف العامل العربي
لعام  2012بعد �أن ارتفع ناجتها املحلي الإج�م��ايل ح��وايل  23مليار
دوالر بالأ�سعار احلالية .وذكر معهد التمويل الدويل ومقره وا�شنطن يف
تقريره�..أن الناجت املحلي الإجمايل للدولة و�صل �إىل �أعلى م�ستوى له
العام املا�ضي وهو  375مليار دوالر مقابل  352مليار دوالر عام 2011
�أي بزيادة بلغت  5ر  6يف املائة ليبلغ �أكرث من �ضعف م�ستواه عام 2006
وهو  181مليار دوالر .و�أ�شار املعهد يف تقريره �إىل �أن اقت�صاد الإمارات
حافظ على مركزه ثاين �أكرب اقت�صاد عربي بعد اململكة العربية ال�سعودية
ملدة � 10سنوات ب�سبب النمو ال�سريع واملتوا�صل يف الناجت املحلي الإجمايل

خ�لال الأع ��وام املا�ضية كنتيجة مبا�شرة الرت�ف��اع �أ�سعار النفط وتزايد
الإن �ف��اق احلكومي وت�ن��وع االقت�صاد وارت �ف��اع وت�يرة ا�ستثمارات القطاع
اخل��ا���ص .و�أ��ض��اف �أن اململكة العربية ال�سعودية حافظت على مركزها
الأول حيث بلغ ناجتها املحلي الإجمايل حوايل  640مليار دوالر نتيجة
�ضخامة �إنتاجها النفطي الذي بلغ معدله نحو  8ر 9مليون برميل يوميا
وهو من �أعلى م�ستويات �إنتاج اململكة منذ �أن ب��د�أت ت�صدير النفط قبل
ح��وايل � 70سنة .و�أ��ش��ار التقرير �إىل �أن ن��اجت الإم ��ارات �شكل نحو ربع
�إجمايل الناجت يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والذي بلغ
 482ر 1تريليون دوالر العام املا�ضي..فيما بلغت ن�سبة الناجت الإماراتي
ح��وايل  13يف املائة من �إجمايل الناجت يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا .وقال �إن م�صر جاءت يف املرتبة الثالثة من حيث الناجت الإجمايل

الذي بلغ  257مليار دوالر العام املا�ضي..بينما احتلت اجلزائر املرتبة
الرابعة بقيمة  197مليار دوالر وجاءت دولة قطر يف املرتبة اخلام�سة
بقيمة  182مليار دوالر تلتها دولة الكويت يف املرتبة ال�ساد�سة بـ 178
مليار دوالر .و�أكد التقرير �أنه رغم االرتفاع الكبري يف عدد �سكان الإمارات
خالل ال�سنوات الأخرية فقد حافظت على مركزها املتقدم يف الئحة الدول
الرثية �إذ احتلت املركز الثالث يف العامل العربية جلهة الدخل الفردي
الذي بلغ حوايل � 45ألفا و  731دوالر عام ..2012فيما احتلت قطر
املركز الأول والكويت املركز الثاين .وتوقع معهد التمويل الدويل الذي
ي�ضم عددا من البنوك الكربى يف الدول الغربية �أن يوا�صل اقت�صاد دولة
الإمارات �صعوده لي�صل �إىل  395مليار دوالر عام  2013و  410مليار
دوالر عام .2014

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

عبداهلل �سيف النعيمي  :برنامج تكامل يدعم البحث العلمي يف حتقيق اال�ستدامة والتطوير
ا�� �ش ��اد � �س �ع��ادة ع� �ب ��داهلل � �س �ي��ف النعيمي
م��دي��ر ع��ام هيئة م�ي��اه وك�ه��رب��اء ابوظبي
ب��امل�ب��ادرة التقنية ال��رائ��دة جلنة تطوير
التكنولوجيا يف �أم��ارة �أبوظبي يف اطالق
ب��رن��ام��ج ت�ك��ام��ل مب��ا ي��دع��م روح البحث
واالب�ت�ك��ار ب�ين م�ؤ�س�سات ال��دول��ة و�شباب
الوطن و�سكانه مبا يدعم م�سرية البناء
وال �ت �ن �م �ي��ة وت �� �س �خ�ير ال �ع �ل��وم احلديثة
ل�لارت�ق��اء ب��اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة للجمهور
وامل �ج �ت �م��ع م��رح �ب��ا مب� �ب ��ادرة ال �ل �ج �ن��ة يف
برنامج تكامل لي�شمل على
تو�سي ِع نطاق
ِ
امل�ستوى الوطني كافة �أرجاء الإمارات.
وبارك النعيمي خالل م�شاركته اليوم يف
حفل اطالق برنامج تكامل اجناز وت�سجيل
 33براءة اخرتاع حملية يف امارة �أبوظبي
وامل�سجلة دول�ي�اً ومنها م�ساهمات جهود
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي وال�ت�ق�ن��ي يف هيئة مياه
وكهرباء ابوظبي الداعمة قائال  :يزخ ُر
ر ال�ت�غ رُّ�ُّي� ب��ال�ع��دي��د من
ع � �المَ ُ ال �ي��وم ك�ث�ي ُ
التقنيات احلديثة واالحتياجات الثقافية
التي تتط َّور مع الوترية ال�سريعة للتقدُّ م،
ويبدي كذلك اهتمامًا �شديدًا ومتزايدًا
ب��ال�ب�ي�ئ��ة ،وك�م��ؤ��س���س� ٍة ن��اج �ح � ٍة يح ِّركها
طموحها �إىل الريادة يف الأداء ف�إن الهيئة
ت�ستخد ُم � َ
تو�صلت �إليه الأبحاث
أحدث ما َّ
العلمية ك�أ�سا�س لك ِّل ما تقوم به.
و�أ��ض��اف :مدير ع��ام هيئة مياه وكهرباء
ُ
ا�ستهالك الطاقة وامليا ِه
ابوظبي  :يتزايد
ري حيث من املتوقعَّ
يف منطقتنا ب�شكلٍ كب ٍ
�أن ي�صل عدد امل�شرتكني �إىل �أكرث من 3
ماليني بحلول عام  ،2030وير ِّكز املرك ُز
ال��وط�ن� ُّ�ي لأب �ح��اث ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه التابع
للهيئة على البحث عن خ�ي��ارات الطاقة
تو�سع
البديلة واملتجدِّدة والتي ميكن �أن ِّ
جما َل �أعمالنا وتع ِّزز قدراتنا.
وا� �ش ��ار اىل ان ��ه ت��أ��س����س امل��رك��ز الوطني
لأبحاث الطاقة واملياه منذ  1999ليعزز
جهود هيئة مياه وكهرباء ابوظبي الرامية
�إىل ت�أمني م�ستقبل الطاقة واملياه يف دولة
الإم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة وا�ستدامة
اجلوانب البيئية واالقت�صادية عن طريق
برامج البحث والتطوير والتوعية التي
تتمحور حول الطاقة املتجددة وتقنيات
املياه املبتكرة لي�صبح املركز ب�ؤر ًة رئي�سية

ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء امل �ت �ع��ددة ،م��ا مي�ك��ن من
حت��دي��د  97%م ��ن �أح� �ج ��ام اخلطوط
امل�ستخدمة يف تطوير �شبكات الكهرباء
واملاء املعتمدة يف �شركة العني للتوزيع.
وتعالج التقنية اجلديدة� ،صعوبة حتديث
م ��واق ��ع خ �ط��وط ن �ق��ل ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
الرئي�سية والفرعية ذات املقاطع العر�ضية
الكبرية ن�سبياً بنوعها اخلطوط الهوائية
واخل� �ط ��وط الأر�� �ض� �ي ��ة ،و�إي � �ج� ��اد حلول
هند�سية لتحديث املواقع اجلغرافية لهذا
النوع من اخلطوط بكفاءة ودق��ة عالية،
ومتكن من م�سح وحتديد مواقع متعددة
على م�ستوى املدينة بدقة مكانية عالية.
و�أ�شار الدكتور مهند�س حممود احلادر،
�إىل �أن هناك الكثري م��ن التقنيات التي
ت�ستخدم جل�م��ع ال�ب�ي��ان��ات امل�ك��ان�ي��ة مثل
تقنيات امل���س��ح الأر� �ض �ي��ة ،وم��ن �أ�شهرها
�أجهزة التوقيع العاملية  ،GPSو�أجهزة
امل�سح بالليزر الثابت ،والت�صوير اجلوي،
و�� �ص ��ور الأق � �م� ��ار ال �� �ص �ن��اع �ي��ة وتقنيات
اال�ست�شعار عن بعد.

ع �ل �ي��ه ي���س�ع��ى امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي لأبحاث و�أو�ضح الدكتور مهند�س حممود احلادر،
لقدرات الطاقة واملياه.
وا�ضاف النعيمي  :يعترب املركز الوطني الطاقة وامل�ي��اه لأن حتتل �إم��ارة ابوظبي احل��ا��ص��ل على ب ��راءة االخ �ت�راع ،ومبتكر
لأب � �ح ��اث ال �ط��اق��ة وامل � �ي ��اه م ��رك ��ز بحث ممثلة بهيئة مياه وكهرباء ابوظبي موقعاً التقنية اجلديدة� ،أنها تعتمد على طريقة
وت �ط��وي��ر وت��وع �ي��ة ،ت��دع�م��ه ح�ك��وم��ة ابو م�ت�ق��دم�اً يف جم ��االت ال�ب�ح��ث والتطوير هند�سية ذك�ي��ة ،لتحديث ب�ي��ان��ات مواقع
ظ �ب��ي م ��ن ال �ن��اح �ي��ة امل��ال �ي��ة  ،وم ��ن هذا والتوعية فيما يتعلق بالطاقة املتجددة �شبكات البنية التحتية امل�صنعة من مادة
املنطلق يعترب امل��رك��ز م�ست�شارا و�شريكاً والطاقة البديلة وتقنيات املياه املبتكرة .البويل ايثيلني ،با�ستخدام تقنيات الليزر
ا�سرتاتيجياً لهيئة مياه وكهرباء ابوظبي اب �ت �ك��ار حت��دي��د م��واق��ع خ �ط��وط �شبكات امل �ت �ح��رك ع�ل��ى امل��رك �ب��ات ،وت���س��اع��د على
ا� �س �ت �ب��دال وت��رك �ي��ب امل �ع��دات واخلطوط
� ،إذ يقدم العون يف العديد من الأن�شطة البنية التحتية.
اب�ت��داء من الأب�ح��اث والتطوير �إىل بيان و��ش��ارك��ت الهيئة يف امل�ع��ر���ض امل �ق��ام على اجل��دي��دة ،وتنفيذ عمليات حتويل ودعم
التكنولوجيا  .وي�ت��وىل امل��رك��ز م�سئولية هام�ش اعالن مبادرة تكامل عر�ض ابتكار اخل �ط��وط امل ��وج ��ودة ،وت��دع �ي��م عمليات
دم ��ج اخل �ب�رات ال���ص�ن��اع�ي��ة والأكادميية ب�شركة العني للتوزيع التابعة لهيئة مياه الت�شغيل وال���ص�ي��ان��ة ع��ن ط��ري��ق حتديد
يف الهيئة  ،يف �ضوء التعاون الكامل مع وك �ه��رب��اء اب��وظ �ب��ي  ،للتقنية اجلديدة املوقع اجلغرايف بدقة و�سهولة.
املنظمات املختلفة من �أجل حتقيق ر�سالة لتحديد م��واق��ع خ�ط��وط �شبكات البنية وت �� �س �ه��م ال �ت �ق �ن �ي��ة اجل� ��دي� ��دة ال� �ت ��ي قام
املركز حيث �إن املركز ب�صفته مركزاً وطنياً التحتية ،ومتابعة التغريات اليومية بها ال��دك �ت��ور احل� ��ادر ب�ت�ط��وي��ره��ا مب�ساعدة
يتبع للهيئة ف� ��إن ر��س��ال�ت��ه و�أن���ش�ط�ت��ه ال عن طريق حت�سني ا�ستجابة تقنيات امل�سح املهند�سة هند �سيف النعيمي مديرة ق�سم
بالليزر املحمول على امل��رك�ب��ات ،وح�صل معلومات الأ�صول يف ال�شركة يف �إمكانية
تنف�صل عن �أن�شطة ور�سالة الهيئة.
�إيجاد معادالت هند�سية جديدة لتح�سني
ول�ق��د ت�ه�ي��أت ل�ل�م��رك��ز ال��وط�ن��ي لأبحاث عنها على براءة االخرتاع.
الطاقة واملياه جميع العوامل التي جتعله و�أكد حممد بن عمري ال�شام�سي مدير عام ا�ستجابة �أج�ه��زة امل�سح بالليزر املتحرك
قادرا على ر�سم خطوط النجاح يف حتقيق �شركة العني للتوزيع� ،أن ال�شركة حتر�ص على املركبات بحيث ميكن حتديد مواقع
مهمة ت�ط��وي��ر ق��وة ع�م��ل متنوعة قادرة على حتفيز املوظفني ،وتتبنى مبادراتهم خ�ط��وط ت��وزي��ع امل��اء وال�ك�ه��رب��اء بفاعلية
وم��وه��وب��ة م��ن �أب �ن��اء ال��دول��ة يف جماالت لرتجمتها �إىل م�شاريع على �أر�ض الواقع ،عالية كبرية.
ال�ط��اق��ة امل���س�ت��دام��ة اجل��دي��دة وجماالت وت��دع��م جهودهم للح�صول على براءات وت �ع �م��ل ال�ت�ق�ن�ي��ة اجل ��دي ��دة ع �ل��ى حتليل
ابتكارات املركز
املياه وم�ستقبل البيئة  ،ملقابلة الأهداف االخ�ت�راع ،وحماولة اال�ستفادة منها مبا اخلوا�ص الفيزيائية ملادة البويل ايثيلني
اال�سرتاتيجية الإقليمية من اجل حتقيق يتنا�سب مع طبيعة عمل ال�شركة ،وي�سهم م ��ن ح �ي��ث ا� �س �ت �ج��اب �ت �ه��ا حل� ��زم الليزر ،و�أ��ش��اد عبداهلل �سيف النعيمي مدير عام
التنمية االقت�صادية امل�ستدامة ،وحماية يف االرت �ق��اء مب�ستوى اخل��دم��ات املقدمة وعالقتها بال�سرعة الأر�ضية الأمثل لكل الهيئة ب ��إجن��از ��ش��رك��ة ال�ع�ين ل�ل�ت��وزي��ع و
نوع ومقطع عر�ضي من مقاطع خطوط مب�ب��ادرة املركز الوطني لأب�ح��اث الطاقة
البيئة وتطوير ر�أ�س املال الب�شري ،وبناء للجمهور.

وامل �ي��اه ال �ت��اب��ع للهيئة يف اب �ت �ك��ار ثالثة
�أن��واع من اخلاليا ال�شم�سية امل�صنعة من
الأغ�شية الرقيقة ملُركبات �أ�شباه املو�صالت
ذات احلجم املختربي.
وي � �ه ��دف ه � ��ذا االب� �ت� �ك ��ار �إىل التو�صل
�إىل �أف���ض��ل تركيبة كيميائية وخوا�ص
فيزيائية لهذه اخلاليا ل�ضمان مالءمتها
ل� �ل� �ظ ��روف امل �ن��اخ �ي��ة ل ��دول ��ة الإم� � � ��ارات
ومنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي
 ،ما يعك�س جهود الباحثني باملركز على
متابعة وتقدمي �أحدث االبتكارات ،ليكون
راف � ��داً ل�ل�ه�ي�ئ��ة ل�ل�ق�ي��ام ب ��أع �م��ال البحث
لإيجاد م�صادر للطاقة البديلة واملتجددة
وتقنيات املياه احلديثة ،وم�ساعدة املركز
يف العديد من الأن�شطة ،بدءاً من �أعمال
البحث والتطوير �إىل اختبار وا�ستخدام
�أن��واع التقنيات املتطورة .ويتوىل املركز
م���س��ؤول�ي��ة ت�ك��ام��ل اخل�ب�رات والتطلعات
ال���ص�ن��اع�ي��ة والأك ��ادمي �ي ��ة ال �ت��ي تطبقها
الهيئة ،والتعاون مع امل�ؤ�س�سات املختلفة
لتحقيق ر�سالة الهيئة و�أ�شرف على هذا
الإجن��از العلمي كل من الدكتورة حمده
علي �سعيد �آل ثاين مديرة املركز الوطني
لأب �ح��اث ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه  ،والربوفي�سور
ف�لاح ح�سون ا�ست�شاري �أول يف جماالت
الطاقة املتجددة.

ومت ت �� �ش �ك �ي��ل ف� ��ري� ��ق م � ��ن ال �ب ��اح �ث�ي�ن
الإم��ارات �ي�ين للعمل يف ه��ذا امل���ش��روع ،مت
تدريبهم وت�أهيلهم �أثناء �إعداد الت�صاميم
الفنية للأجهزة اخلا�صة لهذا البحث.
وق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ح�م��ده ع�ل��ي �سعيد �آل
ث��اين�« :إن هيئة مياه وك�ه��رب��اء �أبوظبي
ه��ي امل��ال�ك��ة ال��وح �ي��دة للملكية الفكرية
لهذا امل�شروع الأول من نوعه يف الإمارات
ودول املنطقة ،حيث مت الإع ��داد ل��ه منذ
�أرب ��ع ��س�ن��وات ،وي�ع�ت��زم ال�ف��ري��ق ا�ستخدام
ثالثة �أن��واع من تقنيات التبخري للمواد
الالزمة لتح�ضري الطبقات املكونة لهذه
اخلاليا».
وت�شمل تقنيات التبخري ك� ً
لا من تقنية
ال�ت�ب�خ�ير ب��ال �ط��رق الأي � ��وين ،والتبخري
ب ��احل ��زم ��ة الإل � �ك�ت��رون � �ي� ��ة ،والتبخري
امل�شرتك ،كما ت�شمل اخل�لاي��ا ال�شم�سية
امل ��راد ت�ط��وي��ره��ا يف م��رك��ز الأب �ح��اث ك ً
ال
م��ن خ�لاي��ا ال�ك��ادم�ي��وم ت��ول��وراي��د ،خاليا
ال�سي� -آي -جي� -إ�س ،وخاليا ال�سي -زي
– ت��ي� -إ���س و�أ�ضافت «�إن املركز بكوادره
كافة و�إمكاناته م�ؤهل متاماً للتعاون مع
الفريق العلمي القائم على هذا امل�شروع،
وذلك للقيام ب�أعمال التحليالت املختربية
ودرا��س��ات وح��ده بناء امل��واد ،وكذلك بقية
اخلوا�ص الفيزيائية والكيميائية».
وقال الربوفي�سور فالح ح�سون «بالإ�ضافة
�إىل احل�صول على خاليا �شم�سية منا�سبة
للظروف املناخية املحلية ،يهدف امل�شروع
�إىل تدريب الكوادر الوطنية على ا�ستخدام
ال �ت �ق �ن �ي��ات امل �ت �ط��ورة ل�ت���ص�ن�ي��ع اخلاليا
ال�شم�سية ب��أن��واع�ه��ا املختلفة ،واكت�ساب
امل �ع��رف��ة مب�ع�ظ��م ال �ن��واح��ي التطبيقية
والنظرية املتعلقة بهند�سة املواد».
وي �ت��اب��ع ال �ف��ري��ق ح��ال �ي �اً ت���س�ج�ي��ل ثالث
ب��راءات اخ�تراع منبثقة من هذا امل�شروع
ال �ب �ح �ث��ي ال� �ت� �ط ��وي ��ري ،و�� �س ��وف ين�ضم
�إىل ه��ذا امل���ش��روع �أح��د طلبة الدكتوراه
الإماراتيني الذي �أمت درا�سته الأكادميية
يف ج��ام�ع��ة ك ��ول ��ورادو ��س�ك��ول �أف ماينز
الأمريكية ،حيث �سيقوم كل من الدكتورة
حمده �آل ثاين والربوفي�سور فالح ح�سون
بالإ�شراف على بحث الدكتوراه امل�ستنبط
من �أحد �أفرع هذا امل�شروع.

االثنني  11 -مارس  2013م  -العـدد 10737

املال والأعمال

2013 - Issue No 10737

March

Monday 11

عجمان ثاين �أف�ضل جناح م�شارك مبعر�ض برلني لل�سياحة يف فئة دول ال�شرق الأو�سط والأدنى
•• عجمان ـ الفجر

اخ�ت��ارت �إدارة معر�ض بور�صة ب��رل�ين ال ��دويل � ،أكرب
جتمع عاملي لوكالء ال�سياحية وال�سفر – جناح �إمارة
عجمان ثاين �أف�ضل جناح م�شارك باملعر�ض يف فئة دول
ال�شرق الأو�سط والأدنى.
وق��ال في�صل �أحمد النعيمي مدير عام دائ��رة التنمية
ال�سياحية بعجمان ورئ�ي����س وف��د �إم ��ارة ع�ج�م��ان �إىل
املعر�ض� ،إن تر�شح �أي جناح م�شارك باملعر�ض للمراكز
الأوىل يعتمد على عدة معايري من بينها قدرة مديري
اجل �ن��اح ع�ل��ى ال�ت�روي��ج وم ��دى ا��س�ت�ج��اب�ت�ه��م لطلبات
اجلمهور املتخ�ص�ص والعام ،وم�ستوى الو�سائل التقنية
املتاحة باجلناح ،و�أخريا روعة وتفرد الت�صميم و�إتاحته
لعقد مفاو�ضات فعالة م��ع ال��زائ��ري��ن وم��دى اعتماد
منتجاته الرتويجية على مواد قابلة لإعادة التدوير،
م�شريا �إىل �أن �إدارة معر�ض بور�صة برلني تعتمد يف
تقييمها ع�ل��ى مت�سوقني ��س��ري�ين م��ن كلية الأعمال
بجامعة كولون.
و�أ�ضاف �أن وفد �إمارة عجمان عقد �سل�سلة من اللقاءات
وامل�شاورات الرتويجية الناجحة خ�لال �أي��ام امل�شاركة
ب��امل�ع��ر���ض � �س��واء يف ج�ن��اح��ه ال ��ذي ا�ستقبل ع ��ددا من
ك �ب��ار ال���ش�خ���ص�ي��ات ،ك�م��ا ن�ظ��م جم�م��وع��ة �أخ� ��رى من
االجتماعات م��ع م�ؤ�س�سات �أوروب �ي��ة وعربية يف مقار
�أجنحتها باملعر�ض.
و�أو� �ض��ح �أن وف��د الإم ��ارة ا�ستقبل يف جناحه كالو�س
ف��وف��وغ��اي��د ع�م��دة العا�صمة الأمل��ان�ي��ة ب��رل�ين وعي�سى
املهندي رئي�س هيئة قطر لل�سياحة وميثاء املحروقي
وك�ي��ل وزارة ال�سياحة العمانية وع�ب��د ال�سميع عامر

املحبوب وكيل وزارة ال�سياحة الليبية� ،إيل جانب عدد
من امل�س�ؤولني ب�سفارات ال��دول العربية يف برلني من
بينهم �سفري مملكة البحرين و�سفرية جنوب ال�سودان
وقن�صل �سلطنة عمان ،كما ا�ستقبل من دولة الإمارات
حم�م��د خمي�س امل �ه�يري م��دي��ر ع��ام املجل�س الوطني
لل�سياحة والآثار وحممد النومان رئي�س هيئة الإمناء
التجاري وال�سياحي بال�شارقة والدكتور �أحمد البنا
م�ست�شار ملف �إك�سبو  ،2020حيث �أعلنت دائرة التنمية
ال�سياحية بعجمان وغرفة جتارة و�صناعة عجمان عن
دعمهما جلهود الرتويج مللف �إك�سبو .2020
وقال جمال علي اجلناحي تنفيذي الرتويج ال�سياحي
ونائب رئي�س جلنة التمثيل اخلارجي بدائرة التنمية
ال�سياحية يف عجمان �إن وف��د الإم��ارة ا�ستهدف �أثناء
التح�ضريات للم�شاركة يف هذا املعر�ض عقد لقاءات مع
 35جهة من  13دولة م�شاركة يف املعر�ض ،لكنه جنح
يف عقد اجتماعات مع �أك�ثر من  50م�ؤ�س�سة وهيئة
و�شركة من  20دول��ة ،بخالف لقاءاته مع الزائرين
على مدار اليوم.
و�أ�ضاف �أن املعر�ض مثل فر�صة رائعة لإطالع العديد
من امل�ستثمرين من خمتلف اجلن�سيات على الفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة لقطاع ال�سياحة ،ومناق�شة �آلية
تنفيذها معهم ،كما �أب��دى مطورو القطاع ال�سياحي
امل�شاركون باملعر�ض اهتماما بالغا باال�ستثمار يف �إمارة
ع�ج�م��ان ،الف�ت��ا �إىل �أن ت�صميم ج�ن��اح �إم� ��ارة عجمان
باملعر�ض جذب العديد من ال��زوار من جميع الأعمار،
ومنهم طلبة باجلامعات الأمل��ان�ي��ة� ،إىل جانب اهتمام
ملحوظ م��ن امل��ؤ��س���س��ات و��ش��رك��ات ال�سفر وال�سياحة
للتعرف على مقومات الإمارة.

خرباء� :أبوظبي الأكرث جاذبية لل�سياح الأوروبيني
•• برلني-وام:

توقع م�س�ؤلون وخ�براء يف قطاع ال�سياحة �أن ت�شهد �إم��ارة �أبوظبي منوا
كبريا يف حركة ال�سياحة حتي نهاية العام احل��ايل وع��ام  2014بف�ضل
العقود الهامة التي مت التو�صل �إليها يف معر�ض بور�صة �سوق ال�سفر
العاملية  2013يف برلني  .و�أ�شادوا يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإمارات
وام مب�شاركة �أبوظبي يف برلني املتميزة بني كربيات �شركات ال�سياحة
العاملية التي �سعت للتباحث مع امل�شاركني يف اجلناح حول العقود اجلديدة.
وق��ال �سايد طيون املدير الإقليمي للمبيعات والت�سويق ملجموعة فنادق
�إنرتكونتيننتال �أبوظبي وت�ضم �أي�ضا كراون بالزا وهوليداي ان و�ستيربدج
ان �أبوظبي �أ�صبحت وجهة �سياحية عاملية بامتياز وتلفت انتباه �أهم �شركات
ال�سياحة يف �أوروبا والعامل  .وذكر �أن افتتاح ووتر وورلد �إىل جانب فرياري
وورل��د بجزيرة يا�س عمق مفهوم ال�سياحة العائلية من داخ��ل الإمارات
وخارجها  .و�أ�شار �إىل �أن هذه الإ�ضافات التي ح�صلت يف يا�س ترثي املنتج
ال�سياحي يف ج��زي��رة ي��ا���س ومت�ه��د ال�ط��ري��ق نحو تطوير �أع �م��ال املن�ش�آت
الفندقية بالعا�صمة الإم��ارات�ي��ة يف �سوق العطالت الرتفيهية  .و�أ�ضاف
�أن هذه امل�شاركة الإيجابية �ضمن جناح �أبوظبي يف بور�صة ال�سفر العاملية
�ست�سفر عن زيادة عدد نزالئنا من الزوار الأوروبيني وتعزيز الوعي بجزيرة
يا�س كوجهة �سياحية ترفيهية متكاملة  .و�أ�شار �إىل �أن املرافق ال�سياحية
الفاخرة يف جزيرة ال�سعديات وجزيرة يا�س تعد الوجهة املثالية لل�سياحة
العائلية اخلليجية والأوروبية حيث توفر بيئة طبيعية خالبة ومياه نقية
�صافية و�شواطئ رملية بي�ضاء .
و�أك��د �أن حديقة الأل�ع��اب املائية يا�س ووت��روورل��د �أب��وظ�ب��ي وه��ي �أحدث
م�شروعات ال��دار العقارية تلعب دورا هاما يف تن�شيط ال�سياحة بجزيرة
يا�س و�أبوظبي عموما م�شريا �إىل �أنها احلديقة الوحيدة من نوعها يف
منطقة اخلليج العربي وتوفر  43لعبة ومنزلقة مائية ومرافق ترفيهية
مثرية منها خم�س �ألعاب مل ت�شهدها �أي حديقة مائية يف العامل من قبل
فيما تعترب عامل ف�يراري �أبوظبي �أك�بر حديقة �ألعاب مغطاة يف العامل
وت�ضم �أ��س��رع لعبة مركبات �أف�ع��وان�ي��ة يف ال�ع��امل  .وق��ال �إن ه��ذه املرافق
اجلديدة والفريدة من نوعها ترثي املنتج ال�سياحي يف جزيرة يا�س ومتهد
الطريق نحو تطوير �أعمال املن�ش�آت الفندقية بالعا�صمة الإماراتية يف �سوق
العطالت الرتفيهية .
من جانبه قال �سيف ام�سي�س نائب مدير �إدارة املبيعات يف جمموعة فنادق
روتانا ب�أبوظبي ان امل�شاركة لهذا العام حققت نتائج �إيجابية للمجموعة
�سوف تنعك�س على معدالت الإ�شغال الفندقي  .وتوقع �أن تقفز تلك املعدالت
بن�سبة ترتواح مابني � 10إىل  15يف املائة حتى نهاية عام  2013لفنادق
روتانا بالإمارات  .وتدير روتانا ع�شرة فنادق يف �أبوظبي �ضمن جمموعتها
الفندقية التي ت�ضم  31فندقا ومن�ش�أة �سياحية راقية  .وح��ول العقود
اجلديدة التي مت التو�صل �إليها يف برلني..قال �إنه مت التوقيع على �سل�سلة
من العقود لعامي  2013و 2014مع �أب��رز وك��االت ال�سياحة وال�سفر
الدولية لإر�سال املزيد من ال�سياح �إىل �أبوظبي .
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و�أ� �ش��ار اجل�ن��اح��ي �إىل �أن وف��د �إم� ��ارة ع�ج�م��ان حر�ص ال�شراكات والتفاعالت ال�سياحية.
على تفقد العديد من �أجنحة ال��دول امل�شاركة وزيارة و�أ�ضاف :نقول ل�شركائنا يف قطاعات الفندقة والرتفيه
�أجنحة �إمارات الدولة امل�شاركة ،وكان على ر�أ�سهم �سعيد �إننا ندعمكم و�سنوا�صل حر�صنا على تعزيز م�ستويات
ال�سماحي مدير عام هيئة الفجرية لل�سياحة والآثار �أدائكم و�صوال �إىل خدمات فندقية متميزة وذات قيمة
ب��دول��ة الإم ��ارات ،وم��روان ال�سركال امل��دي��ر التنفيذي م�ضافة للنزالء تعزز من التجربة ال�سياحية الفريدة
مل�ؤ�س�سة ��ش��روق للتطوير واال��س�ت�ث�م��ار ،كما اجتمعت التي تروج لها دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان ب�شكل
دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان مع �شركة ترافل �سات �أ�سا�سي.
كومبيتتيف اندك�س لبحث تفعيل حمور التناف�سية يف ي�شار �إىل �أن ال��وف��د الر�سمي لإم ��ارة عجمان ت�شكل
برئا�سة و�إ� �ش��راف دائ ��رة التنمية ال�سياحية بعجمان
اخلطة اال�سرتاتيجية للدائرة.
وقال اجلناحي �إن احلملة الرتويجية التي يتم تنفيذها وت�شارك به غرفة جتارة و�صناعة عجمان وم�شروعات
خالل فعاليات هذا املعر�ض الدويل لها جمموعة من ت�ن�م�ي��ة ال� � ��زوراء وف �ن ��ادق كمبين�سي ع�ج�م��ان وفندق
الأهداف ،من �أبرزها تعظيم م�شاركة املعنيني وتفعيل و�أجنحة رامادا وق�صر عجمان و�شاطئ عجمان.

لتنمية املواهب الإبداعية وتعزيز دورهم

حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع تنظم ور�ش تعريفية
للطلبة امل�شاركني يف م�سابقة التاجر ال�صغري

تعامل الطالب مع املتعاملني من خالل عمليات
•• دبي-الفجر:
البيع وال���ش��راء و�إك�سابهم م�ه��ارات التفاو�ض
نظم فريق عمل م�سابقة التاجر ال�صغري يف وتطوير العملية الت�سويقية للم�شاريع خالل
م��ؤ��س���س��ة حم�م��د ب��ن را� �ش��د لتنمية امل�شاريع م�شاركتهم يف امل�سابقة .
ال�صغرية واملتو�سطة� ،إح��دى م�ؤ�س�سات دائرة و�أ�شارت ن�سرين الهرمودي �إىل �أن ور�ش العمل
التنمية االقت�صادية يف دبي ،ور�ش عمل توعوية تعزز ثقة الطلبة مب�شاريعهم وقدراتهم على
ب��ال�ل�غ�ت�ين ال�ع��رب�ي��ة والإجن �ل �ي��زي��ة لأك �ث�ر من ب�ن��اء بيئة عمل ناجحة يف امل�ستقبل حيث مت
 500طالب وطالبة من الراغبني يف امل�شاركة تزويدهم بكافة املعلومات واخل�برات الالزمة
بالدورة احلالية من م�سابقة التاجر ال�صغري .مل ��واج� �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات يف م �ع��ر���ض م�سابقة
وركزت ور�ش العمل على �أبرز املعطيات احلديثة ال�ت��اج��ر ال�صغري ال��ذي يعترب من�صة مثالية
والآليات اخلا�صة بامل�سابقة� ،إ�ضافة �إىل عر�ض ل ��رواد الأع �م��ال النا�شئني للتناف�س وحتقيق
ر�سالة امل�سابقة وتوجيه الإر� �ش��ادات والن�صح ،طموحاتهم .وذكرت ن�سرين �أن امل�سابقة ت�شهد
و��ص�ق��ل م �ه��ارات ال�ط�ل�ب��ة وت�ع��زي��ز �أدائ �ه��م من للمرة الأوىل م�شاركة طالب وطالبات من ذوي
خالل حتويل �أفكارهم الإبداعية �إىل م�شاريع الأ�سر املنتجة مما ي�شكل ذلك تنوعا يف الأفكار
ناجحة على �أر�ض الواقع.
واخلدمات املطروحة خالل احلدث.
وقالت ن�سرين حممد الهرمودي ،املن�سق العام وي�سعى فريق عمل م�سابقة التاجر ال�صغري
مل�سابقة التاجر ال�صغري :نظم فريق امل�سابقة م ��ن خ�ل��ال ال� ��ور�� ��ش ال �ت��وع��وي��ة �إىل تقدمي
ور���ش العمل لتثقيف امل���ش��ارك�ين ح��ول كيفية اال�ست�شارات الالزمة ومتكني ال�شباب من طرح
الإدارة العامة للم�شروع ،و�أ�ساليب ا�ستقطاب م�شاريع تت�سم بالفكر والإبداع ،وعر�ض مبادئ
ال�ع�م�لاء ،ودرا� �س��ة م��وق��ع اجل �ن��اح واحتياجات التخطيط والإع ��داد للم�شاريع ،وتعلم كيفية
امل���ش��روع �إىل ج��ان��ب الإدارة امل��ال�ي��ة للم�شروع� .إدارة الأع�م��ال والعمل ب��روح الفريق الواحد،
و�ساهمت ور�ش العمل ب�شكل مبا�شر يف حت�سني والتمييز يف اجلودة وخدمة العمالء ،وتعرفيهم

مب�ف�ه��وم ري� ��ادة الأع �م��ال وف ��وائ ��ده .و�أ�ضافت
ن�سرين� :شملت الور�ش تعريفاً مف�صال باللوائح
وال�شروط والقوانني اخلا�صة بامل�سابقة� ،إىل
ج��ان��ب اخل���ص��ائ����ص ال �ت��ي ي �ج��ب ت��واف��ره��ا يف
�صاحب امل�شروع وفكرته ،وذلك لتنوع امل�شاركات
اجلديدة من خمتلف الإم��ارات يف الدولة� ،إىل
جانب �إق��ام��ة معر�ض امل�سابقة لأول م��رة على
م�ستوى �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ودب��ي ور�أ� ��س اخليمة
 .وت�ع�ت��زم م��ؤ��س���س��ة حم�م��د ب��ن را� �ش��د لتنمية
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة �إق��ام��ة معر�ض
م�سابقة التاجر ال�صغري للم�شاريع امل�شاركة يف
�أبوظبي يف الفرتة من � 3إىل � 6أبريل ،ويف ر�أ�س
اخليمة من � 10إىل � 13أبريل ،ويف �إمارة دبي
من � 17إىل � 20أبريل ،حيث تتيح من خالله
الفر�صة للطالب لعر�ض م�شاريعهم املبتكرة
والتناف�س من خالل من�صة �شاملة ت�شكل نقطة
انطالق نحو عامل ري��ادة الأعمال .ومن املقرر
�أن ي�ستمر املعر�ض على مدى � 4أيام ،وتتناف�س
امل �� �ش��اري��ع م��ن خ�لال��ه وف �ق �اً مل�ع��اي�ير االبتكار
والت�سويق والربحية ،بالإ�ضافة �إىل يومني قبل
امل�سابقة للقيام بالرتتيبات ال�لازم��ة لتجهيز
الأك�شاك اخلا�صة بهم.

�أخبار ال�ساعة:
ر�ؤية تنموية �شاملة لأبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار ال�ساعة �أن التقرير الذي �أ�صدرته الأمانة العامة للمجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي عك�س التزام �أبوظبي مبد�أ ال�شفافية يف تعاملها
مع واقعها االقت�صادي والتنموي و�أنها تلتزم هذا املبد�أ منهجا يف عملها
اليومي وتعرتف ب�أهمية املراجعة الدورية ل�سيا�ساتها االقت�صادية ومتابعة
تطورات العمل التنموي ومدى حتقيقها لأهدافها ومدى انعكا�س ذلك كله
على الواقع املعي�شي للمواطن .وحتت عنوان ر�ؤية تنموية �شاملة لأبوظبي
قالت �إن الأمانة العامة �أ�صدرت التقرير تتويجا للجهود التنموية املثمرة
لأبوظبي حيث ي�ستعر�ض التطورات االقت�صادية والتنموية التي �شهدتها
الإم��ارة يف عام  2012واحتوى على العديد من امل�ؤ�شرات التي تعك�س
حجم اجلهود الكبرية التي تبذلها الإم��ارة من �أج��ل ا�ستكمال م�سريتها
التنموية احلافلة وم��دى التطور ال��ذي و�صل �إل�ي��ه ال��واق��ع االقت�صادي
والتنموي يف الإمارة كجزء من ذلك التطور ال�شامل الذي تر�سمه الر�ؤية
امل�ستقبلية للإمارة الر�ؤية االقت�صادية  2030لإمارة �أبوظبي  .و�أ�ضافت
الن�شرة التي ي�صدرها مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية
�..أن التقرير املذكور حمل عددا من املالمح الإيجابية للتطور التنموي
يف الإم��ارة وهي �أوال� ..أن هناك تطورا �شامال ودورا مت�صاعدا لعدد من
القطاعات االقت�صادية احليوية يف الإم��ارة كالقطاع ال�سياحي الذي �شهد
من��وا يف خمتلف م�ؤ�شراته مبعدالت تزيد على  10يف املائة خ�لال العام
وقطاع البنى التحتية الذي �شهد ا�ستمرارا يف تنفيذ امل�شروعات الكربى
كم�شروع براكة ال�ن��ووي و النفق اال�سرتاتيجي و مبنى املطار اجلديد
وم�شروعات الإ�سكان املختلفة �إىل جانب �إقرار خطة ا�ستثمارية يف القطاع
تبلغ قيمتها  330مليار درهم لل�سنوات من � 2013إىل  .2017و�أ�شارت
�إىل القطاع ال�صناعي الذي �شهد خالل عام  2012ت�أ�سي�س مكتب تنمية
ال�صناعة ب��ال�ت��وازي م��ع اال�ستثمارات ال�سخية التي دفعته �إىل م��ا ي�شبه
الطفرة التي ظهرت بو�ضوح يف �صناعات مثل الأملنيوم والبرتوكيماويات
وال�صناعات الدقيقة ك�أجزاء الطائرات وغريها .و�أو�ضحت �أن ثاين هذه
املالمح هو متيز حكومي وبيئة �أعمال مواتية �شهدت الإمارة العام املا�ضي
عددا من الإجنازات ذات القيمة النوعية فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال
�أهمها �إن�شاء مركز �أبوظبي للأعمال و�إطالق نظام الرتاخي�ص االقت�صادية
وم�شروع الأن�شطة االقت�صادية املوحدة �إىل جانب ذلك متت مراجعة الإطار
القانوين والت�شريعي االقت�صادي للإمارة من �أجل الإرتقاء ببيئة الأعمال
ومت ربط اجلهات احلكومية بنظام �إدارة املوارد احلكومية حلوكمة �أبوظبي
وتوحيد اجلهود الإعالمية فيما بينها وهي جميعها مبادرات ذات �أهمية
كبرية يف ما يتعلق بتي�سري ممار�سة الأعمال يف الإم��ارة .و�أ�ضافت يرتبط
ذلك بامللمح الثالث وهو دعم القطاع اخلا�ص حيث �أقدمت الإم��ارة على
مبادرات �أخ��رى تعك�س االهتمام اال�ستثنائي الذي توليه للقطاع اخلا�ص
فا�ستمرت يف �إن�شاء املناطق ال�صناعية املتخ�ص�صة و�أعلنت �إطالق مناطق
ج��دي��دة ون�ف��ذت م�ب��ادرات ع��دي��دة لدعم امل�ؤ�س�سات الداعمة للم�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة ودع��م املنتج املحلي وحتفيز املواطنني على �إن�شاء
م�شروعات خا�صة بهم .وقالت �أخبار ال�ساعة يف ختام مقالها الإفتتاحي
�إن راب��ع امل�لام��ح ه��و وج��ه اجتماعي وث�ق��ايف الم��ع �أع�ل�ن��ت الإم� ��ارة خالل
العام املا�ضي �إن�شاء هيئة خمت�صة بتنفيذ م�شروعات الإ�سكان للمواطنني
والنهو�ض باخلدمات املقدمة �إليهم يف ه��ذا ال�ش�أن وه��ي هيئة �أبوظبي
للإ�سكان وبالتوازي مع ذلك قامت بت�سليم عدد من امل�ساكن �إليهم وبد�أت
يف تنفيذ عدد من م�شروعات الإ�سكان اجلديدة كم�شروعات �سكن املواطنني
يف مناطق جبل حفيت و عني الفاي�ضة و ال�سلع وغريها ويف جمال التعليم
�أطلقت الإمارة برنامج ارتقاء للتفتي�ش على املدار�س بهدف حت�سني �أداء
امل�ؤ�س�سات التعليمية ومواكبة املعايري الدولية وقامت بدمج ثقافة الدولة
وتقاليدها يف ع��دد م��ن املناهج التعليمية بهدف املحافظة على الهوية
الوطنية كما �أنها �أطلقت عددا من املبادرات يف جمال التوطني والتدريب
لتمكني املواطنني من احل�صول على فر�ص العمل التي تنا�سبهم.

�سفريالدولة :جناح �أبوظبي يف بور�صة برلني يربز التطور الذي ي�شهده القطاع ال�سياحي يف الإمارة
•• برلني-وام:

�أك��د ��س�ع��ادة جمعة م�ب��ارك اجلنيبي �سفري ال��دول��ة لدى
جمهورية �أمل��ان�ي��ا الإحت ��ادي ��ة�..أن م�شاركة هيئة �أبوظبي
لل�سياحة والثقافة يف معر�ض بور�صة ال�سفر العاملية يف
ب��رل�ين  2013ت�ب�رز ال��وج��ه احل���ض��اري امل���ش��رق للدولة
وتظهر مدى التطور الهائل الذي ت�شهده �إم��ارة �أبوظبي
على وجه اخل�صو�ص يف قطاع ال�ضيافة وال�سياحة الفاخرة
 .وقال يف حديث لوكالة �أنباء الإم��ارات وام خالل جولته
يف جناح �أبوظبي يف معر�ض ب��رل�ين�..إن منتجات �شركات
ال�سياحة امل�شاركة يف جناح �أبوظبي تقدم خل�براء وقادة
�صناعة ال�سياحة �صورة متكاملة عن الإجنازات ال�سياحية
الكبرية التي حتققت يف �أبوظبي والتي ت�ستقطب حاليا �آالف
ال�سياح �سنويا من دول العامل  ..منوها ب�أهمية م�شاركتها
نظرا ل�ضخامة �سوق ال�سياحة وال�سفر الأملاين والأوروبي.
ونوه بزيارة كبار امل�س�ؤولني الأمل��ان وعمدة برلني ورئي�س
وزراء الوالية جلناح �أبوظبي يف املعر�ض لت�أكيد اهتمامهم
بتعزيز العالقات الثنائية مع الدولة ..فيما �أكد امل�س�ؤولون
الأمل��ان ثقتهم يف امل�ستقبل ال�سياحي الواعد ال��ذي ينتظر
�إم��ارة �أبوظبي .وق��ال �إن املنتجات ال�سياحية وامل�شروعات
املعرو�ضة يف جناح الهيئة مثل �ساحل املتاحف يف جزيرة
ال���س�ع��دي��ات وامل �ن ��ارة ال�ث�ق��اف�ي��ة وم�لاع��ب ال �غ��ول��ف وجزر
ال�صحراء وحلبة يا�س وج��زي��رة �صري بني يا�س ومتنزه
ال�ع�ين للحياة ال�بري��ة وغ�يره��ا م��ن ال�ف�ن��ادق واملنتجعات
تعك�س التنوع ال�سياحي الهائل يف الإم��ارة .و�أب��دى �سعادة

جمعة مبارك اجلنيبي �إعجابه بالتطور الكبري الذي حلق
ب�صناعة ال�سياحة يف �أبوظبي ال�سيما ال�سياحة الريا�ضية
مثل حلبة يا�س وال�سياحة الرتفيهية التي يقدمها ق�صرا
الإم��ارات وال�سراب وعدد من املنتجعات الأخ��رى يف �إمارة
�أبوظبي .و�أ��ش��اد ب�أ�ساليب ال�تروي��ج ال�سياحي مل�شروعات
�أبوظبي ال�سياحية والثقافية والطبيعية والبيئية والتي
جعلتها م��ن �أه��م املقا�صد ال�سياحية يف املنطقة والعامل
وذل ��ك بف�ضل ج�ه��ود ال�ق�ي��ادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
ودع��م الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة
لتطوير القطاع ال�سياحي يف الإمارة لتنويع م�صادر دخلها
واال�ستفادة من مقوماتها الطبيعية وال�سياحية وجلذب
املزيد من اال�ستثمارات اخلارجية  .و�أك��د �سفري الدولة
لدى جمهورية �أملانيا �أن �إمارة �أبوظبي تركز على �سياحة
النخبة وال�سياحة الثقافية يف ظ��ل م�ضاعفة الأن�شطة
الرتفيهية اجل��ادة والراقية خا�صة املهرجانات الثقافية
والفنية على م��دار العام �إ�ضافة �إىل ال�سياحة الريا�ضية
مثل �سباق ال�سيارات يف حلبة يا�س التي تعد �أه��م و�أرقى
حلبة �سباق يف العامل  .وح��ول دور الناقالت الوطنية يف
تن�شيط العالقات التجارية واالقت�صادية وال�سياحية بني
الإم ��ارات وامل��ان�ي��ا�..أك��د �سعادة مبارك جمعة اجلنيبي �أن
الناقالت الوطنية تلعب دورا بارزا يف هذا الإطار  ..منوها
ب��أن ت�سيري خطوط ط�يران الإم ��ارات واالحت��اد للطريان
�إىل امل ��دن الأمل��ان �ي��ة م��ن � �ش ��أن��ه ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات التعاون

االقت�صادي والتبادل التجاري وال�سياحي بني الإمارات
و�أمل��ان�ي��ا .و�أو��ض��ح �أن ط�يران الإم ��ارات واالحت��اد للطريان
قامت بدور رئي�س يف تنمية العالقات ال�سياحية والتجارية
حيث ارتفعت ال�سياحة الأملانية �إىل الإمارات بن�سبة كبرية
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية و�أ�صبحت الدولة الوجهة
املف�ضلة لل�سياح الأمل��ان يف املنطقة  .و�أ��ش��ار �إىل �أن هناك
 230رحلة �أ�سبوعية تربط ب�ين �أملانيا والإم� ��ارات مما
انعك�س �إيجابا على وترية التبادل التجاري وال�سياحي بني
البلدين..منوها ب�أن حجم التبادل التجاري بني البلدين
بلغ العام املا�ضي  6ر 8مليار يورو..متوقعا �أن يقفز �إىل
 10مليارات ي��ورو خ�لال ع��ام  .2013و�أ��ض��اف �سعادة
اجلنيبي �أن الإم� ��ارات تعترب �أك�ب�ر ال���ش��رك��اء التجاريني
الرئي�سيني لأملانيا يف منطقة ال�شرق الأو�سط �إ�ضافة �إىل
�أنها �أك�بر �شريك جت��اري لأملانيا خ��ارج الإحت��اد الأوروبي.
وقال �إن دولة الإم��ارات حتتل موقعا متقدما على �صعيد
منطقتة ال���ش��رق الأو� �س��ط ودول جمل�س ال�ت�ع��اول لدول
اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة م��ن خ�ل�ال ال�ت�ط��ور احل��ا��ص��ل يف حجم
ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري ال��ذي يعك�س بحق املكانة ال�ت��ي تتمتع
بها الدولة بالن�سبة للتجارة اخلارجية الأملانية .وردا على
�س�ؤال حول العالقات االقت�صادية..قال �إن املرحلة القادمة
�ست�شهد منوا مت�سارعا بني الإمارات و�أملانيا..متوقعا املزيد
من امل�شروعات امل�شرتكة يف املجاالت ال�صحية والتعليمية
وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ترب��وي��ة ويف جم ��االت �أخ ��رى ح�ي��وي��ة مثل
الطاقة املتجددة.
و�أ�شار �إىل العديد من امل�شاريع امل�شرتكة بني اجلانبني حيث

مازالت هناك العديد من الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة
متاحة �أمام اجلانب الأملاين للدخول يف م�شاريع م�شرتكة
ال�سيما و�أن ال�سيا�سة االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي تنتهجها دولة
الإمارات العربية املتحدة تقوم على دعم وت�شجيع اال�ستثمار
يف ظل توفر بيئة ا�ستثمارية ر�صينة متلك كل املقومات التي
حتتاجها �أية عملية ا�ستثمارية �سواء كانت م�شرتكة �أو غري
م�شرتكة .ودعا اجلنيبي �إىل توجيه اال�ستثمارات الأملانية
�إىل جم��االت التعليم وال�صحة والبيئة ومعاجلة املياه..
م�ؤكدا �أن قطاع الطاقة يعد من �أب��رز القطاعات الواعدة
لال�ستثمارات امل�شرتكة يف الإمارات .وتوقع �أن ي�شهد العام

 2013املزيد من اال�ستثمارات وامل�شاريع امل�شرتكة ال�سيما
و�أن ر�أ�س املال الإماراتي ي�ضع �أملانيا واال�ستثمار فيها ن�صب
عينه باعتبار �أملانيا متتلك اقت�صادا هو الأك�ثر قدرة على
املناف�سة بني دول االحت��اد الأوروب ��ي مقابل تزايد اهتمام
ال�شركات الأملانية ب�سوق الإم��ارات يف ظل ما يتوفر فيها
من مقومات جاذبة لال�ستثمارات الأملانية .و�أ�شار �إىل �أن
ال��دول��ة ترتبط م��ع �أمل��ان�ي��ا باتفاقيات ت�ق��وم على ت�شجيع
اال�ستثمار وحمايته ومنع االزدواج ال�ضريبي..م�ؤكدا �أن
ت�أ�سي�س جمل�س الأع�م��ال امل�شرتك بني البلدين ي�سهم يف
دعم م�سرية التعاون اال�ستثماري امل�شرتك.
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وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/26 :م

املودعة حتت رقم 171090 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/10/27 :م
با�ســم :بريندورف �آكتينجي�سيل�شافت
وعنوانه :ليوبري�سدورفر �شرتا�سه  2560 ،26بريندورف ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات معاجلة املواد والنق�ش واللحام والقطع باللهب والن�شر او الق�ص (معامل املنا�شري) وطلي بالف�ضة
وطلي بالذهب وطلي بالق�صدير وطلي بالكروم
بالفئة40 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  BERNDORFب�أحرف باللغة الأملانية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/26 :م

املودعة حتت رقم 171087 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/10/28 :م
با�ســم :بريندورف �آكتينجي�سيل�شافت
وعنوانه :ليوبري�سدورفر �شرتا�سه  2560 ،26بريندورف ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات معاجلة املواد والنق�ش واللحام والقطع باللهب والن�شر او الق�ص (معامل املنا�شري) وطلي بالف�ضة
وطلي بالذهب وطلي بالق�صدير وطلي بالكروم
بالفئة40 :
و�صف العالمة:عبارة عن ر�سمة دب باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 171101 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/10/27 :م
با�ســم :بريندورف �آكتينجي�سيل�شافت
وعنوانه :ليوبري�سدورفر �شرتا�سه  2560 ،26بريندورف ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املعادن ال�شائعة غري النفي�سة و�سبائكها او كل خليط منها؛ مباين متنقلة معدنية؛ م��واد البناء معدنية؛
منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات �أخ��رى؛ مرابط من امل�ع��دن؛ �صفائح و�ألواح
من املعدن؛ حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة؛ �شرائط معدنية و�ألواح م�سطحة معدنية
وخا�صة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ؛ �ألواح جوفاء دائرية من املعادن غري نفي�سة وخا�صة من الفوالذ املقاوم
لل�صد�أ ،حديد ال�صب غري امل�شكل �أو �شبه م�شكل؛ ال�صلب او الفوالذ خا�صة املقاوم لل�صد�أ غري امل�شكل �أو �شبه
م�شكل؛ حمامات ال�سباحة (هياكل معدنية)
بالفئة6 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  BERNDORFب�أحرف باللغة الأملانية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/26 :م

املودعة حتت رقم 171084 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/10/28 :م
با�ســم :بريندورف �آكتينجي�سيل�شافت
وعنوانه :ليوبري�سدورفر �شرتا�سه  2560 ،26بريندورف ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�سة �أو مطلية بها ،غري ال��وارد يف فئات
�أخرى
بالفئة14 :
و�صف العالمة:عبارة عن ر�سمة دب باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/26 :م

املودعة حتت رقم 171081 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/10/28 :م
با�ســم :بريندورف �آكتينجي�سيل�شافت
وعنوانه :ليوبري�سدورفر �شرتا�سه  2560 ،26بريندورف ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أدوات املائدة (ال�شوك وال�سكاكني واملالعق)؛ �أموا�س او �شفرات احلالقة؛ مكائن حالقة ال�شعر لال�ستخدام
ال�شخ�صي؛ املجزات او الق�صا�صات (�أدوات يدوية) و مقلمات او مقطات الأظافر
بالفئة8 :
و�صف العالمة:عبارة عن ر�سمة دب باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/26 :م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/26 :م

املودعة حتت رقم 171097 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/10/27 :م
با�ســم :بريندورف �آكتينجي�سيل�شافت
وعنوانه :ليوبري�سدورفر �شرتا�سه  2560 ،26بريندورف ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�آالت وعدد �آلية؛ �أحزمة الجل �آالت الأ�شرطة او ال�سيور الناقلة
بالفئة7 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  BERNDORFب�أحرف باللغة الأملانية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2012/04/02 :م
م

املودعة حتت رقم 171420 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأجهزة والأدوات اجلراحية والطبية وطب الأ�سنان والطب البيطري؛ الأط��راف والعيون والأ�سنان اال�صطناعية؛ املواد
او �أدوات جتبري العظام؛ م��واد خياطة اجل ��روح؛ �أج�ه��زة حتليل اخل�لاي��ا ل�ل�أغ��را���ض الطبية �أو ال�سريرية؛ ف ��ارزات خلية
لال�ستخدامات الطبية �أو ال�سريرية؛ �أجهزة الت�شخي�ص للأغرا�ض الطبية؛ الأجهزة والأدوات الطبية؛ �أجهزة الفح�ص
ل�ل�أغ��را���ض الطبية؛ �أج�ه��زة ال�ستخدامها يف التحاليل الطبية؛ �أج�ه��زة للتنف�س اال�صطناعي؛ الأ��س��رة �صنعت خ�صي�صا
للأغرا�ض الطبية ،البطانيات الكهربائية للأغرا�ض الطبية؛ �أجهزة اختبار ال��دم؛ االحذية للأغرا�ض الطبية؛ �أجهزة
الق�سطرة؛ مالب�س خا�صة لغرف العمليات؛ العكازات؛ و�سائد للأغرا�ض الطبية؛ �أجهزة الأ�سنان؛ �أجهزة تدليك اجلمايل؛
املر�شحات للأ�شعة فوق البنف�سجية لأغرا�ض طبية؛ منظار املعدة؛ �أداة م�ساعدة ال�سمع لل�صم؛ واقيات ال�سمع؛ �أجهزة تنظيم
�ضربات القلب؛ �أجهزة قيا�س الدموية (االعوية الدموية)؛ �أجهزة الهواء ال�ساخن العالجية؛ �أجهزة اال�ستن�شاق؛ م�صابيح
للأغرا�ض الطبية؛ الليزر للأغرا�ض الطبية؛ �أجهزة التدليك؛ �أدوات العظام؛ �أجهزة التمرين البدنية للأغرا�ض الطبية؛
�أجهزة قيا�س النب�ض؛ الأجهزة الإ�شعاعية للأغرا�ض الطبية؛ �أجهزة العالج الإ�شعاعي؛ كمامات للتنف�س اال�صطناعي؛ �أجهزة
قيا�س �ضغط الدم؛ ال�ضمادات الداعمة؛ احلقن او الأبر لأغرا�ض طبية
بالفئة10 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/03/26 :م

املودعة حتت رقم 171096 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/10/27 :م
با�ســم :بريندورف �آكتينجي�سيل�شافت
وعنوانه :ليوبري�سدورفر �شرتا�سه  2560 ،26بريندورف ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أدوات املائدة (ال�شوك وال�سكاكني واملالعق)؛ �أموا�س او �شفرات احلالقة؛ مكائن حالقة ال�شعر لال�ستخدام
ال�شخ�صي؛ املجزات او الق�صا�صات (�أدوات يدوية) و مقلمات او مقطات الأظافر
بالفئة8 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  BERNDORFب�أحرف باللغة الأملانية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 171432 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات؛ خدمات الإيواء امل�ؤقت؛ توفري م�ساكن م�ؤقتة؛ مكاتب ال�سكن (�سم�سرة حجز الفنادق
وم�ن��ازل الأي��واء �أو ما �شابه ذل��ك)؛ توفري �أودون و�/أو �سوبا ان��واع ال�شعرية اليابانية؛ توفري الثعابني املطبوخة؛ توفري
ال�سو�شي؛ توفري التمبورا؛ تقدمي �ضلوع اللحم؛ توفري املطبخ او امل�أكوالت الإيطالية؛ توفري املطبخ او امل�أكوالت اال�سبانية؛
توفري املطبخ او امل�أكوالت الفرن�سية؛ توفري املطبخ او امل�أكوالت الرو�سية؛ توفري املطبخ او امل�أكوالت الهندية؛ توفري املطبخ او
امل�أكوالت ال�صيني با�سلوب كوانتونغ؛ توفري املطبخ او امل�أكوالت ال�صيني با�سلوب �سيت�سوان؛ توفري املطبخ او امل�أكوالت ال�صيني
با�سلوب �شنغهاي؛ توفري املطبخ او امل��أك��والت ال�صيني با�سلوب بكني؛ تقدمي امل�شروبات؛ تقدمي ال�شاي والقهوة والكاكاو
وامل�شروبات الغازية و � /أو م�شروبات ع�صري الفاكهة؛ �إيواء احليوانات؛ الرعاية الر�ضع واالطفال ما قبل مرحلة املدر�سة يف
مراكز الرعاية النهارية؛ ت�أجري غرف االجتماعات؛ توفري الت�سهيالت لإقامة املعار�ض؛ ت�أجري احل�صائر اليابانية واللحف؛
ت�أجري معدات الطبخ لأغرا�ض �صناعية؛ ت�أجري �سخانات الطبخ غري الكهربائية ،ت�أجري �أ�سطح املطبخ؛ ت�أجري املغا�سل؛ ت�أجري
ال�ستائر؛ ت�أجري الأثاث؛ ت�أجري �ستائر احلائط؛ ت�أجري �أغطية ومفار�ش الأر�ض؛ خدمات احلانات؛ حجوزات النزل؛ النزل؛
املقاهي؛ الكافترييات؛ املقا�صف (الكانتينات)؛ دور احل�ضانة النهارية؛ خدمات خميمات العطالت (�أماكن اقامة)؛ حجز
يف الفنادق؛ الفنادق؛ فنادق �صغرية (املوتيالت)؛ توفري ت�سهيالت ار�ض املخيم؛ تاجري الكرا�سي و املوائد وبيا�ضات املوائد
والأواين الزجاجية؛ ت�أجري معدات الطبخ؛ ت�أجري موزعات مياه ال�شرب؛ ت�أجري �أماكن ال�سكن امل�ؤقت؛ تاجري اخليم؛ تاجري
املباين امل�ستقلة؛ املطاعم؛ بيوت التقاعد؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ مطاعم الوجبات اخلفيفية؛ بيوت ال�سياح
بالفئة43 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

املودعة حتت رقم 171429 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
معاجلة املواد؛ تطوير ومعاجلة وطباعة وا�ستن�ساخ والن�سخ املطابق واعادة حتجيم ونق�ش وتنقيح وا�ستعادة
و�إع ��داد تكوين ال�صور وا�ستكمال ال�صور لل�صور الرقمية وملفات الفيديو؛ ت�سجيل �إل �ك�تروين لل�صور
الفوتوغرافية والرقمية؛ تو�سيع للمطبوعات الفوتوغرافية؛ تطوير الأفالم الفوتوغرافية؛ طباعة الأفالم
الفوتوغرافية؛ معاجلة وطباعة وا�ستن�ساخ او اع��ادة االنتاج ال�صور الفوتوغرافية والرقمية؛ نقل ال�صور
الفوتوغرافية وال�صور الرقمية على �أقرا�ص �أو غريها من الو�سائط االلكرتونية؛ نقل ال�صور الفوتوغرافية
وال�صور الرقمية من جنتف (ال�صور ال�سلبية) ال�صور الفوتوغرافية وال�صور الرقمية املحملة اىل الأ�سطح
القابلة للطباعة وتعديل والتنقيح لل�صور الفوتوغرافية وتو�سيع ال�صورة واع��ادة طبع وتطوير وتعديل
ال�صور؛ تطوير ومعاجلة فورا على االنرتنت لل�صور الرقمية؛ الطباعة فورا على االنرتنت لل�صور الرقمية
على ال��ورق فوتوغرايف �أو الكتب فوتوغرافية �أو الب�ضائع؛ اخلدمات اال�ست�شارية واال�ست�شارات واملعلومات
املتعلقة مبعاجلة الفيلم الفوتوغرايف ولطباعة ال�صور؛ خدمات التاكل؛ خدمات ازالة الروائح الكريهة من
الهواء ،خدمات انعا�ش وتلطيف الهواء؛ خدمات تنقية الهواء؛ تطبيق الزخارف على املن�سوجات؛ خدمات
احل��دادة؛ ت�صنيع ال�ب��وي�لارات (ال�غ�لاي��ات)؛ جتليد الكتب؛ ال�صقل بوا�سطة الك�شط؛ الطلي بالكادميوم؛
الطلي بالكروم ،قطع القما�ش؛ �صباغة القما�ش؛ ت�صنيع القما�ش �ضد احلريق؛ ت�صنيع القما�ش املنكم�ش
م�سبقا؛ معاجلة القما�ش؛ ت�صنيع القما�ش مقاومة للماء؛ تغيري املالب�س؛ خدمات ف�صل االلوان؛ التنحي�س
(الطلي بالنحا�س)؛ معاجلة مقاومة التجعيد للمالب�س؛ خدمات احلفظ بالتربيد؛ جتميع للمواد امل�صنعة
خ�صي�صا لأج��ل الأخرين؛الت�صميم املخ�ص�ص للفراء؛ �إزال��ة التلوث من امل��واد اخلطرة؛ اخلياطة؛ الطلب
الكهربائي؛ التطريز؛ احلفر او النق�ش؛ تبيي�ض القما�ش او ن�سيج؛ معاجلة �أقم�شة �ضد احلريق؛ معاجلة
�أقم�شة مقاومة للماء؛ معاجلة الفخار بالنار؛ مطاحن الدقيق او احلبوب؛ حفظ الأغ��ذي��ة وامل�شروبات؛
تدخني الأغذية؛ �صياغة الأعمال الفنية؛ جتميد الأطعمة؛ �سحق الفواكة؛ مليء القما�ش للتعقيم؛ تكييف
الفراء؛ �صبغ الفراء؛ تربيق او تلميع الفراء؛ اكت�ساب الفراء مقاومة العثة؛ تبقيع او تلطيخ الفراء؛ الكلفنة؛
التذهيب؛ نفخ الزجاج؛ الطالء بالذهب؛ الطحن؛ اخلد�ش بالليزر؛ تبقيع او تلطيخ اجللد؛ �أعمال اجللد؛
الطباعة احلجرية او املعدنية؛ املغنطة؛ معلومات معاجلة املواد؛ �صب او �سكب املعادن؛ طالء املعادن ؛ تق�سية
املعادن؛ معاجلة املعادن؛ الأعمال املعدنية؛ الطلي بالنيكل؛ طباعة �أوف�ست؛ طحن الزجاج ب�صري؛ ت�شطيب
الورق؛ معاجلة الورق؛ الطباعة النموذجية؛ معاجلة ال�ضغظ الدائم للأقم�شة؛ خدمات �إعداد املواد املكتوبة
للطباعة؛ تطوير االف�لام الفوتوغرافية؛ الطباعة الفوتوغرافية؛ الطباعة ال�ضوئية (الطباعة النق�ش)،
التلويح اي عمل اللواح اخل�شب (م�صانع الن�شر)؛ ت�صنيع بالنار للفخار او اخلرف؛ الطباعة؛ معاجلة النفط؛
�إنتاج الطاقة؛ خياطة اللحف؛ �إعادة تدوير النفايات والقمامة؛ خدمات التكرير؛ ت�أجري �أجهزة تكييف الهواء؛
ت�أجري املولدات الكهربائية؛ ت�أجري جهاز تدفئة امل�ساحات؛ �أعمال ال�سروجية؛ اخلدمات ال�سفع الرملي؛ الن�شر
(م�صانع الن�شر)؛ تبقيع او تلطيخ احلذاء؛ الطباعة بال�شا�شة احلريرية؛ الطلي بالف�ضة؛ ت�صنيع املالب�س
اجللدية؛ ذب��ح احليوانات؛اللحام؛ ف��رز النفايات وامل��واد القابلة لإع��ادة التدوير (ال�ت�ح��ول)؛ الت�شطيبات
التعرية؛ اخلياطة؛ الدباغة؛ التحنيط؛ ت�صنيع الن�سيج �ضد احلريق؛ اك�ساب مقاومة العثة للمن�سوجات؛
معاجلة املن�سوجات؛ قطع وجتهيز الأخ�شاب؛ الطلي بالق�صدير؛ الفلكنة (معاجلة امل��واد)؛ تق�سية املطاط
بالكربيت (معاجلة امل ��واد)؛ الت�شوية (مت��وي��ج)؛ معاجلة امل�ي��اه؛ معاجلة تلوين ال�ن��واف��ذ؛ ط�لاء ال�سطح؛
النجارة؛ معاجلة ال�صوف
بالفئة40 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

املودعة حتت رقم 171095 :
تاريخ �إيداع الأولوية2011/10/27 :م
با�ســم :بريندورف �آكتينجي�سيل�شافت
وعنوانه :ليوبري�سدورفر �شرتا�سه  2560 ،26بريندورف ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�سة �أو مطلية بها ،غري ال��وارد يف فئات
�أخرى
بالفئة14 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمات  BERNDORFب�أحرف باللغة الأملانية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/02 :م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 171177 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :أوي كارل فازير ايه بي
وعنوانه� :ص  .ب  00941 ،4هل�سنكي ،فنلندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النب او القهوة؛ ال�شاي؛ الكاكاو؛ الأرز؛ والتابيوكا؛ ال�ساجو؛ بدائل القهوة او النب اال�صطناعي؛ الدقيق و
امل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكوالتة ،احللوى وال�سكاكر؛ املثلجات؛
ال�سكر؛ ع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س؛ اخلمرية ،م�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخل��ردل؛ اخلل؛ ال�صل�صة
(توابل)؛ البهارات؛ الثلج
بالفئة30 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة  FAZERب�أحرف باللغة الفنلندية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/09/24 :م

املودعة حتت رقم 179751 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :م
با�ســم :النجم الثالثي للنقليات (�ش.ذ .م .م).
وعنوانه :جبل على املنطقة ال�صناعية � ،2ص  .ب  ،51328دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات وكالء اجلمارك؛ ال�سم�سرة والو�ساطة اجلمركية ،خدمات التخلي�ص اجلمركي
بالفئة36 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة  TRISTARباحرف التينية باللونني االخ�ضر واالحمر على ي�سارها
ر�سمة جنم ثالثي بااللوان واالخ�ضر واالحمر واال�سود و الربتقايل
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/04/04 :م

املودعة حتت رقم 171568 :
م
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :اوكيانيو�س كامييا ه�يرداف��ات اليكرتيكلي اي��ل �آليتلريى يف اليكرتونيك مالزمييلريي ايتهاالت
اهراكات �ساناي تيكاريت ليمتد �شريكتى
وعنوانه :هادميكوي ماهالي�سى ،اربا�سالن �سوكاجي رقم� ،10 :آرنافوتكوي -ا�سطنبول  /تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
عدد و�أدوات يدوية (تدار باليد)� ،أدوات قطع (ال�شوك وال�سكاكني واملالعق)� ،أ�سلحة بي�ضاء� ،أدوات ومكائن
حالقة و�أموا�س حالقة؛ عدد الأدوات الزراعية تدار باليد واملعنى بها منا�شري التقليم ومق�صات التقليم
ور�شا�شات ملبيد احل�شرات؛ �أدوات يدوية واملعنى بها الأزاميل واملالعق و�سكاكني احلالقة وفرد امل�شابك او
الدبابي�س وامل�لازم واملفكات ومفاتيح الربط او ال�شد والرابطات او ال�شددات �سدا�سية ال�شكل والرابطات او
ال�شددات بالتدريج والرابطات او ال�شددات ذات جنزير والرابطات او ال�شددات بالثني والزرديات والقطاعات
والكما�شة واملطارق (�شكو�ش) والقوادمي والف�ؤو�س واملنا�شري اخل�شب ومنا�شري الإخرتاق مق�ص املعدن لعدة
قطع واملبارد والعتالت وامل�ضخات تعمل يدويا؛ �أدوات اليدوية لعدة وظائف تت�ألف من املفكات وال�سكاكني
فتحات العلب ومربد و كما�شة و زرديه؛ �أدوات ت�صليح ال�سيارات؛ والأجزاء والقطع جلميع الب�ضائع ال�سالفة
الذكر
بالفئة8 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  somafixباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/27 :م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/27 :م
م

املودعة حتت رقم 171175 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :أوي كارل فازير ايه بي
وعنوانه� :ص  .ب  00941 ،4هل�سنكي ،فنلندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النب او القهوة؛ ال�شاي؛ الكاكاو؛ الأرز؛ والتابيوكا؛ ال�ساجو؛ بدائل القهوة او النب اال�صطناعي؛ الدقيق و
امل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات؛ ال�شوكوالتة ،احللوى وال�سكاكر؛ املثلجات؛
ال�سكر؛ ع�سل النحل والع�سل الأ�سود والدب�س؛ اخلمرية ،م�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخل��ردل؛ اخلل؛ ال�صل�صة
(توابل)؛ البهارات؛ الثلج
بالفئة30 :
و�صف العالمة:عبارة عن كلمة  FAZERب�أحرف باللغة الفنلندية باللون االبي�ض على خلفية �سدا�سية
الأ�ضالع �سوداء هولها اطار باالبي�ض خلفها ر�سم خطتني باللون الأ�سود يلتقني كر�أ�س �سهم داخلها الرقم
1891
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 171423 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية غري الواردة يف فئات �أخرى؛ زخارف للأ�شجار
عيد امليالد؛ الدمى؛ ورق اللعب؛ وحدات لعب الكرتونية املحمولة باليد؛ �أجهزة للألعاب مت تكييفها لال�ستخدام مع �شا�شة
عر�ض �أو �أجهزة عر�ض خارجية؛ متحكمات اللعب الجل لوحات مفاتيح �ألعاب الفيديو اال�ستهالكية لال�ستخدام مع �شا�شة
عر�ض �أو �أجهزة عر�ض خارجية؛ الدمى والألعاب و�أدوات اللعب املو�سيقية؛ �أدوات لعب ال�صوت؛ �صناديق لعب املو�سيقية؛ �أدوات
اللعب املو�سيقية؛ �أقرا�ص الت�سجيل اللعب الجل عزف الإيقاعات والكا�سيتات؛ �ألعاب مو�سيقية؛ لعب تعمل ببطارية؛ الألعاب
الإلكرتونية؛ �ألعاب الكمبيوتر كهربائية خمتلفة عن تلك التي مت تكييفها لال�ستخدام مع �أجهزة اال�ستقبال التلفزيوين؛
�أجهزة ت�سلية الكهربائية والإلكرتونية (اوتوماتيكية ،حمررة بدون قيود القطع النقدية او العدادات)؛ الألعاب الإلكرتونية
كونها اوتوماتيكية حمررة بدون قيود القطع النقدية او العدادات (خمتلفة عن تلك التي مت تكييفها لال�ستخدام مع �أجهزة
اال�ستقبال التلفزيوين)؛ الألعاب و�أجهزة الإلكرتونية حتمل باليد (خمتلفة عن تلك التي مت تكييفها لال�ستخدام مع �أجهزة
اال�ستقبال التلفزيوين فقط)؛ �ألعاب الفيديو خمتلفة عن تلك التي مت تكييفها لال�ستخدام مع �أجهزة اال�ستقبال التلفزيوين
فقط؛ �آالت الت�سلية االوتوماتيكية والتي تعمل بالقطع النقدية؛ �أجهزة �ألعاب الفيديو خمتلفة عن التي تعمل بالقطع
النقدية او تلك التي مت تكييفها لال�ستخدام مع �أجهزة اال�ستقبال التلفزيوين؛ لعب و�ألعاب �إخراج �صور الفيديو؛ اللعب تعمل
�إلكرتونيا؛ لعب و�ألعاب الكمبيوتر التفاعلية؛ �آالت �ألعاب الفيديو امل�ستقلة تت�ضمن و�سيلة لعر�ض؛ �أجهزة لعب الإلكرتونية
حممولة؛ لعب الكمبيوتر (ال يعمل)؛ لعب الهواتف النقالة (ال يعمل)؛ �أجزاء وقطع جلميع ال�سلع امل�شار �إليها �سابقا
بالفئة28 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

بتاريخ 2012/04/02 :م

بتاريخ 2012/03/26 :م

بتاريخ 2012/04/02 :م

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2012/04/02 :م
املودعة حتت رقم 171422 :
م
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�أجهزة للإنارة/للإ�ضاءة والتدفئة/الت�سخني وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه
وللأغرا�ض والرتكيبات ال�صحية؛مركمات او مدخرات الطاقة؛ �أجهزة تكييف الهواء؛ تركيبات تنقية الهواء؛ �أ�ضواء
ال�سيارات؛ تركيبات حمام؛ �أحوا�ض اال�ستحمام؛ بطانيات الإلكرتونية لي�ست للأغرا�ض الطبية؛ الأقوا�س حلارقات
الغاز؛ احلارقات؛ ال�سجاد ال�ساخنة كهربائيا؛ �أ�ضواء ال�سقف؛ ماكينات القهوة الإلكرتونية؛ �أجهزة وتركيبات الطبخ
او الطهي؛ �أ�ضواء الدرجات؛ �أجهزة ازالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدامات ال�شخ�صية؛ �أجهزة التجفيف؛ �أجهزة
التطهري او التعقيم؛ �أجهزة التقطري؛ جمففات ال�شعر؛ جمففات الهواء؛ امل�صابيح الكهربائية؛ مراوح �أجهزة تكييف
ال�ه��واء؛ خيوط للم�صابيح الكهربائية؛ مر�شحات/فالتر لتكييف ال�ه��واء؛ مر�شحات/فالتر ملياه ال�شرب؛ املواقد
(فريبلي�س)؛ امل�شاعل؛ الأ�ضوء امل�شعة (م�شاعل)؛ �أغطية تدفئة القدم الكهربائية؛ مراجل الغاز؛ حارقات الغاز؛
م�صابيح الغاز؛ جممعات احل��رارة؛ �سخانات للحمامات؛ �أجهزة التدفئة؛ م�سخنات الأطباق؛ الغاليات الكهربائية؛
غازات املطبخ (�أف��ران)؛ امل�صابيح؛ �أجهزة الإ�ضاءة لل�سيارات؛ �أجهزة الإن��ارة للمركبات اجلوية؛ �أف��ران املايكروويف؛
الك�شافات ال�ضوئية تو�ضع يف اجليب؛ طناجر ال�ضغط الكهربائية؛ م�شعات احلرارة الكهربائية؛ الثالجات؛ املحم�صة
او امل�شواة؛ تركيبات و�أجهزة ال�صرف ال�صحي؛ م�آخذ للأ�ضواء الكهربائية؛ املواقد� ،شفاطات تو�ضع فوق االفران
للتهوية؛ �أحوا�ض غ�سيل اليد؛ �أجهزة و�آالت تنقية املياه؛ تركيبات التمديدات املياه
بالفئة11 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  171567 :بتاريخ 2012/04/04 :م
م
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم :اوكيانيو�س كامييا ه�يرداف��ات اليكرتيكلي اي��ل �آليتلريى يف اليكرتونيك مالزمييلريي ايتهاالت اه��راك��ات �ساناي
تيكاريت ليمتد �شريكتى
وعنوانه :هادميكوي ماهالي�سى ،اربا�سالن �سوكاجي رقم� ،10 :آرنافوتكوي -ا�سطنبول  /تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�آالت وعدد �آلية ،حمركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات الربية) ،قارنات �آلية وعنا�صر نقل احلركة (عدا ما كان منها
للمركبات الربية) ،معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)� ،أجهزة تفقي�س البي�ض ،م�ضخات املياه� ،آالت الر�ش ،املنا�شري ،ح�صادات
لال�ستخدام الزراعي؛ مولدات الطاقة الكهربائية قابله للنقل؛ �أدوات الطافة واملعنى بها �آالت الثقب (املثقاب) و�آالت الثقب
الطارقة و�آالت الثقب املحمولة باليد و�آالت اجللخ (�صاروخ اجللخ) واملنا�شري املوجه ومنا�شري الدوائر واملقا�شط وامل�ضخات
الغاط�سة والأجزاء لتلك الأدوات واملعنى بها الفرا�شي (فحمات التو�صيل الكهربائي) وحامالت تلك الفرا�شي لال�ستخدام يف
الآالت الكهربائية الدوارة و�أقرا�ص اجللخ او الق�شط لآالت اجللخ التي تدير بالطاقة ون�صول او ن�سالت منا�شري كهربائية
ون�صول او ن�سالت منا�شري املوجه وري�ش او لقم �آالت الثقب وممددات ري�ش او لقم �آالت الثقب التي تدير بالطاقة؛ �ضواغط
الهواء؛ الروافع؛ فرد ر�ش الطالء؛ دبا�سات (�آالت التكبي�س) التي تدير بالطاقة؛ مدافع (�آالت دفع) الغراء الكهربائية؛
الرافعات الهيدروليكية ،فرود التب�شيم او الرب�شام؛ الآالت التي تدار او تعمل بالهواء واملعنى بها �آالت ال�شد بقوة ال�ضرب
و�آالت ال�شد تدريجيا و�آالت الثقب و�آالت اجللخ ونافتات الرمل لل�صقل او التنظ�سف ال��دوارة؛ والأج��زاء والقطع جلميع
الب�ضائع ال�سالفة الذكر
بالفئة7 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  somafixباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  11مار�س  2013العدد 10737
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /قم�صية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 171434 :
تاريخ �إيداع الأولوية/ / :
با�ســم� :سوين كوربوري�شن
وعنوانه 1-7-1 :كونان ميناتو  -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اخلدمات القانونية؛ خدمات امنية حلماية املمتلكات؛ خدمات �شخ�صية واجتماعية يقدمه للآخرين؛ املداخل االجتماعي
اي خدمات ال�شبكات االجتماعية واملواعيد؛ تزويد مبعلومات تتعلق باالمور االجتماعية وال�سيا�سية من فهر�س قابل للبحث
فية و قاعدة بيانات لهذه املعلومات تت�ضمن الن�صو�ص والوثائق الإلكرتونية وقواعد بيانات والر�سومات ومعلومات �سمعية
إجتماعي؛ تراخي�ص
ربط ال�شبكات ال
لغر�ض ِ
ب�صرية على الكمبيوتر و�شبكاتِ الإت�صال؛ تزويد موقع الكرتوين على الإنرتنتِ
ِ
ِ
إجتماعي على االنرتنت؛ خدماتَ �شبكات
ربط لل�شبكات ال
لربامج الكمبيوتر (خدمات قانونية)؛ ا�ست�شارات امللكية الفكرية؛ ِ
ِ
التعارف والإجتماعي ِة على االنرتتت؛ خدمات وك��االت التبني؛ خدمات احلل البديل لف�ض النزاعات؛ خدمات التحكيم؛
رعاية االطفال؛ تفتي�ش احلقائب الغرا�ض امنية؛ الو�صافة باحلفالت االجتماعية؛ تاجري املالب�س ؛ ادارة حقوق الطبع
والن�شر؛ خدمات حرق جثث املوتى؛ خدمات املواعيد؛ وكاالت التحقيق؛ املرافقة االجتماعية (الو�صافة) ؛ تاجري مالب�س
ال�سهرة؛ اطفاء احلرائق؛ جتهيز اجلنازات؛ بحث الن�سب؛ احلرا�سة؛ التنجيم؛ خدمات الرعاية املنزلية؛ خدمات فح�ص
املعامل لغايات امنية؛ خدمات الرقابة يف جمال امللكية الفكرية؛ خدمات املرافاعات؛ اعادة الرثوة املفقودة؛ وكاالت الزواج؛
خدمات الو�ساطة؛ البحث عن اال�شخا�ص املفقودين؛ مراقية اجهزة االمان و االنذار �ضد ال�سرقة؛ احلرا�س الليليني؛ فتح
اقفال احلماية؛ تنظيم االجتماعات الدينية؛ ا�ستق�صاء اخللفيات ال�شخ�صية؛ احلرا�سة ال�شخ�صية؛ رعاية احليوانات االليفه؛
تخطيط وتنظيم احتفاالت االعرا�س؛ ت�سجيل ا�سماء املجال (خدمات قانونية)؛ تاجري اجهزة االنذار من احلريق؛ تاجري
اجهزة اخماد احلريق؛ تاجري اخلزنات؛ ا�ست�شارات امنية؛ دفن املوتى
بالفئة45 :
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة  SONYباالحرف الالتينية باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
م

بتاريخ 2012/04/02 :م
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منتدى رواد الأعمال يطلق ع�ضوية الـ VIP

�3ضمانات م�صرفية جمانية من موارد للتمويل ومتويل �شخ�صي  6مرات الراتب
•• دبي –الفجر:

�أطلق منتدى رواد الأعمال بدبي ع�ضويته املميزة الـ
 ، VIPبر�سم ع�ضوية �سنوية  1500درهم  ،على
�أن مينح �أع�ضاء هذه الفئة العديد من املزايا  ،منها
ح�صولهم ع�ل��ى ث�لاث��ة ��ض�م��ان��ات ع�م��ال�ي��ة م�صرفية
اخلا�صة بوزارة العمل جمانية � ،إذ يبلغ قيمة ال�ضمان
امل�صريف الواحد � 3أالف درهم  ،بالإ�ضافة �إىل متويل
ي�صل ل�ـ  5م�لاي�ين دره��م مب��راب�ح��ة خمف�ضة ودون
�أي ��ة ر� �س��وم  ،وك��ذل��ك ��ض�م��ان��ات بنكية ل �ل��أداء مقابل
 % 25م��ن قيمة ال�ضمان  ،وك��ذا �ضمانات بنكية
ل�ل�ع�ط��اءات وال�ت��أم�ي�ن��ات الأول �ي��ة م�ق��اب��ل  10%من
قيمة ال�ضمان فقط � ،إ��ض��اف��ة �إىل مت��وي��ل �شخ�صي
للموظفني والعاملني يف �شركات الأع�ضاء احلا�صلني
على ع�ضوية الـ  VIPوتقدم تلك – احلزمة – من
اخلدمات جمموعة �شركات موارد للتمويل بالتن�سيق

مع منتدى رواد الأعمال.
ج� ��اء ذل� ��ك يف م�ل�ت�ق��ى ال �ع �� �ض��وي��ة ال �� �س �ن��وي ملنتدى
رواد الأع�م��ال بدبي م�ساء اخلمي�س املا�ضي ،والذي
ا�ستعر�ضت فيه رحاب لوتاه نائب رئي�س جمل�س �إدارة
املنتدى  ،بح�ضور كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،و�أكرث
من  250ع�ضوا اكتظت بهم القاعة بقرية الأعمال
يف دبي خطتهم ال�سنوية للعام  ، 2013من م�شاركات
يف معار�ض حملية داخل الدولة  ،وخارجية بال�صني
وم��ال�ي��زي��ا و��س�ن�غ��اف��ورة وان��دون�ي���س�ي��ا ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
م�شاركات مبعار�ض بدول اخلليج  ،الفتة �إىل �أن جمل�س
�إدارة املنتدى و�أمام هذا الكم من امل�شاركات للمعار�ض
خ��ارج ال��دول��ة  ،جن��ح يف احل�صول على عر�ض خا�ص
مقدم من الري�س لل�سفريات  ،يخت�ص فقط مبنتدى
رواد الأعمال بدبي و�أع�ضائه يف كافة ال�سفريات التي
ترتبط مب�شاركاتهم يف كافة الفعاليات خارج الدولة.
كما جنح منتدى رواد الأعمال بدبي  ،وفق ما �أعلنته

لوتاه يف احل�صول على خ�صومات و�صلت اىل ، 50%
من جمعية الإمارات التعاونية للم�شرتيات  ،وعر�ض
م�ن�ت�ج��ات �أ� �ص �ح��اب امل �� �ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة واملتو�سطة
الأع�ضاء باملنتدى  ،بفروع جمعية الإمارات التعاونية
لـ � 6أ�شهر مقابل �شهرين فقط للموردين الآخرين،
كفر�صة متنح للأع�ضاء لعر�ض منتجاتهم لدرا�سة
م ��دى حت ��رك م�ب�ي�ع��ات��ه ب �ف��روع �ه��ا  ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
خ�صومات يف كل من �شركة بيانات الإمارات  ،وعجمان
ل�ل�خ��دم��ات االل �ك�ترون �ي��ة ف�ي�م��ا ي�خ����ص ط�ب��اع��ة كافة
املعامالت اخلا�صة ب�إدارة اجلن�سية وال�صحة .
و�أع �ل �ن��ت ل��وت��اه �أي���ض��ا �أن ه �ن��اك خ���ص��وم��ات مبدينة
دب� ��ي ال �� �ص �ن��اع �ي��ة ت �� �ص��ل �إىل  % 25ع �ل��ى ت�أجري
امل�ستودعات و�سكن العمال واملكاتب  ،بالإ�ضافة �إىل
ع�ضوية جمانية بـ دبي للجودة ي�ستفيد من خاللها
الأع�ضاء بخ�صومات عالية لكافة الدورات التدريبية
وور���ش العمل ال�ت��ي تنظمها دب��ي للجودة باال�ضافة

�إىل ما يوفره منتدى رواد الأع�م��ال بدبي لأ�صحاب
الع�ضوية املجانية  ،من ا�ست�شارات قانونية و�إدارية
و�إعالمية  ،وت�سهيالت يف الت�سويق للمنتجات عرب
ال�شركات امل�سوقة � ،إ�ضافة �إىل الت�سويق االلكرتوين
ع�ب�ر ال�ب�ري��د االل� �ك�ت�روين وال�ف�ي����س ب ��وك وت��وي�ت�ر ،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل وامل �� �ش��ارك��ات يف امل �ع��ار���ض ال �ت��ي تقام
داخل وخارج الدولة  .ومن جهته �أ�ستعر�ض الدكتور
�أحمد تهلك خبري الأع�م��ال الإم��ارات��ي ،واملتخ�ص�ص
يف �آل�ي��ات تنفيذ امل�شاريع الوطنية  ،كافة التحديات
وال�صعاب التي ميكن �أن يواجهها �أ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة  ،وكيفية التغلب عليها  ،كما
�أ�ستعر�ض خالد �إب��راه�ي��م احل�م��ادي  ،امل��دي��ر امل�سئول
عن اخلدمات التي توفرها جمموعة �شركات موارد
للتمويل لل�شركات والإف ��راد حزمة من الت�سهيالت
التي �أطلقتها موارد للتمويل فقط للأع�ضاء مبنتدى
رواد الأعمال بدبي.

ابراهامز :م�شاركتنا يف بور�صة ال�سفر العاملية
يف برلني حققت نتائج مهمة
•• برلني-الفجر:

اك ��دت ال���س�ي��دة ج��ان�ي��ت اب��راه��ام��ز م��دي��رة ادارة
جمموعة املبيعات والت�سويق يف فندقي الفيني�سيا
وال �ف �ن��دوم ب �ب�يروت ،ان م�شاركتها �ضمن جناح
لبنان يف بور�صة �سوق ال�سفر العاملية 2013
يف برلني حققت نتائج مهمة..وا�شارت ايل قيام
العديد من وكاالت ال�سياحة اخلليجية والدولية
بالتباحث م��ع الفندقني لتوقيع عقود جديدة
للعام احلايل وعام 2014
واعربت عن املها يف زيادة معدالت اال�شغال من
دول جمل�س التعاون اخلليجي يف مو�سم الربيع
وال�صيف املقبل .
وق��ال��ت ال���س�ي��دة اب��راه��ام��ز ب� ��أن ف�ن��دق فيني�سيا
ه��وع �ن��وان ال�ف�خ��ام��ة يف ب �ي�روت وال� ��ذي احتفل
م�ؤخرا بالذكرى ال�سنوية ال 50على ت�أ�سي�سه.
ويقع الفندق على منطقة الكورني�ش التي تعترب
من �أجمل املناطق يف بريوت � ،أما بالن�سبة لفندق
لو فاندوم فهو فندق يتميز بالأناقة  ،ويقع على
واجهة البحر الأبي�ض املتو�سط.
و�أو�ضحت ب ��أن كال الفندقني ميتعان بالأجواء
ال�ساحرة ال�ست�ضافة امللوك واالم��راء وامل�شاهري

ارتفاع م�ؤ�شر �سوق دبي املايل يف بداية
تعامالت الأ�سبوع بن�سبة % 1.45
•• دبي-وام:

ارتفع م�ؤ�شر �سوق دبي املايل يف بداية تعامالت الأ�سبوع بن�سبة  1.45يف
املائة رابحا  27.3نقطة ليغلق على  1909.4نقطة يف ختام تداوالت ام�س
التي بلغت قيمتها  387.1مليون درهم و�سط ارتفاع �أ�سعار �أ�سهم 22
�شركة وهبوط �أ�سهم خم�س �شركات وثبات �أ�سعار ثالث �شركات .وقاد �سهم
�إعمار العقارية احلركة الت�صاعدية لل�سوق حيث ا�ستحوذ على ما ن�سبته
 35.9يف املائة من قيمة ت��داوالت ال�سوق وقفز �سعره  16فل�سا ليغلق
على  5.56درهم  .وكان بيت التمويل اخلليجي �أكرث ال�شركات ارتفاعا
من حيث التغري يف �أ�سعارها ب�إغالق  0.48درهم بن�سبة تغري بلغت 4.3
يف املائة بينما كانت املزايا القاب�ضة �أكرث ال�شركات انخفا�ضا يف �أ�سعارها
ب��إغ�لاق  0.91دره��م بن�سبة تغري �سالب ت�سعة يف املائة .يذكر �أن نطاق
التقلب املعمول به يف �سوق دبي املايل هو  15يف املائة �صعودا كحد �أق�صى
و  10يف امل��ائ��ة هبوطا كحد �أدن ��ى .وت�صدر ق�ط��اع ال�ع�ق��ارات والإن�شاءات
الهند�سية باقي القطاعات امل�ت��داول �أ�سهمها م��ن حيث قيمة ال�ت��داول يف
ال�سوق مببلغ  225.6مليون درهم �أي ما ن�سبته  7.59يف املائة.

�أبوظبي لل�سياحة تتو�صل لعقود جديدة
مع �شركات ال�سياحة الربيطانية
•• برلني-وام:

مع الفريق ب�شكل �إيجابي لتعزيز ا�سرتاتيجية
وكبار ال�شخ�صيات من خمتلف �أنحاء العامل
وقالت ان امل�شاركة يف هذا املعر�ض العاملي اتاحت ال�ت���س��وي��ق ال ��دويل م��ع ��ش��رك��اء ب��ارزي��ن يف عامل
ل �ه��ا ال �ف��ر� �ص��ة ل �ت �ع��زي��زال �ع�لاق��ات ال �ت �ج��اري��ة يف ال�ضيافة لتقدمي وجهة جديدة �إىل ع�شاق ال�سفر
الأ�سواق الرئي�سية يف املنطقة اخلليجية 5والعمل وال�سياحة العاملية .

�إجناز الربط بني جمارك دبي والإمارات
لل�شحن اجلوي عرب قناة الأعمال الإلكرتونية
•• دبي -وام:

طورت جمارك دبي نظامها الإلكرتوين ملخال�صة ال�شحن ليبد�أ تلقي بيانات ال�شحنات اجلوية ال�صادرة عن الإمارات
لل�شحن اجل��وي  -ذراع ال�شحن لطريان الإم��ارات  -عرب قناة الأع�م��ال الإلكرتونية بي  2جي التي ت�سهل على
املتعاملني بال�شحنات الكبرية االت�صال املبا�شر بالنظام االلكرتوين جلمارك دبي مر�سال  . 2وقال جمعة الغيث
املدير التنفيذي لقطاع التطوير اجلمركي يف جمارك دبي�..إن عمليات التطوير امل�ستمرة التي جتريها جمارك دبي
هدفها حت�سني جودة اخلدمات املقدمة من خالل اخت�صار �إجراءات تخلي�ص ال�شحنات و�إمتامها بالكامل بوا�سطة
النظام االل�ك�تروين ما يتيح للمتعاملني تخفي�ض كلفة اال�سترياد والت�صدير لل�شحنات يف �أ��س��رع وق��ت ممكن.
و�أو�ضح �أن تهيئة قناة الأعمال الإلكرتونية لتبادل بيانات ال�شحنات اجلوية ال�صادرة عن الإمارات لل�شحن اجلوي
�سيمكن جمارك دبي من مطابقة ال�شحنات مع املعلومات الواردة عنها يف بيانات وكاالت ال�شحن من جهة وبيانات
�إف�صاح املتعاملني عن الب�ضائع يف تلك ال�شحنات من جهة �أخرى وهذا �سيوفر مزايا كبرية لكل الأط��راف ابتداء
من املتعاملني م��رورا ب�شركات الطريان ووك��االت ال�شحن وم�شغلي املنافذ اجلوية و�صوال �إىل زي��ادة كفاءة الأداء
جلمارك دبي .و�أو�ضح �أن الربط عرب قناة الأعمال الإلكرتونية بني جمارك دبي والإمارات لل�شحن اجلوي يحقق
 ..فوائد مهمة للمتعاملني يف مقدمتها �إجناز عملية مطابقة ال�شحنات ب�أ�سرع وقت ممكن ما ي�ساهم يف ت�سريع
خمال�صة الب�ضائع وهو ما يتوخاه عادة م�ستخدمي ال�شحن اجلوي  .و�أ�شار �إىل �أن التطوير اجلديد يف برنامج
املخال�صة الإلكرتوين يتيح اكت�شاف االختالفات املوجودة بني الب�ضائع واملعلومات املدرجة عنها يف البيان اجلمركي
الكرتونيا كما ميكن �شركات الطريان ووكاالت ال�شحن وم�شغلي املنافذ اجلوية من تب�سيط و ت�سهيل عمليات �إعادة
ال�شحن لب�ضائع الرتانزيت وذل��ك من خالل املطابقة املبا�شرة لل�شحنات .وق��ال الغيث �إن الفوائد التي جتنيها
جمارك دبي من هذا الربط متعددة فهو يدعم جهودها للو�صول �إىل التطبيق الكامل ملتطلبات قانون اجلمارك
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ويوفر حتكم ومتابعة �أف�ضل حلركة �سل�سلة التوريد التجاري
حيث �سيتم حتديد املخاطر من خ�لال املطابقة االلكرتونية للمعلومات والأه��م من ذل��ك هو �ضبط االيرادات
وحمايتها بالكامل من احتماالت التهرب ال�ضريبي عرب �ضمان تطابق الب�ضائع مع بيان ال�شحنة و�إقرار املتعامل
وتقرير وكالة ال�شحن .و�أ�ضاف املدير التنفيذي لقطاع التطوير اجلمركي يف جمارك دبي �أنه ميكن عرب ت�سريع
تبادل املعلومات زيادة الإيرادات من ا�سرتداد ر�سوم اجلمارك عن ال�شحنات غري امل�ستلمة والتي ي�ؤمن هذا النظام
حتديدها بدقة و�إخ�ضاعها �سريعا �إىل االج��راءات املتبعة لتح�صيل قيمتها وي�ضمن..كذلك التدقيق على ب�ضائع
الرتانزيت التي يعاد �شحنها من دبي للت�أكد من �أن الر�سوم التي ي�سرتدها املتعاملني عن تلك ال�شحنات م�ساويه
مل�ستحقاتهم.
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ق��ال نبيل حممود ال��زرع��وين مدير مكتب هيئة
�أب��وظ�ب��ي لل�سياحة وال�ث�ق��اف��ة يف اململكة املتحدة
و�أيرلندا �إن م�شاركته يف جناح �أبوظبي مبعر�ض
بور�صة ال�سفر العاملية  2013يف برلني جاءت
بهدف التن�سيق مع ال�شركات الربيطانية التي
تعمل مع الهيئة  .وذكر يف ت�صريح لوكالة �أنباء
الإم ��ارات وام ان ال�شركات الربيطانية الكربى
كانت حا�ضرة يف برلني وعقد ممثلوها العديد
م��ن اجتماعات العمل م��ع وف��د الهيئة للتباحث
حول عقود املو�سم احلايل والعام املقبل ومراجعة
العقود الرتويجية لإم��ارة �أبوظبي والعمل على
زي��ادة ال ��زوار الربيطانيني  .و�أ��ش��ار �إىل �أن عدد
ال�سياح الربيطانيني يف �أبوظبي يت�صدر القائمة
ويعترب مبا�شرة الأك�بر بعد ال�سوق الربيطاين
ذاته ونحن نعتزم هذا العام زيادة العدد عن العام
املا�ضي بنحو � 10إىل  15باملائة .و�أفاد الزرعوين
�أن اململكة املتحدة هي �أك�بر الأ��س��واق اخلارجية
امل���ص��درة لل�سياحة لأب��وظ�ب��ي �إذ بلغ ع��دد نزالء

فنادق الإمارة من اململكة املتحدة � 140ألف نزيل
خالل عام  2012م�ؤكدا �أنه ي�سعى �إىل زيادة عدد
الليايل ال�سياحية التي يق�ضيها الربيطانيون
من خ�لال الرتكيز على �سياحة ال�شواطئ التي
يف�ضلونها واملعامل ال�سياحية اجلديدة مثل عامل
ف�ي�راري ف�ضال ع��ن امل�ع��امل ال�تراث�ي��ة يف الإمارة
مثل م�سجد ال�شيخ زاي��د الكبري ووج �ه��ات مثل
مدينة العني مبا حتتويه من �أماكن جذب �سياحي

وع��ائ�ل��ي وق���ص��ر احل���ص��ن  .ون ��وه ب��وج��ود خطط
ترويجية ج��دي��دة لأم ��ارة �أب��وظ�ب��ي يف بريطانيا
وايرلندا لهذا العام من خالل التعاون مع �أكرث
م��ن �� 30ش��رك��ة ب��ري�ط��ان�ي��ة وق ��ال ان�ن��ا يف مكتب
الهيئة بلندن ندعم خطة �أبوظبي للو�صول بعدد
ال�سياح �إىل  5ر 2مليون لعام  . 2013و�أ�ضاف
�أن �أبوظبي تتمتع مبقومات �سياحية كبرية مل
تكت�شف بعد خ�صو�صا مع ق��رب افتتاح ع��دد من
امل�ت��اح��ف ووج ��ود ال�ع��دي��د م��ن الأم��اك��ن الرتاثية
ف�ضال عن وجهات �سياحية راقية وفنادق ومراكز
ت�سوق  .ون��وه ب��دور الإع�لام الربيطاين يف دعم
خطط الهيئة الرتويجية يف ال�سوق الربيطانية
وحتقيق امل��زي��د م��ن االنت�شار للمنتج ال�سياحي
الب��وظ �ب��ي  .وق� ��ال �إن ال�ه�ي�ئ��ة ��س�ت�ن�ظ��م جوالت
ورح�ل�ات ل�ل�إع�لام�ي�ين الربيطانيني ولوكاالت
ال�سياحة وال�سفر الربيطانية لإط�لاع�ه��م على
قوة املنتج ال�سياحي لإمارة �أبوظبي والذي يتنوع
م��اب�ين �سياحة ال�شواطئ ومنتجعات ال�صحراء
وم�ه��رج��ان��ات ال�ت�راث ال�شعبي يف ل�ي��وا وخا�صة
الهجن والتمور .

الياه �سات تعر�ض �أحدث مبتكراتها يف معر�ض كاب�سات
•• دبي-الفجر:

تنظم �شركة الياه لالت�صاالت الف�ضائية (الياه �سات) ،وهي
�شركة م�ساهمة خا�صة مملوكة بالكامل ل�شركة مبادلة
للتنمية ،عرو�ضاً عملية حية ملنتجها املخ�ص�ص الت�صاالت
ب��رودب��ان��د ب��الإن�ترن��ت ع�بر الأق �م��ار ال�صناعية ي��اه كليك
 ،YahClickوال��ذي يغري �أ�سلوب االت�صال الف�ضائي
بالإنرتنت� ،أمام الزوار من ممثلي ال�شركات وامل�ستخدمني
يف امل �ن��زل�� ،ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات م�ع��ر���ض ك��اب���س��ات ل �ه��ذا العام
 .2013وللمرة الأوىل �ستتاح لزوار جناح الياه �سات يف
معر�ض كاب�سات �إمكانية االختبار الفعلي خلدمة ياه كليك
 ،بحيث ي�شهدون ب�أنف�سهم على نحو مبا�شر �أح��دث حلول
ات���ص��ال ب��رودب��ان��د ب��الإن�ترن��ت ذي التكلفة امل�ع�ق��ول��ة ،عرب
تقنية احلزمة  Ka-Bandالتي غريت �أ�سلوب االت�صال
الف�ضائي يف القطاع .و�إن و�صول تقنية  Ka-Bandذات
التكلفة املنا�سبة �إىل املنطقة ي�ضع خدمة االت�صال بالإنرتنت
عرب الأقمار ال�صناعية �أخرياً يف متناول ال�شركات ال�صغرية
وامل�ستخدمني يف املنازل ،ومل تعد حكراً على كربى ال�شركات
كما كان معتاداً يف قطاع االت�صاالت الف�ضائية.
وب�ع��د �إط�لاق �ه��ا ال�ن��اج��ح يف �أن �غ��وال و�أف�غ��ان���س�ت��ان والعراق
ونيجرييا وجنوب �إفريقيا ،يت�سارع الإقبال على خدمة ياه
كليك لتغدو من اخلدمات التي ال غنى عنها يف املنطقة ،نظراً
ملا تتمتع به من مزايا مهمة ك�سرعة االت�صال واملوثوقية
والتكلفة االق�ت���ص��ادي��ة ،وال�ت��ي ت�ت�ج��اوز يف بع�ض احلاالت
ج��ودة اخلدمة الأر�ضية امل��وج��ودة حالياً يف ه��ذه الأ�سواق.
توفر ياه كليك خدمة ات�صاالت عالية ال�سرعة بالإنرتنت
عرب الأق�م��ار ال�صناعية ،والتي ت�شتد حاجة امل�ستخدمني
�إليها يف خمتلف املجتمعات احل�ضرية والريفية واملناطق
النائية يف �أنحاء ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا وو�سط وجنوب
غ��رب �آ��س�ي��ا .وق��د مت ط��رح � 25أل ��ف ج�ه��از ات���ص��ال خالل
الأ��ش�ه��ر الثالثة الأوىل م��ن �إط�ل�اق اخل��دم��ة يف الأ�سواق
الرئي�سية امل�ستهدفة .وتعليقاً على م�شاركة الياه �سات يف

معر�ض كاب�سات ،ق��ال �شوكت �أح �م��د ،الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون التجارية ل��دى ال�شركة :ه��ذه �أول م��رة ن�شارك
فيها مبعر�ض كاب�سات بعد طرح خدمة ياه كليك فعلياً يف
الأ�سواق .ونحن ندعو جمتمع العاملني يف قطاع االت�صاالت
الف�ضائية والعمالء املهتمني لزيارتنا وجتربة املنتج الذي
كانوا ينتظرونه بفارغ ال�صرب منذ �إطالق �شركة الياه �سات
قمرها ال�صناعي  Y1Bيف �أبريل  .2012ميثل معر�ض
كاب�سات فر�صة رائعة لاللتقاء املبا�شر بعمالئنا احلاليني
وامل�ستقبليني ،وي�سعدنا �أن نعلن ه��ذه ال�سنة �أن�ن��ا متكنا
م��ن ال��وف��اء ب��وع��دن��ا يف ت��وف�ير �أح ��دث خ��دم��ات االت�صاالت
الف�ضائية للم�ستخدمني يف املنطقة .ويوفر لنا املعر�ض
�أي�ضاً فر�صة عر�ض ومناق�شة خططنا لعام  ،2013مبا
يف ذلك �شبكة �شركائنا من مزودي اخلدمة املحليني الذين
ي�ساعدون يف حتقيق طموحنا بن�شر خدمة ياه كليك ب�شكل
كامل يف �أنحاء منطقة تغطية �أقمارنا ال�صناعية املمتدة
ع�بر � 28سوقاً � .ستكون خدمة ي��اه كليك قيد الت�شغيل
الكامل يف �أرجاء منطقة التغطية بنهاية العام  ،2013من
خالل �شراكتنا مع  30مزود خدمة حملي.
وب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ت ��وف�ي�ر خ �ط��ط ا� � �ش�ت��راك ب ��رودب ��ان ��د
بالإنرتنت عرب الأقمار ال�صناعية ،كخدمة ات�صال �أ�سا�سية
للم�ستخدمني يف امل�ن��ازل وال�شركات والهيئات احلكومية
واملنظمات غري احلكومية ،يف املناطق املفتقرة �إىل خدمات
االت�صال ال�سريع ب��الإن�ترن��ت ،ف ��إن ي��اه كليك متثل �أي�ضاً
حل ات�صال احتياطي م�صمم للم�ؤ�س�سات التي ال ميكنها
املجازفة بفقدان االت�صال امل�ستمر بالإنرتنت ،لأي �سبب
كان ،يف حال تعطل قناة االت�صال الرئي�سية لديهم نتيجة
قطع الكابل البحري مث ً
ال� ،أو �أعمال التخريب� ،أو تعطل
ال�شبكة� ،أو اختناقها بحركة املرور.
ت�ع��ر���ض ال���ش��رك��ة يف ك��اب���س��ات �أي �� �ض �اً خ��دم��ة ي��اه كليك غو
 ، YahClick Goوه ��ي ع �ب��ارة ع��ن ن �ظ��ام ات�صال
ف�ضائي يو�ضع على �سطح �سيارة لتوفري خ��دم��ة ات�صال
برودباند بالإنرتنت ف��وراً يف �أي مكان تنتقل �إليه �سيارة

االت �� �ص��ال ،خل��دم��ة ��ش��رك��ات ال �ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��وين والإذاع� ��ي
وال �� �ش��رك��ات ال �ت �ج��اري��ة وال �ه �ي �ئ��ات احل �ك��وم �ي��ة ،ب��ل وحتى
امل�ستخدمني الأف��راد خ�لال رحالتهم للتخييم �أو ال�صيد
يف املناطق النائية .متتاز خدمة ياه كليك غو بتكلفة �أقل
بكثري للجيجابايت الواحد من البيانات املنقولة مقارنة
بالتقنيات الأخرى املوجودة حالياً ،وبذلك فهي بديل مثايل
لتلك التقنيات التي غالباً ما ال تفي بالطلب �أو ال ميكنها
االرتقاء �إىل �سرعات ومتطلبات االت�صال من �أجل عمليات
تنزيل البيانات �أو رفعها.
ميكن ل ��زوار معر�ض كاب�سات م��ن الإع�لام �ي�ين م�شاهدة
جت��رب��ة ح�ي��ة للنقل ال�ف���ض��ائ��ي ع�بر خ��دم��ة ي��اه كليك غو
 YahClick Goيف من�صة الياه �سات .ت�ساعد خدمة
ياه كليك غو � YahClick Goشركات البث على تقليل
تكاليف النقل الف�ضائي ،وجتنب الفواتري املرتفعة من خالل
اال�شرتاك بباقات بيانات حمددة م�سبقة الدفع ،واالت�صال
بالإنرتنت ،يف �أي مكان ينتقلون �إليه ،دون احلاجة حلجز
حزمة عري�ضة م�سبقاً �أو تخمني املوعد والوقت الالزمني،
م��ع ال�ضبط ال�ت��ام لتكاليف ال�ب��ث م��ن خ�لال ال��دف��ع فقط
مقابل البيانات امل�ستهلكة فعلياً ،ولي�س لوقت االنتظار.
ت�ب��ث خ��دم��ة ي ��اه ك�ل�ي��ك ع�ب�ر ق�م��ر ال �ي��اه � �س��ات ال�صناعي
 ،Y1Bوه��و �أول قمر �صناعي يف املنطقة يوظف تقنية
الإ�شارات املتعددة وال�ترددات الوا�سعة النطاق عرب حزمة
الرتددات KA-BANDاحل��دي�ث��ة ج ��داً  ،ح�ي��ث يعاد
ا�ستخدام الرتددات ذاتها لتحقيق الكفاءة الق�صوى لطيف
الرتددات وتخفي�ض تكلفة االت�صال الف�ضائي .وتتيح تقنية
الإ�شارات املتعددة توافر قوة �إ�شارة �أكرب للم�ستخدمني على
الأر���ض ،ما ميكّن امل�شرتكني من ا�ستخدام �صحون القطة
�صغرية احلجم ،وبالتايل تقليل تكاليف التجهيزات و�أجور
الرتكيب وال�صيانة .ومنذ �إطالق القمر ال�صناعي ،Y1B
خ�ضع ن�ظ��ام ي��اه كليك بالكامل الخ�ت�ب��ارات �أداء وتقييم
�شاملة ل�ضمان جهوزية املنتج وقدرته على حتقيق �أق�صى
قدر من الأداء.
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ما ال ميكن لل�سوي�سري �أن يفعله �أبد ًا

حـول العــامل

ال ف�ضالت طعام� ..أو�ساخ� ..أو ت�أخري
لكل �شعب من �شعوب الدنيا عاداته وتقاليده التي متيزه عن غريه ،فما يعترب مقبوال يف بلد ما قد يكون م�ستهجنا يف �آخر ،فاذا كنت تريد مثال زيارة فرن�سا
�أو ايطاليا �أو ا�سبانيا �أو �سوي�سرا� ،أو غريها من الدول ،تعرف �أوال على ما ال ميكن لأهلها ان يفعلوه ،حتى تتجنب االحراج ومت�ضي اجازتك بخري و�سالم.

30

يف و�سط �أوروب��ا املت�شابكة واملرتابطة توجد دول��ة ال
تزال تقاوم م�س�ألة الت�شابك هذه مع الآخرين .فهي
متقدمة ع��ن غريها يف كثري م��ن الأم ��ور ،وال يتوق
�شعبها بالتايل لأن ي�صبح �أوروبياً ،طاملا �أنه �سوي�سري.
لكن على الرغم من �أن �سوي�سرا واحدة من �أثرى دول
العامل ،ف�إنه ممنوع فيها منعاً باتاً الإ�سراف� ،إن كان يف
الأموال �أو الطعام.
تناول الطعام حتى النهاية
يف �سوي�سرا يكرهون الإ�سراف ،لذلك ف�إنهم من حيث
املبد�أ ال يعيدون الطعام الذي مل يتم �أكله .و�إذا فعلتم
ذلك عن طريق ال�صدفة ،فا�ستعدوا لنظرات �صارمة
من قبل النادلني يف املطعم.
(عندما يذهب النا�س �إىل املطعم ،ف�إن املبد�أ الذي يتم
التقيد به هو تناول كل ما هو موجود يف ال�صحن) ،كما
تف�سر �إح��دى النادالت يف زي��ورخ .ذلك لي�س مرتبطاً
فقط بارتفاع �سعر الطعام يف مطاعم �سوي�سرا ،بل يف
االحرتام الذي يوليه النا�س للمواد الغذائية .فزراعة
املنتجات الزراعية يف بلد جبلي الطابع كان يعترب من
الأم��ور ال�صعبة دائ�م�اً ،ولذلك ي�شعر ال�سوي�سريون
باالحرتام جتاه الطعام وي�أكلون كل �شيء.

حجر نيزكي من املريخ يحتوي
على كمية كبرية من املياه

اعتماد على ال�سندويت�شات
لكن ذلك ال يعني �أن النا�س ي�سرفون يف الأكل ب�شكل
م�ستمر .بالطبع ،عندما يذهبون �إىل املطعم ف�إنهم
ي�أكلون كل �شيء ،لكن م�س�ألة تناول طعام الغداء �أو
الع�شاء يف املطاعم ال تعترب �أمراً عادياً.
(ق ّلما يذهب النا�س هنا �إىل املطاعم لتناول طعام
ال � �غ� ��داء ،ف �ه��م ي �ع �ت �م��دون يف غ��ال��ب الأح � �ي� ��ان على
ال�سندويت�شات التي يتناولونها يف اخل��ارج ،ال �سيما
خ�لال ف�صلي الربيع وال�صيف ،ويف ال��داخ��ل خالل
ف�صل ال�شتاء .حتى موظفو امل�صارف يخرجون �إىل
ال���ش��ارع ل���ش��راء �سندوي�ش ي�أكلونه يف احل��دي�ق��ة ،ثم
يعودون �إىل مكان العمل) ،كما ي�صف �أحد املوظفني
ال��ذي ي�ضيف� ،أن كثرياً من زمالئه يع ّرجون خالل
ف�صل ال�صيف �إىل امل�سبح ،وحتديداً يف فرتة الظهر،
حيث ي�سبحون لفرتة ق�صرية ثم ي�أكلون ال�سندوي�ش
ويعودون فوراً �إىل العمل.

التعدد املتكامل للّغات
ون�ضيف �إىل ما �سبق خا�صة بارزة �أخرى .فال�سوي�سري
على �سبيل امل�ث��ال ال ي�ق��ول ملحدثه (�أع� ��ذرين� ،أن��ا ال
�أف�ه�م��ك) ،ه��ذا بالطبع �إذا مل تتحدثوا معه باللغة
ال�ع��رب�ي��ة .وه��ذا �أم��ر ال ي�صدق ف�ع� ً
لا ،لكن ي�ب��دو �أن
جميع ال�سوي�سريني يتحدثون �أرب��ع �أو خم�س لغات
دفعة واحدة .وللمقارنة ،يكتفي الأمريكيون بلغتهم
الإنكليزية للتجول يف العامل ،لكن �سوي�سرا املعقدة
من الناحية اللغوية ،حت��اول على ما يبدو �أن تر ّبي
�أجيا ًال من املواطنني متعددي اللغات.
ال �ل �غ��ات امل �ع �ت �م��دة ه �ن��ا ه ��ي الأمل ��ان� �ي ��ة والفرن�سية
والإيطالية ،وهي لغات يتقنها كل �سوي�سري تقريباً،
لأنه �إذا ولد يف الق�سم الأملاين يختار اللغة الفرن�سية
كلغة �أ�سا�سية يف امل��در��س��ة ،والعك�س �صحيح .كما �أن
الأغلبية العظمى م��ن ال�سوي�سريني يتقنون اللغة
الإنكليزية ،وكثري منهم اللغة الأ�سبانية� ،أي�ضاً.
�إن�ه��ا بكل ب�ساطة معجزة لغوية ��ص�غ�يرة ،وبالتايل
لن يكون من املمكن �أال يكون ال�سائح غري قادر على
وكيف هي الأمور خالل فرتة ال�شتاء؟ معظم ال�شركات يف هذا الأمر جتربة لأحد ع�شاق ال�سفر ،حيث يقول :التفاهم مع �أي �شخ�ص� .أ�ضف �إىل ذلك �أن املعلومات
تخ�ص�ص غ��رف �اً ع��ادي��ة (ت �ك��ون �أح �ي��ان �اً للمدخنني (عندما كنتُ لأول مرة يف �سوي�سرا ،كان علي �أن �أبدّل ال �ت��ي ت� ��وزع يف ال �ق �ط��ارات ت �ك��ون ب��ال �ل �غ��ات الأملانية
ّ
�أي�ضاً) ،حيث يجل�س املوظفون خالل ا�سرتاحة الظهر بني ثالثة قطارات خالل رحلة العودة لكي �أ�صل �إىل والفرن�سية والإيطالية والإنكليزية.
لال�ستمتاع بال�سندوي�ش وق��راءة اجلريدة وما �شابه ،امل�ط��ار .وعندما ن�ظ� ُ
�رت �إىل اجل ��دول �شعرت بالهلع
النظافة �أو ًال و�أخري ًا
وم��ن ث��م ي �ع��ودون �إىل ال�ع�م��ل .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن لأن ف�ترة االنتقال امل�سموحة بني قطار و�آخ��ر كانت
�سوي�سرا دولة ثرية ،ف�إن النا�س فيها يت�صرفون ب�شكل ترتاوح بني ثالث �أو �أربع دقائق فقط ،وخفتُ بالتايل ي�شعر جميع ال�سوي�سريني بالفخر ببالدهم ،لي�س
من احتمال �أن يت�أخر �أحد القطارات ،لأنني لن �أمتكن ب�سبب اجلمال الأخاذ لطبيعتها ،بل ب�سبب نظافتها.
عقالين جداً ومتوا�ضع.
واخل���ص��ائ����ص امل�م�ي��زة لل�سوي�سريني ت�ظ�ه��ر� ،أي�ضاً ،من اللحاق بالطائرة ،جل�� ُأت �إىل ال�سيدة التي كانت فال ميكن لأي �شخ�ص �أن ي�سمح لنف�سه برمي ورقة
يل �صغرية �أو �أي نوع من النفايات الأخرى على الأر�ض،
خ �ل�ال ع �م �ل �ي��ات ال �ت �� �س��وق ،ح �ي��ث ت ��راه ��م يف�ضلون تبيع ال�ت��ذاك��ر و�س�ألتها ع��ن ذل��ك ،لكنها ن�ظ��رت �إ ّ
املنتجات املحلية على الرغم من �أنها تكون عادة �أغلى نظرة ا�ستغراب ومل تفهم عن �أي ت�أخري �أحتدث .كانت وج �م �ي��ع ال���س��وي���س��ري�ين ي �ب��دون ك ��أن �ه��م مهوو�سون
ال ،لأن جميع القطارات و�صلت �إىل نقطتها بالنظافة والنظام.
من املنتجات الأجنبية .واملفارقة هي �أن املال ال يلعب حمقة فع ً
�أ�ضف �إىل ذلك حقيقة �أن �سوي�سرا حت�صل على �أكرث
دوراً رئي�سياً يف هذا ال�سياق ،بل ال�شعور الوطني الذي يف الوقت املحدد متاما)ً.
والعارفون بتفا�صيل ال�سكك احلديدية ال�سوي�سرية من ثلثي طاقتها من امل�صادر املائية البديلة ،لهذا
يعترب مهماً بالن�سبة لهم.
ي�ضيفون �إىل ذل��ك ت�سا�ؤ ًال يت�سم بقليل من املبالغة ال�سبب تتمتع البيئة هنا بحالة رائعة .ومياه �سوي�سرا
ال �ط ��ري �ف ��ة ع� ��ن ال � �ف� ��ارق ب �ي�ن ال �ق �� �س �م�ي�ن الأمل� � ��اين دل �ي��ل وا� �ض��ح ع�ل��ى ذل ��ك :ف��امل �ي��اه امل ��وج ��ودة يف �آالف
الوقت �س ّيدهم
ومثلما ال يتم الإ�سراف يف الطعام ،ف�إن الأمر املتعارف والفرانكوفوين من �سوي�سرا يف ما يخ�ص القطارات ،البحريات املنت�شرة يف �أرج��اء البالد �صاحلة لل�شرب،
عليه يف �سوي�سرا� ،أي�ضاً ،هو االلتزام باملواعيد وبدقة فت�أتي الإجابة على ال�شكل التايل( :يف الق�سم الأول على الرغم من �أن النا�س ي�سبحون فيها ب�شكل عادي،
متناهية .وه ��ذا ي���س��ري� ،أي �� �ض �اً ،على و��س��ائ��ل النقل ت�سري القطارات بدقة متناهية� .أما يف الثانية ،ف�إنها وعلى الرغم من �أن بواخر النقل جتوبها من وقت �إىل
�آخر.
قد تت�أخر لدقيقة واحدة).
العام.

قالت وكالة الف�ضاء الأمريكية (نا�سا)� ،إن حجراً نيزكياً من املريخ عرث
عليه يف ال�صحراء املغربية يحتوي على كمية كبرية من املياه ت�ساوي حوايل
 10مرات الكمية التي عرث عليها يف �أحجار نيزكية �أخرى.
و�أو�ضحت (نا�سا) �أن العلماء ق�ضوا نحو ع��ام يف درا�سة احلجر النيزكي
الذي �أطلق عليه ا�سم (�شمال غرب افريقيا  )7034والذي عرث عليه عام
 2011يف ال�صحراء الكربى.
و�أفاد العلماء �أن النيزك ت�شكل قبل  2.1مليار �سنة خالل بداية املرحلة
اجليولوجية الأكرث ع�صرية على املريخ.
وق��ال ع�ضو برنامج ا�ستك�شاف امل��ري��خ يف (نا�سا) ميت�ش �شولت� ،إن عمر
احلجر النيزكي مهم ج��داً لأن��ه �أق��دم بكثري من كافة الأح�ج��ار النيزكية
املريخية الأخر.
و�أ�ضاف لدينا اليوم دليل حول جزء من تاريخ املريخ يف مرحلة دقيقة من
تطوره.
ويتكون احلجر النيزكي من خاليا بازلتية من�صهرة نتيجة فوران بركاين
جتمدت بعد ذلك ،كما انه يحتوي على ن�سبة ماء اكرب بع�شرة ا�ضعاف عن
اي حجر نيزكي �آخر.
ويعتقد �أن املاء جاء من التفاعل بني احلمم الربكانية التي بردت مع املياه
املوجودة يف ق�شرة املريخ.
ويوجد لدى العلماء اكرث من  100حجر نيزكي جاءت من املريخ بعدما
ارتطمت ب��ه ن�ي��ازك �أو �شهب و�سافرت يف الف�ضاء ملاليني ال�سنوات حتى
و�صلت اىل كوكب الأر�ض.

فندق بلجيكى على �شكل اجلهاز اله�ضمى!

هل فكرت من قبل �أين يذهب الطعام بعد دخوله من فمك؟ وما هى الرحلة
التى مير بها داخل ج�سمك ؟ ،لن حتتاج �إىل ال�س�ؤال بعد الآن فقط �أذهب
�إىل بلجيكا وتعرف على فندق كا�سنز ،حيث يعترب واحداً من �أكرث الفنادق
متيزاً فى املنطقة ب�شكله الذى ي�شبه اجلهاز اله�ضمى للإن�سان من اخلارج
والأمعاء والقنوات املرارية والقولون من الداخل.

و يقع فندق ) كا�سنز ) على جزيرة �صغرية بني �أنتويرب وغنت فى فالندرز
بلجيكا وينزل فيه يومياً ع�شرات ال�سائحون ممن جا�ؤوا خ�صي�صاً للغو�ص
فى هذه التجربة الفريدة و�أخذ مكانهم من اجلاز اله�ضمى الذى ميثله هذا
الفندق الغريب .كما �صمم الفندق الطبيب ) لي�شوت جوب (الذى قرر و )
جريت فول ) �صاحب الفندق جتربة ت�صميم غريب وفريد من نوعه يجذب

ال�سائحون للفندق �أكرث حتى من املكن املحيط به.
ويقول (فول) فى حواره مع موقع الـ ) �أوديتى �سنرتال (� ) :أنا عا�شق للفنون
الت�شكيلية وعندما ط��رف عليه ج��وب ه��ذا الت�صميم �شعرت بالغرابة فى
بداية الأمر ،لكنى قررت تنفيذه بعد �أن �أدركت �أن الت�صميم الفريد للفندق
�سيجذب النا�س �إليه بالت�أكيد ب�سبب اختالفه عن حميع الفنادق الأخرى فى

املنطقة ورمبا فى العامل كله (.
و�أ�ضاف �صاحب فندق (كا�سنز) م�ؤكداً �أن زوار الفندق يف�ضلون النوم فى
منطقة الأمعاء ويطلب العديد منهم االبتعاد عن احلجرات املوجودة فى
فتحة ال�شرج ،و�أ�شار �إىل �أن املنطقة يرتدد عليها � 20ألف �سائح تقريباً كل
عام يطلب �أكرث من ن�صفهم الإقامة بفندقه.
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حت�ضر لفيلم روائي طويل يتمحور حول الق�ضية الفل�سطينية

غادة �إبراهيم :املناخ العام يفر�ض الدراما ال�سيا�سية
يف ر�صيدها �أعمال درامية وحواىل ع�شرة �أفالم �آخرها (يوم ما اتقابلنا) ( )2009مع حممود حميدة ولبلبة وعال غامن ،وهي
تتابع اليوم م�شوارها الفني بزخم عرب اختيار �أعمال م�ستوحاة من الواقع الذي تعي�شه البالد العربية من ثورات و�أزمات غريها.
�إنها الفنانة غادة �إبراهيم التي ت�ستعد لت�صوير م�سل�سل (فتاة من ال�شرق) ،وفيلم جديد حول الق�ضية الفل�سطينية .حول �أعمالها
اجلديدة وتكرميها يف حفلة تن�شيط ال�سياحة يف الغردقة كان معها هذا احلوار:
• كيف تقيمني م�شاركتك يف حفلة تن�شيط ال�سياحة يف الغردقة؟
 �سعدت بح�ضوري ،وبالتكرمي ال��ذي ح�صلت عليه ع��ن جممل �أعمايلالفنية ،وهو دافع لأي فنان لتقدمي الأف�ضل واحلفاظ على م�ستواه الفني
يف اختيار الأدوار التي يقدمها.
• هل كنت تعلمني �أن حزب (احلرية والعدالة) �أحد الرعاة؟
 �إطالقاً ومل تخربنا الإدارة بذلك ،لعلمها ب�أنها �إذا �أخربت الفنانني فلنيح�ضر �أح��د� ،إمن��ا كان الأج��در بها �إخبارنا وت��رك الأم��ر لنا� ،إم��ا نوافق �أو
نرف�ض.
• وهل كنت �سرتف�ضني؟
 بالت�أكيد لأن احلزب يحارب الفنانني وال يوفر و�سيلة لإبعاد اجلمهورعنهم ،لذا رف�ضت ا�ستالم اجلائزة من ممثل الإخوان ،وطلبت من د� .شريف
جاد ،رئي�س املركز الثقايف الرو�سي ،تقدميها يل.
• �أخربينا عن (فتاة من ال�شرق).
 امل�سل�سل من ت�أليف �أحمد علي �أحمد� ،إخراج عبد احلي مطراوي� ،إنتاجقطاع الإنتاج اللبناين وه�شام �إ�سماعيل و�شركة (�صوت القاهرة) ،بطولة:
نور ،يا�سر جالل ،لطفي لبيب...
الأح � ��داث م���س�ت��وح��اة م��ن ق���ص��ة حقيقية م��ن م�ل��ف امل �خ��اب��رات امل�صرية
الإ�سرائيلية جرت بني  1956و ،1972ومل نحدث �أي تغيريات يف الن�ص
حتى الأ�سماء هي نف�سها املوجودة يف امللف.
• ما دورك فيه؟
�أج�سد �شخ�صية (خديجة) فتاة �أردن�ي��ة تعود م��ن فيينا �إىل لبنان بعدجتنيدها للتج�س�س على القيادة الفل�سطينية.
• هل واجهت �صعوبة يف �إتقان اللهجة الأردنية؟
 ال ،ف�أنا �أجيد التحدث بلهجات عدة منها :الأردنية واملغربية وال�سوريةواخلليجية بحكم �صداقتي لأ�شخا�ص م��ن دول عربية خمتلفة ،كما �أن
�شقيقتي م�ستقرة يف �سورية منذ �سنوات و�أزوره��ا با�ستمرار ،وقد �ساعدين
ذل��ك يف �إت�ق��ان ه��ذه اللهجات وا�ستغاللها يف �أع�م��ال فنية منها امل�سل�سل
اخلليجي (احلب امل�ستحيل).
• ق��دم��ت م�سل�سل (ال�صفعة) يف ال�ع��ام امل��ا��ض��ي وه��و م ��أخ��وذ م��ن ملف
املخابرات الإ�سرائيلية �أي�ضاً ،و�أن��تِ اليوم تكررين التجرية ،فهل تعمدت
ذلك؟
 �أب��داً ،وقعت عقد امل�سل�سل اجلديد �أثناء ت�صوير (ال�صفعة) ،ثم يختلفالو�ضع يف كليهما� ،أج�سد يف (ال�صفعة) �شخ�صية �ضابط مو�ساد �إ�سرائيلي
يهودي� ،أما يف (فتاة من ال�شرق) فيتم جتنيدي ل�صالح هذا املو�ساد ،وال�شبه
الوحيد بينهما �أنهما ينتميان �إىل احلقبة التاريخية نف�سها.
• هل تتوقعني �أن يحقق (فتاة من ال�شرق) ن�سبة م�شاهدة مرتفعة يف ظل
الأجواء ال�سيا�سية التي يعي�شها امل�صريون؟
 يفر�ض املناخ العام وجود هذه النوعية من امل�سل�سالت ،ومبا �أن الدرامات�ستقي �أحداثها من الواقع فال بد من �أن ن�شاهد هذا الواقع يف ال�سينما
والتلفزيون وجماالت الفن املختلفة.
• هل نفهم من كالمك �أن �أعماال عدة �ستعر�ض يف �شهر رم�ضان جت�سد
هذا الواقع بالذات؟
 بالطبع ،على �سبيل املثال م�سل�سل (الداعية) بطولة هاين �سالمة وب�سمة،�إنتاج جمال العدل ،يتمحور حول �سرية داعية �سلفي( ،ال�ع��راف) للزعيم
عادل �إمام الذي ال يخلو من الطابع ال�سيا�سي ،و�إذا ابتعد �أي عمل عن هذا
الواقع ف�سي�شعر امل�شاهد ب�أنه ن�شاز لكونه يتناول �أحداثاً من كوكب �آخر.
• كيف تختارين �أدوارك؟
 �أتبع �أ�س�ساً عدة منها� :أن يكون الدور خمتلفاً ،و�إذا مت تكراره فيكون ب�أداءخمتلف وق�صة مغايرة ،مثال ميكنني �أداء دور فتاة فل�سطينية �أكرث من مرة
مع ق�صة خمتلفة عما قبلها.
• وماذا عن حجم الدور؟
 ال �أ�شرتط �أن تكون م�ساحته كبرية �أو �أن �أظهر يف عدد معني من امل�شاهد،يالحظ املتابع لأعمايل الفنية �أنني �أ�ؤدي �أدواراً م�ساحتها �ضئيلة لكنها
م��ؤث��رة داخ��ل الأح ��داث ،وه��ذا م��ا يعنيني� ،أي ت�ك��ون م�شاركتي يف العمل
مهمة.
• ما جديدك على ال�صعيد ال�سينمائي؟
 �أح���ض��ر فيلم ( 5دق��اي��ق) وه��و روائ ��ي ط��وي��ل ي�ت�م�ح��ور ح��ول الق�ضيةالفل�سطينية ،متويل منظمة التحرير الفل�سطينية ،و�سيتم ت�صويره بني
حدود غزة ومنطقة خان يون�س.
• متى يبد�أ الت�صوير؟
 كان يفرت�ض �أن نبد�أ ت�صويره منذ �أ�سبوعني ،لكنه ت�أجل ب�سبب �إ�صابةاملخرج بقذيفة يف عينيه وا�ضطراره �إىل �إج��راء جراحة فيهما� ،إذ �أطلقت
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�إميان العا�صي ت�شارك يف (الركني)
�أب��دت الفنانة ال�شابة امي��ان العا�صي ،موافقتها على امل�شاركة يف بطولة
م�سل�سل (الركني) الذي �سيعر�ض خالل رم�ضان املقبل ،لتقدم دور البطولة
الن�سائية منا�صفة مع مي�س حمدان فيما يقوم بالبطولة الرجالية الفنان
ال�شاب حممود عبداملغني.
ُر�شح لبطولة امل�سل�سل �أي�ضا كل من كارولني خليل� ،أحمد خليل.

النريان على املنطقة التي ي�سكن فيها و�أثناء هروبه طالته قذيفة.
• �أال تخ�شني التوجه �إىل غزة بعد هذا احلادث؟
 اخلوف موجود يف البالد العربية كلها حتى م�صر ،ال �سيما بعد حوادثالقطارات وانهيار العقارات وانت�شار البلطجة مع ا�ستمرار التظاهرات.
• يف ظ��ل ع��دم �إق �ب��ال اجل�م�ه��ور ع�ل��ى دور ال�ع��ر���ض  ...ه��ل امل�ستقبل
للتلفزيون بر�أيك؟
 يت�ساوى كالهما يف درج��ة املتابعة ،فاملناخ ال�ع��ام ال��ذي يعي�شه املواطنالعربي �أ�صابه بحالة اكتئاب ،لذا يختار العمل الذي يراه مالئماً حلالته
املزاجية ،ثم ال يوجد عمل م�شاهدته م�ضمونة بحيث حتقق له �إيرادات
مرتفعة.
• م��ع ك��ل ه ��ذه ال�ت�ق�ل�ب��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ه��ل ت�خ��اف�ين ع�ل��ى ح��ري��ة الفن
والإبداع؟
 بالت�أكيد ،ال �أحد ينكر �أنه خالل العامني املا�ضيني تراجع الفن ب�شكل غريم�سبوق ،ويعي�ش الو�سط الفني �أ�سو�أ مراحله ،ويقبع املنتجون والفنانون
يف منازلهم من دون ارتباطات فنية من بينهم :الفنانة نادية اجلندي،
امل�خ��رج��ون ع��ادل الأع���ص��ر ،داود عبد ال�سيد ،حممد خ��ان ،حممد را�ضي
وغريهم كثريون.

ال ي�ساعد املناخ ال�سائد على الإب��داع� ،إذ ي�شبه املخرج الذي يوجه �سالحه
نحو الفنان ويطلب منه التمثيل ،هذا م�ستحيل لأن التمثيل يتطلب حالة
نف�سية هادئة لإخراج الدور كما ينبغي .و�إذا كانت تون�س التي فاج�أت العامل
بالثورة حتى �سميت ب �ـ(�أم ال�ث��ورات) تحُ ��رق دور العر�ض ال�سينمائية فيها
ويُقتل الفنانون ،فماذا �سيحدث لنا يف م�صر؟!
• يتبينّ من حديثك اهتمامك بال�ش�أن ال�سيا�سي ،فهل �شاركت يف ثورة
 25يناير؟
 �أعرب عن �آرائي ال�سيا�سية عرب مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة ،ومل�أزعم مرة �أنني �شاركت يف التظاهرات ،حدودي مدخل امليدان و�أتوقف بعدها
لأنني �أعاين فوبيا الأماكن املزدحمة .التظاهرة الوحيدة التي �شاركت فيها
كانت مع �أع�ضاء نقابة املهن التمثيلية للدفاع عن حرية الإبداع ،وتوجهنا
فيها من الأوبرا حتى بداية امليدان وبعدها ان�سحبت.
• هل هذا ال�سبب الوحيد لعدم م�شاركتك يف التظاهرات؟
 ب�صراحة الفو�ضى الأخالقية والأمنية ال ت�شجع على ن��زول ال�سيداتامل�ي��دان ،م��ع اح�ترام��ي ال�شديد لكل فتاة ت�ن��زل� ،إال �أن ح��االت االغت�صاب
اجلماعي التي �شاهدناها يف و�سائل الإعالم املختلفة ،حت�صر دور املر�أة يف
الثورة يف امل�ست�شفى امليداين وتوفري امل�ؤن واالحتياجات الأخرى.

خالد �سليم
يف (حكاية حياة)
ي�ستعد املغني خالد �سليم حالياً لبدء عمليات ت�صوير دوره يف م�سل�سل (حكاية
حياة)� ،أمام املمثلة غادة عبد الرازق وطارق لطفي ورزان مغربي و�أحمد زاهر
وحممود اجلندي وروجينا ،حيث يج�سد �سليم يف امل�سل�سل دور يحيى الذي
ينتمي لأ�سرة مي�سورة احلال ،اال �أنه يتعر�ض ملجموعة من الأزمات املتالحقة
خالل ال�سياق الدرامي للم�سل�سل ،علماً ب�أن �سليم لن يقوم خالد بالغناء داخل
العمل ،الذي �سيتوىل اخراجه حممد �سامي ،وامنا �سيكتفي بالتمثيل فقط.
�إىل ذلك ،اليزال �سليم يعمل على االنتهاء من �ألبومه الغنائي اجلديد الذي
مل يحدد بعد موعداً لطرحه يف الأ�سواق ،و�أفادت الأنباء ب�أن �سليم قد ا�ستقر
حتى االن على � 8أغنيات من املقرر �أن ي�ضمها الألبوم الذي تعاون فيه مع بهاء
الدين حممد� ،أحمد اجلندي ،حممد رحيم ،كرمي حم�سن ،مدين ،حممد
باهي ،مدحت خمي�س� ،أحمد �شعتوت ،عزيز ال�شافعي وغريهم .يذكر �أن �سليم
كان قد �أعلن �أخرياً عن نيته ت�صوير كليب جديد يعيد فيه �أغنية (على بايل)
التي قدمتها عايدة الأيوبي ،و�أ�شار �إىل �أن��ه قام بتغيري بع�ض املقاطع فيها
لتتنا�سب مع الأحداث اجلارية يف م�صر.

ي�سرا اللوزي يف (�آدم وجميلة)
ت�شارك الفنانة ي�سرا اللوزي الفنان ح�سني االمام يف بطولة (�آدم وجميلة)
الذي بد�أ ت�صوير م�ؤخرا.
وتدور �أحداثه يف اطار رومان�سي اجتماعي حول فتاة يتيمة ،متخذاً �شكل
الدراما الرتكية التي حققت يف م�صر جناحاً كبرياً خالل الفرتة احلالية.
وامل�سل�سل من ت�أليف فداء ال�شندويلي ،واخراج �أحمد �سمري فرج ،وبطولة
الفنانني :ح�سن الرداد ،وي�سرا اللوزي ،وبثينة ر�شوان ،ح�سني االمام ا�ضافة
اىل  86ممث ً
ال.
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م�شاكل الذاكرة عند املر�أة تبد�أ مبكر ًا
وج��د باحثون �أمريكيون ان��ه كلما ك��ان عمر امل��ر�أة �أ�صغر
عند الت�سبب جراحياً بانقطاع الطمث لديها ،تزداد فر�ص
معاناتها من م�شاكل يف الذاكرة يف �سن مبكرة.
و�أف��اد موقع (هيلث داي نيوز) الأمريكي� ،أن باحثني من
كلية الطب بجامعة هارفرد� ،أج��روا درا�سة �شملت بيانات
�أكرث من  1800امر�أة ترتاوح �أعمارهن بني  53و100
�سنة ،فتبني ان خ�ضوع املر�أة جلراحة يزال فيها املبي�ضان
�أو �أحدهما بالإ�ضافة �إىل ا�ستئ�صال الرحم ،وهو ما يعرف
(بانقطاع الطمث اجلراحي) ،قبل بلوغ ال�سن التي تدخل
فيها طبيعياً مرحلة انقطاع الطمث ،يزيد فر�ص معاناتها

من م�شاكل يف الذاكرة .وقالت املعدة الرئي�سية للدرا�سة،
رايلي بوف ،بالن�سبة �إىل الن�ساء اللواتي يخ�ضعن جلراحة
ت�ؤدي �إىل بدء مرحلة انقطاع الطمث (�أو �سن الي�أ�س) ،ف�إن
�سن الي�أ�س غري الطبيعي املبكر مرتبط بتدهور �أ�سرع يف
الذاكرة .لكنها �أو�ضحت ان هذه نتائج �أولية ،وال بد من
�إجراء بحوث �إ�ضافية قبل �إ�صدار نتائج حا�سمة.
ي�شار �إىل ان ا�ستئ�صال الرحم �أو املبي�ض يعود �إىل تكون
�أورام غ�ير �سرطانية �أو �أن�سجة خ��ارج ال��رح��م �أو املعاناة
من �سرطان املبي�ض �أو الرحم بالإ�ضافة �إىل النزيف غري
الطبيعي.

درا�سة تن�صح االباء بو�ضع
�ضوابط لتناول االطفال احللوى

ال�ضفادع

ن�صحت درا�سة اجرتها م�ؤ�س�سة �صحة الأطفال الأملانية الآباء ب�أن ي�ضعوا
قواعد حمددة لأطفالهم فيما يتعلق بتناول احللوى؛ وذلك حلمايتهم من
الإ�صابة بت�سو�س الأ�سنان والبدانة.
و�أكدت امل�ؤ�س�سة �إىل �أن الدرا�سات قد �أثبتت �أن ال�سكر يف حد ذاته ال ي�ؤثر
بال�سلب على الأ�سنان� ،إمن��ا يحدث الت�سو�س يف املقام الأول نتيجة تناول
احللوى بني الوجبات .لذا �أو�صت امل�ؤ�س�سة ب�ضرورة تنظيف الأ�سنان بعد
كل وجبة وعدم تناول احللوى بني الوجبات.
و�أ��ش��ارت امل�ؤ�س�سة الأملانية �إىل �ضرورة �أال تزيد كمية احللوى ،التي يتم
تقدميها للطفل ،ع��ن  % 10م��ن �إج �م��ايل احتياجه ال�ي��وم��ي للطاقة،
الفت ًة �إىل �أن هذه الن�سبة ُتعادل مث ً
ال كرة من الآي�س كرمي وقطعتني من
الب�سكويت بالزبدة بالن�سبة للأطفال ،الذين ترتاوح �أعمارهم من �أربعة
�إىل �ستة �أعوام.
ولإ�شباع رغبة الطفل جت��اه احل�ل��وى ،تن�صح امل�ؤ�س�سة الآب��اء با�ستبدالها
بالفاكهة �أو اجل��زر ،م��ؤك��د ًة على �ضرورة �أال يتم تقدمي احللوى للطفل
كو�سيلة للمكاف�أة �أو ك ��أداة لل�ضغط �أو للمعاقبة ،و�إال �س ُي�صبح لها قيمة
معنوية كبرية بالن�سبة له.

�إن ال � � �� � � �ض � � �ف� � ��ادع م ��ن
ربمائية� ،أي
احليوانات ال ّ
ال�ت��ي ت�ستطيع �أن تعي�ش
ع �ل��ى ال �ي��اب ����س ويف لجُ ّ ��ة
امل�ي��اه؛ ذل��ك لأنها تتنف�س
الهواء اجل��وي عن طريق
رئتيها ،و�إن كانت حركتها
يف امل ��اء �أ� �س��رع .و تبي�ض
ال �� �ض �ف��دع��ة م ��ن 1000
�إىل  9000بي�ضة بح�سب اجلن�س و يتميز ال�ضفدع بنعومه جلده الرطب
دائماً و بانعدام الذنب والعينان يحمي كل منهما حاجبان :الأعلى ق�صري و
ثابت والأ�سفل �شفاف ي�ستطيع �أن يغطى كل القرنية واملنخران يقعان على
نتوء الر�أ�س مما يتيح لل�ضفدع تنف�س الهواء حني يكون مغموراً متاماً باملاء
و الفم مزود ب�أ�سنان �صغرية دائمة النمو على الفك الأعلى فقط والل�سان
كثري احلركة و معلق على مقدمة الفم و ميكن قذفه ب�سرعة �إىل اخلارج
للقب�ض على الفرائ�س ال�صغرية  ,وهي من احليوانات ذوات الدم البارد،
ريا بدرجة ح��رارة البيئة �أو الو�سط اخلارجي الذي يحيط
التي تت�أثر كث ً
بها؛ وم��ن �أج��ل ذل��ك ف�إننا نالحظ ه��ذه احليوانات ط��وال ف�صلي الربيع
وال�صيف و�شط ًرا من ف�صل اخلريف وهي تتجول هنا وهناك حول املجاري
املائية ويف احلقول الزراعية؛ حيث ت�صدر �أ�صوا ًتا مميزة يطلق عليها نقيق
ال�ضفادع.

• قيل �إنها ب�ساط خمل رقيق وقيل هو ما يجعل الرحل على
كتفي البعري فما هي ؟
الطنف�سة
• مدينة فل�سطينية ا�سمها م�شتق من اال�سم الكنعاين القدمي
�صفت فماذا يعني ؟
العطاء والوثاق
• كلمة فريو�س التينية الأ�صل  ،فماذا تعني ؟
ال�سم ال�سائل
• كافر دعى عليه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ( اللهم �سلط
عليه كلبا من كالبك) فمن هو؟
عتيبة بن �أبي لهب

الثبات على و�ضعية جلو�س ب�صورة
متكررة ت�سبب اال�ضرار بالع�ضالت

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

ن�صح االحتاد الأملاين للخدمات والرعاية ال�صحية لتجنب الإ�صابة بالآالم
ال�ظ�ه��ر ل��دى موظفي العمل املكتبي بتغيري و�ضعية اجل�ل��و���س ب�صورة
متكررة خ�لال ف�ترة العمل ق��در امل�ستطاع لأن الثبات يف و�ضعية واحدة
لفرتات طويلة يت�سبب يف الإ�ضرار بالع�ضالت ومن ثم ي�ؤدي �إىل الإ�صابة
ب�آالم الظهر.
كما �شدد االحتاد االملانى على �ضرورة توافر بع�ض املوا�صفات يف املقعد ،من
بينها مث ً
ال �أن يكون املقعد ُم��ز ّوداً مب�سند ظهر متحرك لأن ذلك يُ�ساعد
ذلك على تغيري و�ضعية اجللو�س ب�سهولة.و�أكد االحتاد �ضرورة �أن ي�صل
م�سند الظهر �إىل ما حتت �أكتاف املوظف ،اذ يمُ كن بذلك دعم الظهر على
نحو �أمثل عند اجللو�س.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يُف�ضل �أن توفر م�ساند الأذرع باملقعد �إمكانية تعديل
طولها وفقاً حلجم كل موظف.

• هل تعلم �أن عدد نب�ضات قلب الإن�سان يف الدقيقة مبعدل و�سطي  70نب�ضة.
• هل تعلم �أن عدد عظام جمجمة ر�أ�س الإن�سان  22عظمة� ،أما عدد العظام املوجودة يف ج�سم الإن�سان
فهي  206عظمة.
• هل تعلم �أن هناك نوعان من �ضغط الدم ،حد �أق�صى وحد �أدنى� .ضغط احلد الأدنى يحدث عندما
ينقب�ض البطني الأي�سر.
ومع كرب ال�سن يرتفع �ضغط الدم تدريجياً .وهناك عوامل عديدة ت�ؤثر على �ضغط الدم فالأ�شخا�ص
املفرطني يف الوزن كثرياً ما يكون لديهم �ضغط دم عالٍ وكذلك التوتر والتدريب والإرهاق وحتى الو�ضعية
ت�ؤثر على �ضغط الدم.
• هل تعلم �أن دماغ الإن�سان يزن حوايل  1,3كغ .وهو مق�سم �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية هي :املخ ـ املخيخ
والنخاع ال�شوكي .ويعترب املخ اجلزء الأهم يف الدماغ ومنه تتم ال�سيطرة على معظم الأعمال الإرادية
وعلى �أطرافه مادة اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة باجل�سم (كال�سمع والكالم والنظر و .)....واملخيخ
يف م�ؤخرة اجلمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتن�سيق بني الع�ضالت والنخاع العظمي يتواجد عند
طرف العمود الفقري ويتحكم بالتنف�س وخفقان القلب واله�ضم.

هدية الوايل

معاذ �أحمد �صالح

العنود علي املري

اليازي يو�سف احلمادي

خلفان عبيد املزروعي

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع زمالئه..
يهوى القراءة و�ألعاب الكمبيوتر..
ويتمنى ان ي�صبح مهند�سا يف
امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح مديرة مدر�سة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوقة يف درا�ستها ..ومتعاونة مع
زمالئها ..تهوى الر�سم والتلوين..
وتتمنى ان ت�صبح معلمة يف
امل�ستقبل ..وتهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل والأ�صدقاء.

متفوق يف درا�سته ..ومتعاون مع
زمالئه ..يهوى القراءة و�ألعاب
الكمبيوتر ..ويتمنى ان ي�صبح طبيب
يف امل�ستقبل ..ويهدي �صورته �إىل
جميع الأهل والأ�صدقاء.

�أعلن الوايل يف يوم من االيام �أن من يقوم بخياطة ثوب لعيد ميالد ابنته مل يلب�س مثله احد قبلها �سيعطيه
مكاف�أة كبرية �سخية تتمثل يف بيت جميل ونقود كثرية  ..تهافت جميع خياطي املدينة خلياطة ثوب للأمرية
وكل منهم ي�أتي ب�أغلى االقم�شة وي�صنع ف�ستانا ويقدمه للأمرية ولكن للأ�سف مل َ
تر�ض ب�أي منهم وقالت:
اريد ف�ستانا يدخل قلبي وحتبه عيناي ويحتار فيه عقلي  ..حتى جاء احد اخلياطني من قرية جماورة وقد
حمل معه علبة مغلقة وطلب يومها مقابلة االمرية  ..تقدمت االمرية من ال�شاب الذي اعجبها ح�سن منظره
ونظافة هندامه وقوة ج�سده وقالت له انت فار�س؟ فقال :ال بل انا خياط اتيت لك بف�ستان لعله ير�ضيك ..
فتح العلبة ومد يده واخرج ف�ستانا من احلرير رائع التكوين فقد جعل ذيله الطويل ما بني درجات احلرير
االخ�ضر واللون الرملي وقد و�ضعت بينهم ورود حريرية رائعة ال�صنع يظن من يراها انها حقيقية ثم
تطريز من اال�شجار البا�سقة املثمرة ب�ألوان طبيعية ت�صل �إىل الو�سط ب�أ�شكال رائعة وبعد ذلك و�ضع الطيور
والفرا�شات اجلميله والوردات ال�صغرية الرقيقة على �صدر الف�ستان الذي �صنعه من اللون ال�سماوي ال�صايف
وتوجها بغطاء للر�أ�س ي�شبه لون ال�سماء وقد �صنع لها اكماما وا�سعة منتفخة تعلو كتفيها بلون مياه البحر
وقد خرجت منها ر�ؤو�س اال�سماك الذهبية وامللونه وك�أنها تكاد ان تطري ف�شهقت االمرية من جمال الف�ستان
وقالت ما كل ه��ذا!! فقال لها انها روعه الطبيعة ان الرمال الذهبية ت�شبه �شعرك اجلميل وتلك االزهار
املتفتحة ت�شبه جمالك الن�ضر اما اال�شجار البا�سقة فهي ت�شبه قدك املتمايل وهذه ال�سماء لرفعتك و�سمو
مكانتك اما اخل�ضرة فهي امل�ستقبل الذي فر�ش باالزهار وينتظرك ..هنا مل يتمالك الوايل نف�سه وقال انك
فعال قد �صنعت عمال رائعا ولك عندي املكاف�أة التي تطلبها بجانب املكاف�أة التي و�ضعتها انا بنف�سي ..فقال
اخلياط ..لقد �صنع حبي وقلبي هذا الف�ستان للأمرية التي احببتها ف�ضحك الوايل ب�سعادة وقال  ..فهمت
الآن ملاذا طلبت الأمرية ف�ستانا مل يلب�سه احد غريها ..هي لك مع الف�ستان وهنيئا لكما حبكما.

