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زواج �آيل مقابل دوالر
واح��دة م��ن �أغ��رب �آالت البيع الآيل التي مت �إبتكارها ه��ذا ال�ع��ام هي
�آل��ة � AutoWedأو �آل��ة ال��زواج الآيل .ومفهوم هذا الإبتكار على
ح�سب املبتكر بالرغم من �أنه ي�سحب كل امل�شاعر من مو�ضوع الزواج
وفرحته �إال �أن��ه خطوة �إعرتا�ضية وا�ضحة على الإرت�ف��اع الوا�ضح يف
تكاليف الزواج كل عام ب�شكل م�ضرد يف جميع �أنحاء العامل وميكن �أن
يكون جتربه طريفة للأ�شخا�ص املتزوجني يف �إع��ادة مرا�سم الزواج.
 AutoWedهي �إبتكار ل�شركة �إجنليزية وفكرة الآل��ة �أن تعمل
الآل��ة على �أك�ثر من نوع زواج لديانات خمتلفة (على ح�سب املبتكر)
بحيث ميكن �إختيار نوع الزواج من تعليمات يتم نطقها من قبل الآلة
ومن ثم تقوم الآلة بنطق الكلمات املعربة عن مرا�سم الزواج الذي مت
�إختياره ويقوم الطرفان اللذان يرغبان بالزواج بالتفاعل مع الآلة عن
طريق ال�ضغط على �أزرار الآلة بناء على التعليمات التي ت�صدرها الآلة
والطريف باملو�ضوع �أن الآل��ة يف �إح��دى مراحل املرا�سم تقوم ب�إخراج
خامتني بال�ستيكيني ليلب�سهما الطرفان امل�شرتكان يف عملية الزواج
الآيل وكل العملية مقابل دوالر واحد فقط.

يحتجز رهائن للهروب من ال�سجن
ق��ال��ت ال���ش��رط��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة ان ق��ات�لا �أل�ب��ان�ي��ا ا��س�ت�خ��دم �سابقا طائرة
هليكوبرت ملحاولة الفرار من ال�سجن مرتني احتجز رهائن يف �سجن
يوناين وهدد بتفجري نف�سه معهم ما مل ي�سمح له بالهروب.
وق��ال م�صدر يف ال�شرطة لرويرتز ان الكيت رجائي وهو م��دان �أي�ضا
يف ق�ضية �سطو احتجز خم�سة من احلرا�س يف وقت مت�أخر من �أم�س
الأول يف جزء من �سجن ماالندرينو بو�سط اليونان .وقال امل�س�ؤول يف
ال�شرطة كان ي�شهر �سكينا ويزعم �أن معه قنبلة يدوية و 200جرام
من املادة املتفجرة �سي .4.و�أ�ضاف امل�س�ؤول �أن ال�ضباط طوقوا ال�سجن
و�أن املفاو�ضات ا�ستمرت �أكرث من � 12ساعة .وتابع امل�س�ؤول �أن �سجينني
اخرين على االقل كانا مع رجائي لكن مل يت�ضح ما اذا كانا من الرهائن
�أم �أنهما �شريكاه يف العملية .و�أحرج رجائي ال�سلطات اليونانية بالفعل
عندما حاول مرتني الفرار من ال�سجن يف واقعتني ت�صدرتا عناوين
ال�صحف يف  2006و 2008م�ستخدما ط��ائ��رة هليكوبرت يف كلتا
املحاولتني .ويف املرة الثانية حلقت طائرة هليكوبرت فوق �سجن �شديد
احلرا�سة يف �أثينا و�أ�سقطت �سلما وهربته ومعه �شريك له من فوق
�سطح ال�سجن بينما وقف احلرا�س مكتويف االيدي .وقال قائد الطائرة
الهليكوبرت الحقا انه مت خطفه .و�ألقي القب�ض على رجائي بعد عدة
�أ�شهر بعد هروبه الثاين يف خمب�أ داخل منزل اىل ال�شمال ال�شرقي من
العا�صمة اليونانية.

�أندرويد يرتبع على عر�ش اللوحيات
�أ�شارت م�ؤ�س�سة للدرا�سات الت�سويقية �إىل �أن احلوا�سيب اللوحية التي
تعمل ب�أنظمة ت�شغيل �أندرويد من �شركة غوغل ت�ستويل العام اجلاري
على عر�ش احلوا�سيب اللوحية من �شركة �أب��ل ،وذلك ب�سبب املبيعات
القوية للوحيات �صغرية احلجم .ونقلت جملة بي�.سي ورلد عن مدير
الأبحاث اخلا�ص باحلوا�سيب اللوحية يف م�ؤ�س�سة �أي دي �سي للدرا�سات
الت�سويقية توم مانيلي قوله �إن التحول نحو ال�شا�شات الأ�صغر حجما
والأجهزة الأرخ�ص �سعرا ميثل قوة الدفع وراء تفوق �أنظمة ت�شغيل
�أن��دروي��د على �أنظمة �أي �أو �إ���س من �أب��ل .وعدلت م�ؤ�س�سة �أي دي�إ�س
توقعاتها لإج�م��ايل حجم مبيعات احلوا�سيب اللوحية ع��ام 2013
من  172.4مليون جهاز يف وقت �سابق �إىل  190.9مليونا يف زيادة
ن�سبتها نحو  ،11%م�شرية �إىل �أن واح��دا من كل اثنني من �أجهزة
احلوا�سيب اللوحية التي تباع هذا العام �سيكون مزودا ب�شا�شة حجمها
ثماين بو�صات �أو �أقل .وذكرت �أي دي �إ�س �أن الأجهزة التي تعمل ب�أنظمة
ت�شغيل �أندرويد �سوف ت�ستحوذ على نحو  49%من احل�صة ال�سوقية
هذا العام مقابل  46%للأجهزة التي تعمل بنظام ت�شغيل �أبل.

ث���ورة ل�برك��ان جبل �إيتنا
ار� �س��ل ب��رك��ان ج�ب��ل �إي �ت �ن��ا ،وهو
ال �ب�رك� ��ان ال��وح �ي��د ال �ن �� �ش��ط يف
اوروب� � ��ا ح�م�م��ا يف ال �� �س �م��اء ليل
ام�س االول بينما يوا�صل �سل�سلة
ث ��ورات ��ه ال �ت��ي ب ��د�أه ��ا يف االون ��ة
االخرية.
ووقعت ثورة الليلة قبل املا�ضية
ع�ل��ى ارت �ف��اع  2900م�تر عند
ف��وه��ة ج��دي��دة يف ج �ن��وب �شرق
ال �ب�رك� ��ان .وم� ��ع ت��دف��ق احلمم
ا� �س �ف��ل ال�ب�رك ��ان ق� ��ال اخل �ب�راء
ان ال���س�ك��ان امل�ح�ل�ي�ين ل�ي���س��وا يف
خطر.
وك� �ث�ي�را م ��ا ي �ث��ور ب ��رك ��ان ايتنا
الواقع فوق بلدة كاتانيا بجزيرة
�صقلية ،لكنه ن ��ادرا م��ا يت�سبب
يف ا��ض��رار .وعلى الرغم من ان
ثورات الربكان نف�سها ال تعر�ض
ال���س�ك��ان امل�ح�ل�ي�ين للخطر ف�إن
ال �� �س �ك��ان امل �ح �ل �ي�ين م�ضطرون
ل �ل �ت �ع��اي ����ش م ��ن ال� ��رم� ��اد ال ��ذي
يت�ساقط بعد ثورة الربكان.

بيعمنزللهاغمانبـ5ماليني

�أ�شهر �أنواع احلميات الرائجة

بيع امل�ن��زل ال��ذي ت��ويف فيه املمثل
امل �خ �� �ض��رم الري ه��اغ �م��ان ،ال��ذي
ا��ش�ت�ه��ر ب ��دور ج��ي �آر ال���ش��ري��ر يف
م���س�ل���س��ل داال� � ��س  ،ب  5ماليني
دوالر .و�أف��اد موقع رادار �أونالين
الأمريكي� ،أن املنزل الذي تويف فيه
ه��اغ�م��ان يف �أواخ ��ر ال �ع��ام املا�ضي،
وامل ��ؤل��ف م��ن غرفتي ن��وم ،واملطل
على املحيط يف لو�س �أجنل�س ،بيع
بـ 5ماليني دوالر ،بالرغم من انه
ط��رح للبيع مقابل  5.2ماليني
دوالر .ي�شار �إىل ان هاغمان تويف
ب�ن�ه��اي��ة ت���ش��ري��ن ال �ث��اين نوفمرب
امل��ا��ض��ي يف م�ست�شفى داال� ��س بعد
�� �ص ��راع م ��ع ال �� �س��رط��ان ع ��ن عمر
�� 81س�ن��ة .ول�ل�م�م�ث��ل اب ��ن وابنة،
م��ن زوج�ت��ه م��اج �أك�سل�سون ،التي
تزوجها منذ  59عاماً ،وله �أي�ضاً
� 5أح�ف��اد و�سبق �أن عر�ض منزل
�آخ ��ر ل�ه��اغ�م��ان للبيع ،و�إمن ��ا قبل
وف��ات��ه ب  6.5م�لاي�ين دوالر ،يف
�أوج � ��اي ب�ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا وي �ق��ع على
قطعة �أر���ض م�ساحتها  42فداناً،
وحت� �ي ��ط ب� ��ه �أ�� �ش� �ج ��ار ال ��زي� �ت ��ون،
وال�برت�ق��ال ،والأف��وك��ادو ،وت�شرف
عليه اجلبال من كافة اجلهات.

خ�سارة  4.5كلغ �أ�سبوعي ًا! هدف تزعم الأنظمة الغذائية ال�شعبية التي متلأ
أمر يغري الأ�شخا�ص الذين
�صفحات املجالت والكتب والإنرتنت �أنها حتققه ،وهو � ٌ
يحاربون الوزن الزائد .نظرة �إىل �أبرز هذه احلميات.
يف حم��ا��ض��رة ح��ول احل�م�ي��ات ال��رائ�ج��ة �ضمن امل�ؤمتر
ال�سنوي التا�سع ح��ول التغذية وال�صحة يف بو�سطن
(�أبريل  )2012تقول د� .سينتيا توم�سون (اخت�صا�صية
تغذية م�سجلة وم�ساعدة بروف�سور يف ق�سم التغذية يف
جامعة �أري��زون��ا)( :ينفق ال�ن��ا���س م��زي��داً م��ن الأم ��وال
خل�سارة ال��وزن ،وب��ات هذا املجال �صناع ًة �ضخمة بح ّد
ذاتها مع معدل �إنفاق بلغ  33مليار دوالر �سنوياً).
ت�ضيف( :ي�ق� ّر  40%م��ن الأم�يرك�ي�ين �أن�ه��م يتبعون
حمية غذائية خل�سارة الوزن .يف احلقيقة ،ميكن للمرء
�أن يجد حمية رائ �ج��ة ،وغ��ال�ب�اً م��ا تعد ه��ذه احلميات
بخ�سارة الوزن وتثبيته ب�سرعة).
لكن �إىل �أي ح � ّد ت�ب��دو احل�م�ي��ات الأك�ث�ر رواج� �اً اليوم
�سليمة وفاعلة؟ تك�شف جملة (�إي �إن) تفا�صيل حول
ثالثة من �أ�شهر �أنواع احلميات الرائجة.
احلمية القلوية
تعود ه��ذه احلمية التي ط� ّوره��ا د .ويليام ه��ورد هاي
�إىل ع��ام  ،1920وق��د �شاعت جم �دّداً بعد ن�شر كتاب
The pH Miracle: Balance Your
 Diet, Reclaim Your Healthلروبريت
وريدفورد يونغ (.)2008
�أ�سا�س احلمية :ت�ؤكد هذه احلمية �أن اختالل التوازن
ب�ين احلم�ض والقلوي يف اجل�سم يكمن وراء امل�شاكل
ال�صحية كالتعب والتهاب املفا�صل .قد ترتك الأطعمة
�أثراً قلوياً يف اجل�سم ب�سبب املعادن التي يت ّم �إفرازها مع
عملية اله�ضمُ .ت�ص ّنف الأطعمة بني قلوية وحم�ضية
وفقاً لدرجة احلمو�ضة حني تختلط ف�ضالت الطعام
باملاء.
برنامج احلمية :تناول الطعام الذي يت�سم بخ�صائ�ص
قلوية كاحلام�ض ،فاكهة منخف�ضة ال�س ّكر ،خ�ضار،
ب�صليات ،خ�ضار جذرية ،جوز .جتنب احلبوب ومنتجات
احلليب واللحم القليل الدهن وال�سكريات الب�سيطة
والكافيني والفطر.
ال��زم احل��ذر :ت ��ؤدي ه��ذه احلمية �إىل م�شاكل كبرية.
يتم ّيز ال��دم وال�ب��ول بدرجة حمو�ضة يحر�ص اجل�سم
على تنظيمها ،ومل يثبت ّ
قط ت�أثري احلميات الغذائية
على درجة حمو�ضتهما) .يف احلقيقة ،ال ميكن حتديد
درج��ة حمو�ضة �شاملة للج�سم ،لكن �أف��اد اخل�براء ب�أن
�إر�شادات احلمية القلوية العامة بالإ�ضافة �إىل تخطيط
وانتباه منا�سبني ...هذه الأمور كافة قد ت�ؤدي �إىل حمية
غذائية نباتية متوازنة من �ش�أنها تعزيز ال�صحة.
حمية هرمون غونادوتروفني امل�شيمي الب�شري
دكتور �آي تي �سيمونز �أول من ر ّوج ملبد�أ حمية هرمون
غونادوتروفني امل�شيمي الب�شري ،وقد عمل هذا الطبيب
يف اخلم�سينيات على معاجلة الأط�ف��ال الذين يعانون

ت�شك ً
ال ج�سدياً غري طبيعي ،من خالل فر�ض قيود على
ال�سعرات احل��راري��ة بالإ�ضافة �إىل ه��رم��ون بيتا
غونادوتروفني امل�شيمي الب�شري املوجود
يف بول املر�أة احلامل.
�أ� �س ����س احل �م �ي��ةُ :ي �ف�ت�ر���ض �أن هرمون
غ ��ون ��ادوت ��روف�ي�ن امل���ش�ي�م��ي ال �ب �� �ش��ري يكبح
ال�شعور باجلوع ويدفع اجل�سم �إىل ا�ستعمال الدهون
كطاقة ،ما ي�ساعد على خ�سارة الوزن يف منطقة اخل�صر
والوركني والفخذين وامل�ؤخرة.
برنامج احلمية :يحتوي على هرمون غونادوتروفني
امل�شيمي الب�شري يف �شكل ق�ط��رات ،ح�ب��وب ،م��راه��م �أو
حقن مع حمية غذائة منخف�ضة الربوتينات (500
وح��دة ح��راري��ة يومياً ي�ستمدها امل��رء م��ن  50غراماً
من بروتني اللحم وكميات �صغرية من الكربوهيدرات
والفاكهة).
ال ��زم احل ��ذر :ق� ّي�م��ت ال��درا� �س��ات فاعلية احل�م�ي��ة التي
تعتمد على هرمون غونادوتروفني امل�شيمي الب�شري
خل�سارة الوزن .ففي عام � ،1995أ�شارت  24درا�سة �إىل
غياب الدليل الذي ي�ؤكد �أن هذا الهرمون ي�ساعد على
تخفيف الوزن و�إعادة توزيع الدهون وتخفيف اجلوع �أو
ال�شعور بتح�سن.
ول�ك��ن ي��ؤك��د اخل�ب�راء �أن العلم ال ي��دع��م ه��ذه املزاعم،
ال �سيما �أن خ���س��ارة ال ��وزن تعتمد يف ال��درج��ة الأوىل
ع�ل��ى ح�م�ي��ة ��ش�ب��ه ال �ت �ج��وي��ع .ف���ض� ً
لا ع��ن �أن هرمون
غونادوتروفني امل�شيمي الب�شري قد ي�سبب �آثاراً جانبية
من بينها :تفاقم داء بطانة الرحم املهاجرة ،الإ�صابة
ب�سرطان الربو�ستات و�سرطان الثدي الذكوري.
حمية باليو الغذائية
ت�ستند حمية باليو الغذائية على الفكرة الأ�صلية التي
طرحها ل��وري��ن ك��وردي��ن (ب��روف���س��ور يف جامعة والية
كولورادو) وقد �شاعت واكت�سبت �شعبية وا�سعة و�ألهمت
امل�ؤلفني الذي �أ�صدروا كتباً تناق�ش حيثياتها.
�أ�س�س احلمية :ت�ستند على فكرة �أننا خملوقات اعتادت
ع�ل��ى ن �ظ��ام ال���ص�ي��ادي��ن اجل��ام �ع�ين ،ق�ب��ل ع���ص��ر زراع��ة
احلبوب ،الذي يحافظ على �صح ٍة جيدة .يُفرت�ض �أن
يح�صل الإن�سان على كميات من الطاقة ،يفقد وزنه،
ُي���ص��اب ع�ل��ى ن �ح � ٍو �أق ��ل ب��ال�ب�ث��ور ،تنخف�ض م�ستويات
الأن�سولني والكول�سرتول و�سكر ال��د ّم ،يرتاجع خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وتخلخل العظام وع�سر اله�ضم
وال�سرطان ،يف حال اتبعنا النظام الغذائي الذي اعتمده
�أجدادنا.
برنامج احلمية :ت�ن��اول ال�بروت�ين احل�ي��واين كاللحم
ال �ق �ل �ي��ل ال ��ده ��ن وث � �م ��ار ال �ب �ح��ر وك� �م� �ي ��ات �أق� � ��ل من
الكربوهيدرات الكامل .ت�شجع هذه احلمية على تناول
ال�ف��اك�ه��ة ال �ط��ازج��ة واخل �� �ض��ار غ�ير ال�ن���ش��وي��ة واجلوز

م�ساج الوجه �سر الب�شرة ال�شابة
م�ساج الوجه هو ال�سر وراء الب�شرة ال�شابة؛ فالهدف
منه هو حتفيز �إنتاج الكوالجني والأل�ستني ،املادتني
امل�س�ؤولتني عن مرونة و�شد الب�شرة ،وحتريك الدورة
الدموية للتخل�ص من ال�سموم ،و�إي�صال كمية �أكرب من
الأوك�سجني للب�شرة وع�ضالت الوجه ،التي ال تطالها
احلركة يف كثري من الأحيان.
وامل���س��اج ف��ن ول��ه �أ� �ص��ول ،وم��ن الأف���ض��ل طبعاً القيام
مب�ساج حم�ترف للوجه على ي��د خبرية الب�شرة مرة
كل �أ�سبوع على الأقل .مع احلر�ص على �أن يكون امل�ساج
بوا�سطة الزيوت العطرية ،والتي ت�ؤ ّثر ب�شكل مبا�شر
وف�ع��ال على ال�ب���ش��رة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن�ه��ا ق��د حترك
ع�ضالت قد ي�صعب عليك �أنت حتريكها .بالإ�ضافة �إىل
ذلك عليك �أنتِ عمل م�ساج للوجه يومياً �إذا ا�ستطعت
ذلك� .أما الطريقة فهي �سهلة للغاية:
لكي يكون امل�ساج ف�ع��ا ًال �أن��ت بحاجة �إىل م��ادة ت�سهّل
انزالق اليد على الي�شره مثل
الزيت .وبنف�س الوقت ،متنحك ت��أث�يراً مبا�شراً مثل
الرتطيب وال�شد والن�ضارة .ولتحقيق هذه الغاية �أنتِ
بحاجه �إىل:
 -زي��ت نباتي مثل زي��ت ال �ل��وز ،وال ��ذي ب ��دوره ينع�ش

الب�شرة .وهو منا�سب ل��ذوات الب�شرة اجلافة� .أو زيت
اجلوجوبا ،وهو منا�سب جلميع �أنواع الب�شرة� .أو زيت
ب��ذور العنب ،وهو منا�سب ل��ذوات الب�شرة الدهنية �أو
زيت بذر امل�شم�ش ،وهي ما ن�سميها بالزيوت احلاملة.
 ب�ضع نقاط من �أي زيت عطري ينا�سب ب�شرتك ،مثلزيت الالفندر ،والذي ينا�سب ذوات الب�شرة املختلطة.
وزيت اجلريبفروت الذي يخل�ص الب�شرة من ال�سموم.
وزيت الربتقال للب�شرة اجلافة والقامتة .زيت الليمون
للب�شرة الدهنية ،وم��ن خ�صائ�صه �أ ّن��ه ي�شد الب�شرة
ويقل�ص امل�سام .زيت الورد الذي يربد وينعم الب�شرة،
زي��ت خ�شب ال���ص�ن��دل امل��رط��ب .زي��ت ��ش�ج��رة ال�شاي
امل�ع��ال��ج للبثور .زي��ت اجل�يران�ي��وم� ،أو �أيّ زي��ت �آخر
من ال��زي��وت العطرية - .اخلطي ملعقة �صغرية
م��ن ال��زي��ت احل��ام��ل ،م�ث��ل زي ��ت ال �ل��وز مع
�أربعة نقاط من �أي زيت عطري من
اختيارك ،في�صبح املزيج جاهزاً
لو�ضعه على الب�شرة.

�أوب�������را وي���ن���ف���ري ت��ت�����ص��در ق��ائ��م��ة
امل�شاهري الأك�ث�ر ت���أث�يرا للعام الثاين

واحلبوب ،وجت ّنب احلبوب ومنتجات احلليب واخل�ضار
وال�س ّكر املكرر والزيوت املكررة والأطعمة ال�صناعية.
ال��زم احل��ذر :تناولت درا� �س��ات قليلة �آث��ار حمية باليو
ع�ل��ى ال���ص�ح��ة .ويف ح�ي�ن ح��� ّ�س�ن��ت م���س�ت��وي��ات غلوكوز
ال��دم وال��وزن ومقيا�س اخل�صر� ،إال �أنها كانت درا�سات
حم ��دودة ومل تعتمد ع�ل��ى جم�م��وع��ات �ضبط وف �ق �اً ملا
�أدىل به د .مايلز �سبار (املدير الطبي لعيادة الرجال يف
مركز �أكا�شا للطب التكاملي يف لو�س �أجنلي�س) ،و�أفاد
�أن حمية باليو ت�ض ّم مكونات �إيجابية منها :كميات
قليلة من الأطعمة ال�صناعية وقليل من ال�سكر وكثري
من الفاكهة واخل�ضار� ،إال �أنها ال حتتوي على كميات
كبرية من الدهون احليوانية امل�شبعة والفيتامني .D
لكن ثمة دالئل ت�شري �إىل فاعلية احلمية املتو�سطية من
خالل تناول كميات قليلة من اللحم ،كميات كبرية من
احلبوب الكاملة ،خ�ضار ،زيت زيتون ،جوز ،فاكهة علماً
�أن احلمية املتو�سطية تختلف عن حمية باليو.

		
ف��ازت املذيعة الأمريكية ال�شهرية
�أوبرا وينفري بلقب �أكرث امل�شاهري
ت�أثريا يف �أمريكا للعام الثاين على
ال �ت��وايل رغ��م توقفها ع��ن تقدمي
ب��رن��اجم�ه��ا ال�ت�ل�ف��زي��وين اليومي
يف ع ��ام  .2011و��ص�ن�ف��ت جملة
ف ��ورب �� ��س وي �ن �ف ��ري ( 59عاما)
ع�ل��ى ر�أ� ��س ال�ق��ائ�م��ة ل�ت�ت�ف��وق على
جنمي هوليوود �ستيفن �سبيلربج
وكلينت �إي�ستوود �إىل جانب بع�ض
ال�شخ�صيات التلفزيونية الأخرى
م �ث��ل ال���ص�ح�ف�ي��ة ب ��ارب ��را وال �ت�رز
واخلبرية املالية �سوزي �أورمان.
وامل�شاهري الع�شرة الأك�ث�ر ت�أثريا
ل �ع��ام  2013ه��م ع�ل��ى الرتتيب
�أوب��را وينفري و�ستيفن �سبيلربج
وم��ارت��ن �سكور�سيزي ورون هاورد
وج ��ورج لوكا�س وال��دك�ت��ور حممد
�أوز وب��ارب��را وال�ترز وبونو الع�ضو
ال��رئ�ي���س��ي يف ف��رق��ة يو 2و�سوزي
�أورمان وكلينت �إي�ستوود.
وق ��ال ��ت ف ��ورب� �� ��س �إن  48باملئة
مم��ن مت ا��س�ت�ط�لاع �آرائ �ه��م ب�ش�أن
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات امل� � ��ؤث � ��رة اخ� �ت ��اروا
وينفري وهو ما يقل بن�سبة واحد
باملئة فقط عن العام املا�ضي.

الدراما العراقية تبحث عن هوية
ت�ع��اين ال��درام��ا ال�ع��راق�ي��ة م��ن �إرب��اك��ات اللحظة ال�سيا�سية ب�ع��د الغزو
الأمريكي للبالد وما تالها متلم�سة طريقها بني تطور ن�سبي يف الإنتاج
ونواق�ص فنية عديدة وتكرار يف تناول املوا�ضيع ،وهو ما �أدى �إىل عزوف
امل�شاهد العراقي عنها مف�ضال الدراما العربية والرتكية.
و�سيطرت على الأعمال الدرامية العراقية يف ال�سنوات الأخرية موا�ضيع
العنف من خ�لال تعر�ضها املكثف لأعمال القتل والطائفية والتهجري
وابتعدت عن املوا�ضيع االجتماعية التي تتناول احلياة اليومية للمواطن،
كما يراها الكثري من النقاد واملتابعني .وي�ؤكد املمثل حافظ لعيبي �أن
الدراما العراقية ا�ستطاعت �أن ت�ضع ب�صمات خمتلفة يف ظل املتغريات
التي حدثت يف ال�شارع� ،إال �أنها ما زالت تعاين من التكرار على امل�ستوى
التقني وال�سينوغرايف واخ�ت�ي��ار م��واق��ع الت�صوير وحتى ت�ك��رار ح�ضور
املمثلني والطاقم الفني بفعل ظاهرة ال�شللية  .وي�شري لعيبي �إىل �أن
خمتلف هذه العوائق جتعل الدراما العراقية غري قادرة على املناف�سة مع
دول اجلوار ،رغم �أن الواقع العراقي مليء بالق�ص�ص والأح��داث امللهمة
ل�صناع الدراما ،كما يعزو الرتاجع يف العملية الإنتاجية �إىل امليزانيات
ال�ضعيفة املر�صودة .من جانبه قال املمثل عقيل الزيدي �إن تكرار املوا�ضيع
يف الأعمال الدرامية جعلها �ضعيفة رغم الأر�ضية الدرامية اخل�صبة� ،إذ
�إن الواقع العراقي مليء باحلكايات والأفكار املميزة التي ت�ساهم يف تطور
الدراما العراقية �إذا جرى تناولها تناوال جيدا من قبل الكاتب ،مو�ضحا
�أن ه��ذه امل�شكلة تن�سحب �أي�ضا على ال��درام��ا العربية والرتكية .و�أ�شار
الزيدي �إىل �أن الدراما العراقية تعاين �أي�ضا من تكرار ح�ضور املمثلني
�أنف�سهم يف الأع�م��ال التي تعر�ض يف �شهر رم�ضان ،مما �أدى �إىل نتائج
عك�سية على املمثل وامل�سل�سل على م�ستوى الأداء و�إقبال امل�شاهدين.
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مركز الأمن الغذائي ينظم
اللقاء اال�ستثماري الأول
•• �أبوظبي -الفجر:

عقد يف مقر مركز الأم��ن الغذائي �صباح الأم�س اللقاء اال�ستثماري
الأول ل�شركاء الأم��ن الغذائي من �شركات القطاع اخلا�ص العاملة
يف جم��ال الأغ��ذي��ة يف �أبوظبي وذل��ك بح�ضور قن�صل ع��ام جمهورية
كوريا اجلنوبية ومدير عام وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية والغابات
الكورية
ومت يف اللقاء �شرح عن عدد من الأذرع الزراعية ال�صناعية الكربى يف
اجلمهورية الكورية وتبيني عدد من الفر�ص اال�ستثمارية يف املجاالت
ال�ت��ي تعمل ب�ه��ا ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة  ،ح�ي��ث ق��دم��ت ك��ل م��ن �شركة
هايونداي – قطاع الزراعة  ،و�شركة دايوو – قطاع الزراعة  ،و�شركة
�سلرتوين و�شركة هاجنن للخدمات اللوج�ستية و�شركة دونغا عرو�ضها
املت�ضمنة ر�ؤاها مللف الأمن الغذائي يف ال�سنوات القادمة كما عر�ضت
م�شاريع اال�ستثمار يف الزراعة يف عدد من دول املنطقة والعامل.
و��ص��رح ال�سيد ح�م��ود �ساملني املن�صوري م��دي��ر م�شروع م��رك��ز الأمن
ال�غ��ذائ��ي – �أب��وظ�ب��ي ب ��أن ه��ذا ال�ل�ق��اء ميثل احللقة الأوىل م��ن عدد
من اللقاءات التعريفية واال�ستثمارية التي �سيقوم بها مركز الأمن
الغذائي – �أبوظبي خالل املرحلة القادمة �ضمن خطته للتن�سيق مع
�صناديق اال�ستثمار وامل�ستثمرين لدعم اال�ستثمار الداخلي واخلارجي
يف القطاع الغذائي لدعم وحتقيق الأمن الغذائي يف الإمارة .
و�أ��ض��اف املن�صوري ب ��أن ه��ذا الأم��ر يعد �أح��د امل�ه��ام الرئي�سية املوكلة
للمركز من قبل املجل�س التنفيذي يف �أبوظبي يف ق��رار ت�أ�سي�سه وقد
تزامن البدء يف هذه اللقاءات مع تفعيل العالقات الإماراتية – الكورية
اجلنوبية والتي تبعت زيارة الرئي�س الكوري نهاية العام املا�ضي لدولة
الإمارات العربية املتحدة .
و�أ�ضاف املن�صوري ب��أن ال�شركات اخلم�سة تعد من عمالقة ال�صناعة
وال��زراع��ة لي�س على م�ستوى جمهورية كوريا فقط بل على م�ستوى
ال�ق��وى االقت�صادية يف ال�ع��امل ل��ذا فقد حر�صت �إدارة م��رك��ز الأمن
ال �غ��ذائ��ي �أب��وظ �ب��ي ع�ل��ى و��ض�ع�ه��م ع�ل��ى ط��اول��ة احل� ��وار وت �ب��ادل �آفاق
اال�ستثمار مع �شركاء املركز من العاملني يف املجال حملياً مثل �شركة
الفوعة للتمور و�شركة الظاهرة الزراعية وامل�ؤ�س�سة الوطنية للأعالف
و الأف ��ق امل�ل�ك��ي حل�ب��وب وال ��رز وغ�يره��م ل�ك��ي ي�صبح ه�ن��اك ن��وع من
التوا�صل املبا�شر بحيث حت�صل �شركاتنا املحلية و�شركا�ؤنا على �أف�ضل
العرو�ض ويكون لديهم فكرة حمدثة ب�شكل دائم عن �أف�ضل الفر�ص
اال�ستثمارية والأ� �س��واق اجل��دي��دة مما ي�ساعدهم على اتخاذ قرارات
ت�صب يف م�صلحة الأمن الغذائي للإمارة.

دار زايد للرعاية الأ�سرية
ت�ستقبل طالب املدار�س

م�ؤمتر دويل يف تقنية املعلومات مب�شاركة علماء
ومتخ�ص�صني من دول العامل
•• العني  -الفجر:

افتتح �سعادة الدكتور علي را�شد النعيمي مدير جامعة
االمارات العربية املتحدة �صباح �أم�س اعمال امل�ؤمتر
ال ��دويل ال�ت��ا��س��ع ح��ول االب� ��داع يف تقنية املعلومات
مب���س��رح امل�ب�ن��ى ال �ه�لايل ب��احل��رم اجل��ام�ع��ي اجلديد
مبدينة العني و�سط ح�شد من العلماء واملخت�صني
وال �ب��اح �ث�ين يف جم ��ال ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات وبح�ضور
اال�ستاذ الدكتور حممد يو�سف بني يا�س نائب مدير
اجلامعة مدير ال���ش��ؤون االك��ادمي�ي��ة واع���ض��اء هيئة
التدري�س باجلامعة وجمع من الطلبة.
وقال الدكتور النعيمي يف كلمته االفتتاحية يطيب
يل ان ان�ق��ل ل�ك��م يف ال �ب��داي��ة حت�ي��ات م�ع��ايل ال�شيخ
نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع راع��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر ومتنياته بنجاح
فعاليات هذا املنتدى الهام ،وال �شك �أن الكل يدرك
ب�أن التنمية االقت�صادية ُتعزى �إىل التعليم والبحث
العلمي والتقدم التكنولوجي .ولعبت تقنية املعلومات
دوراً ح�ي��وي��ا وج��وه��ري �اً يف ال�ن�ظ��ام ال��وا��س��ع للتنمية
االقت�صادية ،حيث تعد تقنية املعلومات ركناً �أ�سا�سياً
يف تقدم البنية التحتية لأي دول��ة وقدراتها ب�شكل
ع��ام م��ن خ�لال �إ�سهاماتها يف تطوير نظام التعليم
والقاعدة ال�صناعية ونظام الرعاية ال�صحية و�أنظمة
املتابعة والإمداد يف الت�صنيع والنقل .
وا�ضاف الدكتور النعيمي ونحن يف جامعة االمارات
وكم�ؤ�س�سة تعليمية رائدة فخورون بهذا امل�ؤمتر الذي
يت�صاعد يف �شهرته ويقود االبداعات واالبتكارات يف
تطوير جم��االت تقنية املعلومات ح��ول املو�ضوعات
ذات ال �� �ص �ل��ة .وي �ب �ق��ى م ��ؤمت ��ر الإب � � ��داع ي��رك��ز على
اجل��ودة ،واحلداثة والتطور التقني يف جمال تقنية
املعلومات.
ان م�ؤمتر الإبداع الذي يعود تد�شينه ل�سنة 2004
هو مبادرة �إقليمية لدعم التوا�صل وتعزيز الأفكار
اجلديدة البناءة واخل ّ
القة و�إقامة عالقات وروابط
قوية يف جمال البحث العلمي بني الباحثني يف جمال
تقنية املعلومات يف املنطقة والعامل ككل .وق��د دعم
ه��ذا امل�ؤمتر ال��دويل ب�شكل م�ستمر ال��دور االنتقايل
ل�ل���ش��رق الأو� �س��ط م��ن م�ستخدم لتقنية املعلومات
�إىل م�ن�ت��ج ل�ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ك �م��ا � �س��اع��د امل�ؤمتر
الأكادمييني يف املنطقة لبناء ثقافة من الإبداع وبيئة
مالئمة خللق بحث علمي وتنمية وقد جمع تركيز
امل�ؤمتر على البحث العلمي التطبيقي والأ�سا�سيات واك��د مدير اجلامعة يف كلمته ان لنا اهتمام خا�ص ب ��أن تقنية امل�ع�ل��وم��ات �ستلعب دوراً ه��ام �اً يف تنويع
املتنوعة الأكادمييني وال�شركات م�شروعات الأبحاث يف دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ب�ب�ن��اء البنية االق�ت���ص��اد وحت���س�ين ج ��ودة احل �ي��اة ،وق��د ا�ستثمرنا
التحتية وتنمية القدرات لتقنية املعلومات ،وندرك يف جامعة الإم ��ارات ب�شكل كبري يف البنية التحتية
التطبيقية.

•• العني  -الفجر:

تنفيذا للخطة اال�سرتاتيجية لدار زايد للرعاية الأ�سرية وما توليه من
اهتمام نحو التوا�صل اخلارجي مع اجلهات  ،ا�ستقبلت دار زايد مدر�ستي
الدهماء الثانوية  ،ومدر�سة م��رمي بنت عمران املتو�سطة كال على حدة
والتي تهدف من خاللها �إىل م�شاركة الطالب وتقيفهم بالدور الذي تقوم
به ال��دار من خالل االط�لاع على جتربة ال��دار يف جمال الرعاية البديلة
والتعرف عن ق��رب على امل�ؤ�س�سات ذات ال��دور الإن�ساين واالجتماعي يف
املجتمع .
حيث مت تقدمي عر�ض عن ر�ؤية ور�سالة الدار وعن �أهم امل�شاريع الرتبوية
التي قامت بها ال��دار منها جتربة االحت�ضان العائلي  ،واال�سر امل�ستقلة
وب�ي��وت ال�شباب وال���ش��اب��ات وم��ن ج��ان��ب ال��وف��ود ق��ام �أح��د ط�لاب مدر�سة
ال��ده�م��اء بعر�ض خطة واجن ��ازات امل��در��س��ة يف جم��ال اخل��دم��ة املجتمعية
و�أهميتها  ،ومدى تفاعل الطالب يف هذا املجال  ،و�أن ادارة املدر�سة تتخذ
من هذه اخلدمة املجتمعية هدف رئي�سي يف تربية اجليل مما  ،ينعك�س على
جمتمع دولة االمارات باال�ستقرار والتطور .
وذك��ر �سامل �سيف الكعبي مدير ع��ام ال��دار ب��أن ه��ذه ال��زي��ارة �أت��ت كمبادرة
�صادقة م��ن امل��دار���س للتعرف على دار زاي��د ع��ن ق��رب  ،منوهاً ب�ضرورة
تنمية امل�س�ؤولية املجتمعية لدى الطالب وذل��ك بت�شجيعهم الدائم على
امل�ساهمة يف مثل هذه الأن�شطة الإن�سانية التي ترتك �أثرها يف نفو�س فئات
خمتلفة من املجتمع  ،ومن جهته �شكر م��دراء املدار�س وجميع العاملني
و�أبنائه الطالب على مبادرتهم  ،وعلى دعمهم للعمل الإن�ساين  .كما كان
يف ا�ستقبال املدر�سة ال�سيد مبارك العامري رئي�س ق�سم العالقات العامة
واالعالم  ،وال�سيدة نادية الكعبي رئي�سة ق�سم تطوير الربامج يف الدار.

طلبة املدار�س ي�شاركون يف جني ثمار مزارع العني
كافة �أن�ح��اء امل��زرع��ة �شاركوا خاللها يف جني ثمار بع�ض
•• العني – الفجر:
حما�صيل اخل�ضروات.
ن�ظ�م��ت امل��در� �س��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ف�ن��ون وال �ع �ل��وم ب��دب��ي رحلة ه ��ذا وت ��أت��ي ه ��ذه ال��رح �ل��ة يف �إط� ��ار ال�ب�رام��ج التعليمية
ا�ستك�شافية �إىل م��زرع��ة ال�ضهرة يف مدينة ال�ع�ين ،التي الال�صفية التي من �ش�أنها �صقل خربات الطلبة وتو�سيع
تعترب واحدة من �أكرب امل��زارع حيث قام الطلبة بجولة يف مداركهم املعرفية.

لتقنية امل�ع�ل��وم��ات والتعليم م��ن �أج ��ل تطوير بيئة
�أكادميية �إبداعية ،وكما تعلمون �أن جامعة الإمارات
هي اجلامعة الأم والرائدة يف جمال التعليم العايل
بدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،واحل��رم اجلامعي
اجلديد ال��ذي ي�ست�ضيف ح��دث اليوم هو واح��د من
�أك�ثر مظاهر التطور التقني على امل�ستوى املحلي
واالق�ل�ي�م��ي وال ��دويل و�إىل ج��ان��ب اهتمامنا بجودة
التعليم والبحث العلمي ،ف�إن اجلامعة �أ�صبحت رائدة
يف تطبيق �أح��دث م��ا تو�صل �إل�ي��ه العلم م��ن تقنيات
التعليم والتعلم من �أجل �إفادة �أبنائنا الطلبة.
ويف ختام كلمته تقدم �سعادة مدير اجلامعة بال�شكر
�إىل �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني من كلية تقنية
املعلومات لعملهم اجل��اد وال ��د�ؤوب لتنظيم م�ؤمتر
�إبداع  .2013كما �شكر على وجه اخل�صو�ص اللجنة
املنظمة ور�ؤ�ساء الربنامج لإعداد مثل هذا الربنامج
العلمي املميز ،وكذلك بع�ض اجلهات الراعية على
دعمهم لهذا احلدث الهام.
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 5و�صفات ملقاومة
الربد وحماية الب�شرة
حدها الأدن��ى ،ال تعتمدي على ّ
لف
عندما تبلغ درج��ات احل��رارة ّ
�شال حول رقبتك فح�سب ،بل انتبهي �إىل �ضرورة ترطيب ج�سمك
معدة منزلي ًا،
من ر�أ�سك حتى �أخم�ص قدميك ...يف ما يلي و�صفات ّ
اعتمديها وثقي ب�أن ب�شرتك لن تهاب �شيئ ًا!

23

مرهم غني لإ�صالح القدمني اجلافتني
�ضعي زب��دة املانغا يف وع��اء يف قدر من امل��اء ال�ساخنة .ل ّيني
ال��زب��دة م��ن دون تذويبها ث��م ارفعيها ع��ن ال�ن��ار .اخلطيها
لبع�ض الوقت لتح�صلي على مزيج متجان�س� .أ�ضيفي قلي ً
ال
من زيت نبات الأذريون واحتفظي باخلليط يف وعاء زجاجي.
ادهني قدميك بقليل من هذا املرهم م�سا ًء بعد تنظيفهما
ودلكيهما.
ّ
ق�شري قدميك مرة �أو مرتني كل �أ�سبوع عرب فركهما ،حتى
يف ف�صل ال�شتاء ،بهذه الطريقة تتغلغل املواد املغذية �سريعاً
�إىل الب�شرة وتثبت فاعلية كبرية.
زب ��دة امل��ان�غ��ا غ�ن� ّي��ة بخ�صائ�ص م�ط� ّري��ة وم�غ��ذي��ة وجمددة
للخاليا وم�ضادة لعالمات التقدم يف ال�سنّ  ،وه��ي فاعلة
لعالج الب�شرة اجلافة وترطيبها وزي��ادة ليونتها� .أم��ا زيت
نبات الأذريون فيمنع تدهور اخلاليا بف�ضل قدرته امل�ضادة
لاللتهابات والأك�سدة وين ّعم الب�شرة ويخل�صها من ال�شوائب
�أ ّيا كان نوعها.
مرهم الكاكاو امل�ضاد للجفاف والت�شقّقات
�ضعي زب ��دة ال�ك��اك��او وزب ��دة ال�شيا م��ع زي��ت ج��وز ال�ه�ن��د يف
وع��اء يحتوي على مياه �ساخنة لب�ضع دقائق �إىل �أن تذوب
املكونات ب�شكلٍ كامل .ارفعي الوعاء من قدر املياه ثم اخلطي
املزيج .ا�صنعي من املحتوى �أ�شكال عيدان �أو دوائر �صغرية
واحتفظي بها يف حقيبتك ال�ستعمالها ط��وال النهار كلما
احتجت �إليها ،ملعاجلة �شفتيك �أو اليدين �أو الوجه .ميكنك
االحتفاظ بهذه الو�صفة ملدة �ستة �أ�شهر على درجة حرارة
مالئمة.
نن�صحك ب�إعادة ا�ستعمال �أقالم حمرة قدمية �أو علبة دائرية
�صغرية مزودة بغطاء بعد تنظيفها وتعقيمها جيداً لو�ضع
الأ�شكال والدوائر ال�صغرية فيها.
ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن زبدة الكاكاو متنح ،برائحتها ال�شهية،
نعومة وتغذي �أع�م��اق الب�شرة وتتمتع بخ�صائ�ص م�ضادة
للأك�سدة .كذلك حتتوي على كميات من الري�سفرياترول
والفيتو�ستريول و�سكالني امل�ف�ي��دة لتخفيف �آالم الب�شرة
املت�شققة� .أما زيت جوز الهند ذو الرائحة الطبيعية فيمنح
ملم�ساً �سكرياً للمرهم ،ويتميز بقدرته على تغذية الب�شرة
وتخفيف اجلفاف وتهدئة االحمرار والإح�سا�س باحلرارة
ومعاجلة الت�شققات.
مرهم الأرغان وال�شيا لتجديد خاليا اليدين
�ضعي زب��دة ال�شيا يف وع��اء داخ��ل ق��در مياه �ساخنة لب�ضع
دق��ائ��ق �إىل �أن تلني .اخلطيها �إىل �أن حت�صلي على مزيج
متجان�س� .أ�ضيفي قليال من زي��ت الأرغ��ان وه�لام ال�صبار
والع�سل .اخلطي املك ّونات جيداً و�ضعيها يف وعاء.
دل�ك��ي اليدين بقليل م��ن امل��ره��م �إىل �أن يتغلغل يف �أعماق
الب�شرة في�صلح اخلاليا ،ثم خبئيهما بقفازات قطنية خا�صة
ط��وال ال�ل�ي��ل ،يف ال�صباح �ستالحظني نعومتهما .ميكنك

(حمايد) لأن با�ستطاعتك �إ�ضافة ما تريدين من حمتويات
عند احلاجة ،كب�ضع قطرات من زي��ت اجلريانيوم �أو زهر
الربتقال �أو البابوجن.
زيت جوز الهند واجلوجوبا لرتطيب اجل�سم
�ضعي زي��ت ج��وز الهند يف وع��اء داخ��ل ق��در م�ي��اه �ساخنة.
ارفعيه عن النار وحركيه �إىل �أن ي�صبح متجان�ساً� .أ�ضيفي
زيت اجلوجوبا تدريجاً ثم ا�سكبي اخلليط يف وعا ٍء زجاجي.
ال ترتك هذه الو�صفة �أي �آث��ار على الب�شرة ،لذلك ميكنك
ارت��داء مالب�سك مبا�شر ًة بعد و�ضعها على ج�سمك .يغذي
هذا الزيت الب�شرة ومينحها دهوناً �ضرورية ويجدد خالياها
املت�ضررة .ميكنك االحتفاظ به ملدة �ستة �أ�شهر على درجة
حرارة منا�سبة.
يتم ّيز زيت اجلوجوبا بعطر رائع وقدرة على تنعيم الب�شرة
بف�ضل تغلغله �سريعاً فيها ويف ال�شعر .ي�شبه هذا الزيت من
حيث تركيبته ال��زه��م فيجنبك اجل�ف��اف وي �ق � ّوي الطبقة
الهيدروليبيدية.

االح�ت�ف��اظ ب�ه��ذا امل��ره��م ث�لاث��ة �أ��س��اب�ي��ع على درج��ة حرارة م���ض��ادة ل�ل�أك���س��دة .وي�ن��ا��س��ب ه��ذا ال��زي��ت ال�ب���ش��رة اجلافة
واحل�سا�سة والنا�ضجة.
مالئمة.
رطبي يديك طوال النهار بقليل من هالم ال�صبار مع ب�ضع �أخرياً ،يُعترب الع�سل مادة غنية بالأمالح املعدنية والعنا�صر
الزهيدة والفيتامينات وحم�ض النمليك وغ�ير ذل��ك من
قطرات من زيت الورد املوك�سي.
تتم ّيز زبدة ال�شيا بقدرتها على امت�صا�ص جزء من الأ�شعة م��واد م�ضادة للجراثيم .من هنا �أهميته يف جمال �صناعة
فوق البنف�سجية وبغناها بالأحما�ض الدهنية غري القابلة مواد التجميل .ي�ساعد الع�سل على الق�ضاء على اجلراثيم
للت�صبني والفيتامينات ( ،)F، E، D، Aوت�شفي اجلروح وع��وام��ل الأك �� �س��دة وت�ن�ع�ي��م ال�ب���ش��رة وجت��دي��ده��ا و�شفائها
بف�ضل ده��ن ال�ف�ي�ت��و��س�ت�يرول ال�ن�ب��ات��ي وم� ��ادة الأل �ف��ا بيتا وترطيبها.
�أمريين امل�ضادة لاللتهابات.
نن�صحك دائم ًا باتباع الإر�شادات التالية:
�أم ��ا ه�ل�ام ال���ص�ب��ار فيتمتع بخ�صائ�صه امل �غ��ذي��ة املرطبة
وبقدرته على تعوي�ض كميات املياه التي تخ�سرها الب�شرة • اختاري منتجات ّ
مت حت�ضريها من زراعات بيولوجية.
ومنحها الفيتامينات والعنا�صر الزهيدة .كذلك ي�ساعد على • احر�صي على النظافة �أثناء حت�ضري الو�صفات وال تن�سي
جتديد الطبقة اجللدية اخلارجية وتهدئة ته ّيج الب�شرة ،تطهري يديك واملعدات امل�ستعملة والأوعية ومكان العمل.
ويُعترب عالجاً فاعال م�ضاداً لعالمات التقدم بال�سن بف�ضل • جربي املنتج على كوع يدك وانتظري � 48ساعة ،يف حال
قدرته على حتفيز اخلاليا الليفية التي تنتج الكوالجني مل يظهر �أي ت�أثري �سلبي ا�ستعمليه للعناية بب�شرتك.
وحم�ض الهليوريك.
زيت حمام من الزيتون لتنظيف الب�شرة
�أظهر زي��ت الأرغ��ان ال��ذي يت�ألف من  70%من احلم�ض
الدهني امل�شبع فاعلية يف ترميم الب�شرة وجتديدها بف�ضل �أ�ضيفي زيت الزيتون �إىل (جيل) اال�ستحمام واخلطيه برفق،
غ�ن��اه بالفيتامني  Eوال���س�ت�يرول وم ��واد فينولية ومواد �ضعي اخلليط يف �أن �ب��وب ،حركيه قبل اال�ستعمال و�ضعي

قلي ً
ال منه على الب�شرة الرطبة لال�ستحمام ،ث��م اغ�سلي
ب�شرتك بكميات كبرية من املياه .هذه الو�صفة قليلة الرغوة
و�أق ��ل � �ض��رراً م��ن (ج �ي��ل) اال��س�ت�ح�م��ام ال �ع��ادي� ،إذ حتافظ
على الطبقة الهيدروليبيدية ومتنع جفاف الب�شرة وتبقى
�صاحلة لال�ستعمال ملدة ثالثة �أ�شهر يف حال احتفظت بها
على درجة حرارة منا�سبة.
نن�صحك باالنتباه �إىل تركيب (جيل) اال�ستحمام ،اختاري
منتجاً ال يحتوي على عطور وملونات و�سيليكون وم�شردات
فاعلة ق��د ت�سبب ته ّيج الب�شرة ،م��ن بينها ل��وري��ل �سلفات
ال�صوديوم و�سلفات لورييث ال�صوديوم وكربيتات لورييث
الأمونيوم.
ال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن زيت الزيتون �أحد �أكرث الزيوت غ ًنى
بحم�ض الأولييك الذي يتميز بقدرته على تغذية الب�شرة
وتنعيمها وترطيبها ومعاجلتها ،بف�ضل تركيزه غري القابل
للت�صبني ،وخ�صائ�صه امل�ضادة للأك�سدة واملريحة والواقية.
كذلك ينا�سب الب�شرة املته ّيجة واجلافة واحل�سا�سة.
�أم ��ا (ج �ي��ل) اال��س�ت�ح�م��ام امل�ح��اي��د فيمنح ال�ب���ش��رة وال�شعر
والوجه نعوم ًة ومرونة ونظافة بف�ضل غناه بالغلي�سريين
وخلوه من املواد القا�سية �أو احلافظة .و ُتطلق عليه ت�سمية

ب�شرتي جافة جد ًا وت�شعرين باحلكة .ما هو �أف�ضل
عالج لها ،وهل �أعاين م�شكلة غري اجلفاف؟
اجل �ل��د اجل ��اف م�شكلة ��ش��ائ�ع��ة ،خ���ص��و��ص�اً خ�ل�ال ال�شتاء
البارد ويف ظل احل��رارة العالية يف الأماكن املغلقة .تتمثل
العالمات النموذجية للجلد اجلاف يف خ�شونة ال�سطح مع
احلكة وت�شقق اجللد .تزداد �شيوعاً مع التقدم يف ال�سن� ،إذ
تفقد الب�شرة مرونتها والقدرة على االحتفاظ بالرطوبة مع
مرور الوقت .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن لال�ستحمام املتكرر
وغ�سل اليدين الت�سبب بجفاف الب�شرة.
ملعاجلة هذه امل�شكلة ،ركزي على �إعادة الرطوبة �إىل الب�شرة،
�أو ال�ط�ب�ق��ة ال�ع�ل�ي��ا ،م��ن اجل �ل��د .م�ستح�ضرات الرتطيب
الأك�ثر فاعلية حتتوي على الغلي�سرين وحم�ض اللبنيك،
�أو اليوريا .تتوافر هذه امل�ستح�ضرات من دون و�صفة طبية،
ويجب �أن ت�ستخدم يومياً .عموماً ،كلما كانت امل�ستح�ضرات
دهنية تكون �أف�ضل .ويجد الكثري من النا�س �أن اال�ستعمال
قبل وقت النوم هو الأ�سهل .تتوافر طريقة �أخرى لتخفيف
جفاف الب�شرة وهي ا�ستخدام ال�صابون الذي يحافظ على
رط��وب��ة ال�ب���ش��رة .يحتوي ال���ص��اب��ون التقليدي على درجة
حمو�ضة قلوية ويتفوق يف �إزال ��ة الب�شرة امليتة والزيوت.
ل�ل�أ� �س��ف ،ي��زي��ل �أي �� �ض �اً امل ��واد امل�ف�ي��دة ال��واق �ي��ة يف الب�شرة.
املنظفات املطهرة اال�صطناعية �أل�ط��ف منه على الب�شرة.
وي�شمل بع�ض العالمات التجارية املو�صى بها Cetaphil،
 ،Doveو� .Olayإذا كانت العالجات املنزلية ال ت�ساعد،
عليك ا�ست�شارة طبيبك ،ال��ذي رمب��ا ي�صف ل��ك ا�ستخدام
دواء �أو �إجراء اختبار للم�شاكل الطبية الأ�سا�سية .قد يبد�أ
بع�ض الأم��را���ض اجللدية ،مثل التهاب اجللد الدهني �أو
الأكزميا ،مع الطفح املتق�شر �أو املتو�سع ،ما ميكن اعتباره
ب�شرة جافة.

طعام �صحي مينحك �شعور ًا باالكتفاء
من الطبيعي �أن تطلب طعاماً ي�شعرك براحة ج�سدية ونف�سية،
و ُتظهر الأب �ح��اث �أن ت�ن��اول بع�ض �أن ��واع الطعام ال�ت��ي تذكرنا
بالأوقات اجلميلة يدخل �إىل نفو�سنا الفرح ويو ّلد فينا م�شاعر
الأمان ،احلب ،الطم�أنينة ،والتقدير.
يعتقد كرث �أن تناول ال��دج��اج املقلي ،لفافات اجلبنة امل�شوية،
ح�ساء الطماطم ،وفطائر التفاح ...مينحهم ال�شعور بالراحة
النف�سية ،ل�ك��ن الأط�ع�م��ة ال�ت��ي متنحنا ه��ذه ال��راح��ة تختلف
باختالف الأ�شخا�ص ،بح�سب �إحدى الدرا�سات الأخرية.
ك�شفت الدرا�سة �أن اختالفات ترتبط بالثقافة ،اجلن�س ،وال�سن
ت��ؤث��ر يف �أن ��واع ال�ط�ع��ام ال�ت��ي يلج�أ �إل�ي�ه��ا امل��رء للح�صول على
راح��ة نف�سية وج�سدية .كذلك �أظ�ه��رت درا��س��ة ن�شرتها جملة
� Physiology and Behaviorأن الن�ساء يف�ضلن
احللوى ،مبا فيها ال�شوكوال واملثلجات ،يف حني يلج�أ الرجال �إىل
الأطعمة ال�ساخنة ،مثل �شرائح اللحم واليخنة .كذلك يع�شق
ال�شبان الأطعمة ال�سريعة ،بخالف الأكرب �س ّناً الذين مييلون
�إىل احل�ساء والبطاطا املهرو�سة.
الوزن
ي��رب��ط اخل�ب�راء ال�سمنة ب��الإف��راط يف ت�ن��اول بع�ض الأطعمة
التي متنح مَن يتناولها �شعوراً بالراحة ،مثل البطاطا املقلية
وناغت�س الدجاج .يذكر مدير مركز �أبحاث جامعة يال ديفيد
كاتز( :يجد النا�س راحة يف الأطعمة التي متنحهم �شعوراً فور ّياً
باالكتفاء وت�ك��ون ع ��اد ًة معاجلة وحت�ت��وي الكثري م��ن الن�شاء،
ف���ض� ً
لا ع��ن ال�سكر �أو امل�ل��ح �أو كليهما .نتيجة ل��ذل��ك ،يُفاقم
ا�ستهالك ال�سعرات احلرارية التي حتتوي عليها هذه الأطعمة
م�شكل َتي زيادة الوزن وال�سمنة اللتني تتحوالن �إىل م�صدر �إزعاج
كبري على الأمد الطويل).
ال��دك�ت��ورة جانيت تومياما ب��روف���س��ورة م�ساعدة يف ق�سم علم
النف�س يف جامعة كاليفورنيا يف لو�س �أجنلي�س ،تقول يف هذا
املجال( :يتحوّل الطعام الذي نلج�أ �إليه لل�شعور بالراحة �إىل
�سيف ذي حدين ،فهو يح ّد من ردود فعل اجل�سم جتاه الإجهاد
ويراكم ،يف الوقت عينه ،الدهون يف منطقة البطن).
يف درا�� � �س � ��ة �أُج � ��ري � ��ت ع� �ل ��ى ال � �ق� ��وار�� ��ض ( ُن � �� � �ش ��رت يف جملة
 Psychoneuroendocrinologyيف )2011
تر�أ�ستها الدكتورة تومياما تبني �أن الإج�ه��اد ينجم عن �إفراز
كميات �أك�بر م��ن ه��رم��ون ال�ك��ورت�ي��زول ال��ذي ي�ستهدف بدوره
اخلاليا الدهنية ويزيد الرغبة يف تناول الدهون وال�سكريات
التي تخف�ض م�ستويات الكورتيزول .لكن ذلك كله ي��ؤدي �إىل
زيادة يف الوزن ترتكز يف منطقة البطن.

ا�سرتاتيجيات فاعلة
ميكن لأطعمتك املف�ضلة �أن تغذي ج�سمك وروحك من دون �أن
تف�سد �صحتك ،وذلك باعتمادك اال�سرتاتيجيات الإحدى ع�شرة
التالية:
 1العقل مقابل ال�ع��واط��ف عند ت�ن��اول ال�ط�ع��ام :ال �شك يف �أن
حتديد ما �إذا كنت تختار طعاماً يُ�شعرك بالراحة لت�س ّد حاجة
عاطفية هو م�س�ألة دقيقة .تدفعنا م�شاعرنا غالباً �إىل تناول
الطعام عندما ن�شعر بال�س�أم ،ال�سعادة� ،أو احل��زن .ولكن بغ�ض
النظر عن الطعام الذي تف�ضله ،عليك �أن تتعلم التحكم يف هذا
ال�سلوك وتوخي االعتدال� ،سواء كنت حتب املثلجات �أو البطاطا
املقرم�شة .ح�دّد امل�سائل التي جتعلك تلج�أ �إىل الطعام لت�شعر
بالراحة ،واحتفظ ب�سجل تد ّون فيه ما ت�أكله ،ف�ضال عن و�ضعك
العاطفي والبيئة املحيطة بك خالل تناوله .و�سي�سهّل عليك
ذلك اكت�شاف �أمناط غذائك.
 2احلد من الإجهاد :عندما تراودك الرغبة يف التهام الطعام
لل�شعور بالراحة ،اخرج يف نزهة �أو مار�س ريا�ضة الت�أمل �أو �أي
ن�شاط �آخ��ر يجعلك ت�سرتخي ،مثل اال�ستحمام �أو املطالعة.
ُتظهر درا�سة �أجرتها جامعة كاليفورنيا يف �سان فران�سي�سكو
( )2011تناولت الإجهاد والطعام يف حالة الن�ساء البدينات،
�أن �إت �ق��ان ت�ق�ن�ي��ات ت �ن��اول ال�ط�ع��ام ب��وع��ي واحل ��د م��ن الإجهاد
ي�ساعدان ال�شخ�ص يف تفادي اكت�ساب الوزن من دون اتباع حمية.
ف�ضمن املجموعة التي �شاركت يف هذه الدرا�سة ،خ�سرت الن�ساء
اللواتي �أ�صغني �إىل �أج�سامهن وتنبهن �إىل م�ستويات الإجهاد
والكورتيزول الكمية الكربى من الدهون يف حميط اخل�صر.
 3زي��ادة الن�شاطات البدنية واالجتماعية� :أ��ش��ارت درا�سات
عدة �إىل ردود فعل بيولوجية مماثلة جتاه تناول الأطعمة التي
ت�شعرنا بالراحة خ�لال ف�ترات الإج �ه��اد ،ل��دى فئات ع��دة من
النا�س ،ف�ضال عن القوار�ض .فقد ك�شف بحث الدكتورة تومياما
�أن ا�ستهالك هذه الأطعمة يخفف من الإجهاد ب�إنقا�صه معدالت
هرمونات الإجهاد.
تو�ضح الدكتورة تومياما( :يجب �أال تلوم نف�سك �إن ا�ست�سلمت
لرغباتك هذه ،مبا �أن ال�شعور بالذنب واخلجل ي�ؤديان بدورهما
�إىل الإف��راط يف الأك��ل) .لذلك تن�صح ب�إقامة �شبكة اجتماعية
قوية وممار�سة الريا�ضة .تنجح هاتان الطريقتان يف خف�ض
معدالت هرمونات الإجهاد والرغبة يف التهام ال�سكر والدهون
امل�شبعة.
� 4ضبط احل�ص�ص :من خالل تناول كمية �صغرية من الطعام
ال��ذي ت�شتهيه ميكنك �أن ت�شعر باالكتفاء م��ن دون �إح�سا�س
بالذنب .على �سبيل املثال� ،إن كنت ترغب يف تناول املعكرونة مع
اجلبنة� ،أ�ضف نحو ن�صف كوب منها �إىل وجبتك� .أم��ا �إن كنت

تع�شق الوجبات اخلفيفة ،فحدد الكمية م�سبقاً كي ال تفرط يف
تناولها.
� 5إعادة النظر يف الأطعمة التي تلج�أ �إليها لل�شعور بالراحة:
ال داع��ي لأن تكون هذه الأطعمة غري �صحية .تتوافر تقنيات
�سهلة و�سريعة وطرق لتبديل املكونات ،ت�ساعدك يف حتويل ما
تع�شقه من م�أكوالت �إىل طعام �صحي� ،سواء كنت حتب البيتزا
�أو املعكرونة.
 6اختيار الأطعمة الكاملة :ا�ستخدم الرز الأ�سمر واملعكرونة
واخل�ب��ز وال�ط�ح�ين امل�ع� ّد م��ن احل�ب��وب الكاملة ،ب��دل الطحني
الأب�ي����ض واحل �ب��وب امل�ع��اجل��ة .ه�ك��ذا تغني �أط�ب��اق��ك بالألياف
وجتعلها �صحية من دون �أن تفقد جوهر الو�صفات التقليدية.
على �سبيل امل�ث��ال� ،أ�ضف معكرونة معدة من احلبوب الكاملة
�إىل طبق النودلز بالتونا �أو طحني القمح الكامل �إىل فطائر
ال�شوكوال.
 7زي ��ادة ا�ستهالك اخل���ض��ار :ز ّد كمية اخل���ض��ار يف و�صفاتك
لتجعلها �أغنى وحت�صل على ح�ص�ص �أك�بر من دون �أن تتناول
��س�ع��رات ح��راري��ة �إ��ض��اف�ي��ة� .ضاعف كميتها يف �أط �ب��اق اليخنة
واحل�ساء� ،أو ا�ستبدل ن�صف كمية البطاطا بالزهرة املعدّة على
البخار يف و�صفة البطاطا املهرو�سة .كذلك ت�ضفي اخل�ضار
املتنوعة جماال و�ألواناً على وجبتك.
� 8أهمية اللبنةُ :تعترب اللبنة املكوّن الأمثل لتحافظ على كثافة
ال�صل�صات واحل�ساء وغناهما ،متفادياً يف الوقت عينه م�ساوئ
الدهون امل�شبعة .حاول �أن ت�ستبدل املايونيز ،الكرميا� ،أو الكرميا
احلام�ضة يف وجبتك باللبنة العادية القليلة الد�سم �أو اخلالية
لتح�سن جودة
منه .ويكفي �أحياناً �أن ت�ستبدل ن�صف الكمية
ّ
�أطباقك ،مثل �سلطة امللفوف واملايونيز.
 9القليل يحدث فرقاً :ميكن لإ�ضافة القليل من مكوّن حاد
يح�سن نكهة الطبق ب�أكمله .على �سبيل املثال ،ت�ستطيع
املذاق �أن ّ
�إ�ضافة كمية �صغرية من جبنة الغورغونزوال �إىل ال�سلطة �أو
احل�ساء �أو اليخنة ،فتح�صل على نكهة مميزة من دون �أن ت�ؤثر
يف جودة هذه الأطباق وفوائدها الغذائية.
� 10سحر ا َ
خل �ب��زُ :تعترب امل ��أك��والت واحل�ل��وي��ات امل�خ�ب��وزة من
ً
ً
الأطعمة التي نلج�أ �إليها غالبا لل�شعور بالراحة ،خ�صو�صا يف
ف�ترات الأع�ي��اد .لذلك ال ت�تردد يف �إ�ضافة الفواكه واخل�ضار
امل�ه��رو��س��ة وال �ل�بن �إىل ح�ل��وى امل��اف��ن �أو ال�ك�ع��ك ،ب��دل احلليب
والكرميا.
 11الطهو يف املنزل :عندما تتوق �إىل تناول �أطعمة ت�شعرك
بالراحة ،فال تخف من دخول املطبخ .بذلك تعرف ما حتتوي
عليه �أطباقك وتفخر ب�إعدادك ح ّقاً وجبة مميزة متنحك �شعوراً
باالكتفاء من دون �أن ت�سلبك �صحتك.

االثنني  18 -مارس  2013م  -العـدد 10743
2013 - Issue No 10743

March

ثقافة وفنون

Monday 18

جمعة املاجد ي�شارك يف م�ؤمتر عن املخطوطات برتكمان�ستان
•• دبي – حممود علياء:

24

مركز �سلطان بن زايد ي�شارك يف
معر�ض �أبوظبي للكتاب 2013
ي�شارك مركز �سلطان ب��ن زاي��د للثقافة والإع�ل�ام يف الدورة
اجلديدة من معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب خالل الفرتة من
� 24إىل  29من �شهر �إبريل املقبل يف مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض .و�أو�ضح من�صور �سعيد املن�صوري مدير ادارة الثقافة
واالع�لام يف امل��رك��ز�..أن م�شاركة املركز يف املعر�ض ت�أتي تنفيذا
ال�سرتاتيجيته التي و�ضع �أ�س�سها �سمو ال�شيخ �سلطان بن زايد
�آل نهيان ممثل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س املركز والتي
ت��رى �أن معار�ض الكتب م�ي��دان �سامي للعمل الثقايف ولن�شر
املعرفة..وقد �أوىل �سموه من خالل ر�ؤيته البحث عن امل�شاركة
النوعية يف كل حمفل معني بالثقافة.
و�أ�شار املن�صوري �إىل �أن املركز �سيطرح يف معر�ض �أبوظبي للكتاب
املو�سوعة الق�ص�صية للأطفال التي تـ�أتي يف �إطار احلر�ص على
االهتمام باللغة العربية وعلى تر�سيخها عند الطالب للمراحل
ال�سنية ال�صغرية حفاظا على هويتنا العربية..م�شريا �إىل �أن
املو�سوعة الق�ص�صية حتمل يف جعبتها �إ� �ص��دارا نوعيا معني
ب��الأط�ف��ال يتجلى ه��دف��ه يف �إث ��راء اللغة العربية عند طالب
املراحل ال�سنية ال�صغرية .و�أ�ضاف �أن املركز �سيعر�ض يف جناحه
اي�ضا ع��ددا م��ن �إ��ص��دارات��ه احلديثة ومنها طبعة ج��دي��دة من
كتاب حممد للكتاب واملرتجم العاملي ديني�س جونز .
من جانبها قالت الكاتبة اجلزائرية �شهرزاد العربي م�ؤلفة
ال�ق��ام��و���س الق�ص�صي ل�ل�أط �ف��ال � ..إن ال�ق��ام��و���س الق�ص�صي
للأطفال عبارة عن جمموعة ق�ص�صية ـ كل ق�صة فيه م�ستقلة
بذاتها من حيث املو�ضوعـ متثل م�شروعا ثقافيا مت حت�ضريه
ل�سنوات بعد جتربة طويلة مع الكتابة للطفل تعود �إىل �أكرث
من عقدين وبعد ن�شر ما يقارب ال�سبعني ق�صة ..م�شرية �إىل
�أن الهدف من هذا القامو�س الق�ص�صي هو تعليم الطفل اللغة
العربية وحتبيبه فيها �ضمن �إطار من الأحداث الدرامية.
و�سيتم خالل املعر�ض عر�ض وتوزيع جملتي الإع�لام والع�صر
و الإمارات الثقافية التي ي�صدرهما املركز كما يتم عر�ض فيلم
عن املركز و�أن�شطته املتنوعة.

��ش��ارك ال�سيد جمعة امل��اج��د يف م��ؤمت��ر املخطوطات
كم�صدر �أول للمعلومات حول تاريخ وتراث الرتكمان
مبنا�سبة الذكرى الع�شرين الفتتاح معهد املخطوطات
ب��أك��ادمي�ي��ة ال�ع�ل��وم الرتكمانية يف ع�شق �أب ��اد والذي
عقد يومي  14-13مار�س  2013وافتتحه �سعادة
الأ�ستاذ �سفر دوردي توليوف نائب رئي�س اجلمهورية
الرتكمانية.
ويف كلمته وج ��ه ج�م�ع��ة امل��اج��د �أ� �س �م��ى �آي� ��ات ال�شكر
وال �ت �ق��دي��ر �إىل ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي ����س ب� ��ردي حممدوف
ق��رب��ان قلي ،على ج�ه��وده ال�صادقة وحر�صه الدائم
على تعزيز �أوا� �ص��ر الأخ ��وة ،وال�ت�ع��اون ب�ين ال�شعبني
ال�شقيقني الإم��ارات��ي والرتكماين وخا�صة يف املجال
الرتاثي والثقايف ،و�أ�شار �إىل �سعى فخامته يف �إحياء
ال�ت��راث ال�ترك �م��اين وب�ع�ث��ه م��ن ج��دي��د ،م��ن خالل
�إبراز ال�شخ�صيات التاريخية ،العلمية والأدبية لدولة
تركمان�ستان ،و�إخراج �أعمالها للوجود بل �أمر برتجمة
تلك الأع �م��ال �إىل ل�غ��ات ع��دي��دة وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا اللغة
العربية ،و�شجع كل اجلهود وامل�ب��ادرات ال�ساعية �إىل
�إقامة تعاون ثقايف وعلمي بني امل�ؤ�س�سات الإماراتية
والرتكمانية.
و�أ��ش��ار ال�سيد جمعة املاجد �إىل االتفاقيات املعقودة،
ف�أكد على ثمار تلك اجلهود املباركة ،املتمثلة بالتعاون
القائم بني مركزنا ومعهد املخطوطات الوطني التابع
لأكادميية العلوم الرتكمانية ،والذي توج باتفاقيتني
للتعاون العلمي وال�ث�ق��ايف ،كانت الأوىل منهما �سنة
 2007وال �ث��ان �ي��ة ��س�ن��ة  .2012وك� ��رمي ال�شكر
وال�ع��رف��ان مو�صول �إىل �صاحب ال�سمو رئي�س دولة
االم��ارات العربية املتحدة ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان حفظه اهلل الذي كان له الف�ضل يف توثيق هذه
العالقة املتميزة والقائمة بني دولة الإمارات العربية
املتحدة ودول��ة تركمان�ستان يف ك��ل امل�ج��االت والعمل
على توطيدها وتطويرها وتنميتها ،عالقة �أنتجت

ثمارا يانعة.
و�أك��د على �أن��ه من تلك الثمار امل��ؤمت��ر العلمي الذي
عقدناه بدبي بالتعاون مع معهد املخطوطات الوطني
التابع لأكادميية العلوم الرتكمانية ،حول مفكر عظيم
لل�شعب الرتكماين� ،أال وه��و ال�شاعر الكبري خمدوم
قويل فراغي والذي حتدث فيه العلماء وال�شعراء عن
�سريته واجنازاته الأدبية و�إبداعاته ال�شعرية وت�أثريه
يف احل��رك��ة الأدب �ي��ة ال�ت��ي ج��اءت ب�ع��ده برتكمان�ستان
وغريها من دول العامل ،وقد ّ
مت يف هذه امل�ؤمتر عر�ض
دي��وان ال�شاعر خم��دوم ق��ويل مرتجما �إىل العربية ،
ومن�شورا لأول مرة.
وحتدث عن اللقاء يف ع�شق �أباد على �أر�ض تركمان�ستان
الزاهرة ،هذه الدولة بقيادة رئي�سها قد خطت خطوات
كبرية يف جمال ا�ستقرار �أمنها وانفتاحها على العامل
اقت�صاديا وثقافيا و�سياحيا و�إننا بوجودنا اليوم بينكم
لن�ؤكد عمق العالقات  ،ومتانة ال��رواب��ط  ،بني دولة
االمارات العربية املتحدة ودولة تركمان�ستان ال�شقيقة،
ه��ذه ال�ع�لاق��ة ال���ض��ارب��ة ب�ج��ذوره��ا يف عمق التاريخ،
وال���ش��ام�ل��ة جل�م�ي��ع ج��وان��ب احل �ي��اة امل�ت�ن��وع��ة ،والتي
ا��ش�ترك ال�شعبان يف �صناعتها م��ن خ�لال احل�ضارة
الإ�سالمية التي جمعتهما لقرون طويلة.
وب�ي�ن ال���س�ي��د ج�م�ع��ة امل��اج��د م���س��ؤول�ي�ت��ه ع��ن �إنقاذ
الكتاب فقال لقد قلنا غري ما م��رة نحن م�س�ؤولون
عن �إنقاذ الكتاب كل كتاب يف العامل ،دون النظر �إىل
ل�سانه وهويته ،لأن الكتاب ملك الب�شرية ،ومن حقها
االط�لاع عليه ،و�إننا لن ندخر و�سعا يف �سبيل اجناز
هذه املهمة ال�شريفة ،وقد �سخرنا لهذا الهدف النبيل
مما تف�ضل اهلل به علينا من �إمكانات مادية وب�شرية
ومعنوية ،و�أر�سلنا فرقنا يف �شرق الأر�ض وغربها حتى
نتمكن من �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه من تراث الإن�سانية
الزاخر بعطائها عرب الع�صور .
وتوجه يف نهاية كلمته بفائق التقدير واالحرتام �إىل
الذين �سعوا يف جمع الرتاث العلمي والثقايف لل�شعب
ال�ترك �م��اين ،ويف مقدمتهم ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي����س بردي

هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة ت�شارك يف مهرجان اجلنادرية بالريا�ض
•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف فعاليات
الدورة الثامنة والع�شرين للمهرجان الوطني للرتاث
والثقافة اجلنادرية الذي يقام بالريا�ض خالل الفرتة
من � 3إىل � 17إبريل املقبل وذلك بجناح كبري ت�شرف
عليه الهيئة وبالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات
وامل�ؤ�س�سات املعنية بال�سياحة والثقافة وال�ت�راث يف
الدولة.
وك�شف في�صل ال�شيخ مدير مكتب الفعاليات يف هيئة
�أب��وظ�ب��ي لل�سياحة والثقافة رئي�س اللجنة املنظمة
جلناح الدولة باملهرجان �أنه مت ت�صميم جناح الإمارات
كقرية تراثية على �شكل جم�سم بن�سبة  50باملائة
من احلجم احلقيقي لـ”ق�صر احل�صن والذي يعترب
�أقدم املباين العمرانية يف العا�صمة الإماراتية ورمزا
لن�ش�أتها ومنارة تاريخية وثقافية عريقة للمنطقة.
و�أك��د �أن امل�شاركة الإم��ارات�ي��ة وه��ي الأك�بر على مدى

دورات اجلنادرية املا�ضية تعك�س العالقات الثقافية
امل�م�ي��زة ب�ين الإم � ��ارات وال���س�ع��ودي��ة ..م���ش�يرا �إىل �أن
من �أول��وي��ات امل�شاركة تعزيز املعرفة برتاثنا العريق
ب��اع�ت�ب��اره �أح ��د �أه ��م م�ك��ون��ات ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة التي
تراكمت وتفاعلت مع بيئتها على مدى �آالف ال�سنني.
و�أ�ضاف في�صل ال�شيخ �أن امل�شاركة ت�ؤكد على ان�سجام
ال�ق�ي��م وال�ت�ق��ال�ي��د وال �ع��ادات يف منطقة دول اخلليج
العربي ويف مقدمتها �أوجه الرتاث اخلليجي ال�شعبي
امل�شرتك وخا�صة الفرق ال�شعبية وال�صناعات اليدوية
واحل ��رف التقليدية ب�ه��دف رب�ط�ه��ا ب��واق��ع حا�ضرنا
املعا�صر واملحافظة عليها و�صونها للأجيال القادمة ملا
متثله من �إبداع �إن�ساين تراثي عريق لدولة الإمارات
ومنطقة اخلليج العربي عموما.
ول�ف��ت �إىل �أه�م�ي��ة امل���ش��ارك��ة ال�ك�ب�يرة باعتبارها �أحد
الفعاليات الثقافية والرتاثية التي ت�شارك فيها دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة بعد النجاح الكبري الذي
حققه مهرجان ق�صر احل�صن الذي اختتم فعالياته

احتاد امل�صورين العرب ي�شيد باهتمام حاكم ال�شارقة
بثقافة امل�صور العربي وتطوير �إمكاناته الفنية
ال���ش��ارق��ة-وام� :أ��ش��اد �سعادة �أدي��ب �شعبان رئي�س
املكتب التنفيذي الحتاد امل�صورين العرب بالدعم
الكبري الذي يوليه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة..للإحتاد وللم�صورين العرب على
وج��ه العموم .وق��ال خ�لال افتتاح ال��دورة الأوىل
ل�ل��دب�ل��وم ال �ع��ايل امل�ك�ث��ف ال�ت��ي تنظمها �أكادميية
امل�صور العربي التابعة لالحتاد امل�صورين العرب
يف ال�شارقة وفقا ملذكرة التفاهم املوقعة بني احتاد
امل���ص��وري��ن ال�ع��رب وكلية اي ��رام بجامعة جريونا
اال�سبانية�..إن �سموه كان واليزال يوجه القائمني
ع�ل��ى امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي لل��إحت��اد ل�ل�إ��س�ت�م��رار يف
الرتكيز واالهتمام بثقافة امل�صور العربي وتطوير
�إمكانياته الفنية ليقدم من��اذج مبدعة من �صور
وف �ن��ون ف��وت��وغ��راف�ي��ة م�ت�م�ي��زة  .و�أ� �ض��اف رئي�س
املكتب التنفيذي �أن احت��اد امل�صورين العرب وقع
اتفاقيات تعاون م�شرتكة مع كربيات اجلامعات
ال�ع��امل�ي��ة وم�ن�ه��ا كلية �إي� ��رام يف جامعتي جريونا
اال�سبانية وموهلي الهينغارية للفنون  ..م�شريا
�إىل �أن املحا�ضرين امل�شاركني يف تنفيذ برنامج
ال� � ��دورة م��ن ال �ك �ف��اءات ال�ت��دري���س�ي��ة امل �ه �م��ة من
�أمريكا وا�سبانيا  .ي�شارك يف ال��دورة التي ت�ستمر
 12يوما..جمموعة من امل�صورين املحرتفني
من الإم��ارات وم�صر وال�سعودية وال�سودان وعدد
م��ن ال�صحف اليومية .وتت�ضمن ال��دورة درو�سا
مكثفة عن ت�أريخ الت�صوير قبل بداياته وبعدها
والكامريا و�أنواعها و�آلياتها ومكوناتها وال�صورة
ال�صحفية و�أ�سا�سياتها م��ع كتابة تقرير م�صور
يتحدث ع��ن ق�صة فوتوغرافية حم��ددة ملو�ضوع
واح��د وجم��االت الإ� �ض��اءة الطبيعية وال�صناعية
وطريقة ا�ستخدامها �إ�ضافة �إىل ال�لان��د �سكيب
واملاكرو والتجريد والفن الفوتوغرايف اجلمايل
�آرت  .وتعني �أك��ادمي�ي��ة امل�صور العربي يف ك��ل ما
من �ش�أنه �أن يرتقي بامل�صورين العرب �إىل عامل

حم �م��دوف ق��رب��ان ق�ل��ي ،ك�م��ا �أت��وج��ه ب�ج��زي��ل ال�شكر
�إىل ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى م�ع�ه��د امل�خ�ط��وط��ات ب�أكادميية
العلوم على ما غمرونا به من ح�سن ا�ستقبال ،وكرمي
�ضيافة ،وما بذلوه من جهود �صادقة وتعاون كرمي يف
الو�صول �إىل هذا امل�ستوى العايل من التعاون الذي
�سيكون حمل تقدير لي�س هنا فح�سب ،بل من قبل كل
العاملني يف ميدان الثقافة والرتاث ،كما �سيكون دافعا
لنا من �أج��ل ب��ذل املزيد من اجلهد خلدمة ثقافاتنا
ودولنا و�شعوبنا.
وزار ال�سيد جمعة امل��اج��د متحف الرئي�س واملكتبة
الوطنية والتقى مبدير املجمع الثقايف ال��ذي ي�ضم
املكتبة الوطنية ومتحف الرئي�س وق�صر امل�ؤمترات،
ك �م��ا زار يف ال �ي��وم ال �ث��اين م��ن ج��ول �ت��ه م��دي �ن��ة ن�سا
التاريخية التي ول��د فيها الإم��ام الن�سائي �أح��د كبار
املحدثني يف ت��اري��خ الإ��س�لام واط�ل��ع على �آث��اره��ا قبل
الإ�سالم وبعده ،وقد �صنفتها اليون�سكو �أحد الأماكن

التي يجب احلفاظ عليها يف الرتاث الإن�ساين ،وا�ستمع
�إىل �شروح مطولة عن تاريخ املدينة.
ويف اليوم الأخري من زيارته اطلع على ور�شة الرتميم
التي �أن�شاها املركز يف معهد املخطوطات وعلى الأق�سام
املتعددة يف املعهد وعقد لقائي عمل مع �سعادة الأ�ستاذ
انا قربان �أ�شريوف ،مدير معهد املخطوطات ب�أكادميية
ال�ع�ل��وم ال�ترك�م��ان�ي��ة ،وال�ت�ق��ى ع��دد م��ن ال�شخ�صيات
العلمية امل�شاركة يف امل�ؤمتر.
كما التقى مطوال مع �سفري الإمارات العربية املتحدة
يف ت��رك�م��ان���س�ت��ان الأ� �س �ت��اذ ح���س��ن ع�ب��د اهلل الع�ضب،
وت �ب��اح��ث م �ع��ه يف ع ��دد م ��ن امل��و� �ض��وع��ات ال �ت��ي تهم
الإم ��ارات وتركمان�ستان ،وراف��ق ال�سيد جمعة املاجد
يف زي��ارت��ه الدكتور حممد عبد الرحمن مدير كلية
الدرا�سات الإ�سالمية والعربية ،والدكتور عز الدين
ي��ن زغيبة رئي�س ق�سم ال��درا��س��ات والن�شر وال�ش�ؤون
اخلارجية باملركز.

البحوث والتخ�ص�ص واالح�ت�راف من �أج��ل بلوغ
�أهدافهم التي ي�سعون �إليها لتطوير قابلياتهم
الإبداعية يف عامل الت�صوير ال�ضوئي ويحا�ضر يف
الدورة متخ�ص�صون عربا و�أجانب ممن ي�شهد لهم
بالكفاءة والقدرة والتميز يف ال�ش�أن الفوتوغرايف .
وتركز الأكادميية �ضمن براجمها املتخ�ص�صة على
تاريخ وثقافة الت�صوير وفيزيائية ال�ضوء و تقنية
الكامريا وملحقاتها والربامج والتقنيات احلديثة
يف تعديل ومعاجلة ال�صور والتكوين والت�صوير
العلمي وامل��اك��رو وك�ي��ف ت�صنع ��ص��ور البورتريه
وت�صوير الالند �سكيب وت�صوير الأطفال وكبار
ال �� �س��ن وت �� �ص��وي��ر اخل �ي ��ول وال �� �ص �ق��ور واجلمال
وت�صوير حياة النا�س يف مواقع خمتلفة والت�صوير
ال�صحفي بتخ�ص�صاته املختلفة ورحالت وجوالت
امل���ص��وري��ن وت���ص��وي��ر احل �ي��اة ال�بري��ة والت�صوير
الريا�ضي يف جميع تخ�ص�صاته وغريها  .وتهتم
الأك��ادمي�ي��ة يف زي��ادة ال�ق��درة البحثية والثقافية
وال�ع�ل�م�ي��ة ل�ل�م���ص��ور ال �ع��رب��ي يف جم ��ال البحوث
والدرا�سات من خالل قيام امل�صور بتقدمي بحثه
املو�سوم يف فنون ومعطيات الت�صوير ال�ضوئي �سواء
مايتعلق بتقنيات ومعلومات الكامريا ومعداتها �أو

يف جم��االت البحث يف فنون الت�صوير ويف جمال
البحوث التي تتعلق مب�شاهري العرب من الذين
قاموا باكت�شافات وتطوير انعكا�سات وانك�سارات
ال���ض��وء داخ ��ل ��ص�ن��ادي��ق ال�ك��ام�يرا �أم �ث��ال العامل
ال�ع��رب��ي ال�شهري احل���س��ن ب��ن الهيثم وم�شاهري
العلماء الأجانب ممن �ساهموا يف تطوير وتر�سيخ
مفهوم الت�صوير وتقنياته القدمية واحلديثة.
ي�أتي التوقيع مذكرة التفاهم بني احتاد امل�صورين
العرب وكلية ايرام اال�سبانية �ضمن خطة الإحتاد
يف الرتكيز على اجلانب الثقايف والفني للم�صور
العربي وتوفري كل الفر�ص املنا�سبة للمبدعني
منهم من غري حملة ال�شهادات �إ�ضافة �إىل حملة
ال�شهادات لكي يح�صلوا على م�ؤهل علمي معتمد
ي�ساعده على التوظيف والتعيني يف م�ؤ�س�سات
دول �ت��ه واجل� �ه ��ات ال��ر��س�م�ي��ة و� �ش �ب��ه ال��ر��س�م�ي��ة .
ويهدف الإحت��اد من توقيع مذكرات التفاهم مع
اجلامعات العربية والعاملية �إىل ن�شر ثقافة فن
الت�صوير الفوتوغرايف ال��ذي يعد من �أولوياته
واالهتمام يف املعار�ض ال�شخ�صية واجلماعية التي
ت�شمل دول اخلليج العربي وب�لاد ال�شام واملغرب
العربي.

يوم التا�سع من ال�شهر اجلاري ..م�شريا �إىل �أن اختيار
الت�صميم امل�ع�م��اري وجت�سيد ق�صر احل�صن كجناح
امل�شاركة يعك�س �أهمية ومكانة ه��ذا املكان التاريخي
يف الوجدان الوطني والرتاثي باعتباره م�صدر فخر
وج�سر تراثي حي بني املا�ضي واحلا�ضر.
و�أك ��د م��دي��ر مكتب ال�ف�ع��ال�ي��ات  -وال ��ذي ت��وىل �إدارة
م �ه��رج��ان ق �� �ص��ر احل �� �ص��ن  -ع �ل��ى �أن امل �� �ش��ارك��ة يف
اجلنادرية تتكامل يف �أهدافها وم�ضامينها مع اهداف
مهرجان ق�صر احل�صن �سيما و�أن مو�ضوع املهرجانني
هو تراثي وثقايف بالدرجة الأوىل.
وت�ع�ت�بر امل���ش��ارك��ة ف��ر��ص��ة ل�ت�ع��زي��ز ال��وع��ي ب�أبوظبي
كوجهة �سياحية مف�ضلة يف ال�سوق ال�سعودية وجذب
املزيد من الزوار للإمارات خا�صة مع التوقعات بزيارة
مئات الآالف ملهرجان اجلنادرية.
و�أو�ضح �سعيد الكعبي مدير الأن�شطة الرتاثية جلناح
الدولة يف املهرجان يف �إدارة ال�تراث املعنوي يف هيئة
�أبوظبي لل�سياحة والثقافة �أن اجلناح م�صنوع بالكامل

م��ن امل ��واد ال�تراث�ي��ة الطبيعية يف خ�ط��وة ت�ه��دف �إىل
جت�سيد الرتاث الإماراتي الأ�صيل وعالقته الوطيدة
بالبيئة املحلية والإلتزام با�ستدامتها واحلفاظ عليها.
وق ��ال �إن جم���س��م ق���ص��ر احل���ص��ن يحت�ضن البيئات
الإم��ارات�ي��ة امل�ت�ع��ددة اجلبلية وال�صحراوية والربية
والبحرية مبا تزخر به من مقتنيات تراثية وفنون
�شعبية ..م���ش�يرا اىل ان اجل�ن��اح ي�ست�ضيف �أن�شطة
وفعاليات تراثية متنوعة �ضمن �ساحة �أطلقنا عليها
ا��س��م الإحت� ��اد ف���ض�لا ع��ن ع��رو���ض لأف �ل�ام �إماراتية
ق�صرية و�صور فوتوغرافية متنوعة تعر�ض لبع�ض
�أهم الإجنازات التي حققتها الدولة باملجالني ال�سياحي
والثقايف .وي�سلط جناح دولة الإمارات العربية املتحدة
يف اجلنادرية ال�ضوء على جانب هام وحيوي من تاريخ
ال��دول��ة م��ع الرتكيز على البعد ال�تراث��ي م��ن خالل
ت�صميمه كنموذج لـ”ق�صر احل�صن التاريخي الذي
يحت�ضن باقي �أرك��ان اجلناح والتي تعرب بدورها عن
جوانب خمتلفة من احلياة الرتاثية الغنية للدولة.

متاحف ال�شارقة ت�ؤكد �أهمية البحث واحلوار
ل�ضمان تطور املتاحف يف الإمارات
�أك��دت �إدارة متاحف ال�شارقة �أهمية �إ��ش��راك املجتمع املحلي يف �صياغة
الذاكرة اجلماعية لأفراده وذلك �إنطالقا من الت�أثري املتبادل بني املتاحف
واملجتمع وماميكن �أن يحدثه من �أ�صداء بني اجلانبني من �ش�أنها �أن تقود
وتتوجه لت�شكيل روابط قوية تعمل على تطوير متاحف تراثية جديدة يف
منطقة اخلليج وبناء قبلة تراثية يف �ضوء ماتزخر به املنطقة من �أحداث
ومات�ضمه من مقتنيات ثمينة.
جاء ذلك خالل كلمة �ألقتها منال عطايا مدير عام �إدارة متاحف ال�شارقة
بجل�سة نقا�شية �أقيمت يف اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة بعنوان �إعادة
النظر يف ال�ت�راث الثقايف امللمو�س وغ�ير امللمو�س �ضمن فعاليات ندوة
�إعادة التفكري يف تراث �شبه اجلزيرة العربية التي نظمها مركز الدرا�سات
الإ�سالمية يف جامعة كامربدج بعنوان كامربدج يف ال�شارقة لوجهات النظر
حول الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية ح�ضرها جمهور وا�سع من الأكادمييني
وطلبة الدكتوراه وع��دد من اخل�براء واملتخ�ص�صني يف جم��ال الدرا�سات
الإ�سالمية .و�أكدت عطايا �أهمية البحث والتحقيق امل�ستمر وتبني ثقافة
احلوار املفتوح من �أجل �ضمان �إ�ستمرار تطور املتاحف يف دولة الإمارات
..م�شرية �إىل �أن املتاحف يف الإمارات التي تعي�ش على �أر�ضها جاليات من
خمتلف اجلن�سيات بحاجة �إىل �أن تويل �إهتماما للمجتمع وتبحث اف�ضل

الطرق املتاحة للتعبري عن الرتاث والثقافة احلية.
و�سلطت ال�ضوء على خمتلف العوامل التي ميكن �أن ت�شجع �أو تعيق تطور
عالقة �إيجابية وذات فائدة متبادلة بني املتاحف واجلماهري التي تقدم لها
اخلدمات ..وقدمت تقييما نقديا للطرق والأ�ساليب املختلفة التي ميكن
ا�ستخدامها لت�شجيع وتعزيز ثقافة امل�شاركة املجتمعية.
ويهدف مركز الدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة كامربدج �إىل تعزيز فهم بناء
دور الإ�سالم وامل�سلمني يف املجتمع الأو�سع مع الرتكيز على اململكة املتحدة
و�أوروبا وي�سعى من خالل �إجراء بحوث ذات م�ستوى عاملي والتعليم العامة
�إىل ن�شر املعرفة وت�سهيل �إقامة جل�سات للنقا�ش واحلوار بني الأكادمييني
و�صناع ال�سيا�سة وال�ق��رار وو�سائل الإع�ل�ام املختلفة واجلمهور وقطاع
الأع �م��ال وم��ؤ��س���س��ات �أخ ��رى مهتمة يف ال�ت�ع��رف �إىل الإ� �س�لام يف العامل
املعا�صر .و�أقيمت ندوة كامربدج يف ال�شارقة من �أجل حتقيق هذا الهدف
وامل�ضي قدما يف النهج نف�سه الذي تبناه املركز من �أجل متهيد الطريق
لبناء ح ��وارات و��ش��راك��ات ج��دي��دة وت�ع��زي��ز التفاهم امل���ش�ترك ف�ضال عن
تبادل املعرفة واملعلومات التي تتجاوز احلدود اجلغرافية لكامربدج الأمر
الذي جتلى بو�ضوح من خالل الزيارات ال�سابقة التي قام بها �إىل كل من
�سراييفو واملغرب وال�صني.

ال�شارقة ت�ست�ضيف م�ؤمتر املجل�س الدويل لكتب
اليافعني الأول ملنطقة �آ�سيا الو�سطى و�شمال �إفريقيا
ي�ست�ضيف املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني فعاليات وبرامج م�ؤمتر املجل�س الدويل لكتب اليافعني الأول ملنطقة �آ�سيا الو�سطى و�شمال افريقيا
الذي ميثل �شبكة دولية من امل�ؤ�س�سات والأفراد من �أنحاء العامل كافة يجمعهم الإلتزام بت�شجيع ثقافة القراءة وحتقيق تقارب �أكرث بني الطفل
والكتاب .وينظم املجل�س باملنا�سبة م�ؤمترا �صحفيا غدا الثالثاء تتحدث فيه �سعادة ال�شيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي الرئي�س الفخري للمجل�س
الإماراتي لكتب اليافعني ومروة العقروبي رئي�س جمل�س ادارة املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني ومن �سوي�سرا عرب الفيديو �سعادة �أحمد ر�ضا
رئي�س املجل�س الدويل لكتب اليافعني حول فكرة امل�ؤمتر الذي ينظم للمرة الأوىل على م�ستوى املنطقة و�أ�سماء املتحدثني من خمتلف �أنحاء العامل
وموا�ضيع اجلل�سات .
ويعد م�ؤمتر املجل�س الدويل لكتب اليافعني �أحد �أكرب و�أهم امل�ؤمترات الدولية التي تعنى ب�ش�ؤون �أدب وثقافة وكتاب الطفل ويتم تنظيمه وفقا
للأقاليم اجلغرافية يف العامل .يذكر �أن املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني -اجلهة املنظمة للم�ؤمتر -يعد �أحد الأق�سام الوطنية التابعة للمجل�س
الدويل لكتب اليافعني واملنت�شرة يف  77بلدا حول العامل ويعود ت�أ�سي�س املجل�س الدويل لكتب اليافعني املنظمة الأم التي تتخذ من �سوي�سرا مقرا
�إىل عام .1953
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يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/02/19:م
املودعة حتت رقم169412:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:كودان�شا ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اليابان
وعنوانه� ،21-12:أوتاوا  – 2ت�شومي ،بونكيو – كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية� :آالت �ألعاب الفيديو ،علب �آالت �ألعاب الفيديو� ،آالت
ت�سلية تعمل بالنقد �أو ال تعمل بالنقد ،بطاقات الدارات املتكاملة( ،0)ICبطاقات ممغنطه.
والواقعة يف الفئة9:
) بحروف يابانية والتينية كما بال�شكل املو�ضح.
		
و�صف العالمـة :عبارة (
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2011/05/31:م
املودعة حتت رقم157921:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:ما�سي فرجي�سون كورب
		
جن�سية ال�شركة :الواليات الأمريكية املتحدة.
وعنوانه 4205:ريفرجرين باركوى ،دولوت جيورجيا  ، 30096الواليات الأمريكية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو اجلوي �أو املائي .الفئة 12
والواقعة يف الفئة12:
و�صف العالمـة :ر�سم مثلثاث متداخلة كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2011/05/31:م
املودعة حتت رقم157919:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:ما�سي فرجي�سون كورب.
		
جن�سية ال�شركة :الواليات املتحدة الأمريكية
وعنوانه 4205:ريفرجرين باركوى ،دولوت جيورجيا  ، 30096الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو اجلوي �أو املائي .الفئة 12
والواقعة يف الفئة12:
و�صف العالمـة :عبارة ( )MASSEY FERGUSONبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
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يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

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

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

		
		
بتـاريـــــخ2012/02/19:م
املودعة حتت رقم169417:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:شركة متوين ال�شرق للتجارة املحدودة
		
جن�سية ال�شركة :اململكة العربية ال�سعودية
وعنوانه�:ص.ب  11035جدة  ،21453اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :الورق والورق املقوى وال�سلع امل�صنوعة من هذه املواد
وغري امل�شمولة يف فئات �أخ��رى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ ال�صور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد
الل�صق امل�ستعملة للقرطا�سية �أو للأغرا�ض املنزلية؛ مواد ال�ستخدام الفنانني؛ فر�ش الدهان �أو الر�سم؛ الآالت
الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث)؛ مواد التدري�س والتعليم (عدا الأجهزة)؛ املواد البال�ستيكية امل�ستخدمة
للتغليف (غري امل�شمولة يف فئات �أخرى)؛ ورق لعب؛ حروف الطباعة يف الآالت الطابعة؛ كلي�شيهات الطباعة
وكافة الأ�صناف املدرجة حتت هذه الفئة.
والواقعة يف الفئة16:
و�صف العالمـة :كلمة " اورينك�س " و "  "Orinexبحروف عربية و التينية ب�شكل مميز كما بال�شكل املو�ضح
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
		
بتـاريـــــخ2012/02/19:م
املودعة حتت رقم169416:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:شركة متوين ال�شرق للتجارة املحدودة
		
جن�سية ال�شركة :اململكة العربية ال�سعودية
وعنوانه�:ص.ب  11035جدة  ،21453اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :معادن غري نفي�سة وكل خليط منها ،مواد بناء معدنية،
مباين متنقلة معدنية ،مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن
غري نفي�سة ،م�صنوعات ح��دادة ،خ��ردوات معدنية �صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ النقود
والوثائق والأ�شياء الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات �أخ��رى ،خامات
معادن،م�سامري عادية ،ما يتعلق ب�صناعة الأقفال وكافة الأ�صناف املدرجة حتت هذه الفئة ()6
والواقعة يف الفئة6:
و�صف العالمـة:كلمة " اورينك�س " و "  "Orinexبحروف عربية و التينية ب�شكل مميز كما بال�شكل املو�ضح
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/02/19:م
املودعة حتت رقم169415:
تاريخ الأ�سبقية 		:
ب�إ�ســم:ازيند ت�شيميت�ش ريونيت اجنيليني فران�سي�سكو (ايه�.سي�.آر.ايه .اف ).ا�س.بي.ايه
		
جن�سية ال�شركة :ايطاليا
وعنوانه:فيال اميليا 00181-70 ،روما ،ايطاليا
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات
�صحية لغايات طبية� ،أغذية ومواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي �أو البيطري� ،أغذية للر�ضع والأطفال،
مكمالت حمية للب�شر واحليوانات ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات،
م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب .
والواقعة يف الفئة5:
و�صف العالمـة :كلمة ( )VEROLAXبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
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املودعة حتت رقم151501:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:ريالي انرتنا�شونال كو ،.ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :كوريا ال�شعبية
وعنوانه:الطابق الثاين ،ماور بيلدنغ ،8-203 ،دونغيو – دونغ ،مابو -جو� ،سيئول  ،819-121كوريا ال�شعبية
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخل��دم��ات  /املنتجات التالية :ال�بن وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا
وال�ساغو وال�بن اال�صطناعي ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات
واحللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح واخلردل ،اخلل ،ال�صل�صات
(التوابل) ،البهارات ،الثلج� ،آي�سكرمي ،اللنب املجمد ،حلوى البودجن .الفئة 30
والواقعة يف الفئة30 :
و�صف العالمـة :عبارة (رد ماجنو) بحروف عربية ب�شكل خا�ص كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/02/19:م

املودعة حتت رقم169413:
تاريخ الأ�سبقية 		:
ب�إ�ســم:ازيند ت�شيميت�ش ريونيت اجنيليني فران�سي�سكو (ايه�.سي�.آر.ايه .اف ).ا�س.بي.ايه
		
جن�سية ال�شركة :ايطاليا
وعنوانه:فيال اميليا 00181-70 ،روما ،ايطاليا
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات
�صحية لغايات طبية� ،أغذية ومواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي �أو البيطري� ،أغذية للر�ضع والأطفال،
مكمالت حمية للب�شر واحليوانات ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،مطهرات،
م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب .
والواقعة يف الفئة5:
و�صف العالمـة :كلمة ( )MOMENTبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

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

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

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/02/23:م
املودعة حتت رقم169720:
		
تاريخ الأ�سبقية 2012/02/13 :م
		
ب�إ�ســم:كارل�سون هوتيلز وورلدوايد �أي بي
		
جن�سية ال�شركة :ال�سويد
وعنوانه:بوا�سطة � /أدفوكاتفريمان فينج كيه بي� ،ص.ب� ،111 87 ، 1703ستوكهومل ،ال�سويد.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات غري الكحولية،
خدمات الإيواء امل�ؤقت وخدمات حجز الغرف.
والواقعة يف الفئة43:
و�صف العالمـة :عبارة ( )ROYAL CIRCLEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
		
بتـاريـــــخ2012/02/22:م
املودعة حتت رقم169634:
		
تاريخ الأ�سبقية 2011/09/06 :م
		
ب�إ�ســم:كوالكوم �إنكوربوريتد.
		
جن�سية ال�شركة :الواليات املتحدة االمريكية
وعنوانه 5775:مورهاو�س درايف� ،سان دييغو ،كاليفورنيا  ،1714-92121الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :دارات متكاملة ،عتاد وبرامج كمبيوتر ملعاجلة الإ�شارات
يف �أجهزة االت�صال الال�سلكي� ،أجهزة الكرتونية للم�ستهلكني ،و�سائط تخزين حممولة� ،أجهزة �ألعاب حممولة،
�أجهزة حا�سبة حتمل باجليب ،و�أجهزة هواتف ذكية .الفئة .9
والواقعة يف الفئة9:
و�صف العالمـة :ر�سم ل�شعار �سنابدراجون دائري يحوي يف اجلهة الي�سرى ر�سم باللون الأ�سود على �شكل حرف
�إ�س الالتيني كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/02/22:م
املودعة حتت رقم169633:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:كوالكوم �إنكوربوريتد.
		
جن�سية ال�شركة :الواليات املتحدة االمريكية
وعنوانه 5775:مورهاو�س درايف� ،سان دييغو ،كاليفورنيا  ،1714-92121الواليات املتحدة االمريكية
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخل��دم��ات  /املنتجات التالية� :أج�ه��زة ات�صاالت ال�سلكية ،وخا�صة �أج�ه��زة مودم،
هواتف خلوية ،هواتف ذات دائرة ال�سلكية مغلقة وهواتف خدمات االت�صال ال�شخ�صية و�أجزاء مكوِّنة وكتيِّبات
تعليمات تـُباع كمجموعة متكاملة معها؛ جتميعات دوائر �إر�سال وا�ستقبال ال�سلكية الرتدد ومتو�سطة الرتدد،
وجتميعات دوائر معاجلة الإ�شارة القيا�سية والرقمية لأجهزة االت�صال الال�سلكية؛ برامج كمبيوتر ملعاجلة
الإ�شارة يف �أجهزة املودم والهواتف ذات الدائرة الال�سلكية املغلقة والهواتف اخللوية وهواتف خدمات االت�صال
ال�شخ�صية و�أجهزة امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية؛ �أجهزة معاجلة الإ�شارة؛ دوائر متكاملة وعتاد وبرجميات
كمبيوتر ملعاجلة الإ�شارات يف �أجهزة االت�صال الال�سلكي ،الأجهزة الإلكرتونية اال�ستهالكية� ،أجهزة الو�سائط
املحمولة� ،أجهزة الأل�ع��اب املحمولة ،الأج�ه��زة احلا�سبة اجليبية ،والهواتف الذكية؛ دوائ��ر متكاملة وعتاد
كمبيوتر للهواتف اخللوية ،هواتف ال�سلكية ،و�أجهزة كمبيوتر حممولة؛ برجميات كمبيوتر ملعاجلة الإ�شارة
يف الهواتف اخللوية والهواتف الال�سلكية و�أج�ه��زة الكمبيوتر املحمولة؛ عتاد كمبيوتر للهواتف اخللوية
والهواتف الال�سلكية؛ �أجهزة مودم وم ّكبرِ ات �صوت؛ �أدوات ل�ضغط وتخفيف �ضغط الإ�شارات� ،أجهزة ت�شفري
وفك ت�شفري ال�صوت ،وخا�صة امل�شفـِّرات ال�صوتية ،وبرجميات �ضغط وتخفيف �ضغط الإ�شارة وكتيِّبات تقنية
تباع كمجموعة متكاملة معها بالفئة  - .9والواقعة يف الفئة9:
و�صف العالمـة :عبارة ( )SNAPDRAGONبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
املودعة حتت رقم169418:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:شركة متوين ال�شرق للتجارة املحدودة
		
جن�سية ال�شركة :اململكة العربية ال�سعودية
وعنوانه�:ص.ب  11035جدة  ،21453اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية� :أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ؛
�أم�شاط و�إ�سفنجُ ،ف َر�ش (ع��دا ُف َر�ش التلوين �أو ال��ده��ان)؛ م��واد �صنع ال ُف َر�ش؛ �أدوات تنظيف؛ �سلك �صلب
للجلي؛ زجاج غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين)؛ �أواين زجاجية و�أواين خزف
�صيني و�أواين خزفية غري واردة يف الفئات الأخرى وكافة الأ�صناف املدرجة حتت هذه الفئة.
والواقعة يف الفئة21:
و�صف العالمـة:كلمة "اورينك�س" و" "Orinexبحروف عربية و التينية ب�شكل مميز كما بال�شكل املو�ضح
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/03/08:م
املودعة حتت رقم170357:
		
تاريخ الأ�سبقية 2011/09/08 :م
ب�إ�ســم:بريكلي انتيليكت�شوال بروبرتي �سريف�سيز ليمتد		.
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة 		
وعنوانه 15:هيل �سرتيت ،لندن دبليو  1جيه  5كيو تي ،اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري وذلك
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل) حيث ميكن
احل�صول على هذه ال�سلع مبا�شر ًة من خالل �أحد مواقع االنرتنت �أو من خالل �أي من القنوات التلفزيونية
�أومن خالل الهاتف �أو الهاتف النقال �أو �أدوات االت�صاالت �أو من خالل الت�سويق املبا�شر وذلك فيما يتعلق
باملالب�س و�أغطية الر�أ�س ولبا�س القدم واملجوهرات وال�ساعات ول��وازم االزي��اء واملن�سوجات وم�ستح�ضرات
التجميل (كوزميتيك) وم�ستح�ضرات للزينة غري طبية ورداء العني ،خدمات توفري املعلومات والن�صائح
فيما يتعلق بتجميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري وذل��ك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها
عند احلاجة (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل) ،خدمات �إ�ست�شارات �إدارة الأعمال ،خدمات توفري الن�صائح
وامل�ساعدة يف اختيار ال�سلع ،خدمات الدعاية والإعالن للآخرين.
والواقعة يف الفئة35:
و�صف العالمـة :عبارة ( )MISS PORTERبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
		
بتـاريـــــخ2012/03/04:م
املودعة حتت رقم170101:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:فلو�سي للرتويج االلكرتوين �ش�.ش.و.
		
جن�سية ال�شركة :البحرين
وعنوانه:حمل رقم  ،11مبنى  ،64طريق  ،1101جممع  ،711توبلي ،البحرين.
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :خدمات الدعاية واالع�لان وخدمات �إدارة وتوجيه
الأعمال وخدمات تفعيل الن�شاط املكتبي .الفئة 35
والواقعة يف الفئة35:
و�صف العالمـة :كلمة (فلو�سي) بحروف عربية والتينية ب�شكل خا�ص باللون الأ�سود ونقطة الفاء على �شكل
م�ضلع باللون الربتقايل الفاحت وحتتها كلمة (قارن .وفر) بحروف عربية والتينية باللون الربتقايل الفاحت
بينهما ر�سم م�ضلع ،ب�صورة �سلبية وموجبة كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

املودعة حتت رقم170403:
		
تاريخ الأ�سبقية :
		
ب�إ�ســم:ال�سيدة ماري �إيلني بالنتيي زوجة جريارد
		
جن�سية ال�شركة :فرن�سا
وعنوانه�:سنرت نيبتون ،رو دي ماري�شي  33260التي�ست دو بي�ش ،فرن�سا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي
املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط ،عطور ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل (كوزمتيك) ،غ�سول (لو�شن)
لل�شعر� ،شامبو ،غ�سول وجل لل�شعر وفروة الر�أ�س ،منظفات �أ�سنان ،زيت اللوز ،حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات
جتميل لأغرا�ض التنحيف ،م�ستح�ضرات ت�سمري الب�شرة ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات جتميل ،منتجات
عطرية ،م�ستح�ضرات العناية باجلمال والب�شرة لأغرا�ض التجميل ،غ�سول (لو�شن) جتميل وكرميات للج�سم ،حليب وجل
للوجه واجل�سم� ،أقنعة جتميل ،كرميات تفتيح الب�شرة ،منكهات م�شروبات (زيوت عطرية) ،م�ستح�ضرات جتميل للإ�ستحمام،
�أمالح وغ�سول (لو�شن) للحمام لي�ست لأغرا�ض طبية ،زيوت وجل للإ�ستحمام ،ر�سوم زينة لل�شف لأغرا�ض التجميل� ،أطقم
جتميل ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج� ،صابون تواليت� ،صابون مطهر ومزيل للروائح الكريهة للإ�ستخدام ال�شخ�صي ،مزيالت
الروائح الكريهة للإ�ستخدام ال�شخ�صي ،ماء بنات اخلزامى ،ماء معطر ،ماء تواليت ،ماء كولونيا ،بخور ،خال�صات زهور،
عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،مواد دهنية لأغرا�ض التجميل ،مناديل م�شربة بغ�سول (لو�شن) جتميلية ،طالء ال�شفاه ،ملمع
�شفاه ،خمطط �شفاه ،كرمي �أ�سا�س ،م�سكرة ،م�ساحيق �سائبة وم�ضغوطة للمكياج (م�ستح�ضرات جتميل) ،مكياج للعيون ،ظالل
للعيون� ،أقنعة جتميل� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،غزل قطني لأغرا�ض التجميل ،بي�ضات معطرة،
مراهم لأغرا�ض التجميل ،م�سحوق التالك للزينة ،م�ستح�ضرات �إزالة طالء الأظافر .فئة .3
والواقعة يف الفئة3:
و�صف العالمـة :عبارة ( )YELENبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/02/26:م
املودعة حتت رقم169799:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جريهارد �شفارز
		
جن�سية ال�شركة :النم�سا
وعنوانه�:أملب�شلفيغ � 7إيه� 6380 ،شتار�سه جوهان �إن تريول ،النم�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :مراجل ماء �ساخن ،مراجل (غاليات)� ،أجهزة ت�سخني،
جتهيزات تدفئة ،مداخن ملراجل الت�سخني� ،أنابيب املراجل ،لوازم حتكم و�أمان لأجهزة املاء ،لوازم منظمات
لأجهزة املاء و�أدوات الغاز مبا يف ذلك �أنابيب املاء �أو �أنابيب الغاز ،جممعات �شم�سية (للت�سخني)� ،أفران �شم�سية،
مركمات بخار ،خزانات �ضغط للماء ،مركمات حرارية ،مبادالت حرارية� ،سخانات ماء (�أجهزة)� ،سخانات ماء،
جتهيزات تدفئة ،جتهيزات تربيد للماء ،من�ش�آت تدفئة ،جتهيزات تكييف الهواء� ،أجهزة تكييف الهواء.
والواقعة يف الفئة11:
و�صف العالمـة :عبارة ( )TISUNبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/02/19:م

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
		
بتـاريـــــخ2012/02/23:م
املودعة حتت رقم169721:
تاريخ الأ�سبقية 		:
ب�إ�ســم:في�صل خالد ،حارث خالد ،يحي عبد اهلل ،خالد عبد اهلل ،نا�صر عبد اهلل ،طارق عبد اهلل و�أر�شد عبد اهلل
وجميعهم �شركاء باك�ستانيون اجلن�سية ويتاجرون ب�إ�سم ذي بوتيتو فاكتوري انرتنا�شيونال.
		
جن�سية ال�شركة :باك�ستان
وعنوانه�-8:سي ،خايابان-اي�-شام�شري ،فيز -ﭬي ،دي ات�ش ايه ،كرات�شي ،باك�ستان.
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخل��دم��ات  /املنتجات التالية :خدمات املطاعم واحل��ان��ات مبا يف ذل��ك الأك�شاك
وخدمات حت�ضري الطعام وال�شراب ،خدمات الإعا�شة ،خدمات الوجبات اخلارجية ،خدمات تقدمي الوجبات
اجلاهزة ،خدمات حت�ضري املواد الغذائية ،وامل�شروبات ووجبات الطعام لال�ستهالك داخل املباين وخارجها.
والواقعة يف الفئة43:
و�صف العالمـة :كلمة ( )optpبحروف التينية باللون الربتقايل ب�شكل خا�ص حتتها ر�سم دائ��رة بها
�شريط مكتوب فيه ( )ONE POTATOمن االعلى ومن اال�سفل مكتوب ()TWO POTATO
ويف داخلها ر�سم حبتي بطاط�س على خلفية على بطاقة مربعات باللون الأحمر والعالمة بااللوان االحمر
واال�صفر والبني والربتقايل كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/03/11:م

		
بتـاريـــــخ2012/03/11:م
املودعة حتت رقم170402:
تاريخ الأ�سبقية 		:
ب�إ�ســم:فابور� ،إنك		.
		
جن�سية ال�شركة :الواليات املتحدة الأمريكية.
وعنوانه 31344:فيا كوليناز� ،سويت  ،104وي�ستاليك فيالج كاليفورنيا  ،91362الواليات املتحدة االمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية� :أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ،
�أم�شاط و�أ�سفنج ،فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف� ،سلك جلي،
زج��اج غري م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف
�صيني و�أواين خزفية غري واردة يف فئات �أخرى.
والواقعة يف الفئة21:
و�صف العالمـة :عبارة ( )THE ANTI-BOTTLEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/03/11:م
املودعة حتت رقم170400:
تاريخ الأ�سبقية 		:
ب�إ�ســم:فابور� ،إنك		.
		
جن�سية ال�شركة :الواليات املتحدة الأمريكية.
وعنوانه 31344:فيا كوليناز� ،سويت  ،104وي�ستاليك فيالج كاليفورنيا  ،91362الواليات املتحدة االمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية� :أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ،
�أم�شاط و�أ�سفنج ،فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف� ،سلك جلي،
زج��اج غري م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف
�صيني و�أواين خزفية غري واردة يف فئات �أخرى.
والواقعة يف الفئة21:
و�صف العالمـة :كلمة ( )VAPURبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/03/11:م

املودعة حتت رقم170395:
		
تاريخ الأ�سبقية 2012/03/07 :م
ب�إ�ســم:هاري وين�ستون �إنك.
		
جن�سية ال�شركة� :شركة �أمريكية م�ؤ�س�سة وفق قوانني والية نيويورك
وعنوانه 718:فيفث �أفنيو ،نيويورك ،نيويورك  ،10019الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :املجوهرات وال�ساعات .فئة .14
والواقعة يف الفئة14:
و�صف العالمـة :عبارة ( )Harry Winston Hope Collectionبحروف التينية كما بال�شكل
املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
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الإمارات دبي الوطني للأوراق املالية تطرح برنامج ثراء لوالء امل�ستثمرين
•• دبي – حممود علياء:

�أعلنت الإم ��ارات دب��ي الوطني ل�ل��أوراق امل��ال�ي��ة ،ذراع
الو�ساطة لبنك الإم��ارات دبي الوطني يوم �أم�س عن
طرح برنامج ثراء  ،برنامج الوالء الفريد من نوعه،
الذي يوفر للم�ستثمرين مكاف�آت عند تنفيذ عمليات
التداول.
ويقدم برنامج ثراء  ،وهو الأول من نوعه يف الدولة
للم�ستثمرين ف��ر���ص الإل �ت �ح��اق ب�خ�م����س ف �ئ��ات من
ال�ع���ض��وي��ة ت���ض��م ال�ب�رون ��زي ��ة ،ال�ف���ض�ي��ة ،الذهبية،
البالتينية و�إيكزيكتيف .ولقد مت �إحل��اق م�ستثمري
الإمارات دبي الوطني للأوراق املالية تلقائياً يف �إحدى
��ش��رائ��ح ال�ع���ض��وي��ة اخل�م����س ل�برن��ام��ج ث ��راء  ،وذلك
مب��وج��ب ح�ج��م ال �ت��دوالت امل�ن�ف��ذة م��ن قبلهم خالل

26
االمارات ت�شارك يف اجتماعات جلنة التعريفة
اجلمركية العربية املوحدة بالقاهرة
•• القاهرة-وام:

ت�شارك دولة االمارات العربية املتحدة يف اعمال اجتماعات جلنة التعريفة
اجلمركية العربية املوحدة التي بد�أت �أم�س مبقر االمانة العامة جلامعة
الدول العربية برئا�سة امل�ست�شار عبد العزيز املغرية خبري ب�إدارة اجلمارك
باململكة العربية ال�سعودية وم�شاركة ممثلي االجهزة اجلمركية ووزارات
االقت�صاد بالدول العربية.
م�ث��ل دول ��ة االم � ��ارات ب��االج�ت�م��اع ط ��ارق ع�ب��د اهلل ب��ورح�ي�م��ه رئ�ي����س ق�سم
اخلدمات اجلمركية بالهيئة االحتادية للجمارك.
و�أكد املغرية �أهمية هذا االجتماع حيث �أنه �سيناق�ش مدي يومني العديد
من املو�ضوعات الهامة التي ي�أتي يف مقدمتها ا�ستكمال املوا�ضيع املعلقة من
االجتماع ال�سابق ف�ضال عن املالحظات اخلا�صة ببع�ض اال�صناف وال�سلع
مثل ل�بن االط �ف��ال واي���ض��ا ا�ستكمال مناق�شة الف�صل  87وه��و اخلا�ص
بال�سيارات واملركبات.
وق��ال املغرية يف ت�صريح علي هام�ش االجتماع  -ان اللجنة او�شكت على
االن�ت�ه��اء م��ن التعريفية اجلمركية العربية امل��وح��دة ..م���ش��ددا على انها
تعد من الركائز اال�سا�سية الطالق االحتاد اجلمركي العربي املوحد عام
 2015وذل��ك بناء علي ما قررته القمة العربية التنموية االقت�صادية
واالجتماعية التي عقدت بالكويت يناير .2009

عام  .2012وقال ال�سيد عبد اهلل احلو�سني ،مدير
ع��ام الإم� ��ارات دب��ي الوطني ل�ل��أوراق امل��ال�ي��ة :ي�سرنا
�أن نعلن ع��ن ط��رح ث��راء  ،ب��رن��ام��ج ال ��والء الأول من
نوعه ال��ذي يقدم للم�ستثمرين حوافز على عمليات
ال �ت ��داول وي�ك��اف�ئ�ه��م الل�ت��زام�ه��م ووالئ �ه��م لل�شركة،
وق��د �صمم ه��ذا ال�برن��ام��ج خ�صي�صاً ل�ل��وف��اء بالتزام
الإم��ارات دبي الوطني ل�ل�أوراق املالية ببذل كل جهد
جلعل كل عملية ت��داول يقوم بها امل�ستثمر ذات قيمة
م�ضافة .ويعترب برنامج ثراء امتداداً لقائمة طويلة
من احللول املبتكرة واخلدمات الفريدة التي تقدمها
الإم� ��ارات دب��ي ال��وط�ن��ي ل �ل��أوراق امل��ال�ي��ة مل�ستثمريها
الكرام ،ويعترب الأول من بني منتجات كثرية مميزة
قمنا بالتخطيط لطرحها هذا العام .
ولكل عملية ت��داول يتم تنفيذها م��ع الإم ��ارات دبي

ال��وط �ن��ي ل �ل� ��أوراق امل��ال �ي��ة يف �أي � �س��وق م��ن �أ�سواق
التداول ،يح�صل امل�ستثمر على ن�سبة مئوية من نقاط
ثراء بنا ًء على فئة ع�ضويته .وميكن للعميل الإطالع
ع�ل��ى ر��ص�ي��د ن�ق��اط ث ��راء م��ن خ�ل�ال خ��دم��ة التداول
الإلكرتوين �أو من خالل ك�شوفات احل�سابات.
ويعد برنامج ثراء �أحدث جهود الإمارات دبي الوطني
للأوراق املالية خلدمة عمالئها من خالل تزويدهم
ب �ف��ر���ص ت � ��داول ح���ص��ري��ة وخ ��دم ��ات م�ب�ت�ك��رة .حيث
حر�صت ال�شركة على تقدمي العديد م��ن اخلدمات
اجل��دي��دة واملميزة كخدمة ال�ت��داول ع�بر ال �آي فون
 ،ومن�صات ال�ت��داول الإل�ك�تروين املختلفة ،و�إمكانية
التداول ب�أكرث من عملة وغريها الكثري ،وقد �صممت
ج�م�ي��ع ه ��ذه اخل��دم��ات لتتنا�سب ب��أف���ض��ل ��ش�ك��ل مع
املتطلبات املختلفة للعمالء.

اقت�صادية �أبوظبي تطبق نظامي املناق�صات والت�سجيل للموردين واملقاولني �إلكرتونيا
•• �أبوظبي-وام:

�أجن��زت دائ��رة التنمية االقت�صادية � -أبوظبي بالتعاون مع دائ��رة املالية
م�شروع ت�شغيل نظامي املناق�صات الإلكرتونية والت�سجيل الإلكرتوين
للموردين واملقاولني اللذين يتيحان للموردين واملقاولني داخ��ل الدولة
وخارجها ت�سجيل وتقدمي عرو�ضهم اخلا�صة ملناق�صات الدائرة �إلكرتونيا.
وتبد�أ دائ��رة التنمية االقت�صادية طرح جميع مناق�صاتها �إلكرتونيا من
خالل بوابتها الإلكرتونية املتطورة مما �سيمكنها من �إجراء كل مراحل دورة
امل�شرتيات �إلكرتونيا ابتداء من عملية طلب املواد وانتهاء بت�سديد قيمتها
م��رورا بعمليات ال�ط��رح وت�سلم العرو�ض وتقييمها و�إج ��راءات الرت�سية
والتعاقد .و�أك��د �سعادة غ��امن حممد الفندي امل��زروع��ي املدير التنفيذي
لقطاع اخلدمات امل�ساندة يف ال��دائ��رة �أن نظامي املناق�صات الإلكرتونية
وت�سجيل املوردين واملقاولني الإلكرتوين �سيعفي املوردين واملقاولني من
دفع ر�سوم اال�شرتاك يف املناق�صات التقليدية .وقال �إن النظامني ي�شكالن
نقطة حت��ول ك�برى يف جم��االت عمل ال��دائ��رة حيث �سيحقق تطبيقهما
جمموعة من الأه��داف من �أهمها التحول الإل�ك�تروين واعتماد �أنظمة
احلكومة الإلكرتونية بالتعاون مع مركز �أبوظبي للأنظمة االلكرتونية
وامل�ع�ل��وم��ات وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف �أن�شطة امل�شرتيات حلكومة
�أبوظبي ودعم بيئة الأعمال من خالل اعتماد �أنظمة ال ورقية .و�أ�ضاف �أن
الدائرة ت�سعى من خالل تنفيذ وتطبيق نظام املناق�صات الإلكرتونية �إىل

مواكبة التحول الإلكرتوين الذي ين�سجم مع ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية
 2030حيث �أن هذين النظامني متاحان ال�ستخدامهما من الآن .و�أو�ضح
�سعادة غامن الفندي املزروعي �أن هذه الأنظمة هي ثمرة جهود التعاون بني
دائرتي التنمية االقت�صادية واملالية يف �أبوظبي من حيث ت�سجيل املوردين
واملقاولني على املوقع االلكرتوين و�إبالغهم عن �أية مناق�صات تطرحها
ال��دائ��رة ك��ل ح�سب جم��ال عمله ون��وع اخل��دم��ة التي يقدمها و��ص��وال �إىل
ا�ستقبال الدائرة عرو�ض الأ�سعار واملالحظات من املوردين عرب النظام.
و�أ�ضاف �أن النظامني �سيمنحان املوردين اجلدد فر�صة الت�سجيل يف �سجل
م��وردي دائ��رة التنمية االقت�صادية الأم��ر ال��ذي �سيمكنهم من اال�شرتاك
يف املناق�صات التي تطرحها الدائرة واال�ستعالم عن فواتريهم ومتابعتها
وم��راج�ع��ة �أوام ��ر ال���ش��راء ال���ص��ادرة �إل�ي�ه��م �إ��ض��اف��ة �إىل ت��زوي��ده��م بنتائج
ا�شرتاكهم يف �أية مناق�صات تطرحها الدائرة .ودعا �سعادته املوردين الذين
�سبق التعامل معهم �إىل �إر�سال ر�سالة �إلكرتونية ال�ستكمال ت�سجيلهم يف
هذا النظام من خالل الدخول �إىل املوقع الإلكرتوين للدائرة  .من جهته
�أو��ض��ح عبد العزيز احل��ارث��ي م��دي��ر �إدارة تقنية املعلومات يف ال��دائ��رة..
�أن نظام الت�سجيل الإل �ك�تروين للموردين وامل�ق��اول�ين ون�ظ��ام املناق�صات
الإلكرتونية بنيا وفق �أرقى املعايري التقنية �أوراكل �آر  . 12ونوه مب�ستوى
ال�ت�ع��اون ب�ين دائ��رت��ي التنمية االقت�صادية وامل��ال�ي��ة لإجن��از ه��ذا امل�شروع
والذي نتج عنه تطبيق �شركة �أوراكل العاملية نظاما متكامال يرتقي بنوع
اخلدمة املقدمة للم�ستخدمني ومينح فر�صة تطوير املزيد من الأنظمة

الإلكرتونية البديلة للو�سائل التقليدية بهدف تنفيذ الأعمال مبا يتما�شى
مع �إ�سرتاتيجية مركز �أبوظبي للأنظمة االلكرتونية واملعلومات .من
جانبه قال �إبراهيم يو�سف بوعتابة الزعابي مدير �إدارة ال�ش�ؤون املالية �إن
تلك الأنظمة �ست�سهل الإجراءات وتفتح قنوات توا�صل جديدة مع املوردين
ب��دال عن الو�سائل التقليدية  ..م��ؤك��دا �أن تفعيل الأنظمة الإلكرتونية
احلديثة ي�سهم يف تو�سيع قاعدة املوردين يف الدائرة ويفتح جمال التناف�س
بني املوردين يف اال�شرتاك يف املناق�صات التي تطرحها مما يعك�س مردودا
�إيجابيا للدائرة .وفيما يتعلق بتدريب امل��وردي��ن واملقاولني على طريقة
ا�ستخدام نظامي الت�سجيل الإل�ك�تروين ونظام املناق�صة الإلكرتونية ..
�أو�ضح الزعابي �أنه �سيتم توفري برامج تدريب عملية لهم و�ستكون ب�صفة
م�ستمرة ويف مواعيد و�أوقات مالئمة للعاملني يف القطاع اخلا�ص .و�أ�شار
�إىل �أن نظامي املناق�صات الإلكرتونية والت�سجيل الإل�ك�تروين يف �سجل
املوردين واملقاولني ي�سهما يف زيادة قوة املناف�سة بني املوردين الأمر الذي
يتيح للدائرة وللجهات احلكومية الأخرى فر�صة حتقيق انفتاح �أكرب على
املوردين الدوليني للمناق�صات احلكومية يف �أبوظبي وبالتايل احل�صول
على �أف�ضل النتائج .من ناحيته قال حممد خلرمي الزعابي رئي�س ق�سم
امل�شرتيات والعقود يف �إدارة املالية يف الدائرة �إن هناك � 126شركة �سجلت
لدى �سجل املوردين يف الدائرة خالل العام املا�ضي  2012ح�سب النظام
القدمي وال��ذي يتطلب العديد من الإج ��راءات اال�ستباقية للدخول �إىل
املناق�صات التي تطرحها الدائرة.

وزارة املالية ت�ست�ضيف وفدا من نظريتها ال�سعودية لتبادل اخلربات والتجارب الوطني للإح�صاء  :انخفا�ض م�ؤ�شر الرقم
القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك ل�شهر فرباير

•• �أبوظبي-وام:

ا�ست�ضافت وزارة املالية يف مقرها ب�أبوظبي �أم�س وف��دا من وزارة املالية
باململكة العربية ال�سعودية برئا�سة �سعادة الدكتور �سليمان الرتكي وكيل
ال ��وزارة لل�ش�ؤون املالية ال��دول�ي��ة بهدف تفعيل ال�ت�ع��اون امل�شرتك وتبادل
اخل �ب�رات م��ع خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات امل��ال�ي��ة ب ��دول جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخلليجي
والإط�ل�اع على جت��ارب ال ��وزارة يف �إدارة امل ��وارد املالية مب��ا يحقق التنمية
امل�ستدامة واملتوازنة.
وا�ستقبل �سعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية الوفد الزائر وذلك
بح�ضور كل من �سعادة �سعيد را�شد اليتيم الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون املوارد
وامليزانية و�سعادة م�صبح ال�سويدي الوكيل امل�ساعد لقطاع اخلدمات امل�ساندة
�إىل جانب م�شاركة عدد من مدراء الإدارات يف الوزارة.
واطلع الوفد الزائر  -الذي ت�ست�ضيفه وزارة املالية ملدة �أربعة �أيام  -خالل
اليوم الأول على عر�ض تو�ضيحي تناول مراحل تنفيذ امليزانية ال�صفرية
و�أمتتتها يف حني ت�شمل �أجندة الزيارة تقدمي �شرح �شامل حول كيفية �إعداد
اخلطة الإ�سرتاتيجية والت�شغيلية للوزارة يف نظام �إجناز للمتابعة والتخطيط
ونظام بوابة الإمارات لتقارير �إح�صاءات مالية احلكومة �إىل جانب مناق�شة
فوائد و�إيجابيات تطبيق كل من نظام تنب�ؤات �إيرادات احلكومة االحتادية
ونظام حت�صيل �إي��رادات احلكومة نظام الدرهم الإلكرتوين اجليل الثاين
والنظام املايل للحكومة االحتادية.
وق��ال اخل��وري انه متا�شيا مع توجيهات القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات
توا�صل وزارة املالية تنظيم �سل�سلة من االجتماعات واللقاءات مع خمتلف �أجل تبادل اخل�برات واملعارف حول �أف�ضل املمار�سات املالية التي تعتمدها بني الدول الأع�ضاء وتلبية تطلعات �أبناء دول املجل�س جلهة حتقيق الريادة
اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك من دول املجل�س  ..الأمر الذي يتيح بدوره الفر�صة لرت�سيخ مفاهيم ال�شراكة يف القطاع املايل على م�ستوى املنطقة ككل .

وفد غرفة �أبوظبي يبحث تعزيز تواجد ال�شركات الإماراتية يف �أ�سواق �سريالنكا
•• �أبوظبي-وام:

عقد وف��د �أب��وظ�ب��ي الإق�ت���ص��ادي برئا�سة خلفان �سعيد
الكعبي النائب الأول لرئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة
و�صناعة �أبوظبي �سل�سلة اجتماعات مع كبار امل�س�ؤولني
يف امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية الر�سمية واخلا�صة يف �سريالنكا
رك��زت على فتح �أ� �س��واق ج��دي��دة لل�شركات الإماراتية
و�إت��اح��ة الفر�صة لهذه ال�شركات لتو�سيع نطاق عملها
وزي��ادة ا�ستثماراتها وت�سويق خدماتها ومنتجاتها يف
�أ�سواق �سريالنكا.
وعقد الوفد اجتماعا مو�سعا �أم�س مع معايل با�سيل
راج��ا باك�سي وزي��ر التنمية االق�ت���ص��ادي��ة يف احلكومة
ال�سريالنكية وامل�س�ؤول عن تطوير امل�شروعات الكربى
بح�ضور �سعادة عبداحلميد عبدالفتاح كاظم املال �سفري
ال��دول��ة ل��دى �سريالنكا و�أع���ض��اء ال��وف��د امل��راف��ق حيث
ا�ستمع رئي�س و�أع�ضاء الوفد �إىل عر�ض وايف عن خطط
احلكومة ال�سريالنكية وم�شروعاتها لتحقيق التنمية
االقت�صادية وال�ت��ي تغطي القطاعات وامل �ج��االت كافة
وخا�صة البنية التحتية واملن�ش�آت ال�سياحية وخدمات
النقل.
و�أك��د الوزير ال�سريالنكي �أن فر�ص الإ�ستثمار املتاحة
لل�شركات الإماراتية يف بالده كبرية ومتنوعة  ..داعيا
ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة ورج ��ال الأع �م��ال وامل�ستثمرين
لال�ستفادة من هذه الفر�ص والت�سهيالت والإعفاءات
ال �� �ض��ري �ب �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا احل �ك��وم��ة ال�سريالنكية
للم�ستثمرين الأجانب والتي ت�صل �إىل خم�س �سنوات يف
عدد من القطاعات احليوية.
و�أك��د اهتمام حكومة ب�لاده وحر�صها على اال�ستفادة
من التجربة الإماراتية وخ�برات ال�شركات الإماراتية

وخا�صة يف جمال الطاقة املتجددة والتطوير العقاري
و�إق��ام��ة املن�ش�آت ال�سياحية و�إدارت �ه��ا وم��راك��ز الت�سوق
الكربى.
وكما �أكد الوزير ال�سريالنكي �سعي حكومة بالده لزيادة
�صادراتها من املنتجات الزراعية وخ�صو�صا ال�شاي �إىل
الأ��س��واق الإم��ارات�ي��ة املعروفة بن�شاطها الدائم وكونها
مركز جتاري مهم يف املنطقة.
و�أك ��د ��س�ع��ادة عبداحلميد امل�ل�ا �أن زي ��ارة وف��د الغرفة
ت�أتي يف �إطار اجلهود التي تبذلها امل�ؤ�س�سات احلكومية
و�شركات القطاع اخلا�ص ورج��ال الأعمال يف الإمارات
لإح � ��داث ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة يف م���س�ت��وى ع�ل�اق��ات التعاون
االقت�صادي واال�ستثماري بني البلدين ال�صديقني.
وقال �إن برنامج زي��ارة الوفد وما يت�ضمنه من لقاءات
م��ع امل�س�ؤولني يف القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص والنتائج
التي �ستحققها ه��ذه اللقاءات �ست�سهم يف دف��ع م�سرية
التعاون ومبا يحقق م�صلحة ال�شركات ورجال الأعمال
والفعاليات االقت�صادية ل��دى اجلانبني  ..م�شريا �إىل
�أن ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة ل��دي�ه��ا ا��س�ت�ث�م��ارات وتواجد
يف ع��دد م��ن القطاعات وه��ذه ال��زي��ارة �ستعزز م��ن هذا
التواجد وت��دع��م الإ�ستثمارات الإم��ارات�ي��ة يف الأ�سواق
ال�سريالنكية .ومن جانبه حتدث �سعادة خلفان �سعيد
ال�ك�ع�ب��ي رئ�ي����س ال��وف��د ع��ن خ�ط��ط �أب��وظ �ب��ي ور�ؤيتها
االقت�صادية والقطاعات التي تركز عليها هذه اخلطط
كمحركات منو م�ستقبلية لإقت�صاد الإمارة  ..الفتا �إىل
ما تتمتع به هذه القطاعات من مزايا تناف�سية وقدرات
ت�صديرية متكنها من العمل والتو�سع م�ستقبال ومن
�أب��رزه��ا قطاعات البرتوكيماويات وامل�ع��ادن وال�سياحة
والنقل والإت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات
املالية وخدمات الرعاية ال�صحية.

و�أكد الكعبي للوزير ال�سريالنكي تزايد اهتمام ال�شركات
الإم��ارات�ي��ة بالأ�سواق ال�سريالنكية وحر�صها ورغبتها
على تعزيز تواجدها الإ�ستثماري يف هذا البلد ال�صديق
الذي ي�شهد نه�ضة اقت�صادية كبرية.
و�أ� �ض��اف �أن ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة وال���ش��رك��ات العاملة
يف �أبوظبي متتلك خ�برات كبرية ولديها �سجل حافل
وقوي يف تنفيذ امل�شاريع بعدد من القطاعات واملجاالت
وترغب يف تو�سيع �أعمالها ون�شاطاتها وامل�ساهمة بتنفيذ
امل�شروعات ودعم عملية التنمية بالتعاون مع ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات ال�سريالنكية اخلا�صة ..مو�ضحا �أن التقارير
الر�سمية ت�شري �إىل �أن حجم اال�ستثمارات الإماراتية
يف الأ� �س��واق ال�سريالنكية جت��اوز ال �ـ  1.7مليار دوالر
يف قطاعات البناء وال�صناعات التحويلية واخلدمات
اللوج�ستية والإت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وكما التقى وفد غرفة �أبوظبي االقت�صادي مع معايل
�آجتا كابريل حمافظ م�صرف �سريالنكا املركزي حيث
ق ��دم امل �� �س ��ؤول ال���س�يرالن�ك��ي ل��رئ�ي����س و�أع �� �ض��اء الوفد
عر�ضا عن �أهم امل�شروعات التي تخطط حكومة بالده
لإقامتها خالل ال�سنوات القادمة ويف مقدمتها �إقامة
منطقة ح��رة للم�صارف و��ش��رك��ات اال�ستثمار و�إقامة
م�شاريع �سياحية كربى لإ�ستيعاب حركة ال�سياحة �إىل
�سريالنكا وال�ت��ي ارتفعت بن�سبة  100يف امل��ائ��ة خالل
ال�ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين و�إق��ام��ة م�صفاة ج��دي��دة للبرتول
تلبي االح�ت�ي��اج��ات ال��داخ�ل�ي��ة .ودع��ا حم��اف��ظ م�صرف
�سريالنكا املركزي رجال الأعمال وال�شركات الإماراتية
�إىل اال�ستثمار يف بالده واال�ستفادة مما توفره القوانني
والأنظمة من خدمات وت�سهيالت و�إع�ف��اءات �ضريبية
ومن �أهمها امللكية الكاملة لل�شركات الأجنبية تقريبا
يف خمتلف القطاعات وعدم وجود �أي عقبات يف جمال

حتويل الأرباح ور�أ�س املال �إ�ضافة �إىل عدم وجود ر�سوم
على امل�شروعات الأجنبية.
و�أو�ضح �أن القوانني ب�سريالنكا ت�ستثني �أرباح ال�شركات
الأجنبية من �ضريبة الدخل �إ�ضافة �إىل ال�ضمانات التي
تقدمها احلكومة لال�ستثمارات الأجنبية  ..الفتا اىل
�أن حكومة ب�لاده وقعت اتفاقيات حماية اال�ستثمارات
الأجنبية ومنع االزدواج ال�ضريبي مع  38دولة.
و�أ�شار امل�س�ؤول ال�سريالنكي �إىل �أن اخلطط امل�ستقبلية
الق�ت���ص��اد ب�ل�اده ت�سعى لتحقيق اق�ت���ص��اد ي�صل حجم
ال�ن��اجت الإج�م��ايل فيه �إىل  100مليار دوالر �أمريكي
و�أربعة �آالف دوالر �أمريكي كدخل فردي.
و�أع ��رب ع��ن ا��س�ت�ع��داد ب�ل�اده لتوفري ك��ل م��ا م��ن �ش�أنه
�إجن� � ��اح اال� �س �ت �ث �م ��ارات الإم� ��ارات � �ي� ��ة وت �� �س �ه �ي��ل مهمة
امل�ستثمرين الإماراتيني والعمل على �إجناح م�شروعاتهم
وا�ستثماراتهم يف �سريالنكا.
و�أك ��د ال�ك�ع�ب��ي خ�ل�ال ه��ذا ال�ل�ق��اء امل��و��س��ع ع�ل��ى اهتمام
ممثلي ال���ش��رك��ات ال�ت��ي ي�ضمها ال��وف��د باال�ستثمار يف
��س�يرالن�ك��ا وخ��ا��ص��ة يف ق�ط��اع اخل��دم��ات اللوج�ستية و
ال�ت�ط��وي��ر ال �ع �ق��اري وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وامل���س��اه�م��ة يف
تنفيذ م�شاريع يف هذه القطاعات وغريها من املجاالت
احليوية بالن�سبة القت�صاد �سريالنكا .وقال الكعبي �أن
اجلهود التي تبذلها م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص
يف البلدين تهدف �إىل زيادة حجم اال�ستثمارات امل�شرتكة
ورفع قيمة املبادالت التجارية التي �سجلت  1.7مليار
دره��م يف عام  .. 2011متمنيا �أن ت�سهم هذه الزيارة
من خالل نتائجها الإيجابية يف حتقيق قفزة يف حجم
امل �ب��ادالت ال�ت�ج��اري��ة وت�ك�ث�ي��ف الإ� �س �ت �ث �م��ارات امل�شرتكة
والزيارات بني الوفود التجارية وامل�شاركة املتوا�صلة يف
املعار�ض وامل�ؤمترات التي تقام يف �أبوظبي و�سريالنكا.

•• �أبوظبي-وام:

ذكر املركز الوطني للإح�صاء �أن �أ�سعار امل�ستهلك يف دولة الإمارات �سجلت
انخفا�ضا قدره  0.15باملائة خالل �شهر فرباير املا�ضي مقارنة بال�شهر
ال�سابق حيث انخف�ض الرقم القيا�سي العام لأ�سعار امل�ستهلك �سنة الأ�سا�س
� 100=2007إىل  117.24مقارنة بـ  117.41خالل �شهر يناير
ال�سابق ويف امل�ق��اب��ل �سجل ارت�ف��اع��ا بن�سبة  0.73ب��امل��ائ��ة خ�لال فرباير
 2013مقارنة مع �شهر فرباير من العام .2012
و�أ��ش��ار املركز يف تقرير له �أم�س اىل ان �أ�سعار الأغ��ذي��ة وامل�شروبات غري
الكحولية على م�ستوى ال��دول��ة �سجلت انخفا�ضا خ�لال �شهر فرباير
م�ق��داره  0.78باملائة مقارنة بال�شهر ال�سابق نتيجة النخفا�ض �أ�سعار
اللحوم والدواجن والزيوت والدهون والفواكه واخل�ضروات والتوابل وامللح
والأغذية الأخرى بالإ�ضافة اىل ال�شاي والنب والكاكاو ،ويف املقابل ارتفعت
�أ�سعار الأ�سماك ومنتجات الأل�ب��ان والبي�ض وال�سكر واملنتجات ال�سكرية
بالإ�ضافة اىل املياه املعدنية وامل�شروبات املرطبة.
�أم��ا بالن�سبة ملجموعة امل�شروبات الكحولية والتبغ فقد �سجلت �أ�سعارها
ارتفاعا خالل ال�شهر مقداره  0.25باملائة مقارنة بال�شهر ال�سابق نتيجة
الرتفاع ا�سعار ال�سيجار وال�سجائر.
و�سجلت �أ�سعار جمموعة املالب�س والأحذية انخفا�ضا خالل ال�شهر مقداره
 0.17باملائة مقارنة بال�شهر ال�سابق ونتج هذا ب�صورة رئي�سية عن انخفا�ض
ا�سعار مواد املالب�س و�أجور تف�صيل وتنظيف املالب�س بينما ارتفعت �أ�سعار
املالب�س اجلاهزة والأحذية�..أما �أ�سعار جمموعة ال�سكن واملياه والكهرباء
والغاز فقد �سجلت �أ�سعاها ارتفاعا مقداره  0.01باملائة نتيجة الرتفاع
�أ�سعار ايجارات امل�ساكن فيما �سجلت ا�سعار جمموعة التجهيزات واملعدات
املنزلية ارتفاعا مقداره  0.18باملائة خالل فرباير مقارنة بال�شهر ال�سابق
ونتج هذا ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع �أ�سعار الأث��اث وال�سجاد فيما �سجلت
ا��س�ع��ار جمموعة النقل انخفا�ضا خ�لال ف�براي��ر م �ق��داره  0.05باملائة
مقارنة بال�شهر ال�سابق ونتج ه��ذا ب�صورة رئي�سية ع��ن انخفا�ض ا�سعار
ال�سيارات اخلا�صة وقطع الغيار بينما ا�ستقرت �أ�سعار كل من جمموعة
االت�صاالت وجمموعة التعليم وجمموعة الرتويح والثقافة.
�أما بالن�سبة ملجموعة خدمات ال�صحة فقد �سجلت �أ�سعارها ارتفاعا خالل
ال�شهر مقداره  0.15باملائة ونتج هذا ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع ا�سعار
االدوية والفيتامينات.
وبالن�سبة ملجموعة املطاعم والفنادق فقد �سجلت ا�سعارها ارتفاعا خالل
ال�شهر احلايل مقداره  0.02باملائة مقارنة بال�شهر ال�سابق.
و�سجلت ا�سعار جمموعة ال�سلع واخلدمات املتنوعة انخفا�ضا خالل ال�شهر
احل��ايل مقداره  0.29باملائة مقارنة بال�شهر ال�سابق ونتج ه��ذا ب�صورة
رئي�سية عن انخفا�ض ا�سعار العناية ال�شخ�صية.
ويالحظ �أن �أ�سعار الأغ��ذي��ة وامل�شروبات غري الكحولية و�أ�سعار املالب�س
والأح��ذي��ة و�أ�سعار خدمات النقل و�أ�سعار ال�سلع واخل��دم��ات املتنوعة قد
انخف�ضت ويف املقابل ارتفعت ا�سعار التجهيزات واملعدات املنزلية و�أ�سعار
خدمات ال�صحة وا�سعار املطاعم والفنادق وال�سكن واملياه والكهرباء والغاز
وامل�شروبات الكحولية والتبغ.
وق��د �سجلت الأ��س�ع��ار يف عجمان انخفا�ضا م�ق��داره  0.05باملائة خالل
ال�شهر احلايل نتج ب�صورة رئي�سية عن انخفا�ض �أ�سعار الأغذية وامل�شروبات
غري الكحولية ،و�سجلت الأ�سعار يف الفجرية انخفا�ضا م�ق��داره 0.16
باملائة نتج ب�صورة رئي�سية عن انخفا�ض �أ�سعار الأغذية وامل�شروبات غري
الكحولية و�سجلت الأ�سعار يف ر�أ�س اخليمة انخفا�ضا مقداره  0.30باملائة
نتج ب�صورة رئي�سية عن انخفا�ض ا�سعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية
و�أ�سعار ال�سلع واخلدمات املتنوعة و�سجلت الأ�سعار يف ال�شارقة انخفا�ضا
م�ق��داره  0.11باملائة ب�سبب انخفا�ض ا�سعار الأغ��ذي��ة وامل�شروبات غري
الكحولية وا�سعار ال�سلع واخلدمات املتنوعة و�سجلت الأ�سعار يف ام القيوين
انخفا�ضا مقداره  0.20باملائة نتج ب�صورة رئي�سية عن انخفا�ض �أ�سعار
الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية.
و�سجلت الأ�سعار يف �أبوظبي انخفا�ضا بن�سبة  0.24باملائة خ�لال �شهر
فرباير 2013مقارنة م��ع �شهر يناير ال�سابق يف ح�ين �سجلت الأ�سعار
انخفا�ضا بن�سبة  0.03باملائة يف دبي خالل نف�س الفرتة.
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ات�صاالت :اجلمعية العمومية تقر توزيع �أرباح كلية عن عام  2012بقيمة  70فل�س لل�سهم

ارتفاع عدد امل�شرتكني الإجمايل �إىل  139مليون م�شرتك عرب  15دولة
ارتفاع ن�سبة م�ساهمة العمليات الدولية يف �إيرادات املجموعة املوحدة لت�صل �إىل ٪ 29

�أق��رت اجلمعية العمومية الت���ص��االت ال�ي��وم خالل
اجتماعها ال�سنوي يف مقر ال�شركة يف امارة �أبوظبي
تو�صيات جمل�س الإدارة بتوزيع �أرب��اح كلية عن عام
 2012بقيمة  70فل�س لل�سهم الواحد .بالإ�ضافة
اىل موافقة اجلمعية على تكليف مدقق احل�سابات
امل�ستقل واعتماد بند مكاف�أة جمل�س االدارة.
ويف ب��داي��ة االج �ت �م��اع� ،أع ��رب رئ�ي����س جمل�س �إدارة
ات�صاالت عي�سى ال�سويدي با�سم املجل�س عن خال�ص
التقدير وال�ع��رف��ان لقيادة دول��ة الإم ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة وحكومتها ال��ر��ش�ي��دة مل��ا تبذله م��ن جهود
كبرية يف �سبيل رفعة الدولة وتقدمها ،وجلهودها
يف ت��وف�ير ك��اف��ة الإم �ك��ان �ي��ات وال���س�ب��ل التنظيمية
والت�شريعية وال��دع��م غ�ير امل�ح��دود لتطوير قطاع
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف الدولة.
و�صرح ال�سيد ال�سويدي قائال :ان ادائنا املايل القوي
مكننا من توزيع �أرباح جمزية مل�ساهمينا ،ونوكد ان
اال�ستثمارات التي قمنا بها خ�لال ع��ام  2012يف
البنية التحتية �ست�ضمن للمجموعة من��و �سليم
بخطى ثابتة و�سي�سهم يف تعزيز مكانتنا باعتبارنا
احدى ال�شركات الرائدة يف قطاع االت�صاالت
و�أ�ضاف ترتكز ا�سرتاتيجية ات�صاالت على �سيا�ستنا
اال��س�ت�ث�م��اري��ة احل�ك�ي�م��ة ال�ت��ي تعتمد ع�ل��ى معايري
رئي�سية عدّة ت�شمل القيمة احلقيق ّية امل�ضافة التي

نو ّفرها للتنمية االجتماعية والتط ّور االقت�صادي يف
الأ�سواق التي نعمل فيها والتي �ستعود علينا بنتائج
جمزية  .و�أ�ضاف ال�سويدي ان منو قاعدة عمالئنا
و�إيراداتنا ي�أتي متوازيا مع م�ساهمتنا يف االزدهار
االقت�صادي للدول التي نتواجد بها .
وك ��ان جم�ل����س �إدارة ات �� �ص��االت ق��د �أو� �ص��ي بتوزيع
�أرباح كلية عن عام  2012بقيمة  70فل�س لل�سهم
الواحد ،بعد االعالن عن النتائج املالية لعام 2012
يف ف�براي��ر امل��ا��ض��ي وال�ت��ي �أظ �ه��رت من��واً يف االرباح
ال�صافية قبل خ�صم حق االمتياز احلكومي بلغت
 13.2مليار درهم.
وق � � ��ال ال� ��� �س ��وي ��دي ان ادائ� � �ن � ��ا ال � �ق� ��وي ن� �ت ��ج عنه
ع��وائ��د جم��زي��ة مل�ساهمينا واك ��د ال�ق�ي�م��ة امل�ضافة
لال�ستثماراتنا وا�ضاف لقد ت�أثرت ارباحنا �إيجابيا
بقرار البيع اال�سرتاتيجي لأ�سهمنا يف �إندوني�سيا
ن �ظ�ير ��س�ع��ر جم ��زي الأم � ��ر ال� ��ذي م�ن�ح�ن��ا �سيولة
ا�ضافية للدخول يف ا�ستثمارات من �ش�أنها �أن ت�ضمن
النمو امل�ستدام للمجموعة.
وقد قامت جمموعة ات�صاالت ببيع ح�صة % 9.1
  775مليون �سهم PT XL Axiata Tbk،)(XLوقد �أدى البيع اىل ح�صيلة �إجمالية بلغت
 1,870مليون درهم.
خالل عام  2012وا�صلت ات�صاالت منو عملياتها

معر�ض ال�شرق الأو�سط للزراعة  2013ي�ضم
ثالثة م�ؤمترات متخ�ص�صة وبرناجما للجوائز
•• دبي-وام:

ي�ست�ضيف معر�ض ال�شرق الأو�سط للزراعة  2013الذي يقام خالل الفرتة من  26حتى  28من �شهر مار�س
اجلاري..فعاليات ملتقى توقعات الأعمال الزراعية وملتقى توقعات قطاع الدواجن وفعاليات القمة الأوىل للب�ستنة
يف ال�شرق الأو�سط .وي�شهد املعر�ض يف ن�سخته للعام  2013اطالق جوائز ال�شرق الأو�سط للزراعة للمرة الأوىل
والتي تكرم الأفراد والأق�سام وفرق العمل وامل�ؤ�س�سات التي �ساهمت يف منو وتطوير القطاع الزراعي مع الرتكيز
على �أف�ضل املمار�سات واملنهجيات املبتكرة .ويقام املعر�ض حتت رعاية معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد وزير
البيئة واملياه يف مركز دبي التجاري العاملي ويعد املعر�ض الوحيد يف املنطقة الذي يغطي جوانب الأعمال الزراعية
واملا�شية والدواجن والرثوة ال�سمكية والزراعة املائية والب�ستنة واملعدات واللوازم الزراعية يف مكان واحد ليتيح
للعار�ضني �إمكانية ا�ستعرا�ض �أحدث االبتكارات واملنتجات واخلدمات �أمام جمهور من كبار �صانعي القرارات يف
املنطقة .وقال نيكوال�س لودج املدير التنفيذي ل�شركة كالريتي لال�ست�شارات املالية يف الإم��ارات التي تركز على
اال�ستثمار يف قطاعات الغذاء واملاء والطاقة � ..إنه مع ارتفاع تكلفة واردات الغذاء يف دول اخلليج مبا ي�ضاهي 18
�ضعف تكلفتها قبل حوايل ع�شرة �أعوام ف�إنه من املتوقع �أن يبلغ توافر املاء م�ستويات �شحيحة حتى عام 2025
وقد حتتاج املنطقة �إىل تغيريات جذرية للحفاظ على النظام الزراعي امل�ستدام  ..م�شريا �إىل �أن تكلفة واردات
الغذاء �إىل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ارتفعت من ملياري دوالر �أمريكي عام � 2002إىل 36
مليار دوالر حاليا .و�أ�شار لودج �أحد املتحدثني يف ملتقى توقعات الأعمال الزراعية �إىل �أن  85يف املائة من الأغذية
املتوفرة يف دول اخلليج حاليا هي �أغذية م�ستوردة..بينما يتوقع انخفا�ض حجم املوارد املائية يف املنطقة بن�سبة50
يف املائة بحلول عام  .2050و�أ�ضاف �أن الإمارات وال�سعودية ت�ستهلك حوايل خم�سة �إىل �ستة �أ�ضعاف كمية املاء
للفرد الواحد مقارنة باململكة املتحدة التي متتلك موارد مائية كافية و يف دول اخلليج ت�ستخدم ما ن�سبته  80يف
املائة من املياه للزراعة التي متثل بالأ�صل من �إثنني �إىل خم�سة يف املائة فقط من �إجمايل ناجت الدخل القومي
للمنطقة ب�أ�سرها وتنتج من خم�سة �إىل  15يف املائة من احتياجاتها الغذائية .وقال �إن كفاءة ا�ستهالك املياه تعترب
�أحد �أهم املتطلبات لوجود نظام زراعي م�ستدام وطويل الأمد �إال �أن العديد من الأ�ساليب الزراعية يف املنطقة ال
تعك�س التناق�ص احلايل يف موارد املياه على مدى الـ 50عاما املا�ضية  ..م�شددا على �ضرورة �أن يكون هناك تغيري
فعلي يف هذا اجلانب بدال من االعتماد على دعم القطاع من خالل امل�ساعدات والو�سائل ال�صناعية .و�أ�شار �إىل �أن
الأمر قد ي�ؤدي �إىل توقف العديد من الأن�شطة الزراعية يف املنطقة فعلي �سبيل املثال يتطلب �إنتاج كيلوجرام واحد
من التمور حوايل ثالثة الآف لرت من املاء ومن املحتمل �أن يجري �إنتاج املاء �صناعيا با�ستخدام التحلية  ..بينما
كانت قبل  20عاما مياها �سطحية موجودة ب�شكل طبيعي .و�أو�ضح لودج الذي �سيتطرق خالل م�شاركته يف امللتقى
للحديث حول مقاربات القطاع جتاه الأمن الغذائي امل�ستدام يف دول اخلليج � ..أن االعتماد ال�ضخم على واردات
الغذاء يف املنطقة �أدى �إىل ان�شغال القطاعني العام واخلا�ص بتملك الأرا�ضي يف الدول النامية لتعزيز خمزونها
من التموين الغذائي .و�أ�شار �إىل �أنه وفقا للمعهد الدويل لأبحاث ال�سيا�سات الغذائية ف�إن  50مليون هكتار من
الأرا�ضي �أي ما يعادل �ضعف م�ساحة بريطانيا يف الدول النامية مت متلكها �أو ا�ستئجارها مبوجب عقود للأغرا�ض
الزراعية عام  .2010وقال لودج �إن دول اخلليج العربية �إ�ضافة �إىل امل�ستثمرين من القطاعني العام واخلا�ص يف
خمتلف �أنحاء العامل �أنفقت على مدى � 10إىل  15عاما الأخرية مليارات الدوالرات على ت�أمني وتطوير الأرا�ضي
الزراعية التي يبلغ �إجمايل م�ساحتها ماليني الهكتارات .ويقام معر�ض ال�شرق الأو�سط الزراعي بالتزامن مع
معر�ض ال�شرق الأو�سط للطب البيطري املتخ�ص�ص يف قطاع الطب البيطري املزدهر يف املنطقة مما ميثل فر�صة
للموردين الدوليني واملوزعني املحليني ال�ستعرا�ض �أحدث التقنيات واملعدات والأدوية يف الطب البيطري.

الدولية والتي متثل  % 29من جمموع الإيرادات
املوحدة للمجموعة.
ويف تعليقة على ق ��رارات اجلمعية العمومية قال
�أحمد جلفار ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة ات�صاالت
 :يف ال�سنة املقبلة ��س��وف ن�ستمر يف تعزيز قاعدة
عمالئنا التي جتاوزت �أكرث من  139مليون عميل
يف  15ب�ل��دا وا� �ض��اف �سن�ستمر يف تنمية �إيراداتنا
وق��اع��دة م�شرتكينا ال��دول�ي��ة ع�بر ت�ق��دمي خدمات
وتطبيقات مبتكرة ذات قيمة م�ضافة ،بالتوازي مع
تركيزنا على ا�سرتاتيجيتنا الدولية والنمو الواعد
للخدمات الرقمية .
اجلدير بالذكر ان العام املا�ضي �أعلنت ات�صاالت عن
جناح اختبار ال�سرعة الأعلى على م�ستوى العامل يف
تقنية اجليل الرابع ل�شبكة الهاتف املتحرك ،حيث
و�صلت �إىل  300ميجابت-الثانية .كما �أعلنت عن
تركيب �أكرث من ثالثة ماليني كيلو مرت من �شبكات
االلياف الب�صرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
مما يجعلها يف طليعة الدول املت�صلة يف العامل.
وق��ال جلفار ان جمموعة ات�صاالت كانت والزالت
ال���س�ب��اق��ة يف اال� �س �ت �ث �م��ار يف ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وتقنيات
امل�ستقبل ،ال�ت��ي ت�شمل �شبكات االل �ي��اف ال�ضوئية
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واجل �ي��ل ال��راب��ع  LTEذات ال �� �س��رع��ات الفائقة
وال���س�ع��ات ال�ع��ال�ي��ة وال �ت��ي ن��وف��ره��ا ح��ال�ي��ا يف دولة
االمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية
وا�� �ض ��اف ��س�ن���س�ت�م��ر يف ال �ب �ح��ث ع��ن ��س�ب��ل مبتكرة
لتح�سني خدماتنا املقدمة لعمالئنا وال�ت��ي ت�سهم
ب�شكل فعال يف تطوير املجتمعات وازدهار االقت�صاد .
هذا وقد حازت جمموعة ات�صاالت على ثالث جوائز
لالبتكار خالل احلفل العاملي لتوزيع جوائز احتاد
ج��ي ا���س ام اي��ه  )GSMAل�ع��ام  2012والذي
�أقيم خ�لال اللقاء العاملي مل�شغلي الهاتف املتحرك
يف مدينة بر�شلونة اال�سبانية .حيث ف��ازت خدمة
 Mobile Babyالتي توفر خدمات للمر�أة يف
البلدان النامية و خدمة فلو�س للخدمات املالية
عرب الهاتف املتحرك ،بالإ�ضافة اىل فوز املجموعة
بلقب اق ��وى ��ش��رك��ة يف دول ��ة الأم � ��ارات م��ن فوربز
ال�شرق الأو�سط .وقد حافظت املجموعة على موقع
مايل قوي مكنها من ت�أكيد تقييمها االئتماين حيث
حافظت املجموعة على الت�صنيف االئتماين املمتاز
م��ن ق�ب��ل ال��وك��االت ال�ع��امل�ي��ة -AA ،م��ن �ستاندرد
�آند بورز +A ،من وكالة فيت�ش و  Aa3من وكالة
موديز.

معر�ض ال�شرق الأو�سط لل�سيارات املعدلة
يف اك�سبو ال�شارقة ي�ستقطب � 38ألف زائر
•• ال�شارقة-وام:

حققت ال��دورة الرابعة ملعر�ض ال�شرق الأو��س��ط لل�سيارات املعدلة الذي
احت�ضنه مركز اك�سبو ال�شارقة على مدار ثالثة ايام جناحا كبريا خا�صة
يف يومه االخري الذي �شهد املناف�سات اخلتامية لبطولة اال�ستعرا�ض احلر
التي نظمت على هام�ش املعر�ض مب�شاركة �أبرز جنوم م�سابقات اال�ستعرا�ض
و�أح��دث ال�سيارات املعدلة حيث ح�صل ال�ف��ائ��زون مبراكزها الأوىل على
جوائز مميزة الف�ضل �سيارة معدلة.
وكانت مناف�سات اال�ستعرا�ض احلر التي جرت �أم�س الأول �شهدت ح�ضورا
جماهرييا غفريا من خمتلف الفئات العمرية �شكلت الغالبية العظمى من
ع�شاق ريا�ضة ال�سيارات والدرجات املعدلة واملهتمني بريا�ضة ال�سيارات على
م�ستوى الدولة .وقال �سعادة �سيف املدفع مدير عام مركز اك�سبو ال�شارقة
ان هذه الدورة �سجلت منوا وزيادة يف اعداد الزوار بن�سبة  15يف املئة بحيث
و�صل عدد زوار املعر�ض اىل � 38ألف زائر مقارنة بحوايل  30الفا يف العام
املا�ضي ..وبلغ عدد امل�شاركني  100عار�ض بينهم � 45شركة امريكية من
ا�شهر �شركات ال�سيارات املعدلة يف العامل وجاءوا حتت مظلة منظمة �سيما
االمريكية العاملية املتخ�ص�صة يف تنظيم معار�ض ال�سيارات املعدلة والتي
�ساهمت يف تنظيم هذا احلدث بالتعاون مع مركز اك�سبو ال�شارقة.
وا�شار اىل ان املعر�ض ا�ستقطب الكثري من الزوار من دول جمل�س التعاون
اخلليجي الذين ح�ضروا خ�صي�صا للتعرف على احدث ما يعر�ض يف عامل
ال�سيارات املعدلة والدراجات النارية املعدلة خا�صة وان هذه النوعية من
ال�سيارات حتظى باهتمام قاعدة عري�ضة من ال�شباب.
وا�شتمل املعر�ض على العديد من الفعاليات والأن�شطة والتعرف على احدث
ال�سيارات الريا�ضية الفخمة وال�سيارات املعدلة و�سيارات ال�سباق �إ�ضافة �إىل
قطع الغيار واملكونات الالزمة لتعديل ال�سيارة والت�صاميم املثرية واحدث
الإط��ارات وزي��وت الت�شحيم عالية اجل��ودة و�آخ��ر التقنيات والإك�س�سوارات
ال�ت��ي جت��د �إق �ب��اال ك�ب�يرا م��ن ال���ش�ب��اب امل��ول��ع بتعديل ال���س�ي��ارات واحدث
التكنولوجيا يف التعديالت والتطويرات التي �أ�ضيفت على ال�سيارات من
حيث ال�شكل واملحرك وكل ما يتعلق بعمليات التعديل التي ا�صبحت �صناعة
هامة وم�ؤثرة يف املنطقة .وتوقع �سعادة �سيف املدفع �أن ت�شهد املنطقة زيادة
كبرية يف الإقبال على خدمات تعديل ال�سيارات يف ال�سنوات املقبلة بالنظر
�إىل �إمكانات التعديل التي تتيحها ال�سيارات الفاخرة و�سيارات الرفاهية.
وت�ب��ادل �سيف املدفع يف اليوم احلتامي للمعر�ض الهدايا التذكارية مع
رئي�س �شركة �سيما وق��ام بتكرمي امل�شاركني ب�شهادات تقديرية لدورهم
البارز يف جناح املعر�ض وم�شاركتهم املميزة وبت�سليم جائزة ل�صاحب اف�ضل
�سيارة ودراجة نارية معدلة .وميثل املعر�ض على امتداد دوراته بوابة للنفاذ
اىل �أ�سواق املنطقة وخا�صة دول جمل�س التعاون ويعد موعدا ثابتا للإثارة
والت�شويق على �أجندة �شباب الإمارات واملنطقة املولعني بال�سيارات املعدلة
حيث ي�ستعر�ض خالله املت�سابقون مهاراتهم يف التحكم يف ت��وازن عجلة
القيادة وال�سرعة واملكابح والنقل والدفع لإظهار �أق�صى �إمكانات ال�سيارة .

ال�شارقة ت�شارك يف معر�ض مو�سكو الدويل لل�سياحة وال�سفر
•• ال�شارقة-وام:

ت���ش��ارك ام ��ارة ال���ش��ارق��ة يف م�ع��ر���ض مو�سكو
ال��دويل لل�سياحة وال�سفر خ�لال الفرتة من
 20اىل  23مار�س اجل��اري وذلك يف اطار
ح��ر���ص ه�ي�ئ��ة الإمن� ��اء ال �ت �ج��اري وال�سياحي
ب��ال���ش��ارق��ة ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف �أب� ��رز املعار�ض
ال��دول �ي��ة ب �ه��دف ال�ت�روي��ج مل �ق��وم��ات الإم� ��ارة
ال�سياحية وبعد النجاح الكبري ال��ذي حققته
الإمارة يف م�شاركات الأعوام ال�سابقة للمعر�ض
ويف ال ��دورة الأخ�ي�رة ملعر�ض ب��ور��ص��ة برلني
الدولية لل�سياحة وال�سفر.
ي�ضم الوفد امل�شارك يف املعر�ض الذي يرت�أ�سه
� �س �ع��ادة حم �م��د ع �ل��ي ال �ن��وم��ان رئ �ي ����س هيئة
الإمناء التجاري وال�سياحي ممثلني عن هيئة
مطار ال�شارقة الدويل و�إدارة متاحف ال�شارقة
وال �ع��رب �ي��ة ل �ل �ط�يران وف �ن��دق رادي �� �س��ون بلو
وجمموعة فنادق ال�شارقة الوطنية وغراند
�أوتيل ال�شارقة وتامي روبي لل�شقق الفندقية
وعرب لينك لل�سياحة واخلالدية لل�سياحة.

وت ��أت��ي امل���ش��ارك��ة يف معر�ض مو�سكو الدويل
لل�سياحة وال���س�ف��ر ل�ل�ع��ام ال��راب��ع ع�شر على
ال�ت��وايل على قائمة امل�شاركات التي تنظمها
الهيئة بهدف تعزيز مكانة الإم��ارة املرموقة
يف الأ��س��واق العاملية و�أب��رزه��ا ال�سوق الرو�سي
حيث ي�سجل ال�سياح ال��رو���س �أع�ل��ى ن�سبة يف
ع��دد ال�سياح ال��ذي��ن ي ��زورون الإم� ��ارة �سنويا
والتي �شهدت زيادة ملحوظة يف �أعداد ال�سياح
الرو�س خالل عام  2012وو�صل عددهم اىل
� 304آالف و� 978سائحا م�ق��اب��ل 207
�آالف و� 671سائحا رو�سيا عام .2011
و�أك��د النومان �أهمية تواجد �إم��ارة ال�شارقة
يف معر�ض مو�سكو ال��دويل لل�سياحة وال�سفر
ال��ذي ي�ساهم يف تعزيز مكانة منتج ال�شارقة
ال�سياحي يف ال���س��وق ال��رو��س��ي ويف الرتويج
ملعامل ومقومات الإمارة الثقافية والطبيعية
والرتفيهية التي جعلت منها وجهة مثالية
ل�ل���س�ي��اح ال��رو���س خ��ا��ص��ة وان الإح�صائيات
تعك�س الأعداد الكبرية لل�سياح الرو�س الذين
يتوافدون �إىل ال�شارقة �سنويا والذين ي�شكلون

 18يف املئة من اجمايل ال�سياح الذين زاروا
الإمارة خالل عام .2012
و�أ��ش��ار �إىل ان امل�شاركات ال�سابقة يف املعر�ض
وع�ل��ى م��دى  14ع��ام��ا ع�ل��ى ال �ت��وايل حققت
زيادة ملحوظة يف �أعداد ال�سياح الرو�س وبحيث
ارتفع عددهم خالل العام املا�ضي بن�سبة  47يف
املئة ..م�ؤكدا �أن هذه الزيادة ت�ضع الهيئة �أمام
م�س�ؤولية العمل وب�شكل م�ستمر على تعزيز
مكانة الإم ��ارة �إقليميا وعامليا وال�ت�ع��اون مع
خمتلف اجلهات الفاعلة يف قطاعات ال�سياحة
وال�سفر وال�ترف�ي��ه وال�ف�ن��ادق لتطوير منتج
الإم ��ارة ال�سياحي وت��وف�ير كافة الت�سهيالت
واخلدمات لل�سياح الرو�س .و�أ�ضاف ان �إمارة
ال�شارقة احتلت مكانة مرموقة على قائمة
الوجهات ال�سياحية املف�ضلة لل�سائح الرو�سي
مل��ا تتميز ب��ه م��ن ت�ن��وع طبيعي وث �ق��ايف حيث
تقدم لل�سائح الأوروب��ي �إىل جانب الفعاليات
واملهرجانات العاملية منتجا �سياحيا متنوعا
و�أ�صيال ويقوم ال�سائح بتجربة �سياحية راقية
تت�ضمن زي ��ارات ثقافية �إىل م��واق��ع تراثية

ومتاحف عريقة ومراكز جتارية ت�ضم ماركات
عاملية �إىل جانب ال�شواطئ ال�ساحرة واجلو
املنا�سب خالل املوا�سم ال�سياحية.
وت�ع�م��ل ه�ي�ئ��ة الإمن� ��اء ال �ت �ج��اري وال�سياحي
ب��ال �� �ش��ارق��ة ع �ل��ى ال �ت�روي ��ج مل �ن �ت��ج ال�شارقة
ال�سياحي يف معر�ض مو�سكو الدويل لل�سياحة
وال�سفر عرب جناح ع�صري يجمع بني �أ�صالة
امل��ا��ض��ي وع��راق��ة احل��ا��ض��ر م��ن خ�ل�ال املنتج
الرتاثي والتقاليد العريقة لإم��ارة ال�شارقة
ع�ل�اوة على ت��وزي��ع م�ن���ش��ورات ترويجية عن
الإمارة على زوار اجلناح باللغتني الإجنليزية
والرو�سية.
ي��ذك��ر �أن معر�ض مو�سكو ال ��دويل لل�سياحة
وال�سفر يجذب يف كل ع��ام وعلى م��دى �أربعة
�أيام نخبة من �صناع قطاعي ال�سياحة وال�سفر
حول العامل �إىل جانب جهات عاملية وم�ؤ�س�سات
�سياحية وفنادق ومنتجعات دولية حيث يتوقع
�أن يح�ضر املعر�ض يف دورته ال � 20أكرث من
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وجهة عاملية.

برنامج متويل التجارة العربية مينح تون�س خط ائتمان مببلغ  40مليون دوالر
•• �أبوظبي-وام:

قدم برنامج متويل التجارة العربية خط ائتمان للبنك
امل ��رك ��زي ال�ت��ون���س��ي ب�ق�ي�م��ة  40م �ل �ي��ون دوالر �أمريكي
ال�ستخدامه يف متويل التجارة اخلارجية لتون�س مبوجب
اتفاقية وقعها يف تون�س معايل الدكتور ال�شاذيل العياري
حمافظ البنك املركزي التون�سي و�سعادة الدكتور جا�سم
املناعي الرئي�س التنفيذي رئي�س جمل�س �إدارة الربنامج.
وذك��ر الربنامج  -يف بيان �صحفي من مقره يف �أبوظبي
�أم�س � -إنه بهذا اخلط ي�صل عدد خطوط االئتمان التي
قدمها الربنامج لوكاالته الوطنية املعتمدة يف اجلمهورية

التون�سية �إىل  25اتفاقية خط ائتمان قيمتها الإجمالية
حوايل 578مليون دوالر �أمريكي.
و�أك��د م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ال���ش��اذيل ال�ع�ي��اري حم��اف��ظ البنك
امل��رك��زي التون�سي �أه�م�ي��ة ال ��دور ال��ذي ي�ق��وم ب��ه برنامج
متويل التجارة العربية من خالل الت�سهيالت االئتمانية
ب�شروط مي�سرة واخلدمات التجارية الأخرى التي يوفرها
ملا يف ذلك من �أث��ر �إيجابي ي�سهم يف تعزيز وتنمية حجم
التبادل التجاري ب�ين ال��دول العربية وتعظيم القدرات
التناف�سية للمنتجني وامل�صدرين العرب م�شيدا بالتعاون
والتفهم ال��ذي يلقاه البنك امل��رك��زي التون�سي م��ن �إدارة
الربنامج.

و�أ�شاد �سعادة الدكتور جا�سم املناعي بالدور الذي يقوم به
البنك املركزي التون�سي من ترويج و�إفادة من الت�سهيالت
واخل��دم��ات ال�ت�ج��اري��ة ال�ت��ي ي��وف��ره��ا ال�برن��ام��ج ..منوها
ب�أهميتها يف تنمية القدرات الإنتاجية والتناف�سية للمنتج
وامل�صدر العربي ودعم اقت�صاديات الدول العربية وت�شجيع
ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ت�ع��زي��زا مل���س�يرة ال�ت�ك��ام��ل االقت�صادي
العربي.
و�أ�شار �إىل �أن خدمات الربنامج تن�سجم مع التوجهات لإن�شاء
منطقة حرة للتجارة العربية ..داعيا �إىل حتقيق اال�ستفادة
الق�صوى من هذه الت�سهيالت واخلدمات للإ�سهام يف دفع
م�سرية التنمية والبناء يف الدول العربية.
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دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/03/15:م
املودعة حتت رقم170618:
تاريخ الأ�سبقية 		:
ب�إ�ســم:فري�سينيو�س ميديكال كري دويت�شالند جي ام بي ات�ش		
		
جن�سية ال�شركة :املانيا
وعنوانه� 1:إل�س -كرونر� -سرتا�سه ،61352 ،باد هومبورغ  ،املانيا .
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :اجهزة وادوات طبية .
والواقعة يف الفئة10:
و�صف العالمـة :عبارة ( )LIGASORBبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/03/12:م
املودعة حتت رقم170464:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:ساها باتانابيبول ببليك كومباين ليمتد.
		
جن�سية ال�شركة :تايالند
وعنوانه 2156:نيو بيت�شبوري رود ،باجنكابي هوايكواجن ،بانكوك  ،10310تايالند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :نودلز (معكرونة رقيقة) �سريعة التح�ضري ،نودلز
(معكرونة رقيقة) حم�ضرة من الأرز �سريعة التح�ضري ،اكواب نودلز (معكرونة رقيقة) �سريعة التح�ضري.
الفئة .30
والواقعة يف الفئة03:
و�صف العالمـة :عبارة ( ) iMeeكما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
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دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:
		
املودعة حتت رقم 170405:بتـاريـــــخ2012/03/11:م
		
تاريخ الأ�سبقية :
		
ب�إ�ســم:كابيني كونتينونتال
		
جن�سية ال�شركة :فرن�سا
وعنوانه 17:رو دو كوليزي 75008 ،باري�س ،فرن�سا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي
املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط ،عطور ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل (كوزمتيك) ،غ�سول (لو�شن)
لل�شعر� ،شامبو ،غ�سول وجل لل�شعر وفروة الر�أ�س ،منظفات �أ�سنان ،زيت اللوز ،حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات
جتميل لأغرا�ض التنحيف ،م�ستح�ضرات ت�سمري الب�شرة ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات جتميل ،منتجات
عطرية ،م�ستح�ضرات العناية باجلمال والب�شرة لأغرا�ض التجميل ،غ�سول (لو�شن) جتميل وكرميات للج�سم ،حليب وجل
للوجه واجل�سم� ،أقنعة جتميل ،كرميات تفتيح الب�شرة ،منكهات م�شروبات (زيوت عطرية) ،م�ستح�ضرات جتميل للإ�ستحمام،
�أمالح وغ�سول (لو�شن) للحمام لي�ست لأغرا�ض طبية ،زيوت وجل للإ�ستحمام ،ر�سوم زينة لل�شف لأغرا�ض التجميل� ،أطقم
جتميل ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج� ،صابون تواليت� ،صابون مطهر ومزيل للروائح الكريهة للإ�ستخدام ال�شخ�صي ،مزيالت
الروائح الكريهة للإ�ستخدام ال�شخ�صي ،ماء بنات اخلزامى ،ماء معطر ،ماء تواليت ،ماء كولونيا ،بخور ،خال�صات زهور،
عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،مواد دهنية لأغرا�ض التجميل ،مناديل م�شربة بغ�سول (لو�شن) جتميلية ،طالء ال�شفاه ،ملمع
�شفاه ،خمطط �شفاه ،كرمي �أ�سا�س ،م�سكرة ،م�ساحيق �سائبة وم�ضغوطة للمكياج (م�ستح�ضرات جتميل) ،مكياج للعيون ،ظالل
للعيون� ،أقنعة جتميل� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،غزل قطني لأغرا�ض التجميل ،بي�ضات معطرة،
مراهم لأغرا�ض التجميل ،م�سحوق التالك للزينة ،م�ستح�ضرات �إزالة طالء الأظافر .فئة ..3
والواقعة يف الفئة3:
و�صف العالمـة :كلمة ( )EXCLUSIVEبني خطني بحروف التينية �أ�سفلها كلمة ( )Whitenizerيف بطاقة
والعالمة بالألوان الأزرق والذهبي كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

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

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/3/18:
املودعة حتت رقم170664:
		
تاريخ الأ�سبقية 2011/12/19 :م
		
ب�إ�ســم:ايه بي بي توربو �سي�ستمز ايه جي.
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:بروجر�شرتا�سه  71ايه� ،سي ات�ش –  5400بادن� ،سوي�سرا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية� :أجهزة �شحن تربينية ملحركات االح�تراق الداخلي
وخا�ص ًة حمركات الديزل والغاز� ،أجزاء ومكونات �أجهزة ال�شحن الرتبينية.
والواقعة يف الفئة7:
و�صف العالمـة :احلروف الالتينية ( )HZTLكما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/03/15:م
املودعة حتت رقم170621:
تاريخ الأ�سبقية 		:
ب�إ�ســم�:سوليو�شا �سنغابور بتي .ليمتد		
		
جن�سية ال�شركة� :سنغافورة
وعنوانه 12:جاالن كيالجن بارات � ،01-06#سنغافورة 159354
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :زجاج مباين ،مواد بناء غري معدنية ،مواد �إن�شاء غري
معدنية ،زجاج عازل للمباين ،زجاج �أمان ،نوافذ و�إط��ارات نوافذ غري معدنية للمباين� ،أبواب غري معدنية،
لوازم وجتهيزات جنارة غري معدنية .فئة .19
والواقعة يف الفئة19:
و�صف العالمـة :كلمة ( )IQUEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/03/15:م
املودعة حتت رقم170620:
		
تاريخ الأ�سبقية 2011/10/04 :م
		
ب�إ�ســم:كابيني كونتينونتال
		
جن�سية ال�شركة :فرن�سا
وعنوانه 17:رو دو كوليزي 75008 ،باري�س ،فرن�سا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي
املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط ،عطور ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل (كوزمتيك) ،غ�سول (لو�شن)
لل�شعر� ،شامبو ،غ�سول وجل لل�شعر وفروة الر�أ�س ،منظفات �أ�سنان ،زيت اللوز ،حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات
جتميل لأغرا�ض التنحيف ،م�ستح�ضرات ت�سمري الب�شرة ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات جتميل ،منتجات
عطرية ،م�ستح�ضرات العناية باجلمال والب�شرة لأغرا�ض التجميل ،غ�سول (لو�شن) جتميل وكرميات للج�سم ،حليب وجل
للوجه واجل�سم� ،أقنعة جتميل ،كرميات تفتيح الب�شرة ،منكهات م�شروبات (زيوت عطرية) ،م�ستح�ضرات جتميل للإ�ستحمام،
�أمالح وغ�سول (لو�شن) للحمام لي�ست لأغرا�ض طبية ،زيوت وجل للإ�ستحمام ،ر�سوم زينة لل�شف لأغرا�ض التجميل� ،أطقم
جتميل ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج� ،صابون تواليت� ،صابون مطهر ومزيل للروائح الكريهة للإ�ستخدام ال�شخ�صي ،مزيالت
الروائح الكريهة للإ�ستخدام ال�شخ�صي ،ماء بنات اخلزامى ،ماء معطر ،ماء تواليت ،ماء كولونيا ،بخور ،خال�صات زهور،
عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،مواد دهنية لأغرا�ض التجميل ،مناديل م�شربة بغ�سول (لو�شن) جتميلية ،طالء ال�شفاه ،ملمع
�شفاه ،خمطط �شفاه ،كرمي �أ�سا�س ،م�سكرة ،م�ساحيق �سائبة وم�ضغوطة للمكياج (م�ستح�ضرات جتميل) ،مكياج للعيون ،ظالل
للعيون� ،أقنعة جتميل� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،غزل قطني لأغرا�ض التجميل ،بي�ضات معطرة،
مراهم لأغرا�ض التجميل ،م�سحوق التالك للزينة ،م�ستح�ضرات �إزالة طالء الأظافر .فئة .3
والواقعة يف الفئة3 :
و�صف العالمـة :كلمة ( )CAROLIGHTبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

املودعة حتت رقم171014:
		
تاريخ الأ�سبقية :
		
ب�إ�ســم�:ش� .سنتوري هولدينجز ليمتد
جن�سية ال�شركة :اليابان		
وعنوانه ،40-1:دوجيماهاما – 2ت�شوم ،كيتا – كو� ،أو�ساكا – �شي� ،أو�ساكا ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
قهوة ،حبوب النب ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،قهوة مثلجة� ،شاي� ،أوراق ال�شاي� ،شاي منكه بطعم الفواكه ،م�شروبات ا�سا�سها
ال�شاي� ،شاي مثلج ،م�شروبات مثلجة ،كاكاو ،م�شوربات ا�سا�سها ال�شوكوالته ،منكهات (بخالف البهارات) ،بهارات ،م�ستح�ضرات
منكهة للطعام (لي�ست من "الزيوت العطرية")� ،أرز مق�شر� ،شوفان مق�شر� ،شعري مق�شر ،دقيق ،دابوق (غلوتني) للطعام،
م�ستح�ضرات احلبوب ،زالبية �صينية حم�شية (جيوزا مطبوخة)� ،سندوي�شات ،زالبية �صينية مطبوخة بالبخار (�شوماي
مطبوخة)� ،سو�شي ،كرات مقلية من خليط املخي�ض مع قطع �صغرية من الأخطبوط (تاكوياكي) ،خبز مطهو على البخار
يحتوي على اللحم ،هامبورجر (�سندوي�شات) ،بيتزا� ،صناديق للوجبات اخلفيفة (حم�ضرة) ،هوت دوج (�سندوي�شات) ،فطائر
حلم ،رافيويل ،حلويات ،خبز وكعك محُ َّ لَى ،خالئط حلويات �سريعة التح�ضري ،خالئط البوظة ،خالئط ال�شربات ،عجينة
لوز ،م�سحوق اخلمرية� ،أرز خممر مم ّلت (كوجي) ،خمرية ،م�سحوق اخلبيز ،ثلج ،عوامل متا�سك البوظة ،مطريات حلوم
للأغرا�ض املنزلية ،م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ،منتجات ثانوية من الأرز للطعام (�سيك ليز)
والواقعة يف الفئة30:
و�صف العالمـة :كلمة ( )SUNTORYبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/03/11:م

املودعة حتت رقم170404:
		
تاريخ الأ�سبقية :
		
ب�إ�ســم:ال�سيدة ماري �إيلني بالنتيي زوجة جريارد
		
جن�سية ال�شركة :فرن�سا
وعنوانه�:سنرت نيبتون ،رو دي ماري�شي  33260التي�ست دو بي�ش ،فرن�سا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي
املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط ،عطور ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل (كوزمتيك) ،غ�سول (لو�شن)
لل�شعر� ،شامبو ،غ�سول وجل لل�شعر وفروة الر�أ�س ،منظفات �أ�سنان ،زيت اللوز ،حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات
جتميل لأغرا�ض التنحيف ،م�ستح�ضرات ت�سمري الب�شرة ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات جتميل ،منتجات
عطرية ،م�ستح�ضرات العناية باجلمال والب�شرة لأغرا�ض التجميل ،غ�سول (لو�شن) جتميل وكرميات للج�سم ،حليب وجل
للوجه واجل�سم� ،أقنعة جتميل ،كرميات تفتيح الب�شرة ،منكهات م�شروبات (زيوت عطرية) ،م�ستح�ضرات جتميل للإ�ستحمام،
�أمالح وغ�سول (لو�شن) للحمام لي�ست لأغرا�ض طبية ،زيوت وجل للإ�ستحمام ،ر�سوم زينة لل�شف لأغرا�ض التجميل� ،أطقم
جتميل ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج� ،صابون تواليت� ،صابون مطهر ومزيل للروائح الكريهة للإ�ستخدام ال�شخ�صي ،مزيالت
الروائح الكريهة للإ�ستخدام ال�شخ�صي ،ماء بنات اخلزامى ،ماء معطر ،ماء تواليت ،ماء كولونيا ،بخور ،خال�صات زهور،
عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،مواد دهنية لأغرا�ض التجميل ،مناديل م�شربة بغ�سول (لو�شن) جتميلية ،طالء ال�شفاه ،ملمع
�شفاه ،خمطط �شفاه ،كرمي �أ�سا�س ،م�سكرة ،م�ساحيق �سائبة وم�ضغوطة للمكياج (م�ستح�ضرات جتميل) ،مكياج للعيون ،ظالل
للعيون� ،أقنعة جتميل� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،غزل قطني لأغرا�ض التجميل ،بي�ضات معطرة،
مراهم لأغرا�ض التجميل ،م�سحوق التالك للزينة ،م�ستح�ضرات �إزالة طالء الأظافر .فئة ..3
والواقعة يف الفئة3:
و��ص��ف العالمـة :كلمة ( )GOLDب�ح��روف التينية ب��ال�ل��ون البني و ح��رف (  ) Oب��ال��ون ال��ذه�ب��ي و �أ�سلفلها عبارة
( )F&W PARISداخل مربع والعالمة بالألون البني والذهبي كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
ً
للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/03/15:م

املودعة حتت رقم170619:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:كومباين جريفي�س دانون.
		
جن�سية ال�شركة :فرن�سا
وعنوانه 17:بوليفارد هاو�سمان 75009 ،باري�س ،فرن�سا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :مياه غري فوارة �أو فوارة (معدنية �أو غري معدنية)،
ع�صائر فواكه �أو خ�ضراوات ،م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه �أو اخل�ضراوات� ،شراب ليمونا�ضة ،ماء ال�صودا،
م�ستح�ضرات امل�شروبات .الفئة .32
والواقعة يف الفئة32:
و�صف العالمـة :كلمة (بونافونت) بحروف عربية ور�سم كاريكاتريي ل�شخ�ص وكرة �أر�ضية واجلميع داخل
بطاقة باللون ال�ساملون ( )Pantone 1565Cكما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/03/25:م

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

		
بتـاريـــــخ2012/03/22:م
املودعة حتت رقم170899:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:ان .يف .نوتري�شيا
		
جن�سية ال�شركة :هولندا
وعنوانه 186:اير�ست �ستا�شن�سرتات 2712 ،ات�ش ام زويرتمري ،هولندا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية� :أغذية لغايات طبية خا�صة� ،أغذية ومواد حمية معدة
لال�ستخدام الطبي ،مكمالت حميوية للب�شر� ،أغذية للر�ضع والأطفال ،مكمالت غذائية حميوية لال�ستخدام
الطبي ،منتجات غذائية لال�ستخدام الطبي.
والواقعة يف الفئة5:
و�صف العالمـة :كلمة ( )FORTIMELبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

		
		
بتـاريـــــخ2012/03/20:م
املودعة حتت رقم170806:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:فان دري هولدينج بي .يف.
جن�سية ال�شركة :هولندا		
وعنوانه:نيجفريهاي�سويج � 3641 ،11آر بي ميجدريخت ،هولندا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :حلوم وم�ستخل�صات اللحوم ،حليب ومنتجات احلليب،
زيوت و�شحوم �صاحلة للأكل .فئة .29
والواقعة يف الفئة29:
و�صف العالمـة :ر�سم �شكل معني بداخله ر�سم �شكل كارتريي لر�أ�س بقرة والعالمة بالألوان الأحمر الغامق
والأبي�ض والأزرق والأحمر الفاحت كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

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

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/03/25:م
املودعة حتت رقم171018:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:ش� .أيه بي بي �آ�سيا براون بوفريي ليمتد
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:افولرتن�شرتا�سيه � ، 44سي ات�ش –  8050زيوريخ� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :خدمات التعليم والتهذيب ،خدمات التدريب ،خدمات
الرتفيه ،خدمات الأن�شطة الريا�ضية والثقافية.
والواقعة يف الفئة41:
و�صف العالمـة :كلمة ( )VENTYXبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/03/25:م
املودعة حتت رقم171017:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:ش� .أيه بي بي �آ�سيا براون بوفريي ليمتد
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:افولرتن�شرتا�سيه � ، 44سي ات�ش –  8050زيوريخ� ،سوي�سرا
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :خدمات �إن�شاء املباين ،خدمات الإ��ص�لاح ،خدمات
الرتكيب �أوالتجميع.
والواقعة يف الفئة37:
و�صف العالمـة :كلمة ( )VENTYXبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/03/25:م
املودعة حتت رقم171016:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:ش� .أيه بي بي �آ�سيا براون بوفريي ليمتد
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:افولرتن�شرتا�سيه � ، 44سي ات�ش –  8050زيوريخ� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة
و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات ال��وزن 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 لت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية،
�أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص رقمية متعددة اال�ستعماالت (دي يف دي) وغري ذلك من و�سائط
الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات و�أجهزة
احلوا�سب ملعاجلة البيانات ،برجميات احلا�سوب� ،أجهزة �إطفاء احلرائق.
والواقعة يف الفئة9:
و�صف العالمـة :كلمة ( )VENTYXبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/04/08:
املودعة حتت رقم171649:
		
تاريخ الأ�سبقية 2010/10/11:
		
ب�إ�ســم�:ش .ت�شاينالوك�س �أ�س� .أيه.
		
جن�سية ال�شركة :لوك�سمبورج.
وعنوانه:روت دي�سك  ،7ال 1470-لوك�سمبورج ،لوك�سمبورج.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
�أجهزة و�أدوات �إت�صاالت� ،أجهزة �إكرتونية� ،أجهزة كمبيوتر� ،أجهزة هواتف ،هواتف حممولة ،هواتف فيديو،
كامريات� ،أجهزة �إ�ستقبال و�إر�سال الراديو ،كامريات فيديو ،عتاد وبرامج الكمبيوتر� ،أجزاء ولوزام لأجهزة
�إلكرتونية رقمية النقالة واملحمولة� ،أج��زاء و�إك�س�سوارات لأجهزة الهواتف املحمولة ،بطاريات� ،شواحن،
�سماعات �أذن ،م�ضخمات �صوت ،ميكروفونات� ،أجهزة �صوت لل�سيارات� ،أجزاء ولوازم جلميع املنتجات املذكورة..
فئة .9
والواقعة يف الفئة9:
و�صف العالمـة :كلمة ( )ICEبحروف التينية باللون الأبي�ض وفوقها ر�سم دائرة ويف �أحد �أطرافها �شكل
مثلث باللون الربتقايل و حتت الكلمة ر�سم خط باللون الأبي�ض و حتتها كلمة (  )PHONEبحروف
التينية باللون الربتقايل والكل داخل بطاقة �سوداء كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/04/01:
املودعة حتت رقم171335:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:شركة وولف �أويل كوربوري�شن �إن.يف.
		
جن�سية ال�شركة :بلجيكا.
وعنوانه:جورج جيليوت�سرتات  ،52بي  2620 -هيميك�سيم ،بلجيكا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
مقاوم التجمد ومكونات مقاوم التجمد .فئة 1
والواقعة يف الفئة1:
و�صف العالمـة :كلمة ( )CHAMPIONبحروف التينية باللون الأبي�ض داخل بطاقة باللون الأحمر
كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/03/26:م
املودعة حتت رقم171034:
تاريخ الأ�سبقية 		:
ب�إ�ســم:هنكل ايه جي �آند كو .كيه جي ايه ايه		
		
جن�سية ال�شركة� :أملانيا
وعنوانه:هنكل�شرتا�سه  40589 ،67دو�سلدورف� ،أملانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف
غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات
جتميل (كوزميتيك) ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات �أ�سنان.
والواقعة يف الفئة3:
و�صف العالمـة :عبارة ( )MOUSSE COLORبحروف التينية باللون الأحمر كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/03/18:م

املودعة حتت رقم170665:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:ا�س بي �آي وي�ست بورت  ,انك
جن�سية ال�شركة :الواليات املتحدة االمريكية.
وعنوانه� 377:سويفت �أفينيو�،ساوث �سان فران�سي�سكو ،كاليفورنيا  ، 94080الواليات املتحدة االمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية� :شراب الألوفريا (ع�صارة ال�صبار) .الفئة 32
والواقعة يف الفئة32:
و�صف العالمـة :عبارة ( )aloبحروف التينية باللون االبي�ض يف داخل مربع رمادي اللون داخل مربع �سكني
اللون كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/03/25:م

املودعة حتت رقم171015:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:ش� .سنتوري هولدينجز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة:اليابان
وعنوانه ،40-1:دوجيماهاما – 2ت�شوم ،كيتا – كو� ،أو�ساكا – �شي� ،أو�ساكا ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :البرية (�شراب ال�شعري) غري الكحولية ،املياه املعدنية
والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات غازية (م�شروبات منع�شة) ،ع�صائر الفواكه ،ع�صائر
خ�ضروات (م�شروبات) ،م�شروبات م�صل اللنب ،خال�صات ح�شي�شة الدينار لتح�ضري البرية غري الكحولية.
والواقعة يف الفئة32:
و�صف العالمـة :كلمة ( )SUNTORYبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/03/25:م

املودعة حتت رقم171019:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:ش� .أيه بي بي �آ�سيا براون بوفريي ليمتد
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:افولرتن�شرتا�سيه � ، 44سي ات�ش –  8050زيوريخ� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم
املتعلقة بها ،خدمات التحليل والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات
احلا�سوبية.
والواقعة يف الفئة42:
و�صف العالمـة :كلمة ( )VENTYXبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
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وفد حكومي من �سياتل يزور دبي ورلد �سنرتال ويبحث فر�ص التعاون التجاري

الزيارة ت�ضمنت لقاءات مع عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شركات القطاع اخلا�ص
زار وفد رفيع امل�ستوى ،من حكومة �سياتل
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،دبي ورلد
�سنرتال  ،امل�شروع املُ�صمم خ�صي�صاً ليكون
�أول مدينة مطار متكاملة يف العامل ،وذلك
يف �إطار جولة بعثة الأعمال �إىل الإمارات
العربية املتحدة  .وت�ضمنت الزيارة عدداً
م��ن امل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة يف
ال ��دول ��ة ب �ه��دف ت �ع��زي��ز ف��ر���ص التبادل
التجاري ودفع عجلة التعاون بني �سياتل
ودولة الإمارات العربية املتحدة.
وق��ال ت��اي يو�شيتاين ،الرئي�س التنفيذي
مل��واينء �سياتل :ن�سعى يف حكومة �سياتل
�إىل ت�ع��زي��ز ت��واج��دن��ا يف منطقة ال�شرق
الأو�� �س ��ط ،وال �ت��ي ت�ع�ت�بر دول ��ة الإم � ��ارات
ب��واب��ة مثالية ل�ه��ا .وت ��أت��ي زي��ارت�ن��ا لدبي
ورل ��د ��س�ن�ترال ب�ه��دف ال�ت�ع��رف ع�ل��ى هذا
امل� ��� �ش ��روع ال �ف ��ري ��د م �ت �ع��دد اخل�صائ�ص
وف��ر���ص الأع �م��ال ال��واع��دة ال�ت��ي يتيحها
للم�ستثمرين وال�شركات العاملة يف جمال
التكنولوجيا والتعليم وم��وف��ري خدمات
ال�شحن وم�شغلي ال �ط�يران .ون�ت��وق��ع �أن
ت�ساههم الت�سهيالت التي يوفرها امل�شروع
يف فتح �آفاق جديدة للم�ؤ�س�سات الأمريكية
احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة ل�ت�ك��ون ج� ��زءاً من
حركة النمو التجاري يف ال�شرق الأو�سط .
وق��ال را��ش��د بوقراعه الرئي�س الت�شغيلي
مل��ؤ��س���س��ة م��دي�ن��ة دب ��ي ل �ل �ط�يران  :تلعب
�شركات ال�ط�يران وال�شحن دوراً ه��ام�اً يف
ا�ستقرار االقت�صاد على امل��دى الطويل.
وب � ��دوره ،ي���س��اه��م دب ��ي ورل ��د � �س �ن�ترال يف
ط��رح جمموعة م��ن الفر�ص املتكاملة يف
ق�ط��اع��ات الأع �م ��ال وال �ط�ي�ران وال�شحن
والبنية التحتية ،من �ش�أنها تعزيز عمليات
ال�شركات العاملية الرائدة يف جمال التعاقد

من الباطن وال�شركات املحلية ال�صغرية
واملتو�سطة على حد �سواء ،واتاحة من�صة
لهم للتو�سع �إقليمياً وعاملياً .
وا�ستقبل ال��وف��د ال��زائ��ر ك��ل م��ن حم�سن
�أحمد ،مدير تطوير العمليات وعالقات
ال� ��� �ش ��رك ��اء ،وم ��اي� �ك ��ل خم� �ل ��وط ��ة ،مدير
ال � � �ط �ي ��ران ،وط � �ح � �ن� ��ون �� �س� �ي ��ف ،مدير
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل��ؤ��س���س�ي��ة يف دب ��ي ورلد
� �س �ن�ترال ،ف�ي�م��ا ت ��أل��ف ال��وف��د الأمريكي
م��ن ممثلني ع��ن احت ��اد ت�ط��وي��ر التجارة
يف �سياتل ،مركز التميز لقطاع الطريان
وال�صناعة ،كلية جرين ريفري كوميونتي،
جمل�س تطوير االقت�صاد يف �سياتل وكيغ
كونرتي ،وممثلني عن عدد من ال�شركات
احلكومية واخلا�صة؛ حيث كان يف ا�ستقباله
واطلع الوفد على املخطط الرئي�س مل�شروع
دبي ورلد �سنرتال ،واخل�صائ�ص املتنوعة
والفريدة التي يقدمها لل�شركات العاملة
ف�ي��ه ،ك�م��ا مت ا��ص�ط�ح��اب ال��وف��د يف جولة
ميدانية تعرف فيها على مرافق امل�شروع
مبا يف ذلك املنطقة اللوج�ستية ومنطقة
ال �ط�يران ال�ت��ي حت�ي��ط مب�ط��ار �آل مكتوم
الدويل ،وجممع الأعمال.
وخ�لال ا�ستعرا�ضه للمن�صة اللوج�ستية
متعدد من��اذج الأع�م��ال التي يوفرها دبي
ورل��د �سنرتال ،بني حم�سن �أحمد �أهمية
وجود نقطة ات�صال جمركي واحدة تربط
امل�ي�ن��اء ال�ب�ح��ري يف ج�ب��ل ع�ل��ي مب�ط��ار �آل
مكتوم اجلوي ،وامليزة اال�سرتاتيجية التي
ينفرد بها امل���ش��روع وه��ي موقعه امل�شرف
على قطار االحتاد الذي يجري العمل على
�إن�شائه حالياً ومن املقرر �أن يرتبط فيما
بعد ب�شبكة قطارات دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،ما مينح ال�شركات العاملة يف

29
الإمارات لل�شحن اجلوي تفوز
باجلائزة املا�سية يف منتدى الدوحة
•• دبي-وام:

دب��ي ورل��د �سنرتال ميزة الو�صول الآمن وذل��ك م��ن خ�لال من��اذج �أع �م��ال متكاملة
(ن �ق��ل ب� ��ري ،ب �ح��ري وج � ��وي) وم�ستوى
�إىل جميع دول جمل�س التعاون.
ويوفر دبي ورلد �سنرتال ،عدداً من امليزات عالٍ من ال�سالمة والأم��ن ،وطرق ات�صال
لل�شركات العاملة يف القطاع اللوج�ستي ،متطورة ،و�أ�سعار مناف�سة .وت�ساعد بنيته

اقت�صادية ال�شارقة تنظم برنامج جودة خدمة العمالء
•• ال�شارقة-وام:

نظمت دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة بال�شارقة
ب��رن��اجم��ا تدريبيا ح��ول ج��ودة خ��دم��ة العمالء
يف اط��ار ا�سرتاتيجية وخطط حكومة ال�شارقة
ب ��ال ��و�� �ص ��ول اىل ارق� � ��ى امل �� �س �ت��وي��ات الدولية
للمتعاملني م��ع ال��دوائ��ر املختلفة يف االم ��ارة
وليتواكب الأداء مع النمو االقت�صادي وحتقيق
اف �� �ض��ل اخل ��دم ��ات ل�ل�م��واط�ن�ين وامل �ق �ي �م�ين من
مراجعي الدائرة.
وت� �ن ��درج ه ��ذه ال� � ��دورة � �ض �م��ن ج �ه��ود ال ��دائ ��رة
للإرتقاء ب�أداء موظفيها وتقدمي �أف�ضل خدمة
للعمالء �إىل جانب احلر�ص على تطوير مهارات
موظفي خدمة العمالء وتعلم املهارات الأ�سا�سية
يف التعامل م��ع ال���ش�ك��اوي ال ��واردة �إىل الدائرة

بحرفية ودقة ومعايري �إدارية وتنظيمية عالية.
وقال �سعادة �سلطان عبد اهلل بن هده ال�سويدي
رئي�س الدائرة ان تنظيم هذا الربنامج والدورات
ال�ت��دري�ب�ي��ة الأخ � ��رى ي���س�ت�ه��دف رف ��ع مقايي�س
خ��دم��ة ال�ع�م�لاء م��ن خ�لال التوعية والتثقيف
ملوظفي الدائرة ملناق�شة الق�ضايا املتعلقة بجودة
اخلدمات التي ا�صبحت عامال �أ�سا�سيا للتميز
وداف �ع��ا لتحقيق ال�ن�ج��اح وت�ع��زي��ز والء العمالء
وثقتهم.
و�أك ��د على � �ض��رورة حتقيق رغ�ب��ات واحتياجات
العميل �أثناء وبعد تقدمي اخلدمة لك�سب ر�ضاه
وذل��ك عن طريق بناء الثقة بينه وبني الدائرة
و�إت��اح��ة الفر�صة للعمالء لإب ��داء مالحظاتهم
وتو�ضيح وت�سهيل الإجراءات الالزمة للح�صول
ع�ل��ى اخل��دم��ة ..م���ش�يرا اىل ان اب ��واب الدائرة

مفتوحة لتلقي �شكاوى العمالء ومالحظاتهم
وعرب القنوات االلكرتونية.
واكدت هنادي املهريي نائب مدير �إدارة التطوير
امل ��ؤ� �س �� �س��ي ع �ل��ى االه �ت �م��ام ب��امل���ش��اك��ل ال �ت��ي ترد
م��ن العمالء والعمل على حلها وتنمية الثقة
واالح �ت��رام امل �ت �ب��ادل م��ع ال�ع�م�لاء واال�ستجابة
ال�سريعة الحتياجاتهم وتقدمي احللول الناجحة
ال�ت��ي تلبي اح�ت�ي��اج��ات العميل و� �ض��رورة وجود
حلول عملية وفعالة لأ�صعب امل�شاكل.
وا� �ش ��ارت اىل ان ه ��ذا ال�برن��ام��ج مي�ث��ل عن�صرا
مهما وفعاال يف عملية حت�سني االداء يف التعامل
م��ع العمالء ول�ضمان توفري �أف�ضل اخلدمات
..وي�أتي يف اطار احلر�ص على متابعة �آخر تقنيات
التدريب وتوفريها للم�ساهمة يف حتقيق �أهداف
الدائرة و توفري �أف�ضل خدمة ممكنة للعمالء.

دبي لل�صادرات تبحث �آفاق التعاون التجاري والت�صدير مع جنوب �أفريقيا
•• دبي-وام:

عقدت م�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صادرات ـ التابعة
لدائرة التنمية االقت�صادية يف دب��ي ـ �أم�س لقاء
مع وفد رفيع امل�ستوى من جنوب �أفريقيا تر�أ�سه
�سعادة �سودير ماين القن�صل االقت�صادي جلنوب
�أف��ري�ق�ي��ا يف دب��ي ي�ضم جمموعة م��ن ال�شركات
التي تعنى بقطاع املقاوالت والت�شييد والزراعة
وال�ق�ط��اع الإل �ك�ت�روين وغ�يره��ا م��ن القطاعات
احليوية .ي�أتي اللقاء يف �إط��ار تعزيز العالقات
الثنائية بني جنوب �أفريقيا و�إمارة دبي خ�صو�صا
ودولة الإمارات عموما وفتح �آفاق جديدة للتبادل
ال �ت �ج��اري واال� �س �ت �ث �م��ار وال�ت���ص��دي��ر يف قطاعي
ال ��زراع ��ة وخ��دم��ات ال���ص�يرف��ة الإ� �س�لام �ي��ة بني
البلدين.

وق��ال املهند�س �ساعد العو�ضي املدير التنفيذي
مل�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صادرات يف ت�صريح �صحايف
له �أن دول��ة الإم��ارات وجنوب �أفريقيا ترتبطان
بعالقات متينة على مر ال�سنوات املا�ضية حيث
تويل دبي لل�صادرات اهتماما وا�ضحا من خالل
م�شاركتها يف املعار�ض وامللتقيات املقامة يف جنوب
�أفريقيا.
و�أو�� �ض ��ح �أن �إم � ��ارة دب ��ي ت���ش�ك��ل حم�ط��ة مثالية
لل�شركات ال�ت��ي تتخذ م��ن الإم ��ارة م�ق��را لها يف
عمليات �إع��ادة الت�صدير والتوجه �إىل الأ�سواق
املجاورة كذلك �إذ ت�شري الأرق��ام الأخ�يرة �إىل �أن
 70يف املائة من �شركات جنوب �أفريقيا يف الدولة
تتخذ من �إم��ارة دب��ي من�صة ال�ستدامة �أعمالها
والنمو يف املنطقة .ولفت العو�ضي �إىل �أن جنوب
�أف��ري�ق�ي��ا تعد ب��واب��ة ال��دخ��ول �إىل ق��ارة �أفريقيا

الإمارات ت�ست�ضيف اليوم االجتماع الثاين للجنة
وكالء ور�ؤ�ساء �أجهزة حماية امل�ستهلك يف دول التعاون

�أدجاز جتدد ا�ستحقاقها �شهادة الآيزو
 14001للمرة الثالثة على التوايل

•• دبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية معايل �سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير االقت�صاد..
تنطلق يف دب��ي ال �ي��وم ف�ع��ال�ي��ات االج �ت �م��اع ال �ث��اين للجنة وكالء
ور�ؤ�ساء �أجهزة حماية امل�ستهلك بدول جمل�س التعاون اخلليجي
الذي ي�ستمر يومني.
و�أك��د �سعادة املهند�س حممد �أحمد بن عبد العزيز ال�شحي وكبل
وزارة االق�ت���ص��اد ال ��ذي � �س�ير�أ���س االج �ت �م��اع �أن م��و��ض��وع حماية
امل�ستهلك كان وال ي��زال على �سلم �أولويات حكومات دول املجل�س
مل��ا ل��ه م��ن �أه�م�ي��ة ودور حم��وري يف �إجن ��اح اخل�ط��ط االقت�صادية
اخلليجية وحتقيق توازن الأ�سواق وتدعيم االقت�صادات الوطنية.
وعلق �سعادته على ا�ست�ضافة دولة الإم��ارات لالجتماع املهم ب�أنه
ت�أكيد على جهودها وجهود وزارة االقت�صاد نحو �إر�ساء وتر�سيخ
�أف�ضل املمار�سات على �صعيد حماية امل�ستهلك اخلليجي وذلك
بالتعاون مع �شركائها يف دول املجل�س.
ويركز ج��دول �أع�م��ال االجتماع على جمموعة من البنودمعايل
�سلطان بن �سعيد املن�صوري وزير االقت�صاد �أهمها مذكرة الأمانة
ال�ع��ام��ة ب���ش��أن االط�ل�اع ع�ل��ى م��ا مت �إجن� ��ازه يف م���ش��روع القانون
النظام املوحد حلماية امل�ستهلك ب��دول املجل�س ومذكرة الأمانة
العامة ب�ش�أن جلنة التوعية والتثقيف اخلا�صة بحماية امل�ستهلك
ب��دول املجل�س ومقرتح �سلطنة عمان للخطة اخلليجية حلماية
امل�ستهلك ومقرتح ال�سلطنة ب�ش�أن مناق�شة �آلية تبادل البيانات
واملعلومات اخلا�صة ب�أ�سعار ال�سلع واملنتجات وال�سلع املقلدة �أو
املغ�شو�شة التي يتم �ضبطها يف دول املجل�س �أو يتم منع تداولها يف
دول العامل املختلفة وتقرير دول جمل�س التعاون عن ما مت �إجنازه
يف الأ�سبوع اخلليجي حلماية امل�ستهلك لعام .2013
ويناق�ش املجتمعون �أي�ضا مقرتح اململكة العربية ال�سعودية ب�ش�أن
توحيد �سيا�سة اال��س�ترج��اع واال��س�ت�ب��دال وم�ق�ترح اململكة ب�ش�أن
�سريان ال�ضمان بني دول املجل�س واالتفاق على موعد االجتماع
املقبل للجنة وكالء ور�ؤ�ساء �أجهزة حماية امل�ستهلك بدول املجل�س.
وتويل دول جمل�س التعاون اخلليجي �أهمية خا�صة ملو�ضوع حماية
امل�ستهلك ك�أولوية ق�صوى لتحقيق اال�ستقرار يف ال�سوق ودعم �أداء
اقت�صاداتها الوطنية وتوفري �أ�شكال الدعم والتن�سيق مع اجلهات
املعنية بحماية امل�ستهلك يف دول املجل�س.

ح�صلت �شركة �أبوظبي لت�سييل الغاز املحدودة �أدج��از على جتديد ل�شهادة
الآي��زو  14001التي �سبق �أن نالتها عام  2004واملخت�صة بنظام الإدارة
البيئية يف ال�شركة وذل��ك اعرتافا بجهودها امل�ستمرة لتح�سني ممار�ساتها
البيئية من خالل �أن�شطتها ال�صناعية والت�شغيلية .جاء ذلك بعد اكتمال
التدقيق اخلارجي لتجديد ال�شهادة من قبل �شركة لويدز ريج�سرت التي
تتوىل �أعمال التدقيق اخلارجي لتجديد ال�شهادة كل ث�لاث �سنوات .وقد
ت�سلم فهيم كاظم الرئي�س التنفيذي لل�شركة �شهادة التجديد اليوم من
مندوب �شركة لويدز ريج�سرت ال��ذي �أ�شاد بالتزام �أدج��از ب��الأم��ور البيئية
وامتثالها ملتطلبات معايري نظام الإدارة البيئية.

م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي يدعم
جهود م�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية
•• �أبوظبي-وام:

قدم م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي دعما ماليا مل�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية بقيمة
� 200ألف درهم للعام الثاين .وي�أتي هذا الدعم �ضمن مبادرات امل�صرف
مل�ساندة م�ؤ�س�سة �أمنية نحو حتقيق مزيد من الأمنيات للأطفال املر�ضى
داخ��ل ال��دول��ة .و�أع��رب ه��اين الزبيدي الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة عن
�شكره مل�صرف �أبوظبي الإ�سالمي..منوها مب�ساهمة امل�صرف خالل العام
املا�ضي يف حتقيق ثمان �أم�ن�ي��ات ت�ن��درج حت��ت فئة �أمت�ن��ى �أن �أذه��ب لأداء
العمرة حيث وفرت امل�ؤ�س�سة بالتعاون مع امل�صرف تذاكر �سفر و�إقامة يف
فنادق واملوا�صالت يف املدينة املنورة و مكة املكرة مل��دة �أربعة �أي��ام للطفل
وث�لاث��ة م��ن �أف ��راد �أ��س��رت��ه خا�صة خ�لال �شهر رم�ضان امل �ب��ارك .ومتتلك
امل�ؤ�س�سة  48فرعا منت�شرا يف خمتلف دول العامل و يعد مكتب الإمارات
الوحيد يف املنطقة العربية الذي ت�أ�س�س خالل عام ..2003فيما متار�س
امل�ؤ�س�سة عملها الإن�ساين يف الدولة من خالل مكتبني يف كل من �أبوظبي
ودبي وت�سعى �إىل حتقيق �أمنيات �أطفال يعانون �إ�صابات مر�ضية خطرية
بني �سن ثالثة و  18عاما يقيمون يف الدولة من خمتلف اجلن�سيات.

دائرة املالية يف عجمان تنظم دورة تدريبية حول كيفية �إعداد
وحتليل القوائم املالية والبيانات اخلتامية

امل�صرف املركزي يعلن عن عر�ض النقد يف البنوك
•• ابوظبي-وام :

�أعلن امل�صرف امل��رك��زي  -ان عر�ض النقد ن 0ال��ذي يحتوي على النقد
املتداول بالإ�ضافة ملجموع النقد املحتفظ به لدى البنوك  -ارتفع بن�سبة
 1.9يف املائة من  56.7مليار درهم يف نهاية �شهر نوفمرب � 2012إىل
 57.8مليار درهم يف نهاية �شهر دي�سمرب .2012
وارت �ف��ع ع��ر���ض النقد ن - 1النقد امل �ت��داول زائ �ـ��دا ال��ودائ��ع النقدية �أي
احل�سابـات اجلاريـة واحل�سابات حتت الطلب لـدى البنوك  -بن�سبة  1.9يف
املائة من  293.6مليار درهم يف نهاية �شهر نوفمرب �إىل  299.2مليار
درهم يف نهاية �شهر دي�سمرب من نف�س ال�سنة.
وانخف�ض عر�ض النقد ن - 3الذي يحتوي ن 2زائ��دا الودائع احلكومية
ل��دى البنوك وامل�صرف امل��رك��زي  -بن�سبة  1.3يف املائة من 1.097.4
مليار دره��م يف نهاية �شهر نوفمرب �إىل  1.083.1مليار دره��م يف نهاية
�شهر دي�سمرب من نف�س ال�سنة .وانخف�ضت الودائع لدى البنوك العاملة
يف ال��دول��ة خ�لال �شهر دي�سمرب م��ن �سنة  2012بن�سبة  1.3يف املائة
لتبلغ  1.167.8مليار درهم وذلك نتيجة انخفا�ض ودائع املقيمني وغري
املقيمني يف الدولة بن�سبة  1.3يف املائة و 0.8يف املائة على التوايل بينما
انخف�ضت القرو�ض امل�صرفية وال�سلف �صافية م��ن املخ�ص�صات العامة
وخم�ص�صات القرو�ض ال�سيئة وامل�شكوك يف حت�صيلها والفوائد املعلقة
بن�سبة  0.7يف املائة وبلغت  1.099.1مليار درهم كما انخف�ضت الأ�صول
امل�صرفية بن�سبة  0.2يف املائة وبلغت  1.791.6مليار درهم يف نهاية �شهر
دي�سمرب من �سنة .2012

بحكم موقعها اجلغرايف الذي ي�سمح لها بالتوغل
�إىل دول �سادك وغريها من املناطق يف �أفريقيا
..كما تعترب من �أكرث املدن تطورا من حيث البنية
التحتية وخ��دم��ات امل��راف��ق العامة واملوا�صالت
حيث ي�ساهم ذل��ك يف �سهولة اال�ستثمار وتبادل
الفر�ص الت�صديرية بني البلدين.
وذك ��ر ��س�ع��ادة م��اين �أن ح�ج��م ال�ت�ج��ارة ب�ين دبي
وجنوب و�أفريقيا بلغ يف العام املا�ضي نحو 7.3
مليار دره��م وهناك ح��وايل � 170شركة جنوب
�أفريقية تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها ملزالة
�أعمالها على م�ستوى اخلليج وال�شرق الأو�سط ما
يدل على عمق العالقة التجارية بني البلدين ..
م�شريا �إىل �أن التوقعات الأولية تفيد ب�أن حجم
التجارة بينهما �سي�شهد منو بن�سبة  10يف املائة
مع نهاية العام احلايل.

التحتية املتطورة ال�شركات على تطوير
�أعمالها �إقليمياً وعاملياً من دب��ي ،ا�ستناداً
�إىل اخلدمات والت�سهيالت املتوفرة ملراكز
�أعمالها.

ف��ازت الإم��ارات لل�شحن اجل��وي ـ ذراع ال�شحن التابعة لطريان الإم��ارات ـ
بجائزة التميز املا�سية لفئة ناقالت ال�شحن التي تزيد عملياتها عن 800
�ألف طن �سنويا وذلك يف منتدى ال�شحن العاملي الذي اختتم يف العا�صمة
القطرية الدوحة.
وقال رام منن نائب رئي�س �أول طريان الإمارات لدائرة ال�شحن ان ال�شركة
ف��ازت بهذه اجلائزة لي�س بف�ضل كميات ال�شحن التي تنقلها فح�سب بل
نتيجة لتميز موظفيها �ضمن �شبكة حمطاتها عرب العامل.
و�أعرب عن �سعادته بهذا التفوق الدائم للإمارات لل�شحن اجلوي وريادتها
يف الأ� �س ��واق ال�ع��امل�ي��ة ..وم ��ع من��و ح�ج��م عملياتها ف� ��إن ال�ق��ائ�م�ين عليها
م�صممون على موا�صلة تزويد عمالئها بخدماتها املتفوقة لتلبية خمتلف
متطلباتهم واحتياجاتهم .وكان قراء جملة �إير كارغو وورلد قد منحوا
الإمارات لل�شحن اجلوي �أعلى درجات التميز يف امل�سح ال�سنوي الذي جتريه
املجلة ال�شهرية لقرائها لل�سنة التا�سعة .ويت�ضمن امل�سح تقييم �شركات
اخل�ط��وط اجل��وي��ة وامل �ط��ارات وك��ذل��ك �شركات مناولة ال�شحن م��ن حيث
خدمة العمالء وجودة الأداء وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات.

•• عجمان-وام:

نظمت دائرة املالية بعجمان دورة تدريبية حول كيفية �إعداد وحتليل القوائم
املالية والبيانات اخلتامية يف ظل املعايري املحا�سبية الدولية وتقنيات قيا�س
الأداء املايل وذلك ل�شاغلي الوظائف املالية الإ�شرافية والتنفيذية يف دوائر
وم�ؤ�س�سات و�إدارات حكومة الإم��ارة .تهدف الدورة التدريبية التى عقدت
على مدار ثالثة �أيام يف مقر الدائرة �إىل تزويد امل�شاركني باملهارات الالزمة
لتحليل املعلومات املالية مل�ساعدة الإدارة يف اتخاذ القرارات املالية املختلفة
والتعرف على الأ�ساليب اخلا�صة بالتحليل وذلك للقيام ب�أعمالهم املالية
بكفاءة وفاعلية .ومت من خالل الدورة تعريف امل�شاركني على عدة مداخل
متخ�ص�صة كمدخل �إىل التحليل امل��ايل ومفهوم التحليل امل��ايل و�أهميته
�أن ��واع التحليل امل��ايل وم�صادر التمويل وا�ستخدامات امل ��وارد .ويف ختام
الدورة كرم ال�سيد مروان احمد ال علي مدير �إدارة احل�سابات احلكومية
بالدائرة امل�شاركني يف الور�شة بتقدمي ال�شهادات التقديرية والبالغ عددهم
 19م�شاركا من �شاغلي الوظائف املالية الإ�شرافية والتنفيذية يف دوائر
الإم��ارة كالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي ودائ��رة البلدية والتخطيط
ودائ��رة التنمية االقت�صادية وم�ؤ�س�سة عجمان للتنظيم العقاري و�سلطة
منطقة عجمان احلرة و دائرة الأرا�ضي و الأمالك .
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يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/04/24:م
املودعة حتت رقم172459:
		
تاريخ الأ�سبقية 2011/10/25 :
		
ب�إ�ســم�:ش .كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه  ،22بو�ستفاخ � 6312 ،61شتاينهاو�سن� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية  :خدمات عر�ض منتجات على و�سائل الإت�صال لغايات
البيع بالتجزئة للمواد يف جم��ال املجوهرات والأ��ش�غ��ال الفنية و�أدوات قيا�س الوقت وال�ساعات والأحجار
الكرمية واملعادن النفي�سة ،خدمات العالقات العامة ،خدمات الدعاية والإع�لان ملنتجات الرفاهية وخا�ص ًة
املجوهرات والأ�شغال الفنية و�أدوات قيا�س الوقت وال�ساعات والأحجار الكرمية واملعادن النفي�سة ،خدمات
�إدارة الأعمال والإ�ست�شارات التنظيمية يف جمال منتجات الرفاهية ،خدمات �إ�ست�شارات الأعمال ل�شراء وبيع
املجوهرات والأحجار الكرمية والأعمال الفنية و�أ�شياء جامعي التحف.
والواقعة يف الفئة35:
و�صف العالمـة :عبارة ( )MASSE SECRETEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/04/24:م
املودعة حتت رقم172458:
		
تاريخ الأ�سبقية 2011/10/25 :
		
ب�إ�ســم�:ش .كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه  ،22بو�ستفاخ � 6312 ،61شتاينهاو�سن� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية  :جموهرات� ،أحجار كرمية ،معادن نفي�سة وكل خليط
منها ،لآيلء ،زمامات (مرابط) لأكمام القم�صان ،م�شابك ربطات العنق ،خوامت� ،أقراط ،قالئد ،دبابي�س للزينة،
حلي �صغرية (جموهرات) ،حلقات للمفاتيح� ،أ�شغال فنية من معادن نفي�سة ،علب للمجوهرات ،علب من معادن
نفي�سة� ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة� ،ساعات ،كرونومرتات (موقتات دقيقة)� ،ساعات
كبرية ،علب �ساعات� ،أحزمة �ساعات� ،سيور �ساعات� ،سال�سل ونواب�ض �ساعات �أو زجاج �ساعات ،حلقات للمفاتيح
(حلي �صغرية �أو �سال�سل �صغرية) ،مناذج �أو متاثيل �صغرية من معادن نفي�سة ،علب �ساعات احلائط و�ساعات
اجليب واليد ،ميداليات ،جموهرات �أجهزة الكمبيوتر ،جموهرات للحقائب ،قطع نقدية.
والواقعة يف الفئة14:
و�صف العالمـة :عبارة ( )MASSE SECRETEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/04/08:م
املودعة حتت رقم171653:
		
تاريخ الأ�سبقية 2011/10/13 :
ب�إ�ســم�:ش .ادلر جواياليرز ا�س .ايه		.
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه ،23:رو دو رون 1204 ،جنيف� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
خدمات فعاليات الأن�شطة الثقافية والفنية وخا�ص ًة خدمات تنظيم و�إدارة املعار�ض الفنية والثقافية ،خدمات
تنظيم امل�سابقات (التعليم �أو الرتفيه) .فئة .41
والواقعة يف الفئة41:
و�صف العالمـة :كلمة ( )ADLERبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

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

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/07/29:م
املودعة حتت رقم177187:
تاريخ الأ�سبقية 		2012/02/27 :
		
ب�إ�ســم:كوالكوم �إنكوربوريتد.
		
جن�سية ال�شركة :الواليات املتحدة االمريكية
وعنوانه 5775:مورهاو�س درايف� ،سان دييغو ،كاليفورنيا  ،1714-92121الواليات املتحدة االمريكية
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :رقائق كمبيوتر  ،اجهزة كمبيوتر  ،اجهزة ملحقة
بالكمبيوتر  ،برجميات وبرامج مبيتة كمبيوترية تعمل على مراقبة وتنفيذ وحت�سني روابط االت�صاالت يف
االت�صاالت ال�شبكية والال�سلكية والكمبيوترية  ،اجهزة مودم  .فئة 9
والواقعة يف الفئة9:
و�صف العالمـة :ر�سم كرة يحيط بها ر�سم حلزوين ب�شكل خا�ص كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/07/03:م
املودعة حتت رقم176214:
تاريخ الأ�سبقية 		2012/01/13 :
ب�إ�ســم�:ش .كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي		
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه  ،22بو�ستفاخ � 6312 ،61شتاينهاو�سن� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية  :خدمات عر�ض املجوهرات والأ�شغال الفنية و�أدوات قيا�س الوقت
وال�ساعات والأحجار الكرمية واملعادن النفي�سة على و�سائل االت�صال لغايات البيع بالتجزئة ،خدمات العالقات العامة ،خدمات
الدعاية والإعالن ملنتجات الرفاهية وخا�ص ًة املجوهرات والأ�شغال الفنية و�أدوات قيا�س الوقت وال�ساعات والأحجار الكرمية
واملعادن النفي�سة على و�سائل االت�صال لغايات البيع بالتجزئة ،خدمات �إدارة الأعمال والإ�ست�شارات التنظيمية يف جمال
منتجات الرفاهية ،خدمات �إ�ست�شارات الأعمال ل�شراء وبيع املجوهرات والأحجار الكرمية واملعادن النفي�سة وكل خليط منها
والل�ؤل�ؤ وزمامات لأكمام القم�صان وم�شابك ربطات العنق واخلوامت والأ�ساور والأقراط والقالئد ودبابي�س الزينة واحللي
�صغرية (جموهرات) وحلقات مفاتيح و�أ�شغال فنية من معادن نفي�سة وعلب للمجوهرات وعلب من معادن نفي�سة و�أدوات
قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة و�ساعات وكرونومرتات (موقتات دقيقة) و�ساعات كبرية و�ساعات �صغرية وعلب
�ساعات و�أحزمة �ساعات و�سيور �ساعات و�سال�سل ونواب�ض �ساعات �أو زجاج �ساعات وحلقات للمفاتيح (حلي �صغرية �أو �سال�سل
�صغرية) ومناذج �أو متاثيل �صغرية من معادن نفي�سة وعلب �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد وامليداليات وجموهرات
�أجهزة الكمبيوتر و جموهرات للحقائب والقطع النقدية
والواقعة يف الفئة35:
و�صف العالمـة :عبارة ( )HOW FAR WOULD YOU GO FOR Loveبحروف التينية كما بال�شكل
املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/04/25:م
املودعة حتت رقم172675:
		
تاريخ الأ�سبقية 2011/10/25 :
		
ب�إ�ســم�:ش .كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه  ،22بو�ستفاخ � 6312 ،61شتاينهاو�سن� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :
خدمات عر�ض منتجات على و�سائل االت�صال لغايات البيع بالتجزئة ملواد التجميل ،العطور ،خدمات العالقات
العامة ،خدمات االعالن ملواد الرفاهية وبالتحديد  :م�ستح�ضرات التجميل ،العطور ،االعمال الفنية ،خدمات
ادارة االعمال واخلدمات التنظيمية يف جمال منتجات الرفاهية ،ا�ست�شارات االعمال ل�شراء وبيع م�ستح�ضرات
التجميل والعطور.
والواقعة يف الفئة35:
و�صف العالمـة :عبارة ( )CARTIER D’ETEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

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

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/09/17:م
املودعة حتت رقم179413:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جاكوار كارز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة
وعنوانه:ابي رود ،وايتلي ،كوفينرتي �سي يف � 4 3إل �إف ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :معادن غري نفي�سة وكل خليط منها ،مواد بناء معدنية،
مباين متنقلة معدنية ،مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن
غري نفي�سة ،م�صنوعات ح��دادة ،خ��ردوات معدنية �صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ الوثائق
والأ�شياء الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات �أخرى ،خامات معادن.
والواقعة يف الفئة6:
و�صف العالمـة :عبارة “ ”F-TYPEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/09/03:م
املودعة حتت رقم178759:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم�:شاندونغ جينيو تاير كو ،.ليمتد.
		
جن�سية ال�شركة :ال�صني.
وعنوانه:رقم  ،260كينغكني رود ،داوانغ جوانغراو� ،شاندونغ ال�صني.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
�إط��ارات داخلية للإطارات الهوائية� ،إط��ارات لعجالت املركبات ،مدا�سات الإط��ارات للمركبات (للجرارات)،
عجالت امل��رك�ب��ات� ،أغطية ل�ل�إط��ارات الهوائية� ،إط ��ارات هوائية ،دراج��ات هوائية� ،إط ��ارات �صلبة لعجالت
املركبات .فئة 12
والواقعة يف الفئة12:
و�صف العالمـة :كلمة ( )KINGSKYبحروف التينية ب�شكل خا�ص كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/08/22:م
املودعة حتت رقم178250:
تاريخ الأ�سبقية 2012/02/23 :م		
		
ب�إ�ســم�:ش  .مونتبالنك � -سمبلو جي ام بي ات�ش .
		
جن�سية ال�شركة� :أملانيا
وعنوانه:هلغروندفيغ  22525 ،100هامبورغ� ،أملانيا.
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :زمامات لأكمام القم�صان ،م�شابك ربطات العنق،
خوامت (جموهرات)� ،أ�ساور (جموهرات)� ،أقراط ،قالئد (جموهرات) ،دبابي�س للزينة (جموهرات)� ،ساعات،
كرونومرتات (م�ؤقتات دقيقة)� ،ساعات كبرية� ،آالت لل�ساعات� ،سيور �ساعات� ،أ�ساور �ساعات� ،صناديق من معادن
نفي�سة لل�ساعات واملجوهرات.
والواقعة يف الفئة14:
و�صف العالمـة :عبارة ( )INFINIMENT VOTREبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

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

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/09/17:م
املودعة حتت رقم179417:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جاكوار كارز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة
وعنوانه:ابي رود ،وايتلي ،كوفينرتي �سي يف � 4 3إل �إف ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات
امل�صنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات �أخرى ،جلود احليوانات اخلام �أو املدبوغة ،ال�صناديق واحلقائب
ال�سفرية  ،املظالت وال�شما�سي والع�صي ،ال�سياط و�أطقم احليوانات وال�سروج.
والواقعة يف الفئة18:
و�صف العالمـة :عبارة “ ”F-TYPEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/09/17:م
املودعة حتت رقم179416:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جاكوار كارز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة
وعنوانه:ابي رود ،وايتلي ،كوفينرتي �سي يف � 4 3إل �إف ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :ال��ورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه
املواد وغري واردة يف فئات �أخرى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ ال�صور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد
الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية؛ ومواد الفنانني؛ فرا�شي الدهان �أو التلوين؛ الآالت الكاتبة
واللوازم املكتبية (عدا الأثاث)؛ مواد التوجيه والتدري�س (عدا الأجهزة)؛ مواد التغليف البال�ستيكية (غري
الواردة يف فئات �أخرى)؛ حروف الطباعة؛ الكلي�شيهات (الرا�سمات).
والواقعة يف الفئة16:
و�صف العالمـة :عبارة “ ”F-TYPEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/09/17:م
املودعة حتت رقم179415:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جاكوار كارز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة
وعنوانه:ابي رود ،وايتلي ،كوفينرتي �سي يف � 4 3إل �إف ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة
من معادن نفي�سة �أو مطلية بها ،غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى ،املجوهرات والأحجار الكرمية� ،أدوات قيا�س
الوقت و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة .الفئة 14
والواقعة يف الفئة14:
و�صف العالمـة :عبارة “ ”F-TYPEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
املودعة حتت رقم 171650:بتـاريـــــخ2012/04/08:
		
تاريخ الأ�سبقية 2010/10/11:
		
ب�إ�ســم�:ش .ت�شاينالوك�س �أ�س� .أيه.
		
جن�سية ال�شركة :لوك�سمبورج.
وعنوانه:روت دي�سك  ،7ال 1470-لوك�سمبورج ،لوك�سمبورج.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
خدمات االت�صاالت .فئة 38
والواقعة يف الفئة38:
و�صف العالمـة :كلمة ( )ICEبحروف التينية باللون الأبي�ض وفوقها ر�سم دائرة ويف �أحد �أطرافها �شكل
مثلث باللون الربتقايل و حتت الكلمة ر�سم خط باللون الأبي�ض و حتتها كلمة (  )PHONEبحروف
التينية باللون الربتقايل والكل داخل بطاقة �سوداء كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/04/25:م

املودعة حتت رقم172674:
		
تاريخ الأ�سبقية 2011/10/25 :
		
ب�إ�ســم�:ش .كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي
		
جن�سية ال�شركة� :سوي�سرا
وعنوانه:هينرتبريغ�سرتا�سه  ،22بو�ستفاخ � 6312 ،61شتاينهاو�سن� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :
ال�صابون ،العطور ،الزيوت اال�سا�سية ،م�ستح�ضرات التجميل ،غ�سول لل�شعر.
والواقعة يف الفئة3:
و�صف العالمـة :عبارة ( )CARTIER D’ETEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/08/16:م

املودعة حتت رقم178189:
		
تاريخ الأ�سبقية 2012/02/16 :م
		
ب�إ�ســم�:ش� .سافانت �سي�ستمز �إل �إل �سي
		
جن�سية ال�شركة :الواليات املتحدة الأمريكية
وعنوانه 45:بري�سيفريان�س واى ،هياني�س ،ما�سا�شو�ست�س  ،02601الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية:
برجميات كمبيوتر للإعداد والت�صوير البياين لتكوينات عنا�صر ال�صوت والفيديو.
والواقعة يف الفئة9:
و�صف العالمـة :عبارة ( )BLUEPRINT EXPRESSبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/09/17:م

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743

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

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

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

		
بتـاريـــــخ2012/09/17:م
املودعة حتت رقم179421:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جاكوار كارز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة
وعنوانه:ابي رود ،وايتلي ،كوفينرتي �سي يف � 4 3إل �إف ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
والواقعة يف الفئة25:
و�صف العالمـة :عبارة “ ”F-TYPEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/09/17:م
املودعة حتت رقم179420:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جاكوار كارز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة
وعنوانه:ابي رود ،وايتلي ،كوفينرتي �سي يف � 4 3إل �إف ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :احلبال واخليوط وال�شبكات واخليم واملظالت وامل�شمع
والأ�شرعة والغرارات والأكيا�س (غري الواردة يف فئات �أخرى) ،مواد التبطني واحل�شو (عدا ما كان من املطاط
�أو البال�ستيك) ،مواد ن�سيج من الألياف اخلام.
والواقعة يف الفئة22:
و�صف العالمـة :عبارة “ ”F-TYPEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

		
بتـاريـــــخ2012/09/17:م
املودعة حتت رقم179419:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جاكوار كارز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة
وعنوانه:ابي رود ،وايتلي ،كوفينرتي �سي يف � 4 3إل �إف ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية� :أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ،
�أم�شاط و�أ�سفنج ،فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف� ،سلك جلي،
زجاج غري م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف �صيني
و�أواين خزفية غري واردة يف فئات �أخرى.
والواقعة يف الفئة21:
و�صف العالمـة :عبارة “ ”F-TYPEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم179414:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جاكوار كارز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة
وعنوانه:ابي رود ،وايتلي ،كوفينرتي �سي يف � 4 3إل �إف ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة
و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات ال��وزن 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� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة
التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج
كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق.
والواقعة يف الفئة9:
و�صف العالمـة :عبارة “ ”F-TYPEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سـجيل التجـاري
االثنني  18مار�س  2013العدد 10743
يعلن ق�سـم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل� /سما�س للملكية الفكرية
لت�سجيل العالمة التالية:

		
بتـاريـــــخ2012/09/17:م

املودعة حتت رقم179418:
تاريخ الأ�سبقية 		:
		
ب�إ�ســم:جاكوار كارز ليمتد
		
جن�سية ال�شركة :اململكة املتحدة
وعنوانه:ابي رود ،وايتلي ،كوفينرتي �سي يف � 4 3إل �إف ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :الأثاث واملرايا واطارات ال�صور ،املنتجات (غري الواردة
يف فئات �أخرى) امل�صنوعة من اخل�شب �أو الفلني �أو الق�صب �أو اخليزران �أو ال�صف�صاف او ال�سندان �أو العظام
�أو العاج �أو عظم فك احلوت �أو ال�صدف �أو الكهرمان �أو املحار �أو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد �أو من
املواد البال�ستيكية.
والواقعة يف الفئة20:
و�صف العالمـة :عبارة “ ”F-TYPEبحروف التينية كما بال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

االثنني  18 -مارس  2013م  -العـدد 10743
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�أعي�ش حياة زوجية �سعيدة وم�ستقرة مع زوجي

ليلى علوي :حمالت الت�شويه ال ميكن ان تهز جناحي الفني
�أخبار كثرية انت�شرت �أخريا عن م�شاركة النجمة ليلى علوي يف اعمال جديدة ،لكن املفاج�أة انها ال تعرف عنها �شيئا ،مثلما فوجئت
اي�ضا بت�صريحات على ل�سانها مل تقلها ،وب�إ�شاعة طالقها التي تعترب جتاهلها اف�ضل رد .ليلى حتدثت عن كل هذه االخبار والإ�شاعات
والت�صريحات املزيفة ،كما تكلمت عن حمالت الت�شويه التي تعر�ضت لها وم�سل�سلها االخري وغيابها عن ال�سينما وعدم ر�ضاها عن بع�ض
اعمالها وحقيقة اجتاه ابنها اىل التمثيل.
• م��ا حقيقة م��ا ت��ردد �أخ�ي�را ع��ن ط�لاق��ك م��ن رج��ل االع �م��ال من�صور
اجلمال؟
 اعي�ش حياة زوجية �سعيدة وم�ستقرة مع زوج��ي ،لذلك ان��ا منده�شةمن تلك الإ�شاعات التي ا�صبحت ت�تردد كل ف�ترة ،واق��وى رد عليها هو
جتاهلها ،ولذلك انا ال اخرج خ�صي�صا يف و�سائل االعالم ال نفيها ،امنا
ارد فقط عندما ي�س�ألني احد.
• هل �صحيح انك �ست�شاركني يف م�سل�سل (والد حارتنا) الذي يح�ضر له
املخرج خالد يو�سف؟
 قر�أت الرواية وهي رائعة بالطبع ،كما اين امتنى العمل يف اي وقت معخمرج يف موهبة خالد يو�سف ،لكن احلقيقة انني ال اعرف �شيئا عن هذا
امل�سل�سل ،ومل يتم تر�شيحي له .واحيانا كثرية افاج�أ باخبار عن م�شاركتي
يف اعمال جديدة من دون ان تكون يل اي �صلة لها.
• وما حقيقة تقدميك �شخ�صية ال�سيدة زينب يف م�سرحية (احل�سني
ثائرا و�شهيدا)؟
 اي�ضا ال اعرف �شيئا عن هذا املو�ضوع ومل يتكلم معي �أحد من �أ�سرةه��ذه امل���س��رح�ي��ة ،وك��ل م��ا يكتب ع��ن م�شاركتي يف ه��ذه امل�سرحية غري
�صحيح ،رغم انني بالطبع امتنى جت�سيد �شخ�صية تلك ال�سيدة العظيمة
ر�ضي اهلل عنها.
• وهل ا�ستقررت على عملك اجلديد؟
 اقر�أ حاليا عدة �سيناريوهات تلفزيونية ،ورغم ان معظمها جيد لكننيمل ا�ستقر على اي منها حتى االن وال احب ان احتدث عن اي عمل اال اذا
كنت �س�أقدمه بالفعل.
• ل�ك��ن معظم امل�سل�سالت امل��ر��ش�ح��ة للعر�ض يف رم���ض��ان امل�ق�ب��ل بد�أ
ت�صويرها بالفعل ،اال تخ�شني ان ي�سرقك الوقت وجتدين نف�سك خارج
ال�سباق هذا العام؟
 ال ابحث عن وجود ملجرد الوجود ولي�س �شرطا ان اقدم عمال كل عام،واذا مل اجد ما اقتنع به متاما ويكون هناك الوقت الكايف خلروجه ب�شكل
جيد ،فمن االف�ضل اال اوجد احرتاما ال�سمي وتاريخي وجمهوري.
• يف ر�أيك ملاذا مل يح�صد م�سل�سلك االخري (نابليون بونابرت) ن�سبة
م�شاهدة �ضخمة؟
 امل�سل�سل من اهم االعمال التي قدمتها وان��ا على امل�ستوى ال�شخ�صيا�ستمتعت به جدا ،لكن امل�ؤكد ان زحام االعمال التي عر�ضت على �شا�شة
رم�ضان ادى اىل ظلم اعمال كثرية ،باال�ضافة اىل ان امل�سل�سل تاريخي
وانا اعلم منذ البداية انه �سيكون له جمهور خا�ص يهتم مبتابعته .ورغم
ذلك انا را�ضية عن العمل وما حققه من جناح ،خا�صة ان ردود الفعل التي
جاءتني عليه كانت طيبة للغاية ،بل فاقت توقعاتي.
• وما الذي دفعك لتقدمي عمل تاريخي يف وقت تهتم فيه النجمات
بتقدمي اعمال اجتماعية حتقق جماهريية اكرب؟
 من ال يعرف تاريخه ال يعرف حا�ضره وال يرى م�ستقبله ،فالتاريخ مهمجدا ،وانا ت�ستهويني االعمال التاريخية جدا .كما ان �شخ�صية نفي�سة (ام
املماليك) التي قدمتها يف العمل م�ؤثرة جدا ومغرية الي ممثلة حتب ان
تتحدى طاقاتها يف التمثيل.
• معظم اعمالك االخرية تلفزيونية ،اين انت من ال�سينما؟
 بالت�أكيد ال اتعمد االبتعاد عن ال�سينما ،فهي ع�شقي االول ،لكنني ملاجد ما ينا�سبني فيها خالل الفرتة املا�ضية خا�صة ان االنتاج ال�سينمائي
بعد الثورة ال ي��زال قليال ومعظم املنتجني يفكرون الف مرة االن قبل
االقدام على انتاج فيلم .و�أنا ال ميكنني بعد ر�صيدي الكبري يف ال�سينما
الذي اعتز به جدا ،وبعد ما قدمته من افالم وما ح�صدته من جوائز،
ان اقدم فيلما اال اذا اقتنعت به متاما .وانا يف انتظار العثور على فيلم
ير�ضي طموحي لأعود به اىل ال�سينما من جديد.
• هل هناك �أعمال ت�شعرين بالندم عليها؟
ً
 لي�س ندما باملعنى املتعارف عليه ،لكنني اعرتف ان هناك اعماال قدمتهامنذ فرتة طويلة وعندما �أ�شاهدها االن ال ار�ضى عنها .لكن وقتها كانت
خربتي �ضئيلة وحمدودة للغاية لكنني ل�ست نادمة على اي عمل الن كل
عمل قدمته اخذ مني وقتاً وجمهودا وا�ضاف �إ َّ
يل خربة افادتني فيما

بعده من اعمال.
• اىل اي مدى ت�أثرت بحمالت الت�شويه التي حاولت النيل منك بعد
الثورة امل�صرية ،خا�صة ان زوجك كان على عالقة قرابة بالرئي�س ال�سابق
مبارك؟
 انا مل اكن الفنانة الوحيدة التي تعر�ضت ملثل هذه احلمالت ،لكن هناكفنانون كثريون تعر�ضوا لها مثلي ،بل تعر�ضوا ملا هو اب�شع مما تعر�ضت
له .ورغ��م ذلك مل التفت اىل تلك احلمالت لثقتي بنف�سي وجمهوري،
وب��أن النجاح ال��ذي �صنعته على مدى �سنوات ال ميكن ان تهزه حمالت
ت�شويه متعمدة ومغر�ضة.

دوللي �شاهني
وت�أجيل م�ستمر
رغ ��م ان�ت�ه��ائ�ه��ا م��ن حت���ض�ير �أل �ب��وم �ه��ا اجل��دي��د �إال �أن دوللي
�شاهني ت�ؤجل طرحه يف الأ�سواق ت�ضامناً مع الأح��داث الأليمة
التي جت��ري يف م�صر وبع�ض ال��دول العربية .يت�ضمن الألبوم
جمموعة �أغنيات بلهجات خمتلفة و�أغنية باللهجة اخلليجية،
�أ�شارت �شاهني يف حديث لها �إىل �أنها ا�ستعانت مب�صحح لهجات
لأداء اللون اخلليجي ب�شكل �صحيح ،متمنية �أن يعجب اجلمهور
اخلليجي بالأغنية.

• هل �صحيح انك هاجمت �أخريا الفنانات العرب املوجودات يف م�صر
وقلت ان م�ستوى ادائهن ا�ضعف من م�ستوى ال�سينما امل�صرية؟
 ال ميكن ان ت�صدر عني مثل هذه الت�صريحات ،بالعك�س انا كنت دائمام��ن امل��رح�ب��ات ب��وج��ود الفنانات ال�ع��رب يف ال�سينما امل�صرية الن م�صر
هوليوود ال�شرق ودائما ما كانت تفتح ابوابها لكل املواهب العربية.
• هل ينوي ابنك خالد االجتاه اىل التمثيل؟
 كثريا ما ا�صطحبه معي �إىل اال�ستديو خالل الت�صوير لكي يتعرف علىاملجال ويعرف مهنة والدته ،وا�شعر انه يحب الفن ،لكنني ال ميكن ان
افر�ض جماال عليه ،و�س�أترك له حرية االختيار عندما يكرب.
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ي�سرا ..توقف تام
قالت الفنانة ي�سرا ان كل ما يرتدد عن م�شروعات فنية حاليا يكاد يكون
كالما فى الهواء ،فالن�شاط الفني متوقف متاما ب�سبب الظروف ال�سيا�سية
احلالية ،وان الو�ضع احلايل يزعج كل العاملني فى احلقل الفني �إىل درجة
ان الكل خائف من ان ينفق ما تبقى لديه ثم ال يجد �شيئا.
و�أك� ��دت ي���س��را ان�ه��ا تلقت اك�ث�ر م��ن ن����ص ج��دي��د ل�ع��دة م�سل�سالت ولكن
الإج��راءات الفعلية والتنفيذية غري موجودة ،فر�أ�س امل��ال يريد ان يهد�أ
البلد وتنفك الأزمة كي يجد متنف�سا لالنطالق .وا�شارت اىل انها متفائلة
جدا ،كما انها على ثقة ب�أنه لن تكون هناك فو�ضى.

كندة علو�ش
تنتهي من
(على كف
عفريت)
انتهت الفنانة ال�سورية كندة علو�ش
م��ن ت���ص��وي��ر �آخ ��ر م���ش��اه��د م�سل�سل
(على كف عفريت) ،وه��و من ت�أليف
يحيي فكري و�إخ��راج كمال من�صور،
وبطولة كندة علو�ش وخالد ال�صاوي،
و�أم�يرة نايف ،و�أحمد وفيق ،ويو�سف
فوزي ،وحممد ال�شقنقريي.
ت�ب��د�أ �أح ��داث امل�سل�سل م��ع قيام ثورة
 25يناير لتج�سد معاناة امل�صريني
خ�لال ف�ترة ما قبل ال�ث��ورة ،ويج�سد
خالد ال�صاوي �شخ�صية رجل �أعمال
ينتمي �إىل احل��زب ال��وط�ن��ي وي�سعى
ب �ج �ن��ون ل �ل �ت �ق��رب م� ��ن رج� � ��ال امل� ��ال
والأعمال ،الأمر الذي يجعله يختلط
بهم ليتعرف على كثري م��ن الأمور
واملعلومات وامل�صاعب.
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الإقالع عن التدخني يفيد القلب
قالت درا�سة دولية �إن الأ�شخا�ص الذين يقلعون عن التدخني يكونون �أقل عر�ضة للإ�صابة ب�أزمة قلبية
�أو �سكتة دماغية مقارنة باملدخنني حتى لو زاد وزنهم ب�ضعة كيلوغرامات نتيجة الإقالع عن التدخني.
وهناك �أدلة قوية على فوائد الإق�لاع عن التدخني للقلب والأوعية الدموية على املدى الطويل لكن
الباحثني الذين ن�شرت درا�ستهم يف دورية اجلمعية الطبية الأمريكية قالوا �إن ت�أثري زيادة الوزن ،التي
غالبا ما ت�صاحب الإقالع عن التدخني ،مل يكن وا�ضحا.
وي ��ؤدي النيكوتني �إىل زي��ادة معدل �ضربات القلب ل��دى املدخنني ف�ضال عن ت�سريع وظائف اجل�سم
الأخرى ويت�سبب ذلك يف �إحراق �سعرات حرارية �أكرث قليال من غري املدخنني.
وعندما يقلع املدخنون عن التدخني يتباط�أ لديهم عمليات التمثيل الغذائي الأي�ض ،وتقول كلري �إن
الذين يقلعون عن التدخني مييلون �إىل تعوي�ض ان�سحاب النيكوتني بتناول الوجبات اخلفيفة ومن ثم
يزداد الوزن.

العد�سات الال�صقة قد تزيد
ال�شعور بجفاف العني

الراديو

ك�شفت درا�سة املانية اجريت م�ؤخرا ان العد�سات الال�صقة قد تت�سبب يف
زي��ادة ال�شعور بجفاف العني .و�أرج��ع طبيب العيون الأمل��اين غريالد بومه
ع�ضو الرابطة الأملانية لأطباء العيون مبدينة دو�سلدورف ،ال�سبب يف ذلك
�إىل �أن العد�سات اللينة تت�شرب ال�سائل الدمعي بالكامل ،ما ي�ؤدي �إىل ال�شعور
بجفاف العني .و�أكد طبيب العيون الأملاين �أن انخفا�ض كمية ال�سائل الدمعي
ن ��ادراً م��ا ي�ك��ون ال�سبب الأوح ��د ملتاعب م��ا ُي�ع��رف با�سم (م�ت�لازم��ة جفاف
العيون) ،م�شرياً �إىل �أن الغدد الدمعية ال تتقادم �أي�ضاً لدى مرتدي العد�سات
الال�صقة ب�شكل �أ�سرع من الأ�شخا�ص الذين ال يرتدونها .و�شدد بومه على
�ضرورة ا�ست�شارة طبيب عيون ال�ستي�ضاح �سبب اجلفاف .و�إذا حتقق الطبيب
من �أن �سبب اجلفاف يرجع �إىل وجود فجوات يف الطبقة الزيتية ،ف�سيتعني
حينئذ عالج الغدد الزيتية املوجودة يف اجلفن .ويحذر طبيب العيون الأملاين
من ا�ستعمال املحاليل املائية ،معل ً
ال ذلك بقوله ”:املحلول امللحي �سي�ؤدي �إىل
ترقق الطبقة الدمعية �إىل درجة جتعلها تتال�شى قبل طرفة العني القادمة،
ومن ثم ي�صل ال�شعور بجفاف العني �إىل ذروته”.

الراديو هذا اجلهاز الذي يعترب يف وقت ما معجزة مر مبراحل كثرية عرب
عقول اكرث من عامل حتى و�صلنا على هذه احلالة اي حالة البث ال�سهل
املمتنع على موجاته ،فاول من اخرتع الراديو هو العامل االملاين هرنيك
هريتز ع��ام 1887م وق��د اكت�شف ا��ش��ارات البث التي تنقل ال�صوت من
خالل الراديو �إىل م�سافة قريبة (املنزل) ،يف عام  1890ا�ضاف املهند�س
االي �ط��ايل م��ارك��وين كيفية ام�ك��ان ار� �س��ال ر��س��ائ��ل ع�بر ال��رادي��و بوا�سطة
اال��ش��ارات ثم جنح العامل مور�س ع��ام  1901يف ار��س��ال ر�سالة بوا�سطة
ال��رادي��و ع�بر املحيط االطل�سي وبعد ذل��ك عرفت حمطات ال��رادي��و على
م�ستوى العامل وتطور �شكله وقوته حتى و�صل �إىل ما هو عليه االن .

من هو ارفني رومل؟
هو مار�شال املاين ملع جنمه خالل احلرب العاملي الثانية بو�صفه قائدا
للقوات االملانية يف افريقيا ال�شمالية ولد عام  1891ومات منت�صرا
عام . 1944
• من هو اعظم �شعراء ع�صر النه�ضة الفرن�سية؟
هو بريدو ونادر ال�شاعر الفرن�سي الذي ولد عام  1524وعا�ش حياة
كلها غزارة يف االنتاج حتى تويف عن عمر  61عاما.
• من هو وا�ضع النظرية النازية يف االعراف؟
هو الفرد روزب��رغ وه��و زعيم وكاتب امل��اين ع��رف بب�شاعة ت�صرفاته
وق�سوته �سادي النزعة ومييل للعنف و�ضع نظريته ال�شهرية يف النازية
يف االع��راق التي ت�شيبع بها الزعيم الهتلر ،وق��د اع��دم روزن�ب�رغ عام
1946

ح�سنوا ذاكرتكم بنظام غذائي �سليم

مالوري هوجان ملكة جمال أمريكا للعام اجلاري لدى وصولها حلضور حفل توزيع جوائز (Annual GLAAD
 )Mediaالـ 24في نيويورك (رويترز)

تو�صل علماء من جامعة بو�ستون االمريكية اىل ان النظام الغذائي الغني
بـالكولني وهو �أحد الفيتامينات من جمموعة  Bي�ساعد على ابطاء عملية
�شيخوخة الدماغ الب�شري ،كما ي�ساهم يف حت�سني الذاكرة ،ح�سبما ذكرته
�صحيفة ديلي مايل الربيطانية .و�أ��ش��ار العلماء اىل ان ه��ذا الفيتامني
م��وج��ود يف حل��م ال��دج��اج والبي�ض وال�سمك ال�ب�ح��ري وال �ف��ول .وا�ستنتج
العلماء ان الذين يتناولون الكولني بكميات كبرية �أظهروا �أف�ضل النتائج يف
اختبار الذاكرة وكانوا �أقل تعر�ضا لتغريات املخ املرتبطة بعملية ال�شيخوخة،
حيث قد ي�صاب �شخ�ص باخلرف .وقالت العاملة رودا �آو احدى امل�شرفات على
الدرا�سة ان النظام الغذائي له ت�أثري يف ج�سم االن�سان مبا يف ذلك الدماغ.
ولكنها �شددت على انه لي�ست هناك مادة غذائية ميكن ان ت�شكل و�سيلة
�سحرية للتخل�ص من اخلرف .وتابعت اخلبرية قائلة �أنا اعتقد ان التغذية
ال�سليمة واملتنوعة مهمة جدا ملتو�سطي العمر ب�شكل خا�ص .وكانت درا�سة
�سابقة قد �أظهرت ان النظام الغذائي الذي ي�شمل ال�سمك واخل�ضر وزيت
الزيتون له �أي�ضا ت�أثري ايجابي على الذاكرة .واعتمدت الدرا�سة االخرية
ال�ت��ي �أج��ري��ت يف ه��ذا امل�ج��ال على حتليل ح��ال��ة القلب .و�شملت الدرا�سة
� 1400شخ�ص ت�تراوح �أعمارهم بني  36و 83عاما وج��ب عليهم الرد
على ا�سئلة معينة تخ�ص نظامهم الغذائي اليومي ،ثم خ�ضع ه�ؤالء الختبار
الذاكرة والقدرات الذهنية .وتبني ان الذين تناولوا املواد الغذائية الغنية
بالكولني �أظ�ه��روا نتائج �أف�ضل من �سواهم ،حيث تبني انهم اق��ل عر�ضة
لأمرا�ض �أوعية املخ الدموية والنوبات القلبية واخلرف.

• هل تعلم �أن علم الواليات املتحدة الأمريكية يوجد عليه  50جنمة وهى عدد الواليات بها .
• ابتكرت كرة ال�سلة عام  1891م وقد ابتكرها الكندى جيم�س ناي�سميثالذى ولد عام . 1861
• هل تعلم ان اول من ذكر م�صطلح (االمم املتحدة) هو العامل امل�سلم الفارابي يف كتابه املدينة الفا�ضلة.
• هل تعلم ان نبات الرنج�س يقتل اعداءه فهو يقتل اي نبات ينمو بجواره.
• هل تعلم ان �شعب الباكا؟ �شعب من االقزام يعي�ش يف غابات الكامريون.
• هل تعلم ان ا�صل كلمة البرتول ا�صلها التيني وتعني زيت ال�صخر.
• هل تعلم �أن عمر القرد ال يتجاوز يف املتو�سط ثالثني �سنة
• هل تعلم �أن الذبابة تهز جناحها حوايل ( )32مرة يف الثانية الواحدة

ال�سل�سلة امل�سحورة

دنا حممود اللمعي

�إميان عبد النا�رص احللبي

كوثر عبد النا�رص احللبي

رمي عبد النا�رص احللبي

حتب بابا وماما والأهل مب�رص ...
تتمنى �أن ت�صبح طبيبة ناجحة يف
امل�ستقبل .تهدي �صورتها �إىل جميع
الأهل بالإمارات وم�رص.

تهدي �صورتها �إىل بابا وماما والأهل
مب�رص والإمارات  ..تهوى القراءة والعاب
الكمبيوتر تتمنى �أن ت�صبح طيار
بوينغ يف امل�ستقبل.

متفوقة يف درا�ستها  ..ومتعاونة مع
زميالتها تهوى القراءة تتمنى �أن تكون
طبيبة ناجحة تهدي �صورتها �إىل بابا
وماما والأهل مب�رص والإمارات.

متفوقة يف درا�ستها حتب ماما وبابا
وتتمنى �أن تكون مهند�سة ناجحة
تهدي �سالمها �إىل الأهل بالإمارات
وم�رص.

عندما اجنبت امللكة طفلها الأول فرح امللك به ا�شد الفرح خا�صة انه انتظر هذه اللحظة �سنوات عديدة وها هي
امنيته تتحقق مبولود ذكر يرث مملكته ف�أ�سرع وو�ضع حول رقبة مولوده �سل�سلة ذهبية كانت هدية من جدته من
يلب�سها ال يخلعها العمر كله حتى ميوت ومهما كرب فهى تكرب معه وال ي�ستطيع �أي ان�سان ان يخلعها من رقبة
الأمري ال�صغري اال امه فقط ،ويف غمرة فرحة الق�صر واململكة بالأمري ال�صغري ت�سللت امر�أه حاقدة حا�سدة �إىل
جناح امللكة وا�ستطاعت ان تخطف الأمري ال�صغري وتهرب به من �سراديب الق�صر بدون ان يح�س بها احد وماتت
الفرحة يف اململكة ويف القلوب و�شاع الهم والغم يف الق�صر واقام امللك الدنيا واقعدها بحثاً عن �صغريه لكن حمال
فقد اختفى ال�صغري .كانت هذ املر�أه هى ابنة عم امللك وكانت حتبه وتتمنى الزواج منه لكنه تزوج من ابنه خالته
وام طفله فكرهت ابنة عمه ذلك وقررت ان تبدل فرحتهما �إىل عذاب ف�سرقت ال�صغري واختفت به يف قرية جماورة
وادعت انه طفلها وعا�شت هناك تنتظر الوقت املنا�سب لتقتل فيه الأمري ال�صغري حتى ال يتعرف عليه احد لكن
مل تواتيها ال�شجاعة على ذلك لذا فقد كانت ترتكه كثرياً يلهوا كيفما �شاء رمبا ا�صابه مكروه فتتخل�ص منه
كما انها مل ت�ستطيع ان تخلع ال�سل�سلة الذهبية من رقبته فرتكتها وهى تتع�شم ان يكرب فتخنقه فهى ال تعرف
�سرها .كرب الأمري ال�صغري و�صار فتى �شجاع قوي البنيان وملا ال فمنذ �صغره تعود ان ال يخاف �شئ وان يتحمل
كل �شئ فالعي�شة القا�سية علمته الكثري لكنه كان و�سيماً جميل الطلعه حلو الل�سان وكان يحمل �سمات امه وابيه،
وقد عمل مع احد التجار بائعاً متج ً
وال ف�أخذ يذهب هنا وهناك ليبيع ب�ضائعه ويف احد الأيام و�صل �إىل مملكة
ابيه ف�أخذ يدور يف اململكة يبيع ما معه حتى و�صل �إىل الق�صر ف�ألتف حوله اخلدم ي�شرتون من ب�ضائعه اجلميله
وهناك يف ال�شرفه كانت جتل�س امللكة وابنتها ال�صغرية التى انعم اهلل عليهم بها بعد فقدان الأمري ال�صغري ف�أحبت
ان ترى ما معه فنادت امللكة ب�أن يدخل �إىل الق�صر ففعل وهناك عند ال�شرفة وقف ينظر �إىل الأمرية ال�صغرية
ونظرت اليه امللكة مبهورة به ف�أنتبهت على مالمح وجهه ف�أن من ينظر اليه ك�أنه ينظر �إىل امللك واخذت تدقق
النظر يف الفتى عندما دخل امللك عليهم وقال ماذا تفعلون فلم يرد عليه احد اقرتب ونظر من ال�شرفة فوجد
الفتى ووقف ينظر اليه ويحدق به وفج�أه ملح ال�سل�سلة الذهبيه ف�صرخ وقال ا�صعد ..ا�صعد �إىل هنا� ،صعد الفتى
منده�شاً خائفاً ويف ال�شرفة مد امللك يده وعرف ال�سل�سلة الذهبية و�صرخ يا الهى انه ابننا ،انظري ايتها امللكة انه
ابننا ،انها ال�سل�سلة امل�سحورة التى ال ينزعها احد اال انت �شهقت امللكة وام�سكت الفتى ونظرت اليه وقالت من اين
لك بها فقال الب�سها منذ كنت ر�ضيعاً ومل ت�ستطيع امى فكها فقالت واين امك خذين اليها ،ويف احلال حترك
ركب امللك يف طريقه �إىل القرية املجاوره والتى تخ�ضع ل�سلطانه اي�ضاً وهناك فوجئ ب�أبنة عمه والتي ادعت طوال
هذه الفرتة انه ابنها وعرف انها من فعلت ذلك ،لكنه تركها لعذاب الأيام وعاد �سعيداً �إىل مملكته ومعه ويل عهده
لتعي�ش اململكة يف �سعادة.

