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ا�ستدالالت اكت�شاف العالج املبكر للإيدز
بعد التقارير التي تناقلتها و�سائل الإعالم العاملية عن الر�ضيعة التي
ول��دت بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سب (�إي ��دز) والتي عوجلت بدواء
قيا�سي يف مرحلة مبكرة جدا ي�شرح الدكتور جون فريرت من جامعة
�أوك�سفورد ا�ستدالالت هذه احلالة على طريقة عالج الإيدز.
فعندما ول��دت الر�ضيعة يف م�ست�شفى ريفي كانت �أم�ه��ا ق��د اختربت
ب�أنها م�صابة بعدوى الإي��دز .ولأن الأم مل تتلق �أي عالج للإيدز قبل
الوالدة علم الأطباء �أن الطفلة ولدت وهي على خطر عظيم للإ�صابة
بالعدوى .وبالتايل مت نقل الطفلة �إىل مركز جاك�سون الطبي التابع
جلامعة م�سي�سيبي الأمريكية حيث و�ضعت هناك حتت رعاية الدكتورة
هانا غراي اخت�صا�صية �إيدز الأطفال .وب�سبب اخلطر الكبري للإ�صابة
بالعدوى و�ضعت الدكتورة غراي الر�ضيعة يف مزيج من ثالثة �أدوية
قيا�سية ملكافحة الإي��دز عندما كان عمرها ثالثني �ساعة فقط ،حتى
قبل ظهور نتيجة الفحو�صات املختربية امل�ؤكدة لإ�صابتها بالعدوى.
ومن املعلوم �أن��ه يف ح��االت احلمل الأك�ثر مثالية عندما يو�صف للأم
امل�صابة بالإيدز �أدوية لتقليل خطر انتقال العدوى لطفلها كان يُعطى
للر�ضيع دواء واحد فقط لتقليل خطر �إ�صابته بالعدوى.
ويعتقد الباحثون �أن هذا اال�ستخدام املبكر للعالج امل�ضاد للفريو�سات
من املرجح �أن��ه �أدى �إىل �شفاء الر�ضيعة مبنع الفريو�س من ت�شكيل
جتمعات اخلاليا ال�صعبة العالج املعروفة با�سم امل�ستودعات ،التي تظل
خامدة وبعيدة عن متناول الأدوية القيا�سية .وهذه امل�ستودعات تعيد
تن�شيط ع��دوى الإي��دز يف املر�ضى الذين يتوقفون عن العالج ،وهذه
امل�ستودعات هي ال�سبب يف �أن معظم الأفراد امل�صابني بالإيدز يحتاجون
�إىل عالج مدى احلياة لإبقاء العدوى بعيدة.
وب�ع��د ب��داي��ة ال �ع�لاج ا��س�ت�ج��اب اجل �ه��از امل�ن��اع��ي للر�ضيعة ،و�أظهرت
الفحو�صات ت���ض��ا�ؤل م�ستويات ال�ف�يرو���س حتى �أ�صبحت غ�ير قابلة
لالكت�شاف بعد  29ي��وم��ا م��ن ال ��والدة .وق��ال ال��دك�ت��ور ج��ون فريرت
هذه احلالة �ستجعل جمتمع الباحثني والعلماء واملر�ضى يبد�ؤون يف
التفكري يف �أن��ه من امل��أم��ول يف امل�ستقبل �أن ي�صري ع�لاج الإي��دز هدفا
واقعيا .وا�ستدالالت هذا الأم��ر �أنها تخربنا ب�أننا بحاجة �إىل البحث
عن العالج بتمويل �أكرب وبدافع �أق��وى .لكن على امل�ستوى ال�سريري
هذا ال يعني توقف املر�ضى عن تناول الأدوية �أو �أي �شيء الآن .

اجلمال عا�شت يف القطب ال�شمايل
يتم عادة ربط حيوان اجلمل بال�صحراء واحلرارة املرتفعة ،لكن باحثني
كنديني ع�ثروا على �أحافري لبقايا جمل �ضخم ،يف القطب ال�شمايل
يعود عمرها �إىل ما قبل  3.5ماليني عام .وقال فريق البحث ب�إ�شراف
متحف الطبيعة الكندي� ،إن االكت�شاف يعتمد على  30قطعة �أحفورية
لعظم �ساق وجدت يف جزيرة �إليزمري يف نونافوت .وتعود هذه الأحافري
�إىل ما قبل  3.5ماليني عام ،عندما كانت املنطقة القطبية ذات بيئة
غابات خالل مرحلة االحتبا�س احل��راري على كوكب الأر���ض .وقالت
الباحثة ناتاليا ريبزينك�سي� ،إنه اكت�شاف مهم لأنه يقدّم �أول دليل على
�أن اجلمال عا�شت يف املنطقة القطبية  ،م�ضيفة �أن بع�ض املميزات التي
تتمتع فيها اجلمال الع�صرية مثل الأقدام امل�سطحة ،والعيون الكبرية
قد تكون تعديالت م�ست ّمدة من العي�ش يف بيئة قطبية.

ثعلب مبنزل �سلمى حايك
ك�شفت جنمة هوليوود ال�شهرية �سلمى حايك �أنها جلبت �إىل منزلها
ثعلبا �صغريا معتقدة �أنه كلب .وقالت املمثلة املك�سيكية-الأمرييكية يف
�إحدى املقابالت التليفزيونية :تعجبت من �أنه مل ين�سجم مع كالبي
الأخ��رى .وج��دت هذا ال�شيء ال�صغري يف الغابة يف املك�سيك ومل يكن
لديه �شعر يف ذل��ك احل�ين  .وك�شفت حايك ( 46ع��ام��ا) �أن�ه��ا حمبة
للغاية للحيوانات ،م�ضيفة �أن لديها خم�سة خيول و�أربعة �ألبكة وقطة
وثمانية كالب وحيوانات �أخرى ال تتذكرها الآن.

ت� � �ك� � �ه� � �ن�� ��ات ب� �ح� �م ��ل
م�� �ي� ��دل�� �ت� ��ون ب �ط �ف �ل��ة
زل ل���س��ان دوق ��ة ك �م�ب�ردج ،كايت
ميدلتون ،ملمحة �إىل انها تنتظر
والدة طفلة ،ما يعني انه �إذا �صح
الأمر و�أجنبت فتاة ف�سوف تكون
ملكة لربيطانيا.
و�أف � � � � � � � ��ادت �� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ال� ��� �ص ��ن
الربيطانية ،ان ميدلتون كانت
يف زي ��ارة �إىل غرمي�سبي عندما
�أع �ط �ت �ه��ا ام� � � ��ر�أة دب � � �اً قما�شياً
ف ��ردت عليها ق��ائ�ل��ة �س�أعطيه..
ول�ف�ظ��ت ح��رف  Dبالإنكليزية
وه� ��و احل � ��رف الأول م ��ن كلمة
� Daughterأي �إبنة ،قبل �أن
تتوقف عن الكالم وتقول لطفلي
 ،م��ا �أث ��ار ��ش�ك��وك�اً ك�ب�يرة يف انها
�سرتزق بطفلة.
ف�سئلت �إن ك��ان��ت ح��ام� ً
لا بفتاة،
لكنها رف�ضت الإجابة وابت�سمت
قائلة انهما لن يك�شفا عن الأمر،
ال��ذي �سيكون يف املرتبة الثالثة
على العر�ش الربيطاين.
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ت��رك��ي��ا ت �� �س �ت �ع �ي��د �أه� ��م
ق �ط �ع��ة م ��ن ك �ن��ز ق� ��ارون

�أول م�ؤ�شرات احلب
حني يخفق القلب يف بداية اللقاء ،ي�صعب �أن نحدد ما �إذا كان
القلب يحمل م�شاعر احلب ميكن �أن يدلنا بع�ض امل�ؤ�شرات
على حقيقة احلالة التي نعي�شها .يف ما يلي ،يك�شف علماء
النف�س ال�سلوكيات التي ت�ؤكد وجود م�شاعر حب حقيقية.
يعرف اجلميع ظاهرة (احل��ب من �أول
ن �ظ��رة) ،وه ��ي ت �ك��ون ع �ب��ارة ع��ن �شعور
جامح وغري مربر وقد ال ي��دوم �أحياناً
ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة .ل�ك��ن ت�ب�رز �أي���ض�اً �أوىل
م�ؤ�شرات احلب التدريجي ال��ذي ي�أخذ
وقته قبل الظهور ب�شكل وا�ضح.
ميكن �أن يكون هذا احلب واعداً بدوره،
ل �ك��ن ت�ب�ق��ى م ��ؤ� �ش��رات��ه �أك �ث�ر غمو�ضاً
ت�تراف��ق ه��ذه احل��ال��ة م��ع بع�ض الرتدد
ال ��ذي ي�ع�ك����س ع ��دم ال �ت ��أك��د م��ن �صحة
امل���ش��اع��ر ،ف�ي�ن���ش��أ � �ص��راع داخ �ل��ي فينا.
تتعدد العوامل التي ميكن �أن جتذبنا
جتاه ال�شخ�ص الآخ��ر :الراحة ،الثقة،
�شعور بال�سالم الداخلي ،ال�سعادة ..لكن
تقابلها ع��وام��ل �أخ��رى ق��د ُتبعدنا عن
ذل��ك ال�شخ�ص :اخل ��وف م��ن الرف�ض
وال �ت �ع � ّل��ق ب ��الآخ ��ر وع � ��دم اال�ستعداد
خلو�ض عالقة عاطفية ..من هنا ،قد
ن�شعر ب��ارت�ب��اك يف ال�ع�لاق��ة ،ل�ك��نّ هذا
الإح �� �س��ا���س ي���ش�ير �إىل وج� ��ود اهتمام
فعلي بال�شخ�ص الآخ ��رِ .ل�ن�ف� ّ�ك رموز
هذا احلب التدريجي.
احمرار اخلدين
ي�ك��ون اجل�سم غالباً �أول م��ا ي�ع�ّبررّ عن
ح��ال��ة احل ��ب ح�ت��ى ل��و ح��اول �ن��ا جتاهل
امل�ؤ�شرات التي ير�سلها .ت��ؤدي م�شاعر
القلق �إىل ارتفاع م�ستوى الأدرينالني
يف اجل �� �س��م ،م��ا ي�ع�ن��ي ت �� �س��ارع نب�ضات
القلب والتع ّرق املفرط .لكن يف الوقت
نف�سه ،يطلق ��ش�ع��ور احل��ب هرمونات
الدوبامني وال�سريوتونني والأندورفني
مقابل الأدري �ن��ال�ين .ت� ��ؤدي هرمونات
احل � ��ب ه � ��ذه �إىل ت��و� �س �ي��ع الأوع � �ي� ��ة
ال��دم��وي��ة ،م��ا يف�سر اح �م��رار اخلدين
وتل ّون العنق �أي�ضاً .غالباً ما تلفت هذه
امل�ؤ�شرات النظر ،ويُعترب العنق حتديداً
م�ن�ط�ق��ة ه���ش��ة ب��ام�ت�ي��از ل ��دى الب�شر.
كذلك ،قد يتغري ال�صوت :متيل املر�أة
�إىل رفع نربة �صوتها وا�ستعمال �صوت
حاد بينما ي�ستعمل الرجل �صوتاً هادئاً
بهدف �إغواء املر�أة .عند ال�شك بطبيعة
امل�شاعر امل�ستجدّة ،يجب �أن نت�أكد من
�أن اجل�سم له �أ�سباب ال يفهمها املنطق.

ارتباك �شديد
ق��د ت�سعى امل� ��ر�أة �إىل ال�ظ�ه��ور ب�صورة
م �ث�يرة ل�لاه �ت �م��ام ،ل�ك�ن�ه��ا ال ت�ك��ف عن
ال�ت�ف��وه ب��ال���س�خ��اف��ات� .أو ق��د ت��رغ��ب يف
ترك انطباع جيد �أم��ام ال�شخ�ص الذي
يعجبها ،لكنها تتعرث �أو توقع الطعام
خ�ل�ال لقائهما .يعترب ع�ل�م��اء النف�س
�أن ه��ذا االرت �ب��اك يعك�س ق��وة الرغبة،
ف�ت���ص�ب��ح ه� ��ذه ال �ل �غ��ة و� �س �ي �ل��ة ممتازة
لتجنب الكالم ال�شفهي و�إطالق العنان
للعواطف.
جميع م��ؤ��ش��رات االرت �ب��اك ه��ي طريقة
غ�ير مبا�شرة لإخ�ب��ار ال�شخ�ص الآخر
ب � ��أن وج � ��وده ح��ول �ن��ا ي��رب�ك�ن��ا ويجعلنا
ن�ف�ق��د ت��رك�ي��زن��ا وق��درات �ن��ا� .إن ��ه م�ؤ�شر
مهم نر�سله �إىل ال�ط��رف الآخ��ر ب�شكل
تلقائي حتى لو بدا االرتباك حمرجاً يف
الظاهر .ه��ذه امل�ؤ�شرات واع��دة بح�سب
ر�أي علماء النف�س .ي�ستمتع الالوعي
يف ه��ذه احلالة ب�إرباكنا ،ما ي�ؤكد على
�أهمية اللقاء والعالقة النا�شئة.
لإخفاء امل�شاعر
احل� ��ب ال �ت��دري �ج��ي م� �ل ��يء بال�شكوك
وال �ع��ذاب �أح �ي��ان �اً ،ق��د ن�ستعمل تكتيكاً
�سخيفاً لإخفائه .فندعي �أننا ال ننتظر
ات�صا ًال من ال�شخ�ص ال��ذي يعجبنا �أو
ندعي �أننا غري متفرغني للخروج كي
نتجنب التعبري عن اهتمامنا بال�شخ�ص
الآخ��ر .ما ال��ذي يخفيه ه��ذا ال�سلوك؟
�إنه اخلوف من انك�شاف �أمرنا واملجازفة
بالتعر�ض ملواقف حمرجة .كذلك ،قد
ن�شعر ب�أننا ن�سري نحو املجهول ،فن�صبح
جم�بري��ن على التفكري ب��الآخ��ر وعلى
الت�صرف كما يريد مع �أننا ال نعلم ما
ال! ال يكون ال�سلوك طبيعياً
يريده فع ً
خالل املوعد .لكن ي�ؤكد علماء النف�س
على �أن جميع اال�سرتاتيجيات ال ميكن
�أن ت�ق��اوم احل��ب .ف�ض ً
ال ع��ن �أن ادعاء
الالمباالة ال يفيد �إال �إذا كنا م�ص ّرين
على �إنكار الواقع.
مقاومة امل�شاعر
ق��د ن��ؤك��د لأنف�سنا �أن ال�شخ�ص الذي

تربية الكالب خطر على الأطفال
تربية احليوانات الأليفة مبختلف �أنواعها من الهوايات التي يقبل الكثريون عليها
ملا لها من متعة خا�صة .غري �أن هذه الهواية قد يكون لها بع�ض املخاطر والأ�ضرار
خ�صو�صا يف حالة وجود �أطفال يف املنزل؛ لذا يجب �أن تراعي ك�أم توفري �سبل الوقاية
الكافية لطفلك وكذلك التعرف على الطريقة ال�سليمة للت�صرف يف حالة تعر�ض
طفلك للإ�صابة �أو اخلطر نتيجة التعامل مع حيوانه الأليف.
تعترب الكالب من �أكرث احليوانات التي يقبل الأطفال على تربيتها ،ومع ذلك ف�إن
العديد من الأطفال يدخلون امل�ست�شفى �سنويا للعالج من ع�ضات الكالب .والأطفال
�أق��ل من �أرب��ع �سنوات هم الأك�ثر تعر�ضا لع�ضة ه��ذا احليوان وخ�صو�صا يف منطقة
الوجه والر�أ�س .فاحر�صي على حماية الطفل من التعر�ض لع�ضة الكلب من خالل
مراقبة الطفل جيدا �أثناء اللعب مع هذا احليوان ،وكذلك احر�صي على اختيار كلب
من ف�صيلة تتنا�سب مع �أ�سلوب وطريقة حياة �أ�سرتك ،وت�أكدي من �أن يحدث تعارف
جيد بني �أطفالك والكلب اجلديد.
علمي طفلك ما يلي:
عدم االقرتاب �أو �إزعاج الكلب �أبدا �أثناء نومه �أو تناوله طعامهالطبطبة على الكلب برقة وهدوءعدم االقرتاب من �أي كلب غريبالثبات يف املكان عند اقرتاب كلب غريب منه-عدم التدخل �أبدا لف�ض نزاع بني كلبني

يربكنا لي�س م��ن ال�ن��وع املف�ضل لدينا
�أو �أن ال��وق��ت ال ي ��زال م�ب�ك��راً للدخول
يف ع�لاق��ة ع��اط�ف�ي��ة .حم��اول��ة مقاومة
امل���ش��اع��ر ه��ي م ��ؤ� �ش��ر ��ش�ب��ه م ��ؤك��د على
وج ��ود ح��ب م��رت�ق��ب .ح�ين ن �ك��ون �أمام
�شخ�ص ال يتما�شى مع املعايري الواعية
ال�ت��ي ن�ح��دده��ا يف ال �ع��ادة وال�ت��ي تزعزع
كياننا الالوعي ،نفقد توازننا .فنحاول
ب�أي ثمن العودة �إىل الطريق ال�صحيح
م��ن وج�ه��ة ن�ظ��رن��ا .خ��وف�اً م��ن رغباتنا
وم �� �ش��اع��رن��ا ،ق ��د من �ي��ل �إىل ال �ه ��رب.
ترتافق هذه احل�يرة مع م�شاعر الهلع
وال�سعادة الداخلية يف �آن .لكن ماذا لو
مل َتدُم هذه امل�شاعر طوي ً
ال؟ قد ي�شعر
البع�ض بالتعا�سة وي�ه��رب م��ن اخلوف
اللذيذ جتنباً للم�شاكل.
تخ ّيل امل�ستقبل
ثمة م�ؤ�شر �آخر على وجود حب تدريجي:
امليل �إىل تخ ّيل م�ستقبل �سعيد .يعترب
ع�ل�م��اء ال�ن�ف����س �أن ه ��ذه ال�ت�خ�ي�لات هي
ط��ري�ق��ة ل�ط�م��أن��ة ال ��ذات ح��ول م��ا ميكن
�أن يح�صل م�ستقب ً
ال .من خ�لال ت�صوّر
��ش��ري��ط م��ن الأح � ��داث ال�ت��ي ت ��ؤك��د على
حب الطرف الآخر ،نتجاوز عوائق ال�شك
التي تطبع احلب التدريجي يف مراحله
الأوىل .ل�ك��ن ي�ح��ذر ع�ل�م��اء النف�س من
ه��ذه الإ� �س �ق��اط��ات ن�ح��و امل�ستقبل لأنها
ق��د تعك�س جم��رد رغبة يف عي�ش جتربة
احلب من دون �أن تكون امل�شاعر �صادقة

جت� ��اه ال �� �ش �خ ����ص الآخ � � ��ر .ي� �ب ��د�أ احلب
ال���ص��ادق بتخ�صي�ص م�ساحة ل�ل�آخ��ر يف
ال�سيناريوهات التي نر�سمها عن امل�ستقبل
بدل الرتكيز على الذات ح�صراً.
نقاط م�شرتكة
ح�ي�ن ن �ق��اب��ل ��ش�خ���ص�اً ي�ع�ج�ب�ن��ا ،منيل
�إىل ه��دم العوائق بيننا والرتكيز على
ال �ن �ق��اط امل �� �ش�ترك��ة .مي �ي��ل احل ��ب �إىل
جتميل ال�ع�لاق��ة الثنائية ،ف�ض ً
ال عن
جتميل ال�شخ�ص نف�سه من خالل ال�سعي
�إىل الظهور ب�أبهى ح ّلة .لكنّ هذه امليزة
قد ت ��ؤدي �إىل التهرب من ال��واق��ع .من
الأف���ض��ل �أن نتجنب اخ�ت�راع الق�ص�ص
اخليالية واالبتعاد عن الواقع.
ثمة ن�ساء ينزعجن �إذا مل ي�ع�ّبررّ لهنّ
الرجل عن ح ّبه �شفهياً .ويظن البع�ض
�أن��ه يعي�ش حالة حب ولكنه رمبا يحب
احل��ب نف�سه ال �أك�ث�ر .يف ه��ذه احلالة،
ي �ك��ون ال �� �ش��ري��ك جم� ��رد و� �س �ي �ل��ة ل�سد
الفراغ العاطفي وتلبية حاجة نف�سية.
كيف ميكن الت�أكد من حقيقة امل�شاعر
�إذاً؟ دائ �م �اً م��ا ي�خ��رج ه��ذا ال�شعور عن
ال �� �س �ي �ط��رة ،ف�ن���ش�ع��ر ب ��أن �ن��ا ال نتحكم
بالو�ضع.
احل � ��ب ه� ��و ال �ت �ج ��رب ��ة الأك � �ث ��ر �إث� � ��ارة
ل�لاه�ت�م��ام يف ح �ي��اة ال�ب���ش��ر ،ل ��ذا يجب
�أن ن�ت��وق��ف ع��ن م�ق��اوم��ة ه��ذا ال�شعور
و�أن نطلق العنان له .باخت�صار ،احلب
التدريجي هو نوع من املغامرة ال�ش ّيقة!

ا��س�ت�ع��ادت ال�سلطات ال�ترك�ي��ة من
ن�ظ�يرت�ه��ا الأمل��ان �ي��ة م�شبكاً �أثرياً
ذه� �ب� �ي� �اً ،ت� �ق ��در ق �ي �م �ت��ه مباليني
ال� � ��دوالرات ،وي �ع � ّد �أه ��م ق�ط�ع��ة يف
ك�ن��ز امل �ل��ك ق� ��ارون .وذك� ��رت وكالة
�أنباء الأنا�ضول الرتكية ،الأربعاء،
�أن املدير العام للرثوات الثقافية
وامل � �ت� ��اح� ��ف يف وزارة الثقافة
وال�سياحة ،عثمان م��راد �سو�سلو،
ا� �س �ت �ل��م م ��ن ال �� �س �ل �ط��ات الأملانية
م�شبكاً �أث��ري �اً ع�ل��ى ��ش�ك��ل ح�صان
بحر جمنح ،م�صنوع من الذهب،
و ُتقدر قيمته مباليني الدوالرات،
كما ي�ع� ّد �أه��م قطعة يف كنز امللك
ق � � ��ارون .و�أو� � �ض� ��ت �أن ال�سلطات
الأملانية كانت حتتفظ به يف خزينة
البنك امل��رك��زي ،بعد العثور عليه
يف م��دي �ن��ة ه��اغ��ن ب �غ��رب البالد.
وذك��ر مرا�سل الأن��ا��ض��ول �أن وزير
الثقافة وال�سياحة ال�ترك��ي ،عمر
ت�شيليك� ،سيديل بت�صريح ،حول
�إعادة امل�شبك الأثري �إىل تركيا ،يف
معر�ض بور�صة برلني ال�سياحي،
خالل زيارة يقوم بها لإج��راء عدد
من اللقاءات يف �أملانيا.

حم��اول��ة ��س�ح��ب م�سد�س
ب� �ج� �ل� ��� �س���ة ال� �ب �رمل� � ��ان
وق� �ع ��ت م� ��� �ش ��ادة ك�ل�ام� �ي ��ة ح� ��اول
خاللها نائب �سحب م�سد�سه اثناء
جل�سة ملجل�س النواب االردين ام�س
خ�ص�صت ل�ب�ح��ث ق ��رار احلكومة
االخ�ي�ر رف��ع ا��س�ع��ار امل�ح��روق��ات يف
البالد ،ما حدا برئي�س املجل�س اىل
رفع اجلل�سة.
ون � �� � �ش� ��رت امل� � ��واق� � ��ع االخ � �ب� ��اري� ��ة
االل � �ك�ت��رون � �ي� ��ة امل� �ح� �ل� �ي ��ة �� �ص ��ورا
وم �ق��اط��ع ف �ي��دي��و ت �ظ �ه��ر النائب
�شادي العدوان وهو يحاول ا�شهار
�سالحه حتت قبة الربملان وقد بدا
عليه الغ�ضب ال�شديد.
وق ��ال خليل عطية ال�ن��ائ��ب االول
ل��رئ�ي����س جم�ل����س ال �ن��واب ،لوكالة
فران�س ب��ر���س ان اح��د ال�ن��واب ثار
غ �� �ض �ب��ه ل� ��دى ات� �ه ��ام ن ��ائ ��ب �آخ ��ر
لرئي�س ال ��وزراء عبد اهلل الن�سور
ب��ال �ف �� �س��اد وي �ظ �ه ��ر ال� � �ع � ��دوان يف
الفيديو ي�ج��ادل ال�شوابكة ،الذي
منع الن�سور من امتام كلمته التي
ك��ان يلقيها ام��ام ال �ن��واب ،قبل ان
يحاول �سحب م�سد�سه اال ان عددا
من النواب تدخلوا من اجل تهدئة
املوقف وا�ضاف عطية لهذا ال�سبب
ا�ضطررت العالن رفع اجلل�سة .

الك�شف عن تفا�صيل غالك�سي �إ�س 4
ك�شف متجر �إل�ك�تروين عن �شكل وع��دد من موا�صفات هاتف �سام�سونغ
املنتظر غالك�سي �إ�س  ،4الذي من املتوقع �أن يزاح عنه ال�ستار يف مار�س�-آذار
اجلاري يف م�ؤمتر لل�شركة الكورية اجلنوبية مبدينة نيويورك الأمريكية.
وخ�ص�ص متجر �إك�سبان�سي�س ( )Expansysالإلكرتوين ومقره مدينة
مان�ش�سرت الربيطانية �صفحة كاملة للهاتف غالك�سي �إ�س  4″ا�ستعر�ض
فيها �شكله وعددا من مزاياه ،كما �أتاحه للطلب امل�سبق دون �أن يك�شف عن
�سعره .و�أو�ضح املتجر �أن الهاتف �سي�أتي ب�شا�شة قيا�س خم�س بو�صات من
نوع �سوبر �أموليد وبدقة الو�ضوح الكامل �أي بدقة تبلغ 1920×1080
بك�سل ،مب�ع��دل  441بك�سل يف ال�ب��و��ص��ة .و�أ� �ش��ار املتجر �إىل �أن الهاتف
املنتظر والذي �سارت حوله الكثري من ال�شائعات� ،سي�أتي مبعالج �إك�سينو�س
� 5أوكتا ثماين النواة ،و�سي�ضم ذاكرة و�صول ع�شوائية ( )RAMب�سعة 2
غيغابايت� ،إ�ضافة �إىل ثالثة خيارات ل�سعة التخزين هي � 16أو � 32أو
 64غيغابايت ،بالإ�ضافة �إىل كامريا خلفية بدقة  13ميغابك�سل و�أمامية
بدقة  2ميغابك�سل .و�أكد املتجر يف ال�صفحة ح�صول الهاتف اجلديد على
تقنية �أي �سكرول التي ك�شف عنها ل�صحيفة نيويورك تاميز �أول �أم�س
�أحد العاملني بال�شركة ،وتتيح تلك التقنية للم�ستخدم التحكم يف حركة
الت�صفح بعينه .والت�صميم الذي يظهر بال�صورة التي ك�شف عنها متجر
�إك�سبان�سي�س ي�شبه �إىل حد كبري ت�صميم غالك�سي نوت  2″ولكن مع �إطار
جانبي �أرفع ،وبدون زر العودة �إىل ال�صفحة الرئي�سية ،مع الإ�شارة �إىل �أنه
لي�س بال�ضرورة �أن يكون الت�صميم يف ال�صورة حقيقيا و�إمنا تخيليا و�ضعه
�أح��د امل�صممني .ومن اجلدير بالذكر �أن متجر �إك�سبان�سي�س متخ�ص�ص
بالإلكرتونيات اال�ستهالكية و�أ�س�س �سنة  1997يف مدينة مان�ش�سرت
الربيطانية من قبل جمموعة من مطوري برامج اجلوال والتقنيني.
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دعت �إليها الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

كلية القانون ت�ستقبل وفدا قانونيا �أمريكيا

جولة �إعالمية دولية ملرافق زراعة و�إنتاج التمور بالإمارات

•• العني  -الفجر

ا�ستقبل الأ�ستاذ الدكتور جا�سم علي �سامل ال�شام�سي ،عميد كلية القانون
بجامعة الإم ��ارات ع�ضو جمل�س ادارة الرابطة العاملية لكليات القانون
مبكتبه باجلامعة مبدينة العني الدكتور جوزيف ماكدونوف ،ال�شريك
مبكتب هوالند ونايت الأمريكي للمحاماة  .ي�أتي اللقاء يف �إط��ار تعزيز
التعاون وال�شراكة يف جمال التدريب العملي بني كلية القانون ومكاتب
املحاماة الدولية العاملة يف دول��ة الإم��ارات ح�ضرا للقاء الدكتور �أحمد
الزعابي �أ�ستاذ القانون امل�ساعد بالكلية .حيث مت ا�ستعرا�ض كيفية دعم
ج�ه��ود ال�ت��دري��ب العملي لطلبة ال�ق��ان��ون ،كما مت االت�ف��اق على ا�ستقبال
وفد زائر من طلبة كليات القانون بالواليات املتحدة الأمريكية القادمني
لزيارة الدولة يف الن�صف الثاين من �شهر مار�س اجلاري  ،حيث من املقرر
عقدا لقاءات لهم مع طلبة وا�ساتذة كلية القانون بجامعة الإمارات بهدف
تعريفهم على �أ�سلوب الدرا�سة بالكلية.

•• العني  -الفجر

كليات التقنية يف العني للطالب
تختتم حملة وظف �إماراتي
•• العني  -الفجر

�شهدت فعاليات الأ�سبوع الأخ�ير من حملة وظ��ف �إم��ارات��ي التي د�شنتها
كليات التقنية العليا يف العني للطالب م�شاركة وا�سعة من اجلهات امل�شاركة
والطالب واخلريجني ،حيث �شارك يف فعاليات الأ�سبوع الثالث من احلملة
كال من� :أدنوك وم�صدر و�إدارة الإقامة و�ش�ؤون الأجانب بالعني و�أمروك
و�صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع والوثبة فيوال وحديد الإمارات بالإ�ضافة
�إىل �إر�شاد .يذكر �أن كليات التقنية العليا للطالب بالعني قد د�شنت حملة
وظف �إماراتي بهدف زيادة وعي طالب الكلية بالفر�ص الوظيفية املتاحة
لهم و م�ساعدتهم يف التخطيط مل�ستقبلهم الوظيفي ،كما تهدف احلملة
مل�ساعدة جهات التوظيف يف ا�ستقطاب ورعاية املواهب الإماراتية ال�شابة
وتوفري الدعم والتدريب الالزمني لهم �صرح الدكتور نيل غ��ارود مدير
كليات التقنية يف العني �أن كلية التقنية تقدم جمموعة وا�سعة من الربامج
باللغة الإجنليزية التي تطرح يف موا�ضيع ذات �صلة بالقطاعات االقت�صادية
ال�سريعة يف الدولة والتي تنمو ب�شكل �سريع .نحن �سعداء با�ست�ضافة حملة
“وظف اماراتي” لل�سنة الثانية التي وفرت فر�ص وظيفية خلريجونا
والتي من �ش�أنها دعم التطور والنمو يف الدولة.

يوم ترفيهي لذوي االحتياجات
اخلا�صة مب�ست�شفى العني
•• العني  -الفجر

يف خطوة جديدة من ال�سعي لي�صبح مركزاً للتميز يف اخلدمات الطبية
والعناية ال�صحية التي يقدمها لأكرث من ن�صف مليون �سنوياً قامت �أدارة
م�ست�شفى العني بتنظيم فعالية ترفيهيه لذوي �أالحتياجات اخلا�صة يف
�أحدى مراكز الت�سوق مبدينة العني و�أ�شتملت على العديد من الفقرات
الرتفيهية مثل العرو�ض امل�سرحية والق�صائد ال�شعرية كما مت تقدمي
عر�ض خمت�صر عن �أهمية الفعالية التي ينظمها امل�ست�شفى واخلدمات
ال�صحية التي يقدمها لهذه الفئة .

نظمت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل
ال�ت�م��ر زي� ��ارة م�ي��دان�ي��ة ل �ع��دد م��ن ال��وف��ود الوزارية
العربية التي ح�ضرت حفل تكرمي الفائزين باجلائزة
يف دورتها اخلام�سة مب�شاركة الوفد الإعالمي العربي
الذي د�أبت اجلائزة على ا�ست�ضافته كل عام� ،إىل بع�ض
مرافق الإنتاج املتعلقة بزراعة النخيل و�إنتاج التمور
بالإمارات� .شارك فيها الوفد الليبي ،كما �ضم الوفد
الإعالمي كل من ممثل وكالة الأبناء الكويتية ،ومدير
م��وق��ع �آف��اق علمية م��ن اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية،
ومدير موقع �آفاق بيئية من اململكة املغربية ،وممثل
عن قناة املنارة العلمية من جمهورية م�صر العربية،
وبع�ض ممثلي و�سائل الإعالم املحلية بالإمارات.
وبد�أت اجلولة بزيارة م�صنع الإمارات للتمور بال�ساد
ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى �إجن� � ��ازات ال �ف��وع��ة ال �ت��ي مت�ث��ل قطاع
ال�ن�خ�ي��ل وت�صنيع ال�ت�م��ور ب��ال��دول��ة واالط�ل��اع على
التجربة الإماراتية الناجحة يف جمال ا�ستالم التمور
من املزارعني وحتقيق اال�ستغالل الأمثل من خالل
ت�صنيعها �ضمن �سل�سلة منتجات متور فاخرة تعك�س
جودة الإنتاج املحلي من مزارع املواطنني وتربز فخر
ال�صناعة الوطنية وجودة التمور الإماراتية.
كما قام الوفد بزيارة ملزرعة الفوعة وذلك للإطالع
على �أ�ساليب الزراعة الع�ضوية ب�صفة مزرعة الفوعة
�أكرب مزرعة نخيل ع�ضوية يف العامل.

وق��د �أب ��دى احل���ض��ور �إع�ج��اب�ه��م مب�ستوى التقنيات
احل��دي �ث��ة امل���س�ت�خ��دم��ة يف م���ص��ان��ع ال �ت �م��ور وج ��ودة
الإنتاج ودق��ة مراحل الت�صنيع والفرز الآيل للتمور
با�ستخدام اح��دث الأج�ه��زة الليزرية ،بالإ�ضافة �إىل
�أف���ض��ل امل �م��ار� �س��ات ال��زراع �ي��ة ال �ت��ي تطبقها مزرعة
الفوعة وت�ساهم يف االرت�ق��اء مب�ستوى ج��ودة التمور
الإماراتية .ثم قام الوفد الوزاري والإعالمي بزيارة
�إىل وح��دة درا� �س��ات وب�ح��وث تنمية النخيل والتمور
(خم �ت�بر زراع� ��ة الأن �� �س �ج��ة لإك �ث��ار ف���س��ائ��ل النخيل
الن�سيجية) التابع جلامعة الإم��ارات العربية املتحدة
مبدينة العني �أطلعوا على �أه��م اخلدمات واملنتجات
التي يوفرها املخترب للأخوة امل��زارع�ين كما اطلعوا
على الآل�ي��ة الفنية لإن�ت��اج ف�سائل النخيل الن�سيجي
با�ستخدام �أح��دث تكنولوجيا بهذا اخل�صو�ص كونها
تلبي النمو امل�ضطرد يف زراعة �أعداد كبرية من �أ�شجار
نخيل التمر بالإمارات حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية
للمخترب � 150ألف �شتلة نخيل ن�سيجي بالعام من
�أجود الأ�صناف.
وك ��ان م�ع��ايل ال�شيخ ن�ه�ي��ان م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان وزير
التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر قد رحب بزيارة
الوفود الوزارية والوفود الإعالمية التي ح�ضرت حفل
تكرمي الفائزين باجلائزة يف دورتها اخلام�سة 2013
م��ؤك��داً على ال��دور الهام لو�سائل الإعل��ام يف �إي�صال
ال�صورة احل�ضارية التي ترتبع عليها دولة الإمارات

يف خدمة النخلة والعاملني فيها على م�ستوى العامل،
بف�ضل القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) ودعم
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زيد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة،
واهتمام �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.

كما �أ�شاد �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام
اجل��ائ��زة ب�أهمية ه��ذه ال��زي��ارة التي ت��أت��ي بتوجيهات
�سمو ال�شيخ نهيان م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر التعليم
العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س الأمناء يف �إطار
برنامج الأمانة العامة ال�سنوي لتعزيز العالقة مع
خمتلف و�سائل الإع�ل�ام املحلية والعربية والدولية
لتغطية �أحداث و�أن�شطة اجلائزة على مدار العام.

طلبة دوليني �ضمن برنامج التبادل الطالبي بجامعة االمارات

•• العني – الفجر

اك��د اال�ستاذ الدكتور حممد يو�سف بني يا�س نائب
مدير جامعة االمارات العربية املتحدة مدير ال�ش�ؤون
االكادميية على دور برنامج التبادل الطالبي الدويل
الذي تعتمده اجلامعة وما يحظى به من اهتمام من
قبل ادارة اجلامعة النعكا�ساته االيجابية على طلبة
اجلامعة وطلبة اجلامعات االخ��رى وتنمية اوا�صر
التعاون مع بقية اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية.
م�شريا اىل االق�ب��ال ال��وا��س��ع يف تعلم اللغة العربية
وم�ساقات علمية اخرى ملا توفره اجلامعة من مناهج
متقدمة وكادر تدري�سي كفوء وطرق �سهلة ومي�سرة
ي�شجع امللتحقني الذين يزداد عددهم يف كل عام.

وا�ضاف بني يا�س ان ه�ؤالء الطلبة والذين ينحدرون
من دول خمتلفة ك�أملانيا واليابان ورو�سيا وفرن�سا
وا�سبانيا وغريها من ال��دول يحبذون اال�ستمرار يف
الدرا�سة رفعا مل�ستوياتهم خا�صة يف اللغة العربية وان
عدد ه�ؤالء الطلبة يزداد �سنويا وب�شكل م�ضطرد مما
ي�شري اىل جناح الربنامج يف حتقيق اهدافه.
م��ن جانبهم اع��رب ال�ط�لاب االمل ��ان وال��ذي��ن قدموا
من جامعة فيليب�س احلكومية عن م��دى اعجابهم
بامل�ستوى العلمي واالكادميي الذي تتمتع به جامعة
االم��ارات من حيث املناهج العلمية واع�ضاء الهيئة
ال�ت��دري���س�ي��ة وط��ري �ق��ة ط ��رح امل �� �س��اق��ات ح�ي��ث قالت
ال�ط��ال�ب��ة ا��س�ي��ا ��ص��وف�ي��ا ورث� ��اين “ ان ��ا ادر�� ��س اللغة
العربية يف املانيا وجئت اىل جامعة االمارات لدرا�سة

اللغة العربية مدة �سنة جامعية كاملة ال ادري كيف
ا�صف مدى ا�ستفادتي من هذه التجربة فقد عمقت
ل��دي م���س�ت��وى م�ع��رف�ت��ي ب��ال�ل�غ��ة ف�م��ن ي��در���س اللغة
العربية يف بلد عربي وبيئة عربية �شيء خمتلف عن
درا�ستها يف بلد اجنبي»
اما الطالب انتون بونداريو والطالبة كاثارينا ماريا
�سبريينج فتحدثا ع��ن ه��ذه التجربة م��ن زاويتني
من خالل اندماجهم مبجتمع االم��ارات ومن زاوية
البيئة اجلامعية فقاال” املجتمع االم��ارات��ي ميلك
جمموعة وتوليفة جميلة م��ن ال �ع��ادات والتقاليد
بها م��زج جميل ب�ين نكهة املا�ضي وال�ت�ط��ور احلايل
فالكل ي�شعرك باالهتمام وامل��ودة وحب امل�ساعدة اما
يف اجلامعة فدرا�سة اللغة العربية بجامعة االمارات

ا�ضاف لنا الكثري وطور م�ستوى ادائنا فيها نحن حقا
نود البقاء هنا
ويف ال�سياق ذاته قال الدكتور توفيق زبيدي م�ساعد
ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام �ع��ة للتعليم اجل��ام �ع��ي م�س�ؤول
برنامج التبادل الطالبي برنامج التبادل الطالبي
بني جامعة االمارات واجلامعات االخر ابتد�أ بزيارات
�سريعة للطلبة كانت تقت�صر على االطالع واكت�ساب
اخل�برات واالن ا�صبح الربنامج معتمد بيننا وبني
اجلامعات التي نتملك معها اتفاقيات م�شرتكة حيث
ا�صبح الطلبة يدر�سون م�ساقات وحت�سب عليهم كما
هو احل��ال يف جامعاتهم  ،فربنامج التبادل مل يعد
مكمال للدرا�سة وامنا ا�صبح للطلبة املعنيني به جزء
ا�سا�سي من متطلبات درا�ساتهم.
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الأمرا�ض اجللدية ...عالجات ت�سيطر عليها
الأمرا�ض اجللدية كثرية ،يف ما يلي نظرة �إىل البع�ض منها و�إطاللة على ال�سلوكيات التي حتد منها.
ال�صدفية
ال�صدفية ( )Psoriasisداء ج�ل��دي غ�ير معدٍ
وغري معروف ال�سبب ،يرجح بع�ض املراجع الطبية
�أنه مر�ض وراثي ي�سببه منو �سريع غري عادي خلاليا
الطبقة اخلارجية يف مكان �أو عدة �أماكن من اجللد.
كذلك قد ينتج من متثيل الدهون بطريقة خاطئة
يف اجل�سم .و�أكرث من ي�صاب به ال�شباب يف �سن 15
�إىل � 25سنة.
عوامل م�سببة
 ال�ضغط النف�سي والع�صبي. االجهاد. �إ�صابة اجل�سم ببع�ض الأمرا�ض. �إجراء عمليات جراحية. ت�سمم الدم. الإ�صابة ببع�ض �أنواع البكترييا �أو الفريو�سات. حروق ال�شم�س. ت�ع��اط��ي بع�ض اجل��رع��ات ال��دوائ �ي��ة م�ث��ل جرعاتالليثيوم وبع�ض �أدوية �ضغط الدم �أو �أدوية ال�سكري.
عالمات و�أعرا�ض
 التهاب اجللد. تتكون بقع حمراء داكنة �أو وردية حماطة بق�شورف�ضية اللون.
 تكون هذه البقع منف�صلة بع�ضها عن البع�ض �أورمبا تتالقى يف مراحل متقدمة من الداء.
 تظهر هذه البقع يف مناطق خمتلفة من اجل�سمم�ث��ل ف ��روة ال ��ر�أ� ��س وال��وج��ه والأذن �ي��ن والذراعني
والكوع والظهر والركبة والأرجل.
تفقد �أظفار اليدين والقدمني ملعانها وتظهر عليها
خطوط طولية ونقط وردية اللون.
 رغ��م �أن بقع ال�صدفية تظهر وتختفي ف ��إن هذاال� ��داء ُي�ع�ت�بر �أح ��د الأم ��را� ��ض امل��زم�ن��ة ال �ت��ي تعاود
ن�شاطها غالباً يف ف�صل ال�صيف ،وقد يرتبط بظهور
بع�ض �أنواع التهابات املفا�صل.
العالج
ي�ؤكد معظم املراجع الطبية عدم توافر عالج ناجح
ل��داء ال�صدفية ،ورمب��ا تختفي بقع ال�صدفية من
تلقاء نف�سها ومن دون عالج.
�سلوكيات م�ساعدة
 جتنب تناول ال��ده��ون احليوانية التي تتوافر يفالألبان ومنتجاتها والزبدة والكرميا.
 جتنب تناول الأطعمة وامل�شروبات ال�سكرية. جت�ن��ب ت �ن��اول الأط �ع �م��ة امل���ص�ن��وع��ة م��ن الدقيقالأبي�ض وثمار املوالح.
 تناول زيت ال�سمك مبا يحتوي عليه من �أحما�ضدهنية غري م�شبعة يعمل على معادلة ت�أثري حام�ض
الأرا� �ش �ي ��دون �ي ��ك ال � ��ذي ي��وج��د ب �ك�ث�رة يف اللحوم

احل�م��راء ومنتجات الأل �ب��ان ،وال��ذي ي�سبب التهاب الأن�سجة حليويتها.
 تناول ملعقة �صغرية من م�سحوق �أوراق الرب�سيمبقع ال�صدفية وتورمها واحمرارها.
 ت �ن��اول زي��ت ال�سم�سم وزي ��ت ب ��ذرة ال�ك�ت��ان وفول احلجازي ث�لاث م��رات يومياً ،بالإ�ضافة �إىل مغليملعقة �صغرية من نبات ال�سوما �أو عرق الذهب يفيد
ال�صويا يخفف من �أعرا�ض ال�صدفية.
 تن�صح املراجع العلمية للطب البديل مبعاملة بقع يف �سرعة �شفاء الداحو�س.ال�صدفية بقطعة من القطن املبللة مباء البحر عدة
�أع�شاب مفيدة
مرات.
 ميكن �أي�ضاً معاملة بقع ال�صدفية مبرهم مركب الب�صل ،البقدون�س الإفرجني ،الأخيليا (القي�صوم)،ي�ت�ك��ون م ��ن :م���س�ح��وق ع���ش��ب ال��زق��وم (م� �ق ��دار)  +الأ�� �ش� �ن ��ة ،ال �ت�ي�ن ال �ب��ري ،ال� �ث ��وم ،ج � ��ذور امل ��رج ��ان،
م���س�ح��وق ح�شي�شة امل �ح �م��ودي��ة (ن���ص��ف م �ق��دار)  +احلمي�ض ،اخلطمية ،ال�سمفوطن ،ال�سوما ،ال�شطة،
م�سحوق الزجنبيل (مقدار) .ي�ضاف قليل من املاء ع��رق ال��ذه��ب ،الف�صة (الرب�سيم احل �ج��ازي) ،قنب
�إىل ملعقة �صغرية من املزيج ال�سابق لت�شكيل مرهم امل ��اء ،ال�ك��اف��ور ،ال�ك�ت��ان ،الكينا ،ال�ل�ب�لاب املجو�سي،
اللوبيا ،املياللويكا ،والهندباء الربية.
يو�ضع على البقع مرتني يومياً.
 ين�صح مر�ضى ال�صدفية باال�ستحمام مبياه معالدمامل واخلراريج
مقدار ملعقتني �صغريتني من الزجنبيل.
 تعري�ض اجللد امل�صاب بال�صدفية لأ�شعة ال�شم�س ي�ت�ك��ون ال��دم��ل ( )Carbuncleنتيجة �إ�صابةاملبا�شرة ملدة ت�تراوح من � 15إىل  30دقيقة يومياً ع�م�ي�ق��ة ن���س�ب�ي�اً ت�ن�ت��ج م��ن ت �ل��وث م �ي �ك��روب��ي لكثري
ي���س��اع��د ع �ل��ى اخ �ت �ف��اء ب �ق��ع ال���ص��دف�ي��ة ع �ن��د بع�ض م� ��ن ب �� �ص �ي�ل�ات ال �� �ش �ع ��ر .ب �ي �ن �م��ا ي �ت �ك ��ون اخل � ��راج
( )Furuncleنتيجة �إ�صابة �سطحية غالباً ما
الأ�شخا�ص.
ت �ك��ون ت �ل��وث م�ي�ك��روب��ي لإح� ��دى ب���ص�ي�لات ال�شعر.
وي�ط�ل��ق م�صطلح ( )Boilع�ل��ى �أي م�ن�ه�م��ا� .أما
داحو�س الإ�صبع
داحو�س الإ�صبع ( )Felonعبارة عن خراج يتكون م�صطلح ( )Abscessفيطلق ع�ل��ى الدمامل
يف نهاية �إ�صبع اليد �أو القدم قرب الأظفار م�سبباً �أملاً التي تتكون يف �أن�سجة اجل�سم الداخلية مثل جذور
�شديداً .ويتكون اخلراج نتيجة تلوث بكتريي جلرح الأ�سنان واللثة ومنطقة اجليوب الأنفية ومنطقة
الأذنني وجدار البطن والأمعاء والرئتني والكليتني
�أو خد�ش �أو �إ�صابة يف هذه املناطق.
�أو �أي منطقة �أخ��رى .والدمل �أو اخل��راج اخلارجي
ب��روز دائ��ري يف اجللد م�ع��روف ب��أن��ه :م ��ؤمل� ،أحمر
العالج
 عند االح�سا�س ببداية تكون الداحو�س �أو حتى ال �ل��ون ،ميتلئ بال�صديد الح �ق �اً ،تتكون ل��ه ر�ؤو�سبعد تكونه يتم غم�س املنطقة امل�صابة يف الكريو�سني بي�ضاء تنفجر ع�ن��د ال�ضغط عليها ل�ت�خ��رج منها
ال��داف��ئ مل��دة � 10إىل  15دقيقة �أو �أك�ثر �أرب��ع �إىل كمية من ال�صديد ،وقد تت�ضخم الغدد الليمفاوية
خم�س مرات يومياً ،للعمل على �شفاء الداحو�س �أو القريبة منه� .أما �أكرث املناطق �إ�صابة به فهي :فروة
الر�أ�س ،الأرداف ،الوجه ،والإبط.
وقف تكونه �إذا كان يف البداية.
 بني فرتات غم�س املنطقة امل�صابة يف الكريو�سني�أ�سباب
يو�ضع عليها عجينة مكونة من مقادير مت�ساوية من
 نتيجة التلوث ببع�ض �أنواع البكترييا �أو الفريو�ساتحلاء �شجر الدردار وع�شب اللوبيا.
 يف ح��ال��ة ت�ع��ذر احل���ص��ول ع�ل��ى الأع �� �ش��اب ال�سابق �أو الفطريات �أو املتطفالت.ذكرها ميكن تغطية املنطقة امل�صابة بع�سل النحل  -احل�سا�سية لأي من مكونات الطعام وال�شراب �أو
الهواء.
النقي.
 لإزال ��ة الأمل ال�ن��اجت م��ن ال��داح��و���س �أح��دث فتحة  -تناول �أنواع معينة من الأدوية.�صغرية يف نهاية ثمرة ليمون كبرية ن�سبياً و�أدخل  -الت�سمم الغذائي.
 ت�سمم الدم.فيها الإ�صبع امل�صابة.
 عند تكون الداحو�س ين�صح باالعتماد على الع�صائر  -اخللل يف �إفراز هرمونات الغدة الدرقية.الطازجة ،خ�صو�صاً ع�صري الليمون ملدة � 3-2أيام� - .ضعف اجلهاز املناعي.
 ين�صح بتناول قر�صني من الثوم ثالث مرات يومياً  -الإجهاد.فهو يعمل كم�ضاد حيوي طبيعي ملقاومة الإ�صابة - .الإهمال يف النظافة العامة للج�سم.
 ي�ن���ص��ح ب �ت �ن��اول ال�ف�ي�ت��ام�ين  Aب �ج��رع��ة قدرهاالعالج
� 50000إىل  100000وح ��دة دول �ي��ة يوميا.
وت �ن��اول ال�ف�ي�ت��ام�ين  Eب�ج��رع��ة ق��دره��ا � 400إىل ي�ح�ت��اج ب�ع����ض ال��دم��ام��ل ال �ت��ي ت�ظ�ه��ر يف الأن�سجة
 600وحدة دولية يومياً .والفيتامني  Cثالثة �إىل الداخلية �إىل:
�أربعة غرامات يومياً لتقوية مناعة اجل�سم وا�ستعادة  -تدخل جراحي.

 بع�ض امل�ضادات احليوية. راحة تامة يف ال�سرير. ت �ن��اول ال�ك�ث�ير م��ن ال �� �س��وائ��ل ،خ���ص��و��ص�اً ع�صريالليمون الطازج ومغلي ع�شب الأ�شنة وعرق الذهب
الأوربي وال�سوما.
عند ظهور دمامل �أو خراريج خارجية:
 ميكن عالجها خالل الـ � 24ساعة التالية ،وقبل�أن يتكون ال�صديد ،مبخلوط من �أع�شاب :م�سحوق
ب��ذور الكتان ( 10م�ق��ادي��ر)  +دق�ي��ق ال�شوفان (5
مقادير)  +م�سحوق الأ�شنة (مقدار واحد) .ي�ستخدم
اخلليط لتح�ضري عجينة متما�سكة ب�إ�ضافة املاء
ال�ساخن .ثم تفرد العجينة على قطعة �شا�ش نظيفة
وتغطى بها منطقة الدمل �أو اخلراج بالكامل.
 حل�ف��ظ ح� ��رارة ال�ع�ج�ي�ن��ة ي�ج��ب ت�غ�ط�ي��ة املنطقةبفوطة نظيفة .وع�ن��د الإح���س��ا���س �أن العجينة قد
ب��ردت ميكن �إ�ضافة طبقة �أخ��رى �ساخنة منها على
الطبقة القدمية.
�إذا مرت على تكون الدمامل �أو اخلراريج � 24ساعة
�سيتكون ال�صديد ويف هذه املرحلة ميكن الإ�سراع يف
جتميد ال�صديد يف �أعلى اخلراج �أو الدمل:
 يغلى م�سحوق بذور الكتان �أو م�سحوق احللبة يفقليل من امل��اء ثم يو�ضع املغلى �ساخناً على منطقة
ال��دم��ل �أو اخل ��راج ،م��ا ي�ساعد على تكوين الر�أ�س
و�إفراز ال�صديد اىل اخلارج.
 و� �ض��ع ب �ط��اط��ا م �ه��رو� �س��ة ��س��اخ�ن��ة ع �ل��ى املنطقةامل�صابة.
 و� �ض��ع �أوراق ال�ب���ص��ل امل�غ�ل�ي��ة ب�ي�ن ق�ط�ع�ت�ين منالقما�ش النظيف وال يو�ضع الب�صل مبا�شرة على
الدمل �أو اخلراج.
 و�ضع الع�سل الأبي�ض على الدمل مبا�شرة. ت �ن��اول ملعقة ��ص�غ�يرة م��رت�ين ي��وم�ي�اً م��ن ع�شبالأ�شنة �أو ع��رق الذهب الأوروب ��ي لتنقية تيار الدم
من البكترييا ال�ضارة.
 يو�صى بتناول مقدار ملعقة كبرية ث�لاث مراتيومياً من ع�صري �أوراق الرب�سيم احلجازي كم�صدر
للكلورفيل الالزم لتنقية تيار الدم.
 تناول ف�صني من الثوم ثالث مرات يومياً ين�شطمناعة اجل�سم ملقاومة الإ�صابات البكتريية.
 تناول  200مغ من عن�صر اجلرمانيوم و 80مغمن عن�صر الزنك (مق�سمة على  3جرعات يوميا)
و 7500وحدة دولية من الفيتامني  Aو 600وحدة
دولية من الفيتامني  Eلتقوية اجلهاز املناعي.
�أع�شاب مفيدة
الب�صل ،الثوم ،البقدون�س الإفرجني ،التني الربي،
ال�شطة ،عرق الذهب ،الف�صة (الرب�سيم احلجازي)،
قنب املاء ،الكافور ،الكتان ،الكينا ،اللبالب املجو�سي،
ال �ل��وب �ي��ا ،امل �ي�لال��وي �ك��ا ،ال �ه �ن��دب��اء ال�ب�ري��ة ،الأ�شنة،
والأخيليا (القي�صوم).

التوتر يزيد فر�ص الإ�صابة
بال�سكر بني الرجال

ك�شفت درا�سة علمية حديثة �أ�شرف عليها فريق من الباحثني ال�سويديني
بجامعة نوتنربج ،عن معلومات جديدة وخطرية ب�ش�أن مر�ض ال�سكر
من النوع الثانى� ،أح��د �أخطر الأم��را���ض املزمنة التى ت�صيب ماليني
الأ�شخا�ص حول العامل.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن الرجال الذين يتعر�ضون لل�ضغوط الع�صبية
والقلق وال�ت��وت��ر امل��زم��ن ،وب�شكل دائ��م ترتفع فر�ص �إ�صابتهم ب�شكل
ملحوظ مبر�ض ال�سكر من النوع الثانى  type 2 diabetesبن�سبة
� ،45%أك�بر مقارنة بالرجال الذين ال يتعر�ضون لتلك ال�ضغوط
الدائمة.
و�شملت ال��درا� �س��ة �أك�ث�ر م��ن  7500رج ��ل ،وا��س�ت�م��رت ف�ت�رة متابعة
الدرا�سة خم�سة وثالثني عاما تقريبا.
و�أ�ضاف الباحثون� ،أن �أهمية هذه النتائج تكمن فى �ضرورة االعتماد
على احلد من ال�ضغوط والقلق املزمن الذى يتعر�ض له الإن�سان على
م��دار اليوم ،والتعامل مع الأم��ور ب�سال�سة �أك�بر ،واعتماد ذلك ك�أحد
الو�سائل الوقائية للحد من خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكر من النوع
الثانى.
وج��اءت ه��ذه النتائج فى درا�سة حديثة ن�شرت بدورية Diabetic
 ،Medicineوذلك على املوقع الإلكرتونى للدورية فى ال�سابع من
�شهر فرباير اجلارى.

بكترييا الأمعاء قد ت�شكل خطر ًا على الأوعية القلبية
رغ ��م �أن ت�صلب ال���ش��راي�ين م�شكلة ��ش��ري��ان�ي��ة ،ف� ��إن العنا�صر
امليكرو�سكوبية يف الأمعاء قد تلعب دوراً مده�شاً يف كيفية حدوث
هذا املر�ض وتطوره.
وت�شري درا�سة حديثة اىل �أن اخلالئط املختلفة من امليكروبات
املعوية قد حتدد ما �إذا كان النا�س �سوف يتعر�ضون لنوبات قلبية
�أو جلطات نتيجة �أذية منف�صلة من ال�شرايني .ومقارنة بالأ�صحاء
ف�إن مر�ضى القلب الذين تعر�ضوا جللطات �أو م�ضاعفات �أخرى
لت�صلب ال�شرايني يحملون ميكروبات �أقل ت�شكل مركبات م�ضادة
لاللتهاب .ولدى ه�ؤالء املر�ضى �أي�ضاً املزيد من البكترييا التي
تنتج جزيئات حمر�ضة لاللتهاب ،بح�سب باحثني �أ��ش��اروا �إىل
ذلك يف تقرير �أون الين يف «نيت�شر كوميونيكي�شنز» يف  4دي�سمرب
اجلاري .ويعتقد �أن االلتهاب يفاقم مر�ض الأوعية القلبية.
وق��د ت�ساعد ه��ذه احل�صيلة على تو�ضيح �سبب انخفا�ض خطر
التعر�ض ملر�ض القلب لدى الأ�شخا�ص الذين لديهم م�ستويات
�أع�ل��ى م��ن اجلزيئات امل�ضادة للأك�سدة مثل البيتا – كاروتني
والليكوبني ،غري �أن تقدمي مكمالت غذائية فقط حتتوي على
مركبات لن ي�ساعد على حتقيق الغاية املن�شودة .ورمبا ي�ساعد
ا�ستمرار عالقة م��دى احل�ي��اة م��ع امليكروبات املنتجة مل�ضادات
الأك�سدة الأ�شخا�ص على تفادي البع�ض من �أ�سو�أ عواقب ت�صلب
ال�شرايني.
ً
ويطور كل �شخ�ص تقريبا ت�صلب ال�شرايني مع التقدم يف ال�سن،
ويقول جنز نل�سون امل�شارك يف هذه الدرا�سة من جامعة ت�شاملرز
للتقنية يف غوثنربغ يف ال�سويد «كلنا ن�صاب بتلك احلالة �إىل
حد م��ا» ،ولكن البع�ض يكون �أك�ثر عر�ضة من غريه للجلطات
والنوبات القلبية على الرغم من �أن �شرايينه مل تعد م�سدودة
بقدر �أك�بر من الآخ��ري��ن ،وفقاً لفريدريك باكهند اخت�صا�صي
امليكروبات البيولوجية يف جامعة غوثنربغ والذي �ساهم �أي�ضاً يف
الدرا�سة املذكورة .وينبع الفارق من ا�ستقرار الوذمة التي تتجمع

داخل الأوعية الدموية وت�سبب خ�شونتها و�ضيقها.
وعندما تنف�صل �أج��زاء الوذمة ميكنها �أن تعيق تدفق الدم �إىل
القلب �أو الدماغ وت�سبب نوبة قلبية �أو �سكتة دماغية.
وت�شري بحوث �سابقة �إىل �أن امليكروبات املعوية ت�سهم يف ت�صلب
ال�شرايني من خالل حتويل املواد الكيماوية يف الأطعمة الدهنية
�إىل م��واد ت�سد ال�شرايني .وبغية حتديد ما �إذا كانت البكترييا
املعوية تلعب دوراً �أي���ض�اً يف دف��ع ال��وذم��ة �إىل االن�ف���ص��ال ،عمد
بالكهند ونل�سن وزم�لا�ؤه �م��ا �إىل فح�ص اخل�ل�ي��ط امليكروبي
يف ب��راز  13من الأ�صحاء و 12من مر�ضى ت�صلب ال�شرايني
من الذين تعر�ضوا ل�سكتات دماغية معتدلة وان�سداد الأوعية
ال��دم��وي��ة ل�ل��دم��اغ �أو �إىل عمى م��ؤق��ت نتيجة ان���س��داد الأوعية
الدموية للعني.
وكان لدى معظم الأ�شخا�ص واحد من ثالثة �أنواع رئي�سية من
البكترييا املجتمعية متنع �أمعاءهم من العمل .وقد وقع مر�ضى
ال�سكتات الدماغية يف الدرا�سة اجل��دي��دة �ضمن الفئة الثالثة
التي تت�سم ببكترييا اله��وائ�ي��ة .وك��ان لديهم �أي�ضاً امل��زي��د من
�أنواع بكترييا كولن�سيال – من عائلة كوريو  -و�إ�ضافة �إىل ذلك
ف�إن البكترييا يف �أمعاء املر�ضى حملت كمية �أكرب من اجلينات
ل�صنع مكون جل��دران اخللية البكتريية التي ت�ستطيع �إحداث
االلتهابات.
ً
ك��ان ب��راز الأ��ص�ح��اء غنيا بعنا�صر �إي��وب�ك�ت�يروم ال�ت��ي ت��وج��د يف
ال�ترب��ة وامل��اء وروزب��وري��ا بكتريويدا�سبي�سز� ،إ�ضافة �إىل املزيد
من بكترييا كلو�سرتيديوم (الهوائية و�إيجابية الغرام) وحتمل
تلك البكترييا يف الغالب جينات ت�شارك يف �صنع جزيئات م�ضادة
ل�لال�ت�ه��اب ت��دع��ى ب�تري�ي��ت – وه��و حم�ض طبيعي ال��ده�ن�ي��ة -
وحتمل ميكروبات الأ��ص�ح��اء الكثري م��ن اجلينات ل�صنع مواد
�أخرى خاف�ضة لاللتهاب مثل الليكوبني وبيتا  -كاروتني وفقاً
لنتائج الباحثني.
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دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 60747

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/03/18 :
املودعة حتت رقم 170684 :
تاريخ �إيداع الأولوية				
با�سم � :شركة حممد حمود ال�شايع ذ.م.م
وعنوانه � :ص.ب ، 181 .ال�صفاة  ، 13002الكويت.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
الدعاية والإعالن � ،إدارة الإعمال  ،توجيه الأعمال  ،تفعيل الن�شاط املكتبي  ،الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري
 ،املعاجلة الإدارية لأوامر ال�شراء  ،امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال � ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية  ،امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال
التجارية �أو ال�صناعية  ،عر�ض �سلع على و�سائل الإع�لام لغايات البيع بالتجزئة � ،إدارة �أعمال الفنادق  ،معلومات جتارية
ون�صائح للم�ستهلكني  ،وكاالت اال�سترياد والت�صدير  ،الإعالن بالراديو  ،الدعاية بالراديو  ،ترويج املبيعات للآخرين  ،توجيه
�ش�ؤون االمتيازات التجارية  ،خدمات امل�شورة املتعلقة بالدعاية لأ�صحاب االمتياز  ،امل�ساعدة يف الأعمال التجارية املتعلقة
ب�إن�شاء االمتيازات  ،توجيه ال�ش�ؤون التجارية ملتاجر التجزئة � ،إدارة م�ؤو�س�سات التجزئة للآخرين  ،خدمات الطلبات الربيدية
للبيع بالتجزئة املتعلقة باملالب�س واالك�س�سوار  ،خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل) ل�صالح
الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة ميكن ان توفر مثل هذه اخلدمات من خالل حمالت
التجزئة ومنافذ البيع باجلملة وعرب كتالوغات الطلبات الربيدية �أو من خالل و�سائل الإت�صال الإلكرتونية.
الواقعة بالفئة 35 :
و� �ص ��ف ال �ع�ل�ام ��ة  :ال �ع�ل�ام ��ة ع� �ب ��ارة ع ��ن ال �ك �ل �م��ات � �ش��رك��ة داري� � ��ن ال �ع��امل �ي��ة ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة وحت �ت �ه��ا DAREEN
 .INTERNATIONAL COباللغة الإجنليزية ثم ع�ضو يف جمموعة ال�شايع باللغة العربية ثم alshaya.com
باللغة الإجنليزية جميعهم باللون الأ�سود وفوق الكلمات هناك احلرف  Dبطريقة مميزة باللونني الربتقايل والرمادي.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
 ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/04/02 :
املودعة حتت رقم 171444 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :كون�ستيال�شن هولدينجز ذ.م.م.
وعنوانه � :ص.ب ، 127855 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
�إدارة �أع�م��ال الفنادق واملنتجعات و�أم��اك��ن �إق��ام��ة ال�سياح وال�ن��زل و�أم��اك��ن الإق��ام��ة امل�ؤقتة الأخ��رى واملقاهي
والكافترييات واملطاعم ومراكز االجتماعات وقاعاات الوالئم والتزويد ال�صناعي بالطعام وال�شراب (الغري
كحويل) للآخرين.
الواقعة بالفئة 35 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن كلمة  AVANTIباللغة الإيطالية .
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62117

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 60741

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62116

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 58437

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/04/02 :
املودعة حتت رقم 171442 :
تاريخ �إيداع الأولوية				
با�سم  :كون�ستيال�شن هولدينجز ذ.م.م.
وعنوانه � :ص.ب ، 127855 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
خدمات توفريالأطعمة وامل�شروبات (الغري كحولية)  ،خدمات الإيواء امل�ؤقت  ،خدمات لتوفري النزل وخميمات
العطالت وبيوت االعتكاف و�أماكن �إقامة ال�سياح وقاعات االجتماعات واخليم  ،خدمات احلجز جلميع ما ذكر
�آنفا  ،خدمات لتوفري املقاهي والكافترييات والتزويد بالطعام وال�شراب (الغري كحويل) واملطاعم ومطاعم
اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.
الواقعة بالفئة 43 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن كلمة  CONSTELLATIONباللغة الإجنليزية .
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62012

بتاريخ 2012/04/04 :
املودعة حتت رقم 171541 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :كومانتي فن�شر جيه ال تي
وعنوانه  311/310 :لوب � ، 17ص .ب ، 18405 .جبل علي املنطقة احلرة  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
جممدات  ،برادات  ،مكيفات الهواء � ،أفران ميكروويف  ،مربدات لقواريرال�سوائل � ،أجهزة ومن�ش�آت للإ�ضاءة.
الواقعة بالفئة 11 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن كلمة  Scanfrostباللغة الإجنليزية باللون الأزرق داخل م�ستطيل
حم��دد بخط �أزرق وحتته ث�لاث نقاط والكلمات …  keeps on keeping onباللغة الإجنليزية
وعلى ميني امل�ستطيل مربع باللون الأحمر يق�سمه خطني متعامدين اىل �أربعة �أق�سام وحتتهم نف�س العالمة
باللون الأبي�ض والأ�سود.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 61809

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/03/12 :
املودعة حتت رقم 170480 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :تيتان انرتنا�شونال ،انك.
وعنوانه � 2701 :سربو�س �سرتيت  ،قوين�سي � ،آي ال  62301الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
الإطارات الواقعة يف الفئة  12وغري املدرجة يف فئات �أخرى.
الواقعة بالفئة 12 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن الكلمات  TITAN MOVES THE WORLDباللغة الإجنليزية
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/12 :
املودعة حتت رقم 170478 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :تيتان انرتنا�شونال ،انك.
وعنوانه � 2701 :سربو�س �سرتيت  ،قوين�سي � ،آي ال  62301الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
توفري خدمات �إ�صالح و�صيانة الإط��ارات والعجالت والرتاكيب وعجالت الهبوط وامل�سار جميعها متعلقة
ب�سيارات التعدين و�شاحنات التعدين.
الواقعة بالفئة 37 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن الكلمات  TITAN MINING SERVICESباللغة الإجنليزية .
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/28 :
املودعة حتت رقم 171215 :
تاريخ �إيداع الأولوية 2012/02/06 :
با�سم � :أرو الكرتونيك�س ،انك.
وعنوانه  7459 :ا�س .ليما �سرتيت  ،اجنليوود  ،كولورادو  ، 5816-80112الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل) ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة حت��دي��داَ القطع واملكونات االلكرتونية والكمبيوتر و�أنظمة
الكمبيوتر والأج �ه��زة امللحقة بالكمبيوتر وال�صمامات الثنائية الباعثة لل�ضوء ( )LEDsوبرجميات
الكمبيوتر ،معاجلة املُرجتعات من االلكرتونيات وقطع ومكونات الكمبيوتر حتديداً �إدارة االلكرتونيات
املُرجتعة وقطع �أجهزة الكمبيوتر � ،إدارة الأعمال حتديداً اخلدمات اللوج�ستية العك�سية لقطع الغيار يف
جمال االلكرتونيات ومكونات الكمبيوتر  ،توزيع عينات  ،خدمات البيع بالتجزئة عرب ال�شبكة حتديداً قطع
االلكرتونيات ومكونات ومنتجات �أنظمة الكمبيوتر  ،عر�ض ال�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة
حتديداً قطع االلكرتونيات ومكونات ومنتجات �أنظمة الكمبيوتر -.الواقعة بالفئة 35 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن الكلمات  FIVE YEARS OUTباللغة الإجنليزية .
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/06/24 :
املودعة حتت رقم 175691 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :رابي�سكان �سي�ستمز ،انك.
وعنوانه  2805 :كولومبيا �سرتيت  ،توران�س  ،كاليفورنيا  ، 90503الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
�أجهزة وتركيبات جميعها لفح�ص وتفتي�ش الطرود واحلموالت املنقولة على من�صات واحلقائب واحلاويات يف
الناقالت والعربات واملركبات والب�ضائع والأ�شخا�ص وحمتويات حقائب ال�سفر  ،كوا�شف � ،أجزاء وبرجميات
كمبيوتر و�أجهزة ملحقة وجتهيزات جلميع املنتجات �آنفة الذكر الواقعة يف الفئة  9وغري املدرجة يف فئات
�أخرى.
الواقعة بالفئة 9 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن كلمة  RAPISCANباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62491

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62435

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 66507

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/03/12 :
املودعة حتت رقم 170484 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم � :أمريكان� -سيجاريت كومباين (اوفر�سيز) ليمتد
وعنوانه  :زايلروج  ، 4زوج � ، 6300سوي�سرا.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
�سجائر  ،تبغ  ،منتجات التبغ  ،قداحات  ،ثقاب � ،أدوات املدخنني.
الواقعة بالفئة 34 :
و�صف العالمة  :عالمة Vogueعبارة عن ر�سـم للجانب الأمامي لعلبة �سـجائر بها ر�سوم هند�سية ودائرة
�صغرية يف الأعلى وكلمة  Vogueباللغة الإجنليزية مكتوبة عامودياَ بخط مميز.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/04/11 :
املودعة حتت رقم 171894 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم � :سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه � ، 1-6-1 :أو�ساكي � ،شيناجاوا-كو  ،طوكيو  ، 141-8603 ،اليابان.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
ال�سجاد والب�سط واحل�صر ومفار�ش احل�صري وم�شمع فر�ش الأر�ضيات ومواد �أخرى لتغطية الأر�ضيات القائمة
وما يعلق على اجلدران لتزيينها (من مواد غري ن�سيجية) � ،سجاد �سيارات  ،مدا�سات حمام � ،أغطية �أر�ضيات ،
مم�سحات �أرجل  ،ح�صر ل�صاالت الريا�ضة البدنية  ،ح�صر ل�صاالت اجلمنازيوم  ،مطرزات غري ن�سيجية (تعلق
على اجلدران) � ،أغطية �أر�ضيات من الفينيل  ،ورق جدران  ،ورق جدران من الفينيل  ،ورق جدران من الن�سيج
 ،ورق جدران زخريف  ،ح�صر اللعب  ،ح�صر ال�شاطئ  ،جميعها واقعة يف الفئة .27
الواقعة بالفئة 27 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن الكلمات  CHARMMYKITTYباللغة الإجنليزية بخط
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �صغرية ت�ضع ربطة فرا�شية.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/10/10 :
املودعة حتت رقم 180465 :
تاريخ �إيداع الأولوية 2012/04/17 :
با�سم  :بريت�ش �أمريكان توباكو (براند�س) انك.
وعنوانه � 2711 :سنرتفيل رود  ،جناح  ، 300ويلمنجتون  ،ديالوير  ،19808الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
�سجائر  ،تبغ  ،منتجات التبغ  ،والعات  ،ثقاب � ،أدوات املدخنني.
الواقعة بالفئة 34 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن الأحرف  HDبطريقة وخط مميزحتتهم كلمةSTREAMLINED
باللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62424

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم  171905 :بتاريخ 2012/04/11 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم � :سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه � ، 1-6-1 :أو�ساكي � ،شيناجاوا-كو  ،طوكيو  ، 141-8603 ،اليابان.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
مركبات � ،أجهزة مانعة للبهر للمركبات � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة للمركبات � ،أجهزة �ضد ال�سرقة
للمركبات  ،عربات الأطفال � ،أغطية لعربات الأطفال � ،أجرا�س للدراجات الهوائية �أو الدراجات
الهوائية ثالثية العجالت  ،دراجات ودراجات هوائية ودراجات هوائية ثالثية العجالت و�أجزائها
وقطعها  ،عربات دفع �أو جر  ،عربات ترويل � ،أغطية ملقاعد املركبات � ،أغطية واقية للدراجات �أو
الدراجات الهوائية �أو الدراجات الهوائية ثالثية العجالت  ،عربات ذات دوالبني للعبة الغولف
 ،عربات ذات دوالب�ين ل�شحن الب�ضائع  ،عربات يدوية  ،م�ساند الر�أ�س ملقاعد املركبات � ،أغطية
لعربات الأطفال � ،أغطية للمركبات � ،أبواق للمركبات � ،أغطية ملحاور العجالت � ،صرات عجالت
املركبات  ،حامالت حقائب للمركبات � ،شبكات حقائب للمركبات  ،عربات لنقل احلقائب  ،واقيات
وحل � ،أدوات مانعة النزالق �إط��ارات املركبات  ،جماديف للزوارق  ،جماديف  ،دوا�سات للدراجات
الهوائية  ،عربات يدوية )عربات �أطفال(  ،م�ضخات للدراجات والدراجات الهوائية والدراجات
الهوائية ثالثية العجالت � ،أغطية لعربات الأطفال � ،أغلفة لعربات الأطفال  ،عربات �أطفال تدفع
باليد � ،أغطية ملقاعد الدراجات �أو الدراجات الهوائية �أو الدراجات الهوائية ثالثية العجالت �أو
الدراجات النارية  ،مقاعد الدراجات �أو الدراجات الهوائية �أو الدراجات الهوائية ثالثية العجالت
�أو الدراجات النارية � ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات  ،مقاعد �أمان للأطفال )يف املركبات(  ،مقاعد
للمركبات � ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات  ،حاجبات �شم�سية لل�سيارات � ،إطارات لعجالت املركبات ،
مفار�ش �أو �أثاث للمركبات � ،أغطية م�شكلة للمركبات  ،كرا�سي املقعدين  ،م�ساحات زجاج املركبات
الأمامي  ،حامالت الأغرا�ض لال�ستعمال يف املركبات (الواقعة يف الفئة  12وغري املدرجة يف فئات
�أخرى) � ،أوعية للزيوت العطرية والأريج العطري لال�ستعمال يف املركبات  ،طائرات � ،أكيا�س هواء
)�أجهزة �أمان يف ال�سيارات(  ،مناطيد � ،أوتوموبيالت  ،حافالت كهربائية  ،مرايا الر�ؤية اخللفية
 ،حافالت � ،سيارات  ،دراج��ات نارية  ،عربات ترويل للت�سوق  ،عربات �أطفال � ،إط��ارات للدراجات
�أو ال��دراج��ات الهوائية �أو ال��دراج��ات الهوائية ثالثية العجالت �أو ال��دراج��ات النارية  ،مركبات
كهربائية  ،مركبات مائية � ،أغطية مقاب�ض ال�سيارات � ،أغطية العجالت  ،والع��ات ال�سيجار �أو
ال�سجائر لل�سيارات  ،جميعها واقعة يف الفئة .12
الواقعة بالفئة 12 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن الكلمات  CHARMMYKITTYباللغة الإجنليزية
بخط وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�سم كاريكاتوري لوجه هرة �صغرية ت�ضع ربطة فرا�شية.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62929

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62118

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62549

بتاريخ 2012/03/12 :
املودعة حتت رقم 170481 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :تيتان انرتنا�شونال ،انك.
وعنوانه � 2701 :سربو�س �سرتيت  ،قوين�سي � ،آي ال  62301الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
�إطارات  ،عجالت  ،تراكيب حماور عجالت املركبات (جميعهم يف الفئة  12وغري املدرجني يف فئات �أخرى).
الواقعة بالفئة 12 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن الكلمات  TOUGH. DURABLE. BUILT TO LAST.باللغة
الإجنليزية وبعد كل كلمة يوجد نقطة .
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62523

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/03/29 :
املودعة حتت رقم 171322 :
تاريخ �إيداع الأولوية 2012 /02/ 90:
با�سم  :جاكوار كارز ليمتد
وعنوانه � :آبي رود  ،وايتلي  ،كوفنرتي � ،سي يف�4 3إل �إف  ،اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
مركبات برية وقطعها وم�ستلزماتها الواقعة يف الفئة  12وغري املدرجة يف فئات �أخرى.
الواقعة بالفئة 12 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن احل��رف  Rباللغة الإجنليزية بخط حمدد ومميز على دائ��رة حمددة
بخطني بها وتر.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/14 :
املودعة حتت رقم 170594 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :بريت�ش �أمريكان توباكو (براند�س) انك.
وعنوانه � 2711 :سنرتفيل رود  ،جناح  ، 300ويلمنجتون  ،ديالوير  ،19808الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
�سجائر  ،تبغ  ،منتجات التبغ  ،قداحات  ،ثقاب � ،أدوات املدخنني.
الواقعة بالفئة 34 :
و�صف العالمة  :عالمة  KENTعبارة عن م�سـتطيل به كلمة  KENTباللغة الإجنليزية مكتوبة ب�شـكل
عامودي وعلى ميني وي�سار امل�ستطيل من الأعلى ر�سم ملعني منحرف حمدد بخط رفيع.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/03/12 :
املودعة حتت رقم 170479 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :تيتان انرتنا�شونال ،انك.
وعنوانه � 2701 :سربو�س �سرتيت  ،قوين�سي � ،آي ال  62301الواليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
توفري خدمات ت�صميم وهند�سة الإط��ارات والعجالت والرتاكيب وعجالت الهبوط وامل�سار جميعها متعلقة
ب�سيارات التعدين و�شاحنات التعدين.
الواقعة بالفئة 42 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن الكلمات  TITAN MINING SERVICESباللغة الإجنليزية .
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل �/صالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  176234 :بتاريخ 2010 /7/4 :م
با�ســم� :شركة /بلوينيون.
العنوان :برج الفجرية ،املنطقة االعالمية احلرة ،الفجرية.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات معلومات االعمال التجارية املقدمة مبا�شرة من قواعد بيانات حا�سوبية على االنرتنت �أو عن طريق
�شبكة االنرتنت.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :احل��رف الالتيني "  "Bب�شكل خا�ص باللون االزرق ا�سفله ر�سم جتريدي جلناحي طائر
باللون االزرق حتته كلمة " "BLUEUNIONبحروف التينية حيث كتب اجلزء " "BLUEباللون
االزرق واجلزء " "UNIONباللون اال�سود كما يف ال�شكل املو�ضح.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62930

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

EAT 62974

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب ت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ 2012/03/29 :
املودعة حتت رقم 171321 :
تاريخ �إيداع الأولوية 2012 /02/ 09 :
با�سم  :جاكوار كارز ليمتد
وعنوانه � :آبي رود  ،وايتلي  ،كوفنرتي � ،سي يف�4 3إل �إف  ،اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
مركبات برية وقطعها وم�ستلزماتها الواقعة يف الفئة  12وغري املدرجة يف فئات �أخرى.
الواقعة بالفئة 12 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن احل��رف  Sباللغة الإجنليزية بخط حم��دد ومميز على دائ��رة حمددة
بخطني بها وتر.
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2012/04/02 :
املودعة حتت رقم 171445 :
				
تاريخ �إيداع الأولوية
با�سم  :فخر الدين هولدجنز (�ش.م.ح)
وعنوانه  :مكتب كيو /39-7-1ايه � ،ص.ب ، 121423 .ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات
م�ستح�ضرات ق�صرالأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س  ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي
وك�شط � ،صابون  ،عطور  ،زيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل  ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر  ،منظفات �أ�سنان.
الواقعة بالفئة 3 :
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن كلمتي  BLUE HATباللغة الإجنليزية .
اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/4
رقم الإيداع  /الطلب 170066
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 3
ا�سم ال�شركة جويرالين ا�س ايه
جن�سية ال�شركة فرن�سا
ا�سم العالمة OUD MYTHIQUE D’ORIENT

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/2/12
رقم الإيداع  /الطلب 169130
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 3
ا�سم ال�شركة فريدريك مايل كون�سولتانت�س .
جن�سية ال�شركة فرن�سا
ا�سم العالمة FRÉDÉRIC MALLE

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/2/12
رقم الإيداع  /الطلب 169129
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 38
ا�سم ال�شركة هريينج برودكا�ستينغ كومبني � ،إنك .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة W Wealth TV

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2011/4/3
رقم الإيداع  /الطلب 155240
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 43
ا�سم ال�شركة باديز بلي�س  ،انك .
جن�سية ال�شركة	الفلبني
ا�سم العالمة PADI’S point restaurant & bar

العنوان  ، 68افينيو دي�س �شامب�س �إلي�سي�س  75008 ،باري�س ـ فرن�سا
املنتجات منتجات العطور ؛ ماء الزينه  ،منتجات جتميل حتديداً منتجات املكياج  ،منتجات العناية بالوجه
واجل�سم  ،زيوت عطرية  ،معجون �أ�سنان .
و�صف العالمة العبارة . OUD MYTHIQUE D’ORIENT
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/9/1
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان  21رو دي مونت ثابور  75001 ،باري�س  ،فرن�سا .
املنتجات عطور  ،عطورات  ،زي��وت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل  ،مزيالت الروائح الكريهة للإ�ستخدام
ال�شخ�صي  ،زيوت للعطور ؛ مزيالت مكياج ؛ م�ستح�ضرات لتنظيف الب�شرة وال�شعر ؛ بخور ؛ رذاذات منع�شة
للغرف (عطور للمنزل) ؛ م�ستح�ضرات تعطري اجلو  ،م�ستح�ضرات معطرة لإنعا�ش اجلو  ،عطورات الغرف
 ،ورق معطر  ،م�ستح�ضرات حليبية لت�سمري الب�شرة ومل��ا بعد التعر�ض لل�شم�س ؛ ج��ل (ه�ل�ام) وزي��وت ،
م�ستح�ضرات مكياج ؛ �شامبو ؛ جل (ه�لام)  ،رغوة (مو�س) وبل�سم  ،م�ستح�ضرات على �شكل غاز لت�صفيف
ال�شعر والعناية بال�شعر ؛ غ�سوالت (لو�شن) لل�شعر ؛ م�ستح�ضرات لتجميل ال�شعر ؛ بودرة التلك .
و�صف العالمة	العبارة  FRÉDÉRIC MALLEكتبت باحلروف اللآتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2011/10/7
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان  4757مورينا بوليفارد � ،سان دييغو  ،كاليفورنيا  ، 92117الواليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات خدمات البث بالتلفزيون والكابل ؛ خدمات و�سائط الفيديو  ،حت��دي��داً  ،خدمات الفيديو لبث
الإنرتنت والفيديو ذات القاعدة ال�سحابية  ،خدمات الإنرتنت و�أجهزة الإت�صال لبث برامج التلفاز عرب
�شبكات الإنرتنت و�شبكات احلا�سوب ؛ توفري �شبكات �إلكرتونية �إجتماعية تبعاً لنمط احلياة و حمتويات
للت�سلية وحمتويات معلوماتية لإر�سالها بني امل�ستخدمني .
و�صف العالمة	الكلمة  W wealth TVكتبت ب��احل��روف اللآتينية واحل ��رف " "Wحتيط به
�سنبلتني من اليمني والي�سار بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان  291بي  .جيوفارا �أفينيو � ،سان وان  ،ميرتو مانيال  ،الفلبني .
املنتجات خدمات املطاعم .
و�صف العالمة	العبارة  PADI’S pointكتبت باللونني اال�صفر والربتقايل داخ��ل �شبه م�ستطيل
�أ�سود وحتتها العبارة  restaurant & barباحلروف الالتينية كتبت باللون االبي�ض �أ�سفل م�ستطيل
�أزرق ميثل خلفية للم�ستطيل الأ�سود مع ر�سم لنجمة داخلها مثلث اىل جهة اليمني باللونني الربتقايل
واالزرق والأ�صفر بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن
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وزارة االقت�صاد
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/7
رقم الإيداع  /الطلب 170351
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 39
ا�سم ال�شركة �سانويف
جن�سية ال�شركة فرن�سا
ا�سم العالمة ر�سم على �شكل طائر

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/7
رقم الإيداع  /الطلب 170347
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 7
ا�سم ال�شركة بورغوارنر �إنك .
جن�سية ال�شركة الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سم العالمة SCHWITZER

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/7
رقم الإيداع  /الطلب 170346
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 30
ا�سم ال�شركة فرييرو ا�س  .بي  .ايه
جن�سية ال�شركة �إيطاليا
ا�سم العالمة NUTELLA

العنوان  ، 54رو ال بوتي  75008 ،باري�س  ،فرن�سا
املنتجات تخزين وت�سليم املنتجات .
و�صف العالمة ر�سم على �شكل طائر داخل كرة باللون الأبي�ض والأ�سود بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان  3850هاملني رود  ،ايوبرين هيلز  ،ميت�شيغان  ، 48326الواليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات �سيور ل�ل�آالت � ،سيور للمحركات واملكائن  ،ناقالت بال�سيور � ،آالت نفخ � ،ضاغطات � ،أذرع تو�صيل
ل�ل�آالت واملحركات واملكائن � ،آل�ي��ات حتكم ل�ل�آالت �أو املكائن �أو املحركات � ،أع�م��دة ذراع التدوير  ،مولدات
التيار � ،إ�سطوانات للمحركات واملكائن � ،سيور للمولدات الكهربائية � ،سيور مراوح املحركات واملكائن � ،أجهزة
حتويل الوقود ملحركات الإحرتاق الداخلي  ،مولدات الكهرباء  ،مكائن وحمركات هيدروليكية � ،أدوات �إ�شعال
ملحركات الإح�ت�راق الداخلي  ،م�ضخات ت�شحيم  ،م�شعات (لتربيد) املحركات واملكائن  ،خمف�ضات �ضغط
مكاب�س ملخمدات ال�صدمات (�أجزاء الآت)  ،بادئات للمحركات واملكائن � ،شحان املحرك  ،تربينات هيدروليكية
� ،ضاغطات تربينية .
و�صف العالمة	الكلمة  SCHWITZERباحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

العنوان بياتزايل بيرتو فرييرو � 12051 ، 1ألبا  ،كونيو � ،إيطاليا .
املنتجات ال�بن وال�شاي والكاكاو وال�بن الإ�صطناعي و الأرز والتابيوكا وال�ساغو ؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب واخلبز و الفطائر واحللويات  ،املثلجات ؛ ال�سكر وع�سل النحل والع�سل الأ��س��ود ؛
اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ؛ امللح واخلردل ؛ اخلل و ال�صل�صات (التوابل) ؛ البهارات ؛ الثلج .
و�صف العالمة	الكلمة  NUTELLAكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�صاد

وزارة االقت�صاد

اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2009/11/15
رقم الإيداع  /الطلب 135832
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 12
ا�سم ال�شركة كيا موتورز كوربوري�شن .
جن�سية ال�شركة جمهورية كوريا
ا�سم العالمة KIA K7

العنوان  231يانقجاي ـ دونق � ،سيو�شو ـ كو � ،سي�ؤول 938ـ  ، 137جمهورية كوريا.
املنتجات �سيارات الركاب  ،ال�شاحنات (لوري)  ،البا�صات  ،احلافالت ال�صغرية  ،العربات املقفلة  ،العربات املقفلة
ال�صغرية  ،البا�صات الكبرية  ،املركبات ذات الدفع الرباعي  ،املركبات ذات الدفع الثنائي .
و�صف العالمة	الكلمة  KIAكتبت باحلروف الالتينية داخل �شكل بي�ضوي مع احلرف ( )Kو�إ�شارة ت�شبه
الرقم ( )7اىل جهة اليمني بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2009/10/29
رقم الإيداع  /الطلب 135297
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 42
ا�سم ال�شركة جويرالين ا�س .ايه.
جن�سية ال�شركة فرن�سا
ا�سم العالمة ORCHIDARIUM RESEARCH PLATFORM GUERLAIN

العنوان  68افينيو دي�س �شامب�س �إلي�سي�س  75 008 ،باري�س ـ فرن�سا
املنتجات اخلدمات العلمية والتكنولوجية والأبحاث البيولوجية يف درا�سة وفن التجميل ويف املفهوم حتديداً
 :التقييم  ،والتقدير والأبحاث يف املجاالت العلمية والتكنولوجية التي تتم بوا�سطة مهند�سني وزراعيني ،
خدمات التحليل  ،حتديداً  :التحليالت الكيماوية واخلا�صة بالزراعة العلمية ؛ والأبحاث ال�صناعية حتديداً
 :الأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة يف جماالت التجميل والزراعة العلمية والأبحاث الفنية .
و�صف العالمة	الكلمة  ORCHIDARIUMوالعبارة RESEARCH PLATFORM
وحتتها ر�سم لنبتة والكلمة  GUERLAINيف الأ�سفل بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2009/4/29
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

دولة الإمارات العربية املتحدة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/3/4
رقم الإيداع  /الطلب 170075
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 43
ا�سم ال�شركة ال�سيد /كري�سديانتو لي�سمانا
جن�سية ال�شركة اندوني�سيا
ا�سم العالمة Richeese factory

العنوان جيه �إل �إن �سريناجاليه رقم  ، 2باندوجن  ، 40162وي�ست جافا  ،اندوني�سيا .
املنتجات خدمات املطاعم واملقاهي وخدمات تقدمي الوجبات على الن�ضد ؛ خدمات املطاعم لتوفري الوجبات
ال�سريعة ؛ خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ؛ خدمات تقدمي الآي�س كرمي يف
ال�صاالت ؛ خدمات توفري الطعام وال�شراب الغري كحويل املتنقلة ؛ خدمات تقدمي الطعام وال�شراب الغري كحويل
ال�سفري ؛ الكافترييات ؛ مبا فيها اخلدمات التي تقدم يف الكافترييات ؛ املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة ( الكانتينات )
؛ مبا فيها خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة ( الكانتينات ) ؛ خدمات التموين بالطعام وال�شراب الغري كحويل ؛
خدمات امل�آدب ؛ خدمات طهو الطعام ؛ ت�أجري الكرا�سي واملنا�ضد وبيا�ضات املنا�ضد والأواين الزجاجية .
و�صف العالمة	العبارة  Richeese factoryكتبت باحلروف الالتينية باللون الأبي�ض والرمادي
على خلفية مربعة �سوداء اللون بطريقة مميزة .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�صاد

وزارة االقت�صاد

اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2009/11/8
رقم الإيداع  /الطلب 135605
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 43
ا�سم ال�شركة فوود �سريفي�سز جروب .
جن�سية ال�شركة جزر الكامين
ا�سم العالمة BARBECUE DELIGHTS

العنوان �ص .ب� ، 309 .أوجالند هاو�س  ،جراند كامين  ،كيه واي  ، 1-1104جزر الكامين.
املنتجات خدمات توفري الطعام وال�شراب ؛ ال�سكن امل�ؤقت  ،املطاعم  ،املقاهي  ،الكافترييات  ،املقا�صف  ،تقدمي
الطعام وال�شراب  ،الفنادق  ،مطاعم اخلدمة الذاتية  ،مطاعم الوجبات اخلفيفة .
و�صف العالمة	العبارة  BARBECUE DELIGHTSكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدّم الوكيل  /اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات االخرتاع
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2010/3/24
رقم الإيداع  /الطلب 140430
ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
الفئة 3
ا�سم ال�شركة بارفيومز جيفين�شي ا�س .ايه .
جن�سية ال�شركة فرن�سا
ا�سم العالمة DAHLIA NOIR

العنوان  ،77رو اناتويل فران�س  92300ليفالوي�س برييت  ،فرن�سا.
املنتجات �صابون احلمام ؛ العطور ؛ ماء العطر ؛ ماء الكولونيا ؛ منتجات التجميل ؛ منتجات املكياج ؛ الزيوت
الأ�سا�سية لال�ستخدام ال�شخ�صي  ،امل�ستح�ضرات احلليبية للتجميل  ،الغ�سوالت  ،الكرميات  ،امل�ستحلبات  ،اجلل
(هالم) للعناية باجل�سم والوجه ؛ مزيالت الروائح لال�ستخدام ال�شخ�صي .
و�صف العالمة	العبارة  DAHLIA NOIRكتبت باحلروف الالتينية .
اال�شرتاطات *
تاريخ الأولوية 2009/9/24
		
رقم الإي�صال
		
تاريخ الإي�صال
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجّ ل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  7مار�س  2013العدد 10734

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 636:
با�ســم :دبليو ام .ريجلي جيه �آر .كمبني
وعنوانه 1132 :و�ست بالكهوك �سرتيت� ،شيكاغو،
�إلينوي  ،60642الواليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم 1173:بتاريخ1995/01/24:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/06/19وحتى تاريخ2023/06/19 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 635 :
با�ســم :دبليو ام .ريجلي جيه �آر .كمبني
وعنوانه 1132 :و�ست بالكهوك �سرتيت� ،شيكاغو،
�إلينوي  ،60642الواليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم 1159:بتاريخ1995/01/24 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/06/19وحتى تاريخ2023/06/19 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 383:
با�ســم :دبليو ام .ريجلي جيه �آر .كمبني
وعنوانه 1132 :و�ست بالكهوك �سرتيت� ،شيكاغو،
�إلينوي  ،60642الواليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم 871:بتاريخ1994/12/28:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/05/29وحتى تاريخ2023/05/29 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 633:
با�ســم :دبليو ام .ريجلي جيه �آر .كمبني
وعنوانه 1132 :و�ست بالكهوك �سرتيت� ،شيكاغو،
�إلينوي  ،60642الواليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت رقم 1149:بتاريخ1995/01/24:
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
يف  2013/06/19وحتى تاريخ2023/06/19 :
�إدارة العالمات التجارية
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املواطن �سعيد عبد اهلل العبيديل خبري الإطارات يف حوار مع ( الفجر)

بور�صة دبي للذهب وال�سلع ت�سجل حجم تداول
قيا�سي لل�شهر الثاين على التوايل يف عام 2013
• دبي-الفجر:

وا� �ص �ل��ت ب��ور� �ص��ة دب ��ي ل�ل��ذه��ب وال���س�ل��ع ( )DGCXانطالقتها
القوية لهذا ال�ع��ام بت�سجيلها حجم ت��داول �شهري قيا�سي �آخ��ر بلغ
 1,157,340عقداً بقيمة  44.16مليار دوالر �أمريكي خالل �شهر
فرباير .كما �شهدت البور�صة خالل هذا ال�شهر ت�سجيل �أعلى متو�سط
قيمة يومية للعقود على الإطالق بواقع  2.21مليار دوالر �أمريكي
يف اليوم الواحد.
هذا و�شهد �شهر فرباير �أعلى حجم تداول يومي على الإطالق ،م�سج ً
ال
 82,197عقداً يف  28فرباير � ،2013إ�ضافة لأعلى متو�سط حجم
تداول يومي بواقع  57,867عقداً.
وحافظت عقود العمالت على مكانتها كال�شريحة الأق��وى �أدا ًء ،مع
تداول �إجمايل بلغ  1,100,392عقد عمالت ،بزيادة قدرها 126٪
عن ال�شهر نف�سه من العام املا�ضي ووا�صلت عقود الروبية الهندية
الآج�ل��ة �أي�ضاً م�ع��دالت منوها القيا�سية حمققة �أع�ل��ى حجم تداول
�شهري لها على الإط�لاق بواقع  1,083,120عقداً بلغت قيمتها
 40.09مليار دوالر �أمريكي كما �سجلت العقود �أعلى متو�سط قيمة
يومي لها على الإطالق ،حيث بلغ  2.01مليار دوالر �أمريكي خالل
ال�شهر.
وبهذا ال�صدد ،قال غاري �أندر�سون ،الرئي�س التنفيذي لبور�صة دبي
للذهب وال�سلع :جنحت بور�صة دبي للذهب وال�سلع يف احلفاظ على
�أدائ�ه��ا القيا�سي املتوا�صل خ�لال ال�شهرين الأول�ين من ع��ام 2013
بف�ضل مبادراتها الرامية لتوليد مزيد من ال�سيولة وتقلي�ص فروق
ال�سعر يف ع�ق��وده��ا .وجت��ذب عقودنا الرئي�سية ،مثل عقود الروبية
ال�ه�ن��دي��ة الآج �ل��ة وع �ق��ود ال��ذه��ب الآج �ل��ة ،جم�م��وع��ة ع��امل�ي��ة متنوعة
ومتنامية من امل�شاركني .ونحن ال ن��زال ملتزمني بتعزيز حمفظة
منتجاتنا املخ�ص�صة لأع�ضائنا وموا�صلة البحث عن منتجات وخدمات
جديدة لدعم احتياجات التحوط واال�ستثمار متزايدة لدى امل�شاركني
يف ال�سوق ب�صورة �أف�ضل .
ويف ق�ط��اع لعقود امل �ع��ادن الثمينة� ،سجلت ع�ق��ود ال��ذه��ب الآج �ل��ة يف
بور�صة دب��ي للذهب وال�سلع  49,048ع�ق��داً ،ب��زي��ادة �سنوية بلغت
 77٪مقارنة بال�شهر نف�سه من العام املا�ضي .كما �شهدت عقود الف�ضة
الآجلة منواً قوياً يف �أحجام تداولها بارتفاع بلغ  38٪مقارنة مع �شهر
يناير من العام املا�ضي.
وعلى �صعيد عقود العمالت الأخ ��رى� ،شهدت �أح�ج��ام ت��داول عقود
اليورو والني الآجلة منواً �سنوياً بن�سبة  369٪و 135٪على التوايل
مقارنة مع العام املا�ضي.

القطاع اخلا�ص بيئة مثالية للعمل و«ت�صييح الويالت» تقود
ال�شباب �إىل احلوادث املرورية
•• ال مانع من تلبي�س الإطارات امل�ستعملة لكن ب�رشوط

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر:

خ�بر امل��واط��ن �سعيد عبد اهلل العبيديل ( 30عاما)
ا� �س��رار اط� ��ارات ال �� �س �ي��ارات ج �ي��دا وجن��ح يف الو�صول
ب�ه��ا ��س��ري�ع��ا ل�ط�م��وح��ات��ه ال�شخ�صية ف�ق��د ت ��درج من
وظيفة يف �شركة بالقطاع اخلا�ص كان من واجباتها
فح�ص اطارات ال�سيارات وحتديد �صالحيتها و�أحيانا
م�ساعدتهم على �صيانتها وم��ع م��رور �سنوات العمل
تقلد من�صب امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ب��ل ح�صل ع�ل��ى ت�صنيف
اخلبري يف مهنة االط��ارات وهو الأم��ر الذي مكنه من
القيام مبهام م��ن قبيل ت�أهيل وت��دري��ب العاملني يف
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بالقطاعني العام واخلا�ص ممن
يعملون يف جمال االطارات ومل يبخل بتقدمي الن�صح
حمذرا ال�شباب من ممار�سة (ت�صييح الويالت ) .
ويف حوار معه ك�شف الكثري من �أ�سرار االطارات :
ملاذا اخرتت العمل يف القطاع اخلا�ص ؟
يجيب العبيديل مثل غ�يري م��ن ال�شباب املواطنني
مل تكن �شهيتي مفتوحة للعمل يف القطاع اخلا�ص
البتة العتقادي ب�أنه لي�س هو املكان املنا�سب لتحقيق
طموحاتي ال�شخ�صية لكن م��ن بعد اخل��و���ض عمليا
يف جتربة العمل يف �شركة (ال�سركال ) وه��ي الوكيل
الرئي�سي الط��ارات ( بريج�ستون ) �أدرك��ت �أنني كنت
واق �ع��ا يف خ �ط ��أ ��ش�ن�ي��ع ف��ال�ع�م��ل يف ال �ق �ط��اع اخلا�ص
م�شحونا بالعديد م��ن امل��زاي��ا الوظيفية وم��ن خالل
جتربيتي ال�شخ�صية وجدته �أق�صر الطرق لتحقيق
التطلعات حيث معايري التقييم حمكومة ب�ق��در ما
ي�ع�ط��ي امل ��رء مل�ه�ن�ت��ه �أي ب�ع�ك����س ال �ق �ط��اع ال �ع��ام الذي
ي�ق��وم ع�ل��ى ا�سرتتيجية ال��روت�ين ال��وظ�ي�ف��ي القاتل.
للطموحات .

م�ن��ذ ال �ب��داي��ة م�ث��ار ا��س�ت�غ��راب ال�ك�ث�يري��ن لأن مفهوم
جمتمعنا يقوم على الرغبة اجلاحمة يف البحث عن
ال��وظ��ائ��ف االداري ��ة وول�ك��ن بالن�سبة يل ف�أعتقد �أنني
�أخرتت املجال الأف�ضل الذي يحتاجه وطني لذا فعندما
تخرجت خطر يل ان �أرب��اب العمل �سينتظرونني عند
باب اجلامعة لكن ما حدث كان العك�س من ذلك متاما
فقد حملت م�ؤهالتي واجت�ه��ت بها اىل ك��ل جهة ذات
�صلة مع تخ�ص�صي وعندما عيل �صربي على الردود
ال�سالبة اجتهت للعمل يف �شركة امل �ق��اوالت التي كان
ميلكها والدي ومكثت فيها �سنتني �أمار�س مهنة مراقب
ل�سري العمل يف البناء واال� �ش��راف على م��واد احلديد
والأ�سمنت واخلر�سانة وبالن�سبة يل كانت فرتة �شاقة
لكنها مهمة حيث اكت�سب الكثري من اخل�برات املهنية
ويف مقدمة ذلك ال�صربعلى حتمل م�شاق العمل حتت
وهج ال�شم�س �أي بعيدا عن الغرف املكيفة.
لكنك تعمل االن يف جمال االطارات ؟
ت�ل��ك ح�ك��اي��ة �أخ� ��رى ف ��أث �ن��اء ع�م�ل��ي يف امل �ق ��اوالت كان
يراودين احلنني اىل الهند�سة امليكانيكية التي در�سها
يف اجلامعة وك��ان احل��ال بالن�سبة يل �أ�شبه مبن ي�أكل
يف وجبة ال ي�شتهيها وزاد م��ن ذل��ك ت�شجيع زمالئي
يل لذلك عدت ذات يوم �أنف�ض الغبار عن �شهادتي ثم
انطلقت يف رحلة بحث جديدة عن وظيفة تتواءم مع
م�ؤهالتي ومن �أجل ذلك �صعدت الكثري من امل�صاعد
الكهربائية ودخ�ل��ت ال�ع��دي��د م��ن ال� ��وزارات والدوائر
احلكومية واخلا�صة التي خطر يل ان بداخلها وظيفة
مهند�س ميكانيكي ويف مرحلة الحقة مل �أج��د خيارا
اخ��ر ��س��وى التوجه اىل هيئة تنمية التوظيف حيث
�سجلت ا�سمي كعاطل عن العمل.

ماذا حدث بعد ذلك ؟
لكن م�ؤهلك الأكادميي يتيح لك وظيفة �أخرى يف غ�ضون فرتة وجيزة تلقيت بع�ض االت�صاالت لكنها
مبزايا مغرية يف القطاع العام ؟
بكل �أ�سف كانت بعيدة عن تخ�ص�صي لذلك مل �أعرها
يف حقيقة الأم ��ر ف��ان توجهي نحو ال��درا��س��ة يف كلية اهتماما عدا فر�صة واح��دة �أتيحت يل من قبل �شركة
الهند�سة بجامعة االم��ارات تخ�ص�ص امليكانيكية كان كربى يف االطارات فقد �أبديت اال�ستعداد لاللتحاق بها

قناعة مني بان جمال العمل لي�س ببعيد عن امليكانيكا .
كيف كانت البداية مع االطارات ؟
كما هي احلال دائما فان البداية كانت جتربة م�صحوبة
ببع�ض امل�صاعب لكنها مل تكن م�صاعب فكرية وامنا
تنح�صر يف اجلوانب البدنية الناجمة عن التعامل مع
الور�ش والأجهزة وفح�ص االط��ارات حتت وهج حرارة
ال�شم�س لكن مع م��رور الوقت و املمار�سة والتدريب
متكنت من جتاوز كل تلك امل�صاعب ب�سرعة فائقة بل
ح�صلت يف غ�ضون �سنة واحدة على ترقية من مهند�س
تقني اىل م�ساعد املدير ثم اىل املدير التقني ومبوجب
ذلك �أ�صبحت امل�س�ؤول عن تنظيم ال��دورات التدريبية
للأ�شخا�ص الذين يعملون يف مهنة االطارات.

لذلك ف��ان القيا�س ال�سليم للهواء ه��و عندما تكون
االطارات باردة.
كيف ميكن التعرف على �صالحية االطار من
عدم ذلك ؟
من اخلط�أ اعتبار الأخاديد والنقو�ش التي على ظهر
االط� ��ار جم ��رد ت���ش�ك�ي�لات زخ��رف �ي��ة ج�م��ال�ي��ة ب��ل هي
لأداء مهام �أخ��رى مهمة مثل حتديد حركة ال�سيارة
وال�سيطرة عليها ع�لاوة على انها ت�ساعد يف التعرف
على �صالحية االط��ار فالبن�سبة لل�سيارات ال�صالون
فان االط��ارات يكون فاقدا لل�صالحية اذا تاكل بن�سبة
 1.6مم واملركبات املتو�سطة  2.4مم وال�شاحنات
 3.2مم .

وماذا تقول عن هواة ( ت�صييح الويالت ) ؟
كيف تبد�أ يوم عملك ؟
ويف العادة يبد�أ ادوامي يف الثامنة �صباحا لكن �أحيانا م��ن الأه �م �ي��ة مب �ك��ان حت��ذي��ر ال���ش�ب��اب م��ن ممار�سة
�أح �� �ض��ر م �ب �ك��را ح�ي�ن�م��ا �أك � ��ون جم�ب�را الجن� ��از مهام تلك الهواية لأنها ت�شكل مدعاة لكثري من الأخطار
م�ستعجلة ومهما يكن من �أم��ر فانه عندما �أ�صل اىل امل�ح�ت�م�ل��ة خ��ا� �ص��ة يف م��و� �س��م ال���ص�ي��ف ح �ي��ث تعر�ض
مكتبي ي�ب��د�أ برنامج العمل ب��االط�لاع على الر�سائل ال�سيارات لأ�ضرارا ميكانيكية فادحة و�أي�ضا من ناحية
التي ترد ايل عرب الربيد العادي �أو االلكرتوين وبعد االط��ارات التي تتاكل �سريعا وبطريقة غري منتظمة
احت�ساء ك��وب من ال�شاي �ألتقي فريق العمل امل�ساعد ما يفقد �سائق ال�سيارة ال�سيطرة عليها �أثناء احلركة
والذي يت�ألف من  5اىل � 8أ�شخا�ص يف اجتماع م�صغر وب��ال�ت��ايل ت�ك��ون م�ه�ي��أة ل�ل��وق��وع يف احل ��وادث مرورية
يتم خ�لال��ه ت��دار���س خطة عمل ال�ي��وم وه��ي غالبا ما �أ�ضف اىل ذلك ان اللجوء ال�ستخدام اطارات النايلون
تت�ضمن زيارات ميدانية ملعاينة االطارات التي بحوزة  900املخ�ص�صة للمناطق الرملية لل�سري بها على
الطرق الأ�سفلتية يت�سبب يف ان��زالق ال�سيارة وفقدان
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
ال�سيطرة عليها خا�صة يف الأجواء املمطرة .
ما عالقة االطارات بحوادث املرور ؟
وماذا عن تلبي�س االطارات امل�ستعملة ؟
ما من �شك يف ان االط��ارات تلعب دورا مهما يف وقوع
احل ��وادث امل��روري��ة خا�صة عندما يتم التعامل معها ح�ي�ن�م��ا ت�ت��م ع�م�ل�ي��ة تلبي�س االط � ��ارات وف ��ق املعايري
ب��اه �م��ال م�ث��ل ع ��دم احل��ر���ص ع�ل��ى ف�ح���ص�ه��ا ب�صورة وامل�ق��اي�ي����س ال�ع��امل�ي��ة امل�ط�ل��وب��ة ف��ان�ه��ا حت�ق��ق الأه ��داف
منتظمة حيث تقت�ضي ال�ضرورة مراقبة حجم هواء املرجوة منها لكن يجب االخذ بعني االعتبار االجواء
االط��ار قبل حت��رك ال�سيارة والت�أكد من مطابقته ملا احلارة يف بالدنا علما بان الدول الأوروبية التي تنعم
هو مو�ضح على ب��اب ال�سيارة ولي�س على االط��ار لأن ب�أجواء باردة تلج�أ لتلبي�س االطار خلم�س مرات بينما
ال�شركة امل�صنعة لل�سيارة هي املعنية بتحديد الهواء مع يف منطقة اخلليج حيث الأج��واء �شديدة احل��رارة فان
الأخذ يف االعتبار بتمدد الهواء �صيفا واالنكما�ش �شتاء من الأف�ضل تقلي�ص مرات التلبي�س ملرة واحدة فقط.

تتطلع لإقامة �أكرب جممع و�صالة عر�ض للمعدات الثقيلة واخلفيفة على م�ستوى العامل

 105ماليني درهم �أرباح �إن� .إف .تي الإماراتية يف 2012
•• ابوظبي-الفجر:

اعلنت �شركة ان .اف .ت��ي االم��ارات �ي��ة ال�شركة
االوىل يف ال �ع��امل يف جم��ال ال��رواف��ع الربجية
وامل���ص��اع��د وم�ق��ره��ا اب��وظ�ب��ي ع��ن حتقيق ارباح
��ص��اف�ي��ة ق��دره��ا  105م�لاي�ين دره ��م يف العام
 2012مقارنة بارباح بلغت  94مليون درهم يف
عام  2011اي بنمو قدره ( )% 12تقريباً.
وق� ��ال ن�ب�ي��ل ال ��زح�ل�اوي ال �� �ش��ري��ك وامل ��دي ��ر يف
ال�شركة :لقد حتققت ه��ذه ال��زي��ادة يف االرباح
م ��ن خ�ل��ال االداء ال �ن �� �ش��ط وال � �ق ��وي العمال
وم�شاريع ال�شركة بالدولة وح��ول العامل االمر
الذي يعك�س الكفاءة العالية يف ادارة املوجودات
واملطلوبات وه��ذا �سيعزز توجهاتنا نحو اطالق
ف��روع واع�م��ال وا�ستثمارات اخ��رى ح��ول العامل
وا�ضاف بانه يتوقع من��واً جيداً بارباح ال�شركة
خ�لال ع��ام  2013بن�سبة ق��د ت�صل اىل (15
 )%على �ضوء الطفرة التنموية التي بدات
تبا�شريها بالظهور.
وح��ول خطط وم�شاريع �إن� .إف .تي االماراتية
امل�ستقبلية ،اجاب الزحالوي :ان �شركتنا الرائدة
عاملياً ومن اجل اتاحة الفر�صة لنا يف امل�ساهمة
يف تنمية ابوظبي وازده��اره��ا ومتيزها ومنوها
ودعم تناف�سية وحتقيق ر�ؤية ( )2030للتنمية
االقت�صادية المارة ابوظبي وتوفري فر�ص عمل
البنائنا املواطنني ،فان �شركتنا مازالت تتطلع
القامة اول واكرب جممع و�صالة عر�ض للمعدات
الثقيلة واخلفيفة على م�ستوى ال�ع��امل حيث
�سيتم توفري جميع املعدات واالليات والتجهيزات
املتعلقة باعمال الطرق واالن�شاءات واملباين حتت
�سقف واحد.
و ا�ضاف بان ال�شركة �ستعمل على ا�ستثمار مبلغ
ي�صل اىل ما يقارب مائة مليون درهم الن�شاء هذا
املجمع ال�ضخم ونحن بانتظار تخ�صي�ص قطعة
االر�ض املنا�سبة .وعن التحديات التي تواجهها

�شركة �إن� .إف .تي خالل الفرتة احلالية ،قال:
ان من اهم التحديات التي تواجهنا حالياً هي
التقلبات احلادة يف ا�سعار اليورو �صعوداً وهبوطاً
حاداً يف ا�سعاره جمدداً الذي ال نعرف له حدوداً
وال توقيتاً.
وع��ن اط�لاق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را� �ش��د ال م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي م�ب��ادرة حتويل دبي
مل��رك��ز ع��امل��ي لل�صكوك  ،ي �ق��ول :ل�ق��د ك��ان قرار
�سموه رائداً وحكيماً ومكم ً
ال ومتمماً لتوجيهاته
بجعل دبي عا�صمة لالقت�صاد اال�سالمي ،ولكون
االم � ��ارات مت�ل��ك ك��ل م�ق��وم��ات ال�ن�ج��اح ولديها
ق��اع��دة اقت�صادية متينة و�صلبه فاننا ن��رى ان
ه��ذا ال�ق��رار �سيعمل على خلق من��و ملمو�س يف
جميع القطاعات االقت�صادية بالدولة و�سينعك�س
اي�ج��اب�ي�اً عليها ك�م��ا �سيعمل ع�ل��ى خ�ل��ق فر�ص
ع�م��ل واع� ��دة الب�ن��ائ�ن��ا امل��واط �ن�ين ،ك�م��ا �ستكون
ل��ه ان�ع�ك��ا��س��ات اي�ج��اب�ي��ة ع�ل��ى اال� �س ��واق املحلية
وا�سواق املال واال�ستثمار وتطويرها وا�ستقطاب
امل�ستثمرين ورو�ؤ���س االم��وال وتو�سيع اخليارات
ام��ام�ه��م االم ��ر ال ��ذي ي�ع��زز م��ن م�ك��ان��ة الدولة
و�سمعتها وعلى كافة اال�صعدة.
و بخ�صو�ص فر�ص االم��ارات للفوز با�ست�ضافة
اك�سبو  ، 2020رد بالقول :من واق��ع خربتنا
الوا�سعة يف عامل املعار�ض الدولية الرائدة التي
مت�ت��د الك�ث�ر م��ن ث�لاث�ين ع��ام �اً ف��ان�ن��ا ن ��رى ان
فر�ص االم��ارات للفوز با�ست�ضافة ه��ذا احلدث
كبرية ج��داً النها لي�ست باقل وزن �اً او ت�صنيفاً
م��ن ع��دد م��ن املنظمني ال�سابقني لهذا احلدث
ولكونها اي�ضاً متتلك ارث�اً ح�ضارياً كبرياً ولها
ثق ً
ال نوعياً وخ�برات متميزة يف ع��امل املعار�ض
وامل � ��ؤمت� ��رات وال �� �ض �ي��اف��ة وال �ع�ل�اق��ات الدولية
ال�ه��ام��ة وك��ل م�ق��وم��ات ال�ن�ج��اح وال�ت�ف��وق ب�سبب
امتالكها البنية التحتية املتكاملة التى ت�ؤهلها
ال�ست�ضافة هذا احل��دث العاملي املهم وان الفوز

بتنظيمه �سيكون له انعكا�سات ايجابية و�سيولد
منواً وانتعا�شاً اقت�صادياً و�سياحياً وثقافياً لكونه
�سي�شكل نقطة اللتقاء العديد من احل�ضارات
وال�ث�ق��اف��ات وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة وال �ع �ل��وم و�سيكون
يف �صالح املنطقة ككل ولي�س االم ��ارات فقط،
ولذلك فاننا ن�شعر بتفا�ؤل كبري و�شديد بفر�ص
الفوز ب�شرف ا�ست�ضافة هذا احلدث العاملي املهم
ملا تتمتع به االم ��ارات من مزايا كبرية ت�ؤهلها
للفوز به وملا له من اثار ايجابية.
وا� � �ض ��اف :ن �ع��ود ون� ��ؤك ��د ع �ل��ى �� �ض ��رورة تعزيز
االن�ت�ع��ا���ش ب��ال�ق�ط��اع ال �ع �ق��اري ب��ازال��ة العوائق
ام��ام �شراء ومتلك الوحدات العقارية اجلديدة
وب���ض��رورة ت��وف�ير التمويل وال�سيولة لالفراد
وامل�ستثمرين النهما يلعبان دوراً مهماً يف االقبال
على �شراء الوحدات العقارية التي تنا�سبهم وان
مت�سك البنوك يف ا�سعار اقرا�ضها املرتفعة يدفع
معظم امل�شرتين اىل االحجام عن �شراء عقارات
جديدة.
وقال :ان ات�ساع الفجوة وفائ�ض الودائع الكبري
اىل القرو�ض اىل اكرث من ( )75مليار درهم امر
ملفت للنظر ويعزز املخاوف من احلذر ال�شديد
والت�شدد يف االقرا�ض الذي تتبعه البنوك .وعلى
الرغم من كل هذا فاننا ندعو البنوك يف نف�س
الوقت اىل االحتفاظ ب�سيولة كافية كي متكنها
من ال�صمود امام االزم��ات والتقليل من اثارها
ال�سلبية يف اقت�صاد الدولة ككل.
وع��ن دور القطاع امل�صريف يف املرحلة القادمة،
اج��اب :ان قيام امل�صرف املركزي بفر�ض حدود
على ال��ره��ون��ات العقارية �سيعمل على تقلي�ص
وخف�ض مقدرة عمالء البنوك على طلبات �شراء
العقارات اي ان القرار �سيكون له انعكا�سات �سلبية
على القطاع العقاري وكذلك على منو االئتمان
رغ��م ان فيه حماية كبرية للبنوك ولكننا نرى
ان ف�ي��ه ت �� �ش��دداً وت���ض�ي�ي�ق�اً ع�ل��ى االق��را���ض الن
امل���ش��روع��ات اجل��دي��دة امل�ع�ل��ن عنها تفتح �شهية

امل�ستثمرين لل�شراء واال�ستثمار فع ً
ال وال بد من
تهيئة املناخ اال�ستثماري املنا�سب واملالئم لرفع
وترية االنتعا�ش امللمو�س.
وا� �ض��اف ق��ائ� ً
لا :ن�ب��ارك ق�ي��ام امل���ص��رف املركزي
ب�خ�ط��وت��ه االي�ج��اب�ي��ة ول��و ان �ه��ا ج ��اءت متاخرة
قلي ً
ال بار�ساله ا�ستبيان اىل امل�صارف لبيان رايها
بخ�صو�ص نظام �سقف الرهن العقاري اجلديد،
ونرى انه كان من االف�ضل لو جاءت خطوته قبل
�صدور تعليماته يف هذا ال�شان ونرجو ان ينظر
البنك بعناية بطلبات واراء البنوك على �ضوء
الردود التي ت�سلمها م�ؤخراً.
وكرر الزحالوي دعوته ب�ضرورة ان يدعو امل�صرف
امل��رك��زي او اي جهة �سيادية اخ��رى اىل اجتماع
م�شرتك م��ع جميع االط ��راف املعنية بالقطاع
االق �ت �� �ص��ادي واال��س�ت�ث�م��ار وال�ت �ن �م��وي بالدولة
كجمعية امل �� �ص��ارف وك �ب��ار امل �ط��وري��ن وجمعية
املقاولني وممثلني عن اجلهات احلكومية املعنية
كغرف التجارة ووزارة االقت�صاد ودوائر التنمية
االقت�صادية بامارات الدولة وغريها من اجلهات
املعنية للوقوف على اراء وم�ق�ترح��ات اجلميع
ليتم و��ض��ع ت���ص��ور وخ�ط��ط ع��ري���ض��ة متكاملة
لدميومة ازدهار وتطور القطاع العقاري بعيداً
عن الهزات ولي�س لو�ضع نظام لل�سقف الرهن
العقاري فقط ولكن لو�ضع خريطة عمل ور�ؤيا

متكاملة للتنمية ومتطلباتها ولعملية التمويل
امل���ص��ريف ك�خ�ط��وط ع��ام��ة ف�ق��ط دون تفا�صيل
او ق �ي��ود مب��ا ي �خ��دم ح �م��اي��ة ال �ق �ط��اع امل�صريف
الرائد واالقت�صاد الوطني والتنمية امل�ستدامة
والتوجهات اال�ستثمارية للدولة ومب��ا ي�ضمن
اال�ستمرار يف موجه ال�صعود االقت�صادي والتعايف
امللمو�س الذي ي�شهده اقت�صاد الدولة بعد تبعات
االزمة العاملية وبحيث تكون اجتماعات اللجنة
�شبه دوري��ة� .شدد انه لي�س من امل�صلحة و�ضع
ق��واع��د � �ص��ارم��ة ث��اب �ت��ة دائ �م��ة ل���س�ق��ف الرهن
ال �ع �ق��اري ب��ل ال ب��د م��ن امل ��رون ��ة ف�ي�ه��ا وبحيث
تخ�ضع للمراجعة الدورية كل �ستة ا�شهر مث ً
ال
للوقوف على اث��اره��ا االيجابية وال�سلبية معاً
واتخاذ ما تتطلبه كل مرحلة من ق��رارات على
��ض��وء ال�ن�ت��ائ��ج الفعلية وم��ا تفر�ضه املتغريات
امل�ستجدة مع التاكيد جمدداً بان النمو امللمو�س
بالقطاع العقاري يتطلب املزيد من املرونه يف
ال�ق��رارات والت�شريعات مبا ي�ضمن ا�ستمرارية
هذا النمو واطالته اىل اكرب فرتة ممكنة.
وال بد لنا من اال��ش��ارة اىل �ضرورة العمل على
رفع �سقف حمافظ التمويل العقاري املحدد له
بن�سبة ( )20%من حجم ال��ودائ��ع ،وذل��ك بعد
ان و��ص�ل��ت م�ع�ظ��م حم��اف��ظ ال�ب�ن��وك اىل احلد
االق���ص��ى امل�سموح ب��ه وف�ق�اً لتعليمات امل�صرف
املركزي بهذا ال�شان ،وذلك الن تلك البنوك لن
ت�ستطيع امل�شاركة او امل�ساهمة يف تن�شيط هذا

القطاع.
واك��د � �ض��رورة و��ض��ع ق��واع��د و�سيا�سات منظمة
ولكننا ل�سنا مع القيود املت�شددة املكبلة والبد من
ت��رك هام�ش كبري الدارة امل�صارف تتحرك من
خالله وفقاً المكانياتها وطاقاتها ومبا يحقق
للقطاع امل���ص��ريف النهو�ض وال �ق��وة ك��ون��ه ميثل
ال�شريان احليوي القت�صاد الدولة ال��ذي اثبت
كفاءته وجدارته طيلة الفرتة املا�ضية.
ونوه الزحالوي ب�ضرورة قيام القطاع امل�صريف
ب�ضخ ال�سيولة الالزمة واملطلوبة لتعزيز النمو
امللمو�س القائم حالياً ولتوفري التمويل املطلوب
ل �ل �ط �ف��رة ال �ق��ادم��ة ون��ا� �ش��ده��ا جم � ��دداً النظر
بتخفي�ض ا�سعار الفائدة التي تتقا�ضها ب�سبب
تكلفتها العالية على اال�ستثمارات وامل�ستثمرين.
وب �ه��ذه املنا�سبة ون �ظ��راً الن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
بالدولة تويل مو�ضوع القطاع ال�سياحي اولية
نظراً الهميته الكبرية يف االقت�صاد الوطني ككل
فاننا ندعو اي�ضاً اىل قيام هيئة احتادية تتوىل
م�س�ؤولية التخطيط له ولتقوم بو�ضع برنامج
وحلول متكاملة لتنظيم قطاع ال�سياحة بالدولة
ككل لع�شرين �سنة ق��ادم��ة على االق��ل وتتوىل
متثيل الدولة يف املحافل واملعار�ض واملنا�سبات
الدولية بجناح ومظلة واحدة بد ًال من امل�شاركات
املتعددة حالياً التي ال تعك�س الوجه احل�ضاري
والثقايف والنه�ضة ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة
يف كافة املجاالت.
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يختتم املعر�ض دورته احلالية م�ساء اليوم

ماجد بن حممد بن را�شد ي�شيد باملنتجات الوطنية يف معر�ض عامل الورق بدبي
فاروق �أبوبكر :الإقبال الفت والفر�ص املتاحة ت�شجع على م�شاركة �أو�سع يف املعر�ض املقبل
•• دبي -حممود علياء :

�أ�شاد �سمو ال�شيخ ماجد بن حممد بن را�شد ال مكتوم باملنتجات الوطنية من ال�صناعات
الورقية املختلفة للمكاتب وللمدار�س وملختلف االعمال.
كما اب��دى �سموه اعجابه مبنتجات م�صانع قرطا�سية ف��اروق العاملية يف جبل علي
ويف ال�شارقة من حيث النوعية واجلاذبية واالرت�ق��اء املتوا�صل ال�سيما و�أن �صادرات
قرطا�سية ف��اروق العاملية ت�صل اىل  94دول��ة ح��ول ال�ع��امل ,ول��دى امل�ؤ�س�سة برامج
تطويرية متوا�صلة تقنيا وفنيا واداريا وت�سويقيا مما ي�ؤثر دائما اىل ح�سن اال�ستفادة
من الفر�ص التي توفرها الدولة واحل��واف��ز التي ت�ضاعف من طموحات امل�صنعني
ورجال االعمال.
ونوه �سعادة فاروق ابوبكر باملنا�سبة اىل �أن املعايري العاملية يف اجلودة تفر�ض نف�سها
على املنتجات الوطنية ,وتدفع بالقائمني عليها قدما للحفاظ على موقع ال�صدارة
ام��ام املناف�سة ال�ع��امل�ي��ة ,وال�ت�ط��ور التقني ,واخل��دم��ات اللوج�ستية ,وه��ي مبجملها
واحلمدهلل ت�أتي ب�أف�ضل النتائج بف�ضل حكمة ا�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حفظهم اهلل
ورعاهم وتوجيهات امل�س�ؤولني احلري�صني على اذكاء الطموحات وم�ضاعفة النجاحات
املتوا�صلة ب�إذن اهلل.
هذا وينتظر �أن ي�صل عدد زوار املعر�ض خالل هذا اليوم االخري اخلمي�س اىل �أكرث من
مائة الف زائر ا�ضافة اىل التجار واملخت�صني يف االعمال املدر�سية واملكتبية وغريها
من االحتياجات الورقية املتطورة واملالئمة مل�ساقات العر�ض والطلب انها عالمة دبي
واالمارات  ..عالمة اجلودة الدائمة.
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وزارة املالية ت�صدر ً
تعميما ب�ش�أن خطة دورة
امليزانية  2016-2014وم�شروع ميزانية 2014
•• �أبوظبي-وام:

الهاملي ي�ستقبل رئي�س الوزراء الفنلندي
حت�ق�ي��ق الإ� �س �ت �ق��رار وال �ت �ع��اون ال ��ذي من
��ش��أن��ه �أن ي�سهم يف دع��م �إ��س�ت�ق��رار �أ�سواق
ال�ب�ترول العاملية وتوثيق �أوج��ه التعاون
ب�ين ال ��دول املنتجة وامل�ستهلكة لتحفيز
عجلة من��و الإق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي  .و�أ�ضاف
الهاملي �أن دولة الإمارات ت�شهد �إقت�صادا
متناميا وفر�صا �إ�ستثمارية واعدة وت�شهد
�أ�سواقها �إنفتاحا �أتاح لها تطوير عالقاتها
الإق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة وب��الأخ ����ص يف
جم��ال �صناعة النفط وال�غ��از ومب��ا يخدم
امل�صالح امل�شرتكة لكال البلدين من جانبه
�أك��د معايل رئي�س ال��وزراء الفنلندي على
�أن زيارته لدولة الإم��ارات حتظى ب�أهمية
بالغة بالن�سبة لبالده والتي ت�أتي لدعم
وتعزيز العالقات الإقت�صادية والتجارية
بني البلدين وق��دم رئي�س ال��وزراء �شرحا
م��وج��زا ل��واق��ع �صناعة ال�ط��اق��ة يف بالده
وخ �ط��ط ال �ت��و� �س��ع امل���س�ت�ق�ب�ل��ي واملجاالت  .و�أع� ��رب ع��ن �إع �ج��اب��ه مب��ا حققته دولة الإمارات الد�ؤوب نحو التنمية امل�ستدامة  .ال�ط��اق��ة ب�شتى �أن��واع �ه��ا يتيح لهما بناء
امل�ت��اح��ة للإ�ستثمار كما �أ�ستعر�ض واقع الإم��ارات يف جمال �صناعة النفط والغاز و�أكد رئي�س الوزراء الفنلندي �أن مايتوفر ع�لاق��ات م�ت�ط��ورة و��ش��راك��ة ب�ن��اءه تتطلع
تطور �صناعة الطاقة املتجددة يف بالده وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة و�أ�� �ش ��اد ب���س�ع��ي دولة لدى البلدين من خربات وا�سعة يف جمال �إليها بالده.

•• �أبوظبي-وام:

�أ�ستقبل معايل حممد بن ظاعن الهاملي
وزير الطاقة مبكتبه بديوان الوزارة �صباح
ام�س معايل جريكي كاتينن رئي�س جمل�س
الوزراء الفنلندي والوفد املرافق له .ح�ضر
اللقاء معايل مرمي حممد خلفان الرومي
وزي��رة ال���ش��ؤون الإجتماعية رئي�سة بعثة
ال�شرف املرافقة لرئي�س ال��وزراء الفلندي
و�سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل
وزارة الطاقة و�أ�ستعر�ض الهاملي خالل
املباحثات تطوير وتعزيز عالقات التعاون
ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات وف�ن�ل�ن��دا يف خمتلف
جم ��االت ال�ط��اق��ة وال���ص�ن��اع��ات املرتبطه
ب �ه��ا .وق ��ال ال�ه��ام�ل��ي �إن دول ��ة الإم � ��ارات
وفنلندا تربطهما عالقة �صداقة وم�صالح
م�شرتكة يف خمتلف املجاالت الإقت�صادية
والتجارية وهما ملتزمتان بالإ�ستخدام
االمثل لأوجه الطاقة املتعددة و�أكد معايل
وزير الطاقة �أن دولة الإمارات ت�سعى �إىل

لفتح قنوات للت�صدير واال�سترياد

�أ�صحاب امل�شاريع ي�شكلون جمموعات للتوا�صل مع نظرائهم بدول العامل

بنك �أبوظبي الوطني يعني رئي�س ًا لال�ست�شارات
اال�ستثمارية بالإدارة امل�صرفية اخلا�صة

•• دبي –الفجر:

•• �أبوظبي-الفجر:

�أك��د عبد ال�صاحب ال�سجواين �أم�ين �سر منتدى رواد الأعمال
بدبي  ،وامل��ال��ك للم�ؤ�س�سة الوطنية اجت��اه��ات لتطوير الأعمال
،ب�ضرورة البدء يف �إن�شاء جمموعات توا�صل من �أ�صحاب امل�شاريع
ورجال الأعمال  ،كل جمموعة تخت�ص بالن�شاط الذي متار�سه ،
على �أن ت�سعى كل جمموعة على فتح قنوات ات�صال مع نظرائها
من ذات الن�شاط  ،بكافة بلدان العامل عرب برامج التوا�صل على
االنرتنت  ،بهدف التعرف على احتياجات الأ�سواق يف تلك الدول
 ،وكذا حاجة ال�سوق لدينا �سواء من منتجات غذائية �أو ملبو�سات
�أو �إلكرتونيات �أو تقنية معلومات  ،خا�صة و�أن دول��ة الإمارات
حتظى اليوم ب�سمعة و�شهرة عاملية اقت�صاديا بني كافة الدول .
ج��اء ذل��ك يف لقاء رج��ال امل��ال والإع �م��ال م��ن �أ�صحاب ال�شركات
وامل���ش��اري��ع ،الأع �� �ض��اء ب�ع��دد م��ن امل��ؤ��س���س��ات ال��داع�م��ة لأ�صحاب
امل���ش��اري��ع ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة � ،أم ����س الأول ب�ق��ري��ة الأعمال
والذي رعته امل�ؤ�س�سة الوطنية اجتاهات لتطوير الأعمال و�أ�سفر
اللقاء عن عدة تو�صيات كان من �أهمها  ،بدء التوا�صل مع غرف
التجارة وال�صناعة بعدد كبري من بلدان العامل �أوروبية وعربية
 ،لتزويدهم بقاعدة بيانات عن كافة امل�صانع للأن�شطة واملنتجات
التي نرغب يف فتح قنوات ات�صال معهم � ،إما لت�سويق منتجاتهم
بدولة الإم��ارات �أو ت�سويق منتجات �أ�صحاب امل�صانع وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ببلدانهم  .و�أ� �ض��اف ال�سجواين �أن لدى
كافة امل�ؤ�س�سات الداعمة لأ�صحاب امل�شاريع  ،بكافة �إمارات الدولة
مواطنني يديرون م�صانعهم وم�شاريعهم من منتجات متنوعة
ب�ج��ودة عالية  ،تناف�س مثيله ب ��أي دول��ة عربية ب��ل و�أوروب �ي��ة ،

ع�ي�ن ب �ن��ك �أب ��وظ� �ب ��ي الوطني،
البنك الرائد يف دول��ة الإمارات،
في�صل �أحمد رئي�سا لال�ست�شارات
اال�ستثمارية يف االدارة امل�صرفية
اخلا�صة.
يف من�صبه اجلديد� ،سيقوم في�صل
�أح �م��د ع�ل��ى �إدارة ا�سرتاتيجية
ت اال� �س �ت �� �ش��ارات اال�ستثمارية
للخدمات امل�صرفية اخلا�صة يف
الإم � � ��ارات ،ك��ذل��ك ق �ي��ادة فريقا
من م�ست�شاري اال�ستثمار والذي
�سيوفر امل���ش��ورة اال�سرتاتيجية
لتوزيع الأ�صول للعمالء.
ويتمتع في�صل �أحمد بخربة متتد
لأك�ثر من  15عاما يف الأ�سواق
املالية كما ميتلك خ�برة وا�سعة
يف جم��ال اال��س�ت�ث�م��ارات العاملية
م��ن خ�ل�ال ع�م�ل��ه يف م�ؤ�س�سات
م��ال�ي��ة ب��امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ودول ��ة
الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة .قبل
ان�ضمامه لبنك �أبوظبي الوطني،
عمل في�صل �أحمد يف �سو�سيتيه
ج � �ن ��رال ح� �ي ��ث �� �ش� �غ ��ل من�صب

وال ينق�صهم �سوى �آلية التوا�صل مع م�سوقني ملنتجاتهم خارج
الدولة  ،والعك�س هناك �أ�صحاب م�شاريع من املواطنني يرغبون
يف الت�سويق ملنتجات م�صانع خ��ارج ال��دول��ة  ،ول�ك��ن م��ن خالل
قنوات ت�ضمن لهم حقوقهم وجودة املنتج وم�صداقية املتعاملني
معهم  ،وه��ذا لن يتم �إال من خالل التوا�صل مع قنوات ر�سمية
باجلهات املعنية بتلك الدول �سواء غرف جتارة و�صناعة �أو دوائر
اقت�صادية .وقال �سهيل بن �أحمد �صاحب م�شروع الـ هابي يامي
ل�صناعة حبيبات الآي����س ك��رمي  ،والع�ضو مب�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب � ،أنه بد�أ م�شروعه العام  2003ومل
يكن وقتها �سوق الإم��ارات يعرف هذا النوع من حبيبات الآي�س

كرمي  ،ويف الوقت ال��ذي ب��د�أت فيه دول �أوروبية ت�سعى لت�سويق
منتجها ب�أ�سواق الدولة ودول اخلليج  ،ا�ستطعت وبدعم قيادات
الدولة ودعمهم ال�لاحم��دود للمواطنني من �أ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة  ،وم��ن خ�لال ع�ضويتي مب�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب � ،أن �أ�صنع هذا املنتج ب�صناعة
�إماراتية  ، 100%وبعالمة جتارية ل�صناعة �إماراتية  ،ولدي
ال�ي��وم �أك�ث�ر م��ن  40منفذا لبيع حبيبات الآي ����س ك��رمي بكافة
املراكز التجارية بالإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي  ،مما
ترتب عليه ان�سحاب املنتج الأوروبي من املناف�سة وال�سوق ،بعدما
ثبت �أن منتج �صنع بالإمارات هو الأف�ضل املتميز .

تعزز عملياتها بالدولة عرب �إطالق املزيد من املوديالت

كيا موتورز تقفز مببيعاتها  % 22خالل عام 2012
•• دبي-الفجر:

ت�سعى كيا موتورز ال�شركة الكورية الرائدة يف
�صناعة ال���س�ي��ارات لتعزيز ت��واج��ده��ا بال�سوق
املحلي ،وذلك عرب �إطالق املزيد من املوديالت
التي تلبي رغبات كافة العمالء .ويف هذا ال�سياق
ف��إن مبيعات العالمة الكورية بالدولة �شهدت
زي ��ادة يف امل�ب�ي�ع��ات و��ص�ل��ت لـ 22%خ�ل�ال عام
 2012مقارنة بالعام الذي �سبقه .ويف ت�صريح
ملحمد خ�ضر رئي�س �شركة املاجد لل�سيارات –
كيا الإم ��ارات ق��ال فيه :ي�شهد �سوق ال�سيارات

مناف�سة �شديدة ،مما يدفعنا لطرح كل ما هو
ج��دي��د ومبتكر م��ن امل��ودي�ل�ات ،وت�ع��زي��ز �شبكة
معار�ضنا بهدف ال�ت��واج��د بقوة �أك�ثر بال�سوق
املحلي .وللو�صول لعمالءنا الكرام املنت�شرين
بكافة �أرج ��اء ال��دول��ة والباحثني ع��ن مركبات
مم�ي��زة ومي�ك��ن االع�ت�م��اد عليها ،ف��إن�ن��ا �أطلقنا
ج��والت�ن��ا التعريفية حت��ت ع �ن��وان ج ��والت كيا
والتي �ستقام بعدد من �إمارات الدولة .ي�ستطيع
العمالء ومن خالل هذه العرو�ض قيادة �إحدى
ه��ذه امل��ودي�لات اجل��دي��دة وال�شعور بالفخامة،
للتعرف عن كثب على �أهم مالحمها ومزاياها

وما تو�صلت له كيا موتورز من احدث التقنيات
يف ع��امل ال ���س �ي��ارات .ب��ال�ت��أك�ي��د ف ��إن املوديالت
اجل ��دي ��دة ��س�ت�ج��د ق �ب��و ًال وا� �س �ع �اً ل ��دى حمبي
ال�سيارات الديناميكية ،والع�صرية كما �سيتواجد
فريق عمل كيا موتورز مل�ساعدة جمهور العمالء
على ال�ت�ع��رف على �أه��م م�لام��ح م��ودي�لات عام
 2013اجل��دي��دة ك�ل�ي�اً .وختم حممد خ�ضر
بقوله �أن ال�شركة متفائلة مببيعات املوديالت
اجل��دي��دة م��ن كيا �سرياتو اجل��دي��دة كليا All
 ،New Kia Ceratoبال�سوق املحلي ،ملا
تتمتع به من مزايا مبتكرة وحديثة.

�أ�صدر معايل عبيد حميد الطاير وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية تعميما ب�ش�أن
�إع��داد م�شروعات ميزانيات جميع اجلهات االحت��ادي��ة خلطة دورة ميزانية
 -2016 2014وحتديد يوم الأحد اخلام�س من �شهر مايو القادم موعدا
نهائيا لت�سليم م�شروعات املريانية وذلك ا�ستنادا �إىل قرار جمل�س الوزراء رقم
 181 1ل�سنة  2008الذي وجه الوزارات واجلهات االحتادية كافة ب�إعداد
م�شاريع ميزانيتها كخطة متو�سطة املدى لثالث �سنوات .و�أكد التعميم رقم 1
ل�سنة �2013ضرورة اتباع مبادئ نظام امليزانية ال�صفرية عند �إعداد م�شروع
امليزانية والعمل بالقواعد وال�ضوابط املو�ضحة بدليل �إجراءات اعداد امليزانية
العامة لالحتاد .و�أ�شار التعميم �إىل تطوير وزارة املالية وحتديثها م�سبقا
النظام الآيل لإعداد امليزانية العامة لالحتاد حيث جرت �أمتتة �إجراءات �إعداد
امليزانية كافة للجهات االحتادية امل�ستقلة و�ضمها �إىل النظام الآيل اخلا�ص
ب�إعداد امليزانية وذلك انطالقا من خطة دورة ميزانية  2016 - 2014من
خالل ت�سجيل جميع البيانات واملعامالت اخلا�صة ب�إعداد وتقدمي م�شروع
امليزانية للوزرات واجلهات االحتادية امل�ستقلة جميعها �ضمن نظام الكرتوين
واحد وبعيدا عن ا�ستخدام املعامالت الورقية وذلك لأول مرة على م�ستوى
احلكومة االحتادية .و�أكد معايل عبيد حميد الطاير حر�ص وزارة املالية على
توفري الوثائق والبيانات كافة التي ميكن للجهات االحتادية اال�سرت�شاد بها
على املوقع االلكرتوين للوزارة ف�ضال عن حتميل برامج اجلهات االحتادية على
النظام الآيل اخلا�ص ب�إعداد امليزانية الأمر الذي ي�سمح لهذه اجلهات �إدخال
بيانات موظفيها و نفقات ن�شاطاتها وخدماتها املختلفة على النظام الآيل
و�صوال �إىل تكلفة الأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سعى هذه اجلهات لتحقيقها
خالل اخلطة اجلديدة لدورة ميزانية  2016-2014وذكر معاليه �أن وزارة
املالية ت�سعى دوما لتحقيق اال�ستفادة املثلى من التطور التكنولوجي احلا�صل
يف جمال تقدمي اخلدمات املالية احلكومية وذلك بهدف االرتقاء بخدماتها
�إىل �أعلى امل�ستويات العاملية .ونوه ب�ضرورة التزام اجلهات االحتادية احلكومية
بال�ضوابط والقواعد املو�ضحة بالتعميم وا�ستكمال البيانات ال�صحيحة مما
يكون ل��ه بالغ الأث��ر يف دع��م م�ب��ادرة وزارة املالية يف تطوير �إج ��راءات �إعداد
امليزانية وا�سثمار الوقت وامل��وارد وحتقيق ال�شفافية ومتكني فر�ص التحليل
والدار�سة املعمقة مل�شروعات امليزانية م��ؤك��دا جهوزية وزارة املالية لتوفري
التدريب الالزم ملوظفي هذه اجلهات والرد على كافة ا�ستف�ساراتهم �سواء عرب
االت�صال على مركز الدعم الفني �أو عرب الربيد االلكرتوين اخلا�ص بذلك.

رئ �ي ����س اخل ��دم ��ات اال�ست�شارية
لال�ستثمارات يف �إدارة اخلدمات
امل �� �ص ��رف �ي ��ة اخل ��ا�� �ص ��ة لل�شرق
الأو�سط و�أفريقيا.
وق � ��ال �أ�� �ش ��رف م� ��زاه� ��رة ،رئي�س
الإدارة امل�صرفية اخلا�صة ببنك
�أب ��وظ �ب ��ي ال� ��وط � �ن� ��ي-الإم� ��ارات:
ت� �ق ��دم اخل� ��دم� ��ات اال�ست�شارية
ال� �ت ��ي �أط� �ل� �ق ��ت ح ��دي� �ث� �اً خدمة
غ �ي��ر م �� �س �ب��وق��ة وف � ��ري � ��دة من
نوعها لعمالء الإدارة امل�صرفية
اخلا�صة ،و�أنا واثق من �أن كفاءة
في�صل �أح�م��د وخ�برت��ه يف جمال
اال�ستثمار �ستكون ر�صيداً قيماً

لبنك �أبوظبي الوطني.
وت �ق��دم اخل ��دم ��ات اال�ست�شارية
ب�ب�ن��ك �أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن��ي حلوال
ا��س�ت�ث�م��اري��ا م���ص�م�م��ة خ�صي�صا
ل �ت �ل �ب �ي��ة اح� �ت� �ي ��اج ��ات العمالء
اخل��ا��ص��ة ح�ي��ث ي �ق��وم ف��ري��ق من
اال�ست�شاريني بتحديد الفر�ص
امل �ن��ا� �س �ب��ة يف الأ� � �س� ��واق العاملية
والإقليمية جلميع فئات الأ�صول.
وتعتمد اخل��دم��ات اال�ست�شارية
ل�ل�ادارة امل�صرفية اخلا�صة على
التحليل الأ�سا�سي والفني لزيادة
العائدات على املدى الطويل.
وتقدم االدارة امل�صرفية اخلا�صة
خ��دم��ات م���ص��رف�ي��ة داخ� ��ل دولة
الإم� � ��ارات وخ��ارج �ه��ا م��ن خالل
مكاتبها يف الدولة و�شركة �أبوظبي
ال��وط �ن��ي ل�ل��أع� �م ��ال امل�صرفية
اخلا�صة �سوي�سرا  ،SAاململوكة
بالكامل لبنك �أبوظبي الوطني،
وم �ق��ره��ا ج �ن �ي��ف .ك��ذل��ك يقدم
ب�ن��ك �أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن��ي خدمات
�إدارة الأمانات من خالل �شركته
التابعة واململوكة له بالكامل يف
جري�سي ،جزر القنال.
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مياه وكهرباء �أبوظبي تفتح عرو�ض االئتالفات الدولية خل�صخ�صة حمطة املرف�أ لإنتاج الطاقة وحتلية املياه

عبداهلل �سيف النعيمي � :إمارة �أبوظبي واحدة من ر َّو ِاد ال�سوق العامل َّية
ومنوذج ًا ي َ
ُحتذى يف تطبيق برامج اخل�صخ�صة

29
وفد حكومي من �إمارة �أبوظبي يطلع
على الفر�ص اال�ستثمارية يف املغرب
•• �أبوظبي-وام:

ع�ق��دت �صباح االرب �ع��اء  7م��ار���س يف ال�ق��اع��ة الرئي�سة
يف هيئة مياه وكهرباء ابوظبي جل�سة فتح العرو�ض
امل�ق��دم��ة م��ن قبل  6ائ�ت�لاف��ات دول�ي��ة لتنفيذ م�شروع
خ�صخ�صة حمطة امل��رف��أ لإن�ت��اج الطاقة وحتلية املياه
للمنتج امل�ستقل ب�ط��اق��ة �إن�ت��اج�ي��ة ت�صل �إىل 1600
ميجاوات من الكهرباء �سنوياً ،و 52.5مليون جالون
من املياه يومياً و ذل��ك بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
وعلى �أ�سا�س قاعدة البناء والتملك والت�شغيل BOO
وبنف�س النظام املتبع يف م�شاريع املنتج امل�ستقل ال�سابقة
للهيئة وخا�صة يف متويل امل�شروع من امل�ؤ�س�سات املالية
وامل�صارف الدولية واملحلية.
و�شهد اجلل�سة �سعادة عبداهلل �سيف النعيمي مدير عام
هيئة مياه وكهرباء ابوظبي كما �شهدها �سعادة فار�س
عبيد الظاهري مدير دائ��رة الأعمال امل�ساندة ومدراء
الإدارات و�شركات الهيئة .
وح���ض��ر اجل�ل���س��ة م���س�ت���ش��ارو امل �� �ش��روع وه ��م امل�ست�شار
املايل للم�شروع بنك �أت�ش �إ�س بي �سي وامل�ست�شار الفني
للم�شروع م�ؤ�س�سة ف�شرن وامل�ست�شار القانوين للم�شروع
م�ؤ�س�سة وايت �آند كي�س وبح�ضور ممثلي و�سائل االعالم
وممثلي �إئتالف ال�شركات املتقدمة العاملية وهي � :أكوا
– �إئ�ت�لاف �إي دي �إف وميت�سوبي�شي – ج��ي دي �إف
– �إئتالف �سوجيتي وماروبيني اوكن�ساي و�أو�ساكا –
�إئتالف �سمكورب و�إيتو�شو – �إئتالف �سوميتومو وكيو

�إي دبل يو �سي.
ورح��ب �سعادة عبداهلل �سيف النعيمي مدير ع��ام هيئة
مياه وكهرباء ابوظبي باحل�ضور معربا ع��ن تقديره
الهتمام املطورين لتقدمي عرو�ضهم واملجهود الكبري
لتقدمي اكرث العرو�ض تناف�سية .
و�أو�ضح من خالل كلمته حر�ص الهيئة على منح فر�ص
مت�ساوية جلميع امل�ط��وري��ن وال�شفافية يف العرو�ض
املقدمة ويعد هذا هو اال�سلوب الذي اتبعته الهيئة يف
م�شاريع اخل�صخ�صة منذ ن�ش�أت الهيئة ما عك�س مدى
فاعليته وجناحه.
و�أكد �أنه من املتوقع توقيع اتفاقية �شراء املاء والكهرباء
مل�شروع امل��رف��أ بعد اع�ل�ان نتائج تر�سية املناق�صة مع
املطور الفائز بتاريخ  13يوليو القادم كما من املتوقع
ان يتم توقيع العقود واالتفاقيات املتعلقة بامل�شروع يف
�15سبتمرباملقبل .
وا�ضاف ان ام��ارة ابوظبي ت�شهد زي��ادة على طلب املاء
والكهرباء الأمر الذي �سيخلق فر�ص جديدة يف م�شاريع
�أخرى ،متمنيا من جميع املطورين اال�ستمرار يف تقدمي
اف�ضل العرو�ض.
وي �ت �م��ا� �ش��ى ه ��ذا امل �� �ش��روع وه ��و ال �ع��ا� �ش��ر م ��ع برنامج
خ�صخ�صة قطاع امل��اء والكهرباء وق��د ت�أ�س�ست �شركة
امل��رف ��أ للطاقة يف الأول م��ن ي�ن��اي��ر  ،1999يف �إطار
عملية �إعادة الهيكلة تتكون من �أربعة توربينات غازية

بطاقة  180ميجاوات ،و�أربعة وح��دات حتلية بطاقة
 16.5مليون جالون يف مدينة املرف�أ ،كما ت�ضم ال�شركة
ثالث وحدات حتلية بطاقة  23مليون جالون من املياه
يف مدينة املرف�أ ،وخم�سة توربينات غازية بطاقة 100
ميجاوات يف منطقة بدع زايد يف املنطقة الغربية.
وتقوم فكرة امل�شروع على �أ�سا�س بناء حمطة طاقة ذات
دورة وق��ود م��زدوج��ة ت�تراوح قدرتها ما بني -1000
 1100ميجاوات ،با�ستخدام �أحدث �أنواع التكنولوجيا،
وتركيب �أربعة توربينات غازية بطاقة  400ميجاوات
� ،إ��ض��اف��ة �إىل ت��رك�ي��ب وح ��دة حتلية م�ي��اه ب�ط��اق��ة 30
مليون جالون ،وبيع ث�لاث وح��دات حتلية بطاقة 23
مليون جالون.
ومب ��وج ��ب ه ��ذ امل �� �ش ��روع � �س��وف ي �ت��م اال� �س �ت �غ �ن��اء عن
التوربينات الغازية القدمية يف املرف�أ وبدع زايد ،وكذلك
وحدات التحلية القدمية والتي ُتقدّر طاقتها الإنتاجية
ب 16.5مليون جالون من املياه.
ومن اجلدير بالذكر �أ َّن هذا امل�شروع قد بُن َي على �أ�سا�س
مواجهة الطلب املتنامي على الكهرباء  ،وال��ذي يزداد
�سنويا .
وك��ان��ت هيئة مياه وكهرباء ابوظبي ق��د قامت يف عام
 ،1998بتطبيق برنامج اخل�صخ�صة لقطاعي املاء
والكهرباء ك ��أول هيئة حكومية يف املنطقة تعمل على
تطبيق ه��ذا ال�برن��ام��ج ،م��ن خ�ل�ال ع�ق��د ��ش��راك��ات مع

بهدف تطبيق �أحدث التقنيات
ال�شركات العاملية وذلك ِ
وخ�ل��ق ف��ر���ص ع�م��ل يف جميع �أن �ح��اء الإم� ��ارة وتقدمي
خدم ٍة �أف�ض َل ل�سكان �أبوظبي.
ه��ذا وق��د ق��ام��ت هيئة م�ي��اه وك�ه��رب��اء �أب��وظ�ب��ي بو�ضع
من��وذ ٍج لعملي ِة مناق�ص ٍة تناف�س َّي ٍة �شفاف ٍة �أ�شاد به كافة
امل�ط�وِّري��ن ال��دول� ِّي�ين ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا يف ه��ذه العملية،
وكذلك و�ضعتِ الهيئة مناذج التفاقياتِ م�شاريع خمتلفة
�أ�صبحت مبثابة النماذج َّ
إقليمي
املف�ضلة على امل�ستوى ال ِّ
بل ويُحت َذى بها يف جميع �أنحاء منطقة اخلليج.
وق��د �أف��اد برنامج اخل�صخ�صة يف هيئة مياه وكهرباء
�أبوظبي املجتمع يف ن��وا ٍح عديدة منها� :ضما ُن ت�أمني
وعدم انقطاع �إمداداتِ املياه والكهرباء ،حت�س ُ
ني الكفاء ِة
االقت�صاديَّة وم�ستوَى اخلدمة املقدَّمة  ،تقلي ُل التمويل
اخلا�ص
احل�ك��وم� ِّ�ي وذل��ك ب�سبب ا��س�ت�ث�م��ارات ال�ق�ط��اع
ِّ
ُ
ومتويلها للم�شاريع ،
حتقيق �أعلى ق��د ٍر من العائداتِ
وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال ب �ي��ع الأ�� �ص ��ول امل �م �ل��وك��ة للحكومة
َ
وخ ُلق فر�ص للعمل والتدريب ملواطني دولة الإمارات
العربية املتحدة .ومنذ عام  1998مت تنفيذ  9م�شاريع
للخ�صخ�صة بنجاح تامٍّ ،وكان � ُ
أول م�شروع للخ�صخ�صة
َ
هو م�شروع الطويلة  A2عندما انطلق ه��ذا امل�شروع
 ،وعلى م��دار الفرتة املا�ضية �أ�صبحت �إم��ارة �أب��و ظبي
�وذج��ا يُحت َذى يف
واح��د ًة من ر َّوا ِد ال�سوق العامل َّية ،ومن� ً
تطبيق برامج اخل�صخ�صة.

افتتاح �أعمال ملتقى �أبوظبي فنلندا للأعمال
يف جماالت التكنولوجيا املتطورة والتعليم
•• �أبوظبي-وام:
والبحث والتطوير م�شرية �إىل �أن فنلندا
ان�ط�ل�ق��ت يف ف �ن��دق ح �م�يرا �أب � ��راج االحت ��اد ت�ع�ت�بر ��ش��ري�ك��ا م�ه�م��ا يف حت�ق�ي��ق اخلطط
ب�أبوظبي ظهر ام�س �أعمال ملتقى �أبوظبي ال�ت�ن�م��وي��ة ال�ط�م��وح��ة ل�ل��إم ��ارات العربية
فنلندا للأعمال الذي نظمته جتارة و�صناعة املتحدة يف العقدين القادمني.
�أبوظبي بح�ضور دول��ة يركي كاتنن رئي�س وث �م �ن��ت م�ع��ال�ي�ه��ا ال �� �ص��داق��ة ال �ت��ي تربط
وزراء جمهورية فنلندا والوفد االقت�صادي البلدين منذ �أربعة عقود و�ست�ستمر للم�ضي
امل��راف��ق وم�ع��ايل ال�شيخة لبنى بنت خالد قدما على طريق االزدهار لل�سنوات القادمة
القا�سمي وزيرة التجارة اخلارجية و�سعادة واليوم نحتفل هنا بجميع جوانب �صداقتنا
حممد عمر ع�ب��داهلل وك�ي��ل دائ ��رة التنمية القوية مع فنلندا.
االقت�صادية يف �أب��وظ�ب��ي و��س�ع��ادة املهند�سة و�أ�� �ش ��ادت م�ع��ال�ي�ه��ا يف كلمتها االفتتاحية
فاطمة عبيد اجلابر رئي�سة الهيئة التنفيذية للملتقى بجهود منظمي ملتقى �أبوظبي
ملجل�س �سيدات �أعمال �أبوظبي ع�ضو جمل�س فنلندا ل�ل�أع�م��ال وخا�صة منظمة فينربو
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي و�سعادة وال�سفارة الفنلندية وغرفة جتارة و�صناعة
ع�م�ير ال �ظ��اه��ري و� �س �ع��ادة ن��ا��ص��ر املعمري �أبوظبي ودائرة التنمية االقت�صادية م�شرية
و�سعادة الدكتور قا�سم العوم �أع�ضاء جمل�س �إىل �أن ه ��ذا امل�ل�ت�ق��ى ي�ع�ت�بر م�ن���ص��ة هامة
�إدارة الغرفة و�سعادة حممد هالل املهريي لتحديد جوانب التعاون التي ت�ساعدنا على
مدير ع��ام الغرفة وممثلني عن ع��دد كبري حتقيق �أهدافنا التنموية امل�شرتكة.
من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف �إمارة وقالت معاليها �أننا حري�صون على التعرف
�أبوظبي.
ع �ل��ى ال �ف��ر���ص امل �ت��اح��ة ل �ل �ت �ع��اون وخا�صة
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يف جم ��االت الت�صميم امل �ع �م��اري وخدمات
القا�سمي وزيرة التجارة اخلارجية يف بداية الأعمال والإن�شاء والبنية التحتية والدفاع
�أع �م��ال امللتقى ع�ل��ى ال��رغ�ب��ة يف اال�ستفادة وال�ت�ع�ل�ي��م وال �ت��دري��ب وال �ط��اق��ة املتجددة
من اخل�برات املتميزة التي متتلكها فنلندا والرعاية ال�صحية وتكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت وقطاع ال�صناعات الثقيلة وهي
القطاعات التي �سيقوم الوفد االقت�صادي
الفنلندي بعر�ضها يف هذا امللتقى.
و�أ�شارت معايل ال�شيخة لبنى القا�سمي �إىل
�أنه ومنذ احلرب العاملية الثانية ا�ستطاعت
فنلندا �أن تتحول ب�سرعة كبرية �إىل دولة
��ص�ن��اع�ي��ة ب��رغ �ب��ة ق��وي��ة ل�ت�ط��وي��ر قطاعي
التعليم و البحث والتطوير وال�ي��وم تعترب
فنلندا �ضمن �أك�ب�ر االق�ت���ص��ادات املناف�سة
عامليا وا�ستطاعت ب�شكل خا�ص من تكوين لل�شركات الفنلندية يف املنطقة فبالإ�ضافة الأم ��وال والأرب ��اح �إىل ن�سبة  100يف املئة
�سمعة جيدة حول تركيزها على بناء اقت�صاد �إىل كونها �أكرب م�ستورد للب�ضائع الفنلندية وموارد طاقة منخف�ضة التكاليف �إىل جانب
املعرفةوتعزيز �صادراتها �إىل الأ�سواق العاملية يف املنطقة ف�إن الإم��ارات تقع �أي�ضا بالقرب العديد من احلوافز الأخرى بالإ�ضافة �إىل
و�إيجاد معادلة اقت�صادية خا�صة بها.
م��ن الأ�� �س ��واق ال�ع��رب�ي��ة والآ� �س �ي��وي��ة املهمة �أن الإم � ��ارات تعترب م�ك��ان��ا م�ث��ال�ي��ا لتنمية
و�أك � ��دت م�ع��ال�ي�ه��ا �أن �ن��ا يف الإم� � ��ارات �أي�ضا ل �ل �ت �ج��ارة ال�ف�ن�ل�ن��دي��ة وب��اع �ت �ب��اره��ا املركز امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة والتي ت�شكل
كفنلندا منتلك رغبة يف الو�صول �إىل �أعلى التجاري للبالد العربية وثاين �أكرب اقت�صاد حاليا العمود الفقري القت�صادها.
م�ستويات التناف�سية والإبداع واالنفتاح على يف منطقة اخل�ل�ي��ج ف��إن�ه��ا ت�ق��دم لل�شركات و�أك��دت ال�شيخة لبنى القا�سمي على �أهمية
الأ��س��واق العاملية وامل�ضي قدما على طريق ال�ف�ن�ل�ن��دي��ة ال �ف��ر���ص احل�ق�ي�ق�ي��ة لتو�سيع ال�ت��وا��ص��ل ب�ين ممثلي خمتلف القطاعات
االقت�صادية والتجارية يف البلدين م�شرية
م��دع��وم بالتكنولوجيا ون ��ؤم��ن �أي���ض��ا ب�أن �أعمالها يف املنطقة.
العوملة وال�ت�ج��ارة اخلارجية عنا�صر هامة واو�ضحت �أن الإمارات تعترب مركزا القت�صاد �إىل �أنه ومن خالل عقد مناق�شات مبا�شرة
لقطاع الأعمال ولهذا نحن �سعيدون بهذه متنوع يقدم العديد من احلوافز والإمكانيات دوري� ��ة حت��ت ��س�ق��ف واح ��د ف ��إن �ن��ا �سنتمكن
الفر�صة مل�شاركتكم ر�ؤيتنا ومتهيد الطرق والت�سهيالت ومنها  40منطقة حرة ترتقي م��ن حتديد امل�شاكل والتحديات والعوائق
لتحقيق االزدهار امل�شرتك.
�إىل م�ستوى العاملية وع��دم وج��ود �ضريبة ال�ت��ي ت ��ؤث��ر ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ع�لاق��ات التعاون
و��ش��ددت على �أن دول��ة الإم ��ارات ق��ادرة على على �أرب ��اح ال�شركات وع��دم وج��ود �ضرائب االق �ت �� �ص��ادي واال� �س �ت �ث �م��اري ب�ي�ن البلدين
توفري االحتياجات والفر�ص اال�ستثمارية على الدخل بالإ�ضافة �إىل �إمكانية حتويل ال�صديقني.

اختتم وفد حكومي ر�سمي من �أبوظبي برئا�سة دائرة التنمية االقت�صادية
ب�أبوظبي زيارة ر�سمية �إىل اململكة املغربية ال�شقيقة ا�ستمرت خم�سة �أيام
بدعوة من �صندوق التدبري والإي��داع املغربي �أطلع خاللها على عدد من
امل�شاريع التنموية والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة يف املغرب.
و�أو�ضح �سعادة حممد عمر عبد اهلل وكيل الدائرة �أن هذه الزيارة ت�أتي يف
�إط��ار حر�ص قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيز عالقات التعاون يف
املجال االقت�صادي مبا ي�سهم يف زي��ادة حجم اال�ستثمارات امل�شرتكة وفتح
�آفاق �أو�سع للقطاع اخلا�ص من اجلانبني خللق �شراكات �إ�سرتاتيجية من
�ش�أنها �أن تزيد من قيمة التبادل التجاري بني �أبوظبي واملغرب.
و�أك��د �سعادته مدى اهتمام وحر�ص �إم��ارة �أبوظبي على ا�ستك�شاف املزيد
من الفر�ص اال�ستثمارية التي تتمتع بها املغرب يف العديد من القطاعات
احليوية التي يتميز بها االقت�صاد املغربي ومن �أهمها ال�سياحة وال�صناعة
وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة والطاقة وغريها والتي �شكلت ركيزة �أ�سا�سية
ا�ستهدفها وفد ابوظبي يف زيارته اىل املغرب.
كان �سعادة حممد عمر عبداهلل ئي�س وكيل الدائرة رئي�س وفد �إمارة �أبوظبي
قد اجتمع مع �سعادة �أنا�س علمي مدير عام �صندوق التدبري والإيداع بهدف
الإطالع على امل�شاريع التي ينفذها ال�صندوق باملغرب وبحث �إمكانية خلق
تعاون م�شرتك مع �إمارة �أبوظبي يف هذه امل�شاريع.
كما قام الوفد بزيارة �إىل وزارة املالية واالقت�صاد املغربية اجتمع خاللها
م��ع �سعادة خالد �صفري الكاتب ال�ع��ام وكيل ال ��وزارة حيث مت بحث �سبل
تطوير العالقات االقت�صادية والتعاون امل�شرتك مبا يهدف �إىل زيادة ن�سبة
التبادل التجاري بني البلدين.
وناق�ش اجلانبان القوانني والت�شريعات املرتبطة بجذب اال�ستثمارات ونقل
الأموال بني البلدين وكيفية اال�ستفادة من اتفاقيات التجارة احلرة التي
تدعم تعزيز التجارة واال�ستثمار بني اجلانبني بالإ�ضافة �إىل �آلية تنفيذ
وتفعيل مذكرة التفاهم التي مت توقيعها العام املا�ضي بني الوكالة املغربية
لتنمية ال�صادرات ودائرة التنمية االقت�صادية � -أبوظبي.
كما ق��ام وف��د �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ب��زي��ارة �إىل مقر �صندوق ال�ضمان املركزي
املغربي حيث اجتمع مع ال�سيد ه�شام ال�سرغيني زناتي مدير عام ال�صندوق
الذي قدم �شرحا وافيا عن دور ال�صندوق اال�سرتاتيجي يف تدعيم وتطوير
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة باملغرب للو�صول �إىل مرحلة االئتمان من
خالل توفري �ضمانات االئتمان للبنوك التجارية لهذه امل�ؤ�س�سات.
واجتمع وفد �إمارة �أبوظبي مع معايل الدكتور حل�سن حداد وزير ال�سياحة
واحلرف اليدوية الذي �أطلع وفد �أبوظبي على ر�ؤية املغرب للعام 2020
والتي تهدف �إىل ا�ستقطاب  20مليون �سائح وجعل املغرب من بني �أف�ضل
 20وجهة يف العامل �أكرث زيارة لل�سياح.
ومت خالل االجتماع احلديث حول �أبرز امل�شاريع ال�سياحية التي حققتها
دولة الإمارات وجعلت منها وجهة �سياحية مف�ضلة خالل ال�سنوات الع�شر
الأخ�ي�رة وبحث �سبل تبادل اخل�برات بني البلدين يف جم��االت ع��دة مثل
�سياحة الأع�م��ال والريا�ضة وال�سياحة الرتفيهية التي متتلك �أبوظبي
بنجاح ح�صة كبرية منها مثل االحتاد للطريان و�سباق الفورموال  1و�سباق
اجلائزة الكربى والزوارق ال�سريعة �إف  1و�سباق ريد بل اجلوي و�أبوظبي
ات�ش ا�س بي �سي للجولف ودورات التن�س الأر�ضي الدولية وغريها.
كما اجتمع وف��د �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي يف مقر وزارة الطاقة وامل�ي��اه والتعدين
والبيئة ب�سعادة حممد يحيى زنيرب وكيل الوزارة لقطاع الطاقة واملناجم
الذي �أو�ضح �إ�سرتاتيجية املغرب الرامية �إىل �إنتاج  40يف املئة من الطاقة
من م�صادر نظيفة الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح بحلول العام .2020
و�أفاد زنيرب �إنه خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ا�ستثمرت املغرب ب�شكل كبري
يف الطاقة ال�شم�سية والرياح والبنية التحتية بالإ�ضافة �إىل تطوير مزارع
الرياح البحرية يف امل�ستقبل القريب وكذلك الطاقة احلرارية الأر�ضية.
واجتمع وفد �إمارة �أبوظبي �أي�ضا مع معايل عبد القادر عمارة وزير ال�صناعة
والتجارة والتكنولوجيات امل�ستحدثة قريبا حيث قام معاليه بتقدمي �شرح
عن اال�سرتاتيجية ال�صناعية اجلديدة يف اململكة املغربية والتي تركز على
تطوير قطاعات جديدة مثل املركبات والطائرات.

معهد م�صدر يتو�سع ب�أبحاثه املتعلقة ب�أثر اجلزيرة احلرارية احل�ضرية لت�شمل دبي والدوحة
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا
 ،اجل��ام �ع��ة ال�ب�ح�ث�ي��ة ل �ل��درا� �س��ات العليا
التي تركز على تقنيات الطاقة املتقدمة
وال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ،ام ����س ع��ن تو�سيع
نطاق درا�سته البحثية حول �آثار اجلزيرة
احلرارية احل�ضرية يف املناطق املدنية من
�أبوظبي لت�شمل دبي والدوحة.
وتعد هذه امل ّر َة الأوىل التي يتم فيها درا�سة
املناخ احل�ضري للمدن ال�صحراوية بهذا
امل�ستوى م��ن التحليل والتعمق ،و�ستبد�أ
امل�شاريع البحثية يف دبي والدوحة يف وقت
الحق من العام احلايل.
وق��د مت م ��ؤخ��راً ن�شر ال��درا� �س��ة اخلا�صة
ب�أبوظبي ،والتي حملت عنوان التفاعالت
احلرارية لغطاء الأر���ض :انعكا�س ظاهرة
اجلزيرة احلرارية احل�ضرية على مناطق
امل � ��دن ال �� �ص �ح��راوي��ة  ،يف جم �ل��ة البيئة
واال�ست�شعار عن بعد و ّ
مت �إع��داد الدرا�سة
بال�شراكة بني الدكتور مي�شيل الزاريني،
الباحث بدرجة دكتوراه يف معهد م�صدر،
وال��دك �ت��ور ح���س�ن��ي غ ��دي ��را ،م��دي��ر مركز
البحوث لر�سم خرائط الطاقة املتجددة

وال�ت�ق�ي�ي��م يف م�ع�ه��د م �� �ص��در ،وبرا�شانث
ريدي ماربو ،الباحث يف معهد م�صدر.
وتعترب البيئة واال�ست�شعار عن بعد جملة
متعددة التخ�ص�صات تن�شر النتائج املتعلقة
بنظريات وعلوم وتطبيقات وتكنولوجيا
اال� �س �ت �� �ش �ع��ار ع� ��ن ب �ع ��د ل �ب �ي �ئ��ة الأر� � � ��ض
ومواردها.
و�أو��ض��ح الدكتور فريد م��وف�ن��زاده ،رئي�س
م�ع�ه��د م���ص��در �أن ت��و��س��ع م���ش��روع درا�سة
اجلزيرة احلرارية احل�ضرية الذي يغطي
منطقة �أب��وظ �ب��ي لي�شمل دب��ي والدوحة
يحمل دلي ً
ال وا�ضحاً على �أهمية �أبحاثنا
ل�ي����س يف دول� ��ة الإم� � � ��ارات وح ��ده ��ا ب ��ل يف
املنطقة ب�أ�سرها .و�أك��د يف حديثه قائ ً
ال:
ل �ق ��د ح �ظ �ي��ت م �� �ش ��اري ��ع م �ع �ه��د م�صدر
ب ��االع�ت�راف وال ��دع ��م ع �ل��ى ن �ط��اق وا�سع
بف�ضل ر�ؤى وتوجيهات القيادة الر�شيدة
للبالد ون�أمل �أن ت�سهم نتائج هذا البحث
يف و�ضع �صياغة �أف�ضل لتخطيط املدن،
ومعايري �أعلى للتطوّر احل�ضري .
وعلق ال��دك�ت��ور غ��دي��را على ه��ذا املو�ضوع
بقوله :يف البيئات احليوية مثل املناطق
احل�ضرية ،ت�ؤثر التغريات الطبيعية على
ن��وع�ي��ة احل �ي��اة ومي�ك��ن �أن ي�ك��ون ل�ه��ا �أثر

وا��ض��ح يف امل�ن��اخ املحلي لذلك ف ��إن درا�سة
ت �ل��ك ال �ت �غي��رات ي �ع��د خ �ط��وة �أ� �س��ا� �س �ي��ة يف
العديد من عمليات �صنع القرار .وتهدف
ه��ذه ال��ورق��ة �إىل تقدمي درا��س��ة تف�صيلية
عن �سيناريو حمدد يبحث يف العالقة بني
غطاء الأر�ض ودرجة حرارة �سطح الأر�ض
يف البيئة ال�صحراوية لدولة الإمارات ،مع
درا�سة حمددة خا�صة مبدينة �أبوظبي .
وت �ت �م �ث��ل ظ� ��اه� ��رة اجل� ��زي� ��رة احل� ��راري� ��ة
احل �� �ض��ري��ة يف �أن ت �ك��ون ح � ��رارة املناطق
احل�ضرية �أعلى ب�شكل ملحوظ من حرارة
املناطق الريفية املحيطة بها ،حيث ترتفع
درج� ��ة احل� � ��رارة داخ� ��ل امل� ��دن ب���ش�ك��ل عام
ع��ن مثيلتها يف ال �� �ض��واح��ي .ول �ك��ن هذه
ال�ظ��اه��رة غالباً م��ا تنقلب �إىل عك�سها يف
البيئات ال�صحراوية مثل �أبوظبي ،ومن
�أه ��م �أ� �س �ب��اب ان�ع�ك��ا���س ت�ل��ك ال �ظ��اه��رة هو
�أن الغطاء النباتي يكون �أو��س��ع ن�سبياً يف
املناطق احل�ضرية باملقارنة مع ال�ضواحي
حيث حتب�س الأر���ض اجل��رداء وامل�ساحات
الرملية الوا�سعة قدراً �أكرب من احلرارة.
وك��ان ال��دك�ت��ور مي�شيل الزاري �ن��ي الباحث
الرئي�سي يف هذه الدرا�سة ،قد قام بدرا�سة
ال �ت �ف��اع�ل�ات احل� ��راري� ��ة ل �غ �ط��اء الأر� � ��ض

يف امل�ن�ط�ق��ة احل �� �ض��ر ّي��ة م��ن �أب��وظ �ب��ي يف
ال� �ف�ت�رة ب�ي�ن ع��ام��ي  2000و.2010
حيث ا�ستطاعت ه��ذه ال��درا��س��ات �أن تقدم
معلومات قيمة لتحليل البيئة احل�ضرية
وت�سهم يف خمتلف جم��االت �صنع القرار
مبا يخ�ص تخطيط وتطوير املدينة.
ويذكر �أن الدكتور غديرا ك��ان قد �شارك
يف تطوير و�إطالق الأطل�س العاملي لطاقة
ال�شم�س وال��ري��اح �أث �ن��اء امل ��ؤمت��ر ال�سنوي
الثالث للدول الأع�ضاء يف الوكالة الدولية
ل�ل�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة خ�ل�ال ال�ق�م��ة العاملية
ل �ط��اق��ة امل���س�ت�ق�ب��ل  2013يف �أبوظبي.
ويجمع الأط�ل����س العاملي لطاقة ال�شم�س
وال��ري��اح ب�ين معطيات الأ��ش�ع��ة ال�شم�سية
واجت��اه��ات و�سرعة الرياح لإظهار املواقع
امل �ف �� �ض �ل��ة ال� �س �ت �خ��دام ك �ل �ت��ا التقنيتني.
وي �ت �� �ض � ّم��ن الأط� �ل� �� ��س م �� �ص ��ادر الطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة وال ��ري ��اح ف �ق��ط ،ول �ك��ن ميكن
�إ�ضافة تقنيات �أخرى كطاقة الأمواج واملد
واجلزر يف امل�ستقبل.
وق �ب ��ل ق ��دوم ��ه �إىل الإم � � � ��ارات العربية
املتحدة ،عمل الدكتور غدير ل�ست �سنوات
يف ج��ام�ع��ة امل��دي �ن��ة يف ن �ي��وي��ورك ك�أ�ستاذ
م�ساعد و�أ�ستاذ م�شارك يف الأب�ح��اث .كما

��ش�غ��ل لأك�ث��ر م ��ن �أرب � ��ع � �س �ن��وات من�صب امل ��ؤمت��رات ال �ب��ارزة .كما �أ��ش��رف على �أربع
مدير خمترب الإ�ست�شعار البيئي عن بعد ر��س��ائ��ل دك �ت��وراه و 15ر��س��ال��ة ماج�ستري
ومعاجلة ال�صور يف مركز ( NOAA-يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ودول ��ة
الإم��ارات ويف ال�سنتني الأخ�يرت�ين� ،شارك
 )CRESTبنيويورك.
وتت�ضمن �أبحاث الدكتور غديرا احلالية الدكتور غديرا كمتحدث ورئي�س جل�سات
تطبيق ر��ص��د ا�ست�شعار البيئة ع��ن بعد ،يف م�ؤمترات وحمافل عاملية عديدة حول
ور� � �س� ��م اخل � ��رائ � ��ط امل �ح �ت �م �ل��ة لل�شم�س تقييم موارد الطاقة ال�شم�سية وتقنياتها.
وال��ري��اح ،و�إدارة امل ��وارد املائية يف املناطق ومن خالل خربته كمدير مركز البحوث
ال�ف�ق�يرة ب��امل�ي��اه ،وم�ع��اجل��ة ��ص��ور الأقمار لر�سم خرائط الطاقة املتجددة والتقييم يف
ال�صناعية ،وتطوير خوارزمية اال�ست�شعار معهد م�صدر ،بذل الدكتور غديرة جهوداً
ع��ن ب�ع��د .و�أ ّل ��ف ال��دك�ت��ور غ��دي��رة و�شارك حثيثة لتطوير املعرفة والريادة الإقليمية
يف ت�أليف �أك�ثر من  80عم ً
ال من�شوراً يف يف تقييم وتخطيط موارد الطاقة املتجددة
جم�ّل�اّ ت مرموقة و��ش��ارك يف العديد من يف منطقة �شبه اجلزيرة العربية والبلدان

ذات امل�ن��اخ امل�شابه ع�بر ��ش��راك��ات �إقليمية
ودولية .ويلعب املركز اليوم دوراً رائ��داً يف
جم��ال تقييم م��وارد الطاقة ال�شم�سية يف
البيئات القاحلة والرملية.
وباعتباره �أحد الأعمدة الأ�سا�سية لالبتكار
و�إع ��داد ال �ك��وادر الب�شرية ،يوا�صل معهد
م���ص��در ال�ق�ي��ام ب ��دوره اجل��وه��ري يف دعم
ر�ؤي � ��ة م �� �ص��در وحت �ق �ي��ق �أه��داف �ه��ا ب�ش�أن
م�ساعدة �أبوظبي على التحول باقت�صادها
�إىل اق�ت���ص��اد ق��ائ��م ع�ل��ى امل�ع��رف��ة ،وكذلك
ال �ت��و� �ص��ل �إىل ح �ل ��ول ف��اع �ل��ة للت�صدي
لأ�صعب التحديات التي تواجه الب�شرية،
وال �سيما تغري املناخ.
يذكر �أن معهد م�صدر ،ال��ذي مت ت�أ�سي�سه
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م �ع �ه��د ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا ،يوفر لطالبه فر�صاً مميزة
يف �شتى م�ي��ادي��ن ال�ب�ح��وث العلمية ،بدءاً
بالبحوث النظرية ثم التطبيقية وانتها ًء
مب��رح �ل��ة ال �ت �� �س��وي��ق ال� �ت� �ج ��اري .ويهدف
املعهد ،عرب ما يوفره من مرافق حديثة
للبحث والتطوير يف جم��ال التكنولوجيا
ال�ن�ظ�ي�ف��ة� ،إىل الإ� �س �ه��ام يف دع ��م التنوع
االقت�صادي يف ال��دول��ة من خ�لال تطوير
االبتكارات التقنية و�إعداد املوارد الب�شرية
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وائل ج�سار :مطلوب من الفنان �أن ين ّوع و�أن يقدم كل الأنواع الغنائية
30

حمادة هالل و�ألبوم للأطفال
�أ�شار الفنان حمادة هالل �إىل �أنه يف�ضل تقدمي �أغ��انٍ منفردة م�صورة يف
الفرتة املقبلة على تقدمي �ألبوم غنائي كامل .و�أ�ضاف يف حديث �إىل �أحد
املواقع الإلكرتونية �أنه ي�ستع ّد لت�صوير �أغنيتني من الألبوم� ،إحداهما يف
تركيا والأخرى يف م�صر ،الفتاً �إىل �أنه �سيخو�ض جتربة الإنتاج عرب �ألبوم
غنائي موجه للأطفال �سيبد�أ العمل فيه قريباً.

نفى الفنان وائل ج�سار ما تر ّدد عن وجود خالفات بينه وبني زوجته ،معترب ًا �أن ال�ضجة التي �أثريت حول ن�شر �صور له مع
يح�ضر لألبومه اجلديد� ،أو�ضح �أنه �سيقدم
�إحدى الإعالميات (لي�ست م�ستغربة لأن كل النا�س عر�ضة للإ�شاعات) .ج�سار الذي ّ
من خالله �أغنيات باللهجة اخلليجية للمرة الأوىل يف م�شواره الفني ،بالإ�ضافة �إىل �أغنيات باللهجتني اللبنانية وامل�صرية.
ور�أى �أن ظاهرة تناف�س النجوم على برامج الهواة (مو�ضة جميلة) ،لأن من ميلك مقومات اتخاذ قرار بفنان مبتدئ ويقدم له
الن�صائح ف�إنه يوفّر له الدعم والت�شجيع:
• كيف تنظر �إىل ال�ضجة التي �أث�ي�رت ح��ول ن�شر �صور ل��ك م��ع �إحدى
الإعالميات خالل االحتفال بعيد ميالدك والتي ُقدمت يف الإع�لام على
�أنها زوجتك؟
 �أو ًال ال توجد �أي م�شكلة على الإطالق بيني وبني زوجتي ،ووفاء خليفةهي �صاحبة جملة (�صابرينا) وهي �صديقة يل كما زوجها.
• من املعروف �أن��ك بعيد عن الإ�شاعات ،ال �سيما تلك التي لها عالقة
تف�سر ما ح�صل؟
بحياتك اخلا�صة على وجه التحديد .فكيف ّ
 كل �إن�سان مع ّر�ض ،فكما �أن هناك �أ�شخا�صاً يحبونني هناك �آخ��رون اليتمنون يل اخلري ،ولكن تبني �أن كل ما ن�شر هو جمرد �إ�شاعات لأن زوجتي
ووفاء خليفة دح�ضتاها ،يف الأ�سا�س الو�ضع ال ي�ستحق الرد �أو حتى التعليق
عليه ،وعالقتي بزوجتي (�سمن على ع�سل).
• ع��دت �أخ�ي�راً م��ن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة حيث قمت ب�ج��ول��ة ،كيف كانت
الأجواء؟
ً
ً
 اجلولة كانت ناجحة جدا وقد �أحييت  7حفالت وقريبا �س�أقوم بجولةت�شمل قرب�ص وال�سعودية وم�صر.
• غالبية الفنانني ي�شكون الركود وتراجع احلفالت يف حني �أن جدول
�أعمالك مزدحم ،فهل تعتقد �أن الفنان الذي ي�شكو يعاين و�ضعه الفني من
االهتزاز؟
 الو�ضع العام يف كل العامل يعاين ركوداً ويف املجاالت ولي�س يف املجال الفنيفقط ،نتمنى �أن تعرب هذه الغيمة و�أال تخ ّلف �أ�ضراراً كبرية على كل النا�س
ويف خمتلف القطاعات .النا�س �أ�صبحوا �أكرث وعياً بعدما كانوا م�ست�سلمني
لقدَرهم ولكنهم وجدوا �أن احلياة �صعبة جداً وعليهم �أن يتحركوا ،و�أمتنى
�أن يثمر هذا التحرك عن انق�شاع الغيمة ال�سوداء و�أن تتح�سن الأو�ضاع
نحو الأف�ضل.
• هل �أنت متفائل بالن�سبة �إىل امل�ستقبل؟
 التفا�ؤل مطلوب دائماً ،لأن عدم التفا�ؤل يعني (خل�صت الدنيا).• من املعروف �أن��ك ال تعبرّ عن مواقفك ال�سيا�سية على عك�س غالبية
الفنانني ،فهل ترى �أن هذا الو�ضع �أف�ضل لك كفنان؟
 ال �أفهم يف ال�سيا�سة ،فلماذا �أحتدث يف موا�ضيع ال �أفهم فيها؟• هل حقاً ال تفهم يف ال�سيا�سة �أو ترى �أن من الأف�ضل بالن�سبة �إىل الفنان
�أن يظل متكتماً حول �آرائه ال�سيا�سية؟
 ال �أفهم يف ال�سيا�سة ويف الوقت نف�سه ال يوجد لديّ �سيا�سي معينّ � ّأف�ضله
على الآخرين ،الكل بالن�سبة �إ ّ
يل �سوا�سية وال � ّ
أف�ضل �أحداً على �سواه ،لأننا
ُخلقنا جميعاً �سوا�سية يف هذه احلياة.
• هل من جديد فني ّ
حت�ضر له للفرتة املقبلة؟
 �أقوم حالياً بالتح�ضري لألبومي اجلديد ،وهو يت�ضمن �أعما ًال خليجيةوم�صرية ولبنانية.
• يبدو �أنك �ستنفتح على اللونني اللبناين وامل�صري؟
 �سبق �أن قدمت �أعما ًال باللهجة اللبنانية ولكن الأ�ضواء مل تكن ت�س َّلطعليها ،وخ�لال الفرتة املقبلة �س�أعمل على تركيز ال�ضوء على �أي جديد
�أقدمه �سواء كان لبنانياً �أم م�صرياً �أم خليجياً.
بالن�سبة �إىل (اخلليجي) فهذه هي املرة الأوىل التي �أغني فيها هذا اللون،
كي يكون هدية للمعجبني الكرث يف اخلليج العربي ،وكنت �أردد دائماً �أنني
�أمتنى �أن �أغني هذا اللون عندما يتوافر العمل املنا�سب.
• طرحتَ �أخرياً ق�صيدة بعنوان (قويل �شيئاً) وهي ُتعترب التجربة الأوىل
لك يف غناء الق�صائد .كيف كانت الأ�صداء؟
 هذه الق�صيدة القت ا�ستح�ساناً عند النا�س الذين قالوا �إنها املرة الأوىلالتي ن�سمع فيها وائل ج�سار يف هذا اللون ،البع�ض �أحبها والبع�ض الآخر
وجدها (ثقيلة) و�أنا �أتقبل كل االنتقادات ،ومطلوب من الفنان �أن يج ّرب
كل الأنواع والألوان الغنائية التي يجدها منا�سبة مع م�سريته الفنية.
• �شخ�صياً ،ه��ل �أح�ب�ب��تَ نف�سك يف غ�ن��اء الق�صيدة ،ه��ل ميكن �أن تكرر
التجربة؟
 نعم.ً
• من املعروف عنك �أن��ك �أك�ثر فنان تنوّعا يف جتربتك الفنية ،غنّيتَ
الق�صيدة ،والأغنية الدينية ،وترتات عدد كبري من الأفالم وامل�سل�سالت،
�إىل �أي حد ي�صب ه��ذا التنوّع يف م�سريتك الفنية وي�ساعد على تر�سيخ
جنوميتك؟
 مطلوب من الفنان �أن ينوّع و�أن يقدم كل الأنواع الغنائية ،اللون الديني،العاطفي ،االجتماعي ،الوطني و�أن يغني للأطفال� ،أي �شيء يفيد املجتمع
يجب �أن يقدمه الفنان و�أعتقد �أن النا�س �سيتقبلونه ويدعمونه �إذا كان
لديه حر�ص على تقدمي كل ما هو راق وج ّيد.
• �أال ترى �أن اللون الرومان�سي هو الأن�سب �إليك؟
 ط�ب�ع�اً ،لأن �ن��ي يف ال�ن�ه��اي��ة ف�ن��ان ع��اط�ف��ي ،وب��داي �ت��ي ك��ان��ت م��ع الأغنيةالرومان�سية والعاطفية .ولكن لي�س خط�أ �أن �أقوم مببادرات و�أن �أقدم �ألوناً
غنائية �أخرى تفيد املجتمع ،و�أهم �شيء �أن تكون راقية.
• بر�أيك ،ما الذي ينق�ص م�شوارك؟

خالد �صالح ينجز (احلرامي
والعبيط) ويبد�أ (م�شوار فرعون)
منة ف�ضايل حتلم بالزواج
وتنتظر فتى �أحالمها ليخطفها
�أكدت املمثلة امل�صرية منة ف�ضايل �أنها حتلم ك�أي بنت حتلم بالزواج ،فهي
مثل �أي فتاة حتلم بالف�ستان الأبي�ض والطرحة� ،إال �أنها ال تريد الت�سرع
يف مثل هذا القرار.
وقالت ف�ضايل يف ت�صريحات �صحفية� :أنا ك�أي بنت �أمتنى �أن �أحب و�أتزوج،
لكن فتى �أحالمي غري موجود بالواقع ،ومل �أجد من يخطفني .نف�سي ربنا
يرزقني بابن احلالل يف الوقت القريب.

بعد ت�أجيالت عدة انتهى خالد �صالح من ت�صوير فيلم (احلرامي
والعبيط)� ،إخراج حممد م�صطفى و�إنتاج (ال�سبكي للإنتاج الفني).
الفيلم هو اللقاء ال�سينمائي الأول بني خالد �صالح وخالد ال�صاوي،
وت�شارك روبي يف بطولة الفيلم الذي مت ت�صويره يف �أ�ستوديو م�صر
وبع�ض �شوارع القاهرة.
من جهة اخرى يبد�أ الفنان امل�صري خالد �صالح ،خالل �أيام ت�صوير
امل�سل�سل التلفزيوين اجلديد (م�شوار فرعون) ،وذلك مب�شاركة الفنان
امل�صري �أحمد �صفوت ،يف ثاين تعاون بينهما بعد م�سل�سل (الريان).
وتدور �أحداث امل�سل�سل حول رحلة �صعود �شخ�صيه رجل �أعمال ي�سمى
فرعون من القاع �إىل القمة واملفارقات العديدة التي �ستحدث �أثناء
ذلك ،ويج�سد ال�شخ�صية خالد �صالح.
م�سل�سل (م�شوار فرعون) بطولة �أحمد �صفوت ،وخالد �صالح ،وت�أليف
يا�سر عبد املجيد ،وعمرو ال�شامي ،و�إخراج وائل �إح�سان.

 ما دمنا على قيد احلياة يظل هناك ما ينق�صنا وتبقى �أ�شياء مل نحققها،ال �أعرف ماذا يخ ّبئ امل�ستقبل وماذا ميكن �أن �أقدم لأنه ال يوجد �شيء معينّ
علي ما ميكن
يف ر�أ�سي ،ولكن الأجواء التي �أتواجد فيها هي التي تفر�ض ّ
�أن �أفيد املجتمع من خالله.
• هل �ستظل بعيداً عن التمثيل؟
 نعم �إىل ما ال نهاية.• لكن غالبية الفنانني ال يثبتون على موقف واحد ،بدليل �أن كثريين
منهم رف�ضوا عرو�ضاً يف ف�ترات مع ّينة ما لبثوا �أن قبلوا بها يف فرتات
الحقة؟
ّ
 هناك من يرى �أن ال�سينما هي التي تخلد الفنان و�أنا مع و�ضد هذا الر�أييف �آن معاً ،لأن �أعمال الفنان هي التي تر�سخ وتثبت وجوده على مر الزمن،
ولكن �صورته تر�سخ �أكرث من خالل الأعمال ال�سينمائية.
• وماذا عن الفيديو كليب� ،أال يلعب دوراً يف تر�سيخ �صورة الفنان؟
 الكليب عبارة عن فيلم م�ص ّغر يُظهر الفنان وهو يغني بينما يف الفيلممطلوب منه لعب دور معينّ وتق ّم�ص �شخ�صية حمددة وهذا ما ي�ساهم يف
�إظهار (كراكرت) الفنان وطريقة �إلقائه وتعبريه ،ولذلك فالتمثيل �سالح
ذو حدين ،فهو �إما يح ّبب النا�س بالفنان و�إما يجعلهم يكرهونه.
كمغن يف �أي دور متثيلي يف ال�سينما؟
• وهل ت�شرتط �أن تطل ٍ
 طبعاً ،املخرج �أو املنتج عندما يطلب فناناً معيناً لفيلم ،ف�إنه يفعل ذلكلأن��ه يوجد ب�ين يديه ن�ص يتنا�سب م��ع ن��وع الفن ال��ذي يقدمه كما مع
�شخ�صيته� ،أي �أنه ي�ستغل جنوميته كمطرب يف هذا العمل ال�سينمائي.
• كيف تنظر �إىل ظاهرة تناف�س النجوم على برامج الهواة؟
 ال �شك يف �أنها مو�ضة جميلة.• هل �أنت معها �أو �ضدها؟
 ل�ست �ضدها لأنني �أعترب �أن من ميلك مقومات اتخاذ قرار بفنان مبتدئويقدم له الن�صائح الالزمة التي يحتاج �إليها والتي �سبق �أن عا�شها النجم
نف�سه كما �سواه من النجوم ،ف�إنه بذلك يوفر له الدعم والت�شجيع ويربهن
له �أنه عندما ثابر و�سار على الطريق ال�صحيح ،ف�إنه و�صل �إىل م�ستوى راقٍ

م ّكنه من تقومي الأ�صوات ،وهو بذلك يعترب قدوة للفنانني املبتدئني.
• هل ترى �أن كل النجوم الذين يلعبون دور �أع�ضاء يف جلان حتكيم تقومي
الأ�صوات ،ميلكون املقومات التي ت�سمح لهم بلعب هذا الدور؟
 ال �شك يف �أن كثريين ميلكون ه��ذه املقومات ،ولكن البع�ض منهم تتماال�ستعانة بهم لكونهم فقط �أ�سماء معروفة ،ب�صرف النظر عما �إذا كانوا
يعلمون �أو ال يعلمون بالأمور الفنية.
• �أال ترى �أن كل برامج الهواة حتوّلت جتارية ،ال �سيما �أن م�صري الفنانني
املبتدئني ي�صبح كم�صري الأوراق التي تع�صف بها الريح بعد تخرجهم
منها؟
 ك��ل ��ش��يء يف ه��ذه احل�ي��اة فيه ناحية جت��اري��ة ،النجوم امل��وج��ودون علىال�ساحة منذ فرتة طويلة ،يدعمون الفنانني املبتدئني يف خطواتهم الأوىل
ولكن لي�س �إىل ما ال نهاية ،واخلطوات الالحقة تتحقق من خالل �شطارة
الفنان نف�سه.
• هل �أنت �ضد تقدمي الإعالنات؟
 ال م�شكلة عندي فيها ،وقد تلقيت عر�ضاً يف الفرتة الأخرية وهو ال يزالقيد الدر�س.
• هل لديك �شروط مع ّينة؟
 ال�شروط حتددها �شركة الإنتاج التي �أتعامل معها.• هذا عندما يتعلق الأم��ر بالنواحي املادية ،ولكن م��اذا عن ال�شروط
الأخرى؟
 ته ّمني �صورتي كثرياً كما نوعية ال�سلعة التي �س�أر ّوج لها ،كل �شيء يجب�أن يكون مدرو�ساً ومب�ستوى عالٍ جداً.
• بالن�سبة �إىل �شركة الإنتاج التي تتعامل معها ،هل �ألبومك اجلديد
�سيكون الأخري معها؟
 ال ،لأن عقدي مع �شركة (�أرابيكا) ينتهي يف العام .2018• �ألي�ست فرتة طويلة ن�سبياً؟
ً
 ال�سنوات مت��ر بغم�ضة ع�ين ،كما �أن�ن��ي �سعيد ج��دا ب��وج��ودي يف �شركة(�أرابيكا) لأنها تقدم يل كل الدعم الذي �أحتاج �إليه.
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كتبه و�أخرجه كونتني تارانتينو

(جاجنو) فيلم عن العبودية ،ومواجهة الف�ساد والظلم
ذات يوم يف مطلع ال�ستينيات قام املخرج االيطايل الراحل �سريجيو ليوين بتحقيق جتربة �سينمائية حتولت الحقا اىل تاريخ ونهج ،حيث
�أفالم الغرب الأمريكي على طريقة (ال�سباغتي وي�سرتن) �أو �أفالم الغرب الأمريكي على الطريقة االيطالية ،ويومها ورغم اعتماده على
�أهم جنوم ال�سينما الأمريكية ف�إنه مع اكت�شافات راحت متثل موقعها على النجومية يف هوليوود ومنهم النجم القدير كلينت اي�ستوود.

وال �ي��وم وب�ع��د م��رور ق��راب��ة الن�صف ق��رن م��ن ال��زم��ان ،ي��أت��ي املخرج
كونتني تارانتينو ليقدم جت��رب��ة ،م�ستمدة م��ن ع��وامل (الوي�سرتن
�سباغتي) (الكاوبوي االيطايل) ،ليقدم فيلم (جاجنو  -غري املقيد)
واملت�أمل ال�سم (جاجنو) يتذكر �سل�سلة افالم (راجن��و) التي قدمها
النجم االيطايل (جوليانو جيما).
وهنا ي�ستعني تارانتينو ب��أك�بر ع��دد م��ن جن��وم ه��ول�ي��وود ،يتقدمهم
النجم الأ�سمر جيمي فوك�س ومعه النم�ساوي الأ�صل كري�ستوفر والتز
وليوناردو ديكابرييو و�صموئيل يل جاك�سون وكريي وا�شنطن ودين�س
كري�ستوفر وكم �آخر من اال�سماء.
الفيلم كتبه (كونتني تارانتينو) وقام باخراجه اي�ضا ،وهو يعرتف يف
كتيب الفيلم ب�أنه ي�ستمد الفيلم من م�شاهداته خالل الفرتة التي
عمل بها ،وهو يف �شبابه ،يف �أحد املحال اخلا�صة ببيع افالم الفيديو
يف كاليفورنيا ،ومنها ا�ستمد الكثري من �أح��داث و�شخو�ص وم�شاهد
افالمه ومن بينها (جاجنو).
ق �دّم تارانتينو ع��ددا مهما م��ن االع�م��ال ال�سينمائية ومنها (بالب
فاك�شن) (ال�سعفة الذهبية يف كان) و(جاكي ب��راون) و�سل�سلة افالم
(اقتل بيل) ولعل نقطة التحول يف م�سريته كانت مع فيلم (خمزن
الكالب).
ونذهب اىل احلكاية ..التي جتري احداثها قبيل عامني من احلرب
االهلية يف امريكا ،حيث يج�سد النجم اال�سمر (جيم�س فوك�س) دور
(جاجنو) العبد ،الذي يبحث عن حريته ،وي�شكل ثنائيا مع الأملاين
هنرت ،الذي يقوم بالبحث عن القتلة املطلوبني للعدالة ،وهذا الأمر
يدين جلاجنو بالف�ضل يف انقاذه.
وب��دال من �أن مي�ضي كل منهما اىل �سبيله ،ي�شكالن ثنائيا �ضاربا،
ي�ط��ارد املجرمني املطلوبني للعدالة ،حيث يتجهان ج�ن��وب�اً ،ويظل
(جاجنو) يفكر يف �أمر �أ�سا�سي هو ا�ستعادة زوجته ،التي خ�سر حريته

(كالفن) ذلك املزارع �سيئ ال�سمعة ..وهنالك ت�أتي املواجهة احلقيقية
للو�صول اىل االنتقام واحلرية من جديد.
يف العمل عدد من النجوم ،ومنهم (جيم�س فوك�س (فائز بالأو�سكار)
واي���ض��ا ب��دور الأمل ��اين النجم النم�ساوي كري�ستوف وال�ت��ز (الفائز
ب��أو��س�ك��ار اف�ضل ممثل م�ساعد ع��ن فيلم (ال�سيئون ال �ق��ذرون) مع
كونتني تارانتينو اي�ضا ،باال�ضافة اىل ليوناردو ديكابريو ،وهو �أ�شهر
من �أن يعرف ،و�صموئيل يل جاك�سون وكريت را�سل وال�صبية ال�سمراء
كاري وا�شنطن بدور الزوجة املفقودة.
فيلم عن العبودية ،وعن مواجهة الف�ساد والظلم ،وعن ا�ستعادة الغرب
االمريكي وعوامله الوح�شية القا�سية حيث الر�صا�ص والنار هما لغة
احلوار.
��س�ي�ن�م��ا ع��ال�ي��ة اجل� ��ودة م��ن ح�ي��ث ال�ت�ق�ن�ي��ات ،وم� �ب ��اراة يف التمثيل
(التقليدي) لأه��م الأ�سماء يف هوليوود يجمعهم خمرج يعرف ماذا
يريد اجلمهور حيث �سينما الفرجة واملتعة واملغامرات.
�سينما تبدو للوهلة االوىل غ��ارق��ة يف امل�غ��ام��رات ،ولكنها يف حقيقة
الأمر ،ت�شري اىل دالالت تنبذ العنف ..والعبودية.
يف الفيلم رحلة اىل عوامل الغرب االمريكي ،والكثري من تفا�صيله،
ح�ي��ث ال���ص�ح��ارى وال �ب��راري واي���ض��ا ال �ب��ارات وال �ف �ن��ادق القدمية..
واالزياء ..ومالب�س عتاة الغرب االمريكي ..وامل�سد�سات ..والر�صا�ص
املتطاير ..والقبعات ..والثلوج يف مو�سم ال�شتاء.
�سينما للفرجة ..ولكنها يف احلني ذاته �سينما تقدم الفرجة بكم من
الر�سائل ال�صريحة والوا�ضحة التي تنبذ العنف.
وكالعادة ي�ؤكد النم�ساوي كري�ستوفر والرت انه جنم من طراز خمتلف
يتجاوز بقدراته وامكاناته وح�ضور �أكرب جنوم هوليوود ..وهو دائما
اكت�شاف كونتني تارانتينو .ويبقى �أن ن�ق��ول( :ج��اجن��و) حتفة من
من �أجلها.
تلك الرحلة ،امل�شبعة باملواجهات واللحظات ال�صعبة ،تو�صلهما اىل توقيع كونتني تارانتينو ت�ستعيد افالم (ال�سباغتي وي�سرتن).
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ليوناردو ديكابريو :مرهق
و�س�آخذ ا�سرتاحة طويلة جد ًا
ب�ع��د �إجن� ��ازه ل�ث�لاث��ة �أف�ل�ام متتالية� ،أع �ل��ن ال�ن�ج��م الأم�ي�رك��ي ليوناردو
ديكابريو �أنه اكتفى من التمثيل يف الوقت احلايل معرباً عن رغبته ب�أخذ
ا�سرتاحة طويلة .وق��ال ديكابريو يف حديث لدورية (بيلد) الأملانية� :أنا
متعب بع�ض ال�شيء ،م�ضيفاً �س�آخذ ا�سرتاحة طويلة ج��داً .وتابع :قمت
بثالثة �أفالم يف غ�ضون عامني ،و�أ�شعر بالإرهاق .غري �أن النا�شط البيئي
ال ينوي اال�سرتاحة كلياً ،فقد �أعرب عن رغبته يف الإفادة من وقته ،قائ ً
ال:
�أو ّد العمل على حت�سني العامل .و�أ�ضاف� :س�أطري حول العامل خالل قيامي
بن�شاطات مفيدة للبيئة .يذكر �أن ديكابريو م ّثل دور البطولة يف فيلم
كوينتني تارانتينو (دجانغو �أنت�شايند) ،وم ّثل يف فيلم (ذئب وول �سرتيت)
 the Wolf of wall Streetللمخرج مارتن �سكور�سيزي ،كما �أدى
دور البطولة يف فيلم لباز لورمان (ذا غريت غات�سبي).

تواجه دعوة اتهام و�أخواتها بال�سرقة!

كيم كارد�شيان تخ�شى فقد ر�شاقتها عقب احلمل
� �ص��رح��ت امل �م �ث �ل��ة وع��ار� �ض��ة الأزي � � ��اء اجل �م �ي �ل��ة كيم
ك��ارد��ش�ي��ان ب�أنها تخ�شى م��ن �أن تفقد ر�شاقتها بعد
حملها� ،إال �أنها ت�شعر بالتفا�ؤل بعد �أن ر�أت �شقيقتها
ك��ورت�ن��ي ك��ارد��ش�ي��ان ق��د ع��ادت �إىل ر�شاقتها املعهودة
بعد مرور � 6أ�شهر فقط من �إجنابها طفلتها الأوىل
بنيلوب.
وذكرت جملة (فوا�سي) الفرن�سية �أن كيم احلامل يف
�شهرها الثالث �أعربت عن �إعجابها ال�شديد بر�شاقة
�شقيقتها املمثلة وع��ار��ض��ة الأزي� ��اء ك��ورت�ن��ي بعد �أن
ظ�ه��رت كورتني على غ�لاف جملة (ي��و ا���س ويكلي)
الأم�يرك�ي��ة وه��ي يف منتهى الر�شاقة بعد �أن تراجع
وزنها �إىل  48كيلوغراما لتفقد بذلك  20كيلوغراما
يف � 6أ�شهر فقط.
وق��ال��ت كارد�شيان �إن�ن��ي �سعيدة ج��دا ب� ��إرادة �شقيقتي
احل ��دي ��دي ��ة ف �ل��م �أك � ��ن �أت �خ �ي��ل ب �ع��د �أن زادت 20
ك�ي�ل��وغ��رام��ا خ�ل�ال احل�م��ل �أن تتمكن م��ن ف�ق��د هذه
الكيلوغرامات التي متثل تقريبا ن�صف وزنها يف هذه
املدة الق�صرية.
وكانت كورتني قد ك�شفت عن ال�سر الذي مكنها من
ا��س�ت�ع��ادة ر�شاقتها بعد احل�م��ل وه��و االل �ت��زام بنظام
غذائي يقوم �أ�سا�سا على الأ�سماك واخل�ضرة والزبادي
بكميات مدرو�سة ،ف�ضال عن ال�شاي الأخ�ضر بدون

�سكر وت�ن��اول امل��اء ال�ساخن يف ال�صباح ،كما خ�ضعت
لتمارين ريا�ضية �أ�شرف عليها مدرب اللياقة البدنية
الأمريكي ال�شهري ترا�سي �أندر�سون.
م ��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى ق��ام��ت امل ��ودي ��ل الأم�ي�رك� �ي ��ة (يل
ت�ي�ل�ي��ت) ب��ال�ت�ه��دي��د ب��رف��ع دع ��وى ق���ض��ائ�ي��ة ب�ح��ق كل
م ��ن ك �ي��م وك �ل ��وي وك��ورت �ن��ي ك ��اردا� �ش �ي ��ان ،الدعوى
تت�ضمن ات �ه��ام��ات ال���س�ط��و م��ن ق�ب��ل االخ � ��وات على
العالمة التجارية اخلا�صة بتيليت �صاحبة اال�سم
التجاري لـ ( )Khroma Beautyكخط انتاج
م�ستح�ضرات التجميل .خبرية التجميل الأمريكية
(يل) ت�سعى من خالل الدعوى اىل طلب مبلغ 10
ماليني دوالر نظري اال�ضرار التي حلقتها من جراء
ا�ستخدام جنمات الواقع وفريقهن للت�سويق ،العالمة
امل�سجلة حل�سابهم .والذي ا�س�سته يف عام .2004
وقالت ملكة جمال والية فلوريدا (تيليت)� :أنا من قام
بو�ضع خط ( )Kromaبنف�سي ،وقد بنيت ذلك من
خالل عملي ال�شاق ،و�سوف اتخذ اخلطوات القانونية
الالزمة حلمايته.
ي��ذك��ر �أن كيم ت��روج ل�ه��ذا االن �ت��اج م��ن م�ستح�ضرات
التجميل حتت ا�سمها ،وت�ساعدها اختاها يف الت�سويق
لهذة املجموعة من (امليك �أب 9وال�لات��ي جنني من
ورائه الكثري من االموال.

كايلي مينوغ تتوقف عن
الغناء لتتفرغ للتمثيل
بعد م��رور ح��وايل ربع قرن على انطالقها يف عامل الغناء ق��ررت النجمة
الأ�سرتالية كايلي مينوغ التوقف عن الغناء والتفرغ للتمثيل .و�أفادت
�صحيفة ديلي ميل الربيطانية ب�أن مينوغ (� 44سنة) اتخذت قرارا بعدم
الغناء بعد توقفها عن العمل مع مدير �أعمالها منذ فرتة طويلة تريي
بالميي .و�أو�ضحت ان مينوغ التي باعت ح��وايل  40مليون ن�سخة من
ت�سجيالتها والتي تعرف ب�أمرية البوب تريد التوقف عن الغناء والرتكيز
على التمثيل .و�أ�شارت اىل ان مينوغ توقفت عن العمل مع بالميي الذي
�ساعدها يوم كانت يف الـ 19من العمر ليلة ر�أ�س ال�سنة بعد احلفل الأخري
يف اطار جولتها التي قامت بها يف الذكرى الـ 25النطالقتها املو�سيقية.
وقال بالميي ان مينوغ ال تنوي االبتعاد عن الأ�ضواء نهائيا وامنا قررت
االبتعاد عن �ضغوط عملها وتكري�س بع�ض الوقت لنف�سها وللتمثيل ،و�شدد
على انها ال تتقاعد من املو�سيقى وامنا ت�أخذ وقتا للراحة.
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ممار�سة كبار ال�سن لتمارين ب�سيطة تك�سبهم القدرة على الرتكيز
�أكدت درا�سة اجريت م�ؤخرا انه ميكن لكبار ال�سن زيادة قدرتهم
على الرتكيز من خالل ممار�سة بع�ض التمارين الب�سيطة.
و�أو�ضح املركز الأمل��اين لت�شخي�ص وعالج الأمرا�ض الع�صبية �أن
التمرين الأول يتمثل يف جلو�س كبار ال�سن على مقعد وتركيز
كامل انتباههم �إىل جميع الأ�صوات املحيطة بهم� ،شريطة �أن تكون
�أعينهم مغلقة �أثناء ذلك ،مع حماولة �إبعاد انتباههم عن �أفكارهم
اخلا�صة قدر الإمكان والرتكيز فيما ي�سمعونه فقط.
وبعد م��رور خم�س دقائق من �إج��راء ه��ذا التدريب ،ميكن لكبار
ال�سن حينئذٍ ت�سجيل كل الأ�صوات ،التي �سمعوها ك�أ�صوات رنني
جر�س الهاتف مث ً
ال �أو �أ�صوات الطيور �أو �ضجيج ال�سيارات املارة
بال�شارع ،مع العلم ب�أنه كلما ا�ستطاع كبار ال�سن �إدراك ومالحظة

كم �أك�بر من الأ� �ص��وات� ،أ��ش��ار ذل��ك �إىل متتعهم بقدرة �أك�بر على
الرتكيز.
وكتدريب �آخ��ر� ،أو�صى املركز الأمل��اين كبار ال�سن ب�إجراء مهمتني
يف نف�س الوقت؛ حيث يتمتع ذلك بت�أثري جيد على رفع قدرتهم
على الرتكيز ،مو�ضحاً �أنه يمُ كنهم مث ً
ال الت�صفيق ب�أيديهم �أو ًال،
ثم اخلبط بها بعد ذلك على املائدة ،ثم على فخذهم.
و�أث �ن��اء ت �ك��رار ه��ذا ال�ت�م��ري��ن بنف�س الت�سل�سل� ،أو� �ص��اه��م املركز
باحت�ساب قيمة حا�صل �ضرب الأعداد من � 1إىل  10يف الرقم 5
مثال.
ولتحقيق �أك�ب�ر ت ��أث�ير مم�ك��ن� ،أك ��د امل��رك��ز الأمل ��اين ع�ل��ى �ضرورة
ممار�سة هذا التمرين ملدة  10دقائق يومياً على �أقل تقدير.

االقالع عن التدخني يحد
من اال�صابة بالتوتر

النحلة

ك�شفت درا�سة طبية حديثة النقاب حول التدخني �أن��ه على الرغم
من االعتقاد ال�سائد بني الكثريمن املدخنني ب�أن هذه العادة املدمرة
تعمل على تخفيف توترهم وقلقهم �إال �أن االقالع عن التدخني يقلل
من م�شاعر القلق والتوتر بينهم.
ي��ذك��ر ان ال�ب��اح�ث�ين ع�ك�ف��وا ع�ل��ى ق�ي��ا���س وحت�ل�ي��ل م���س�ت��وي��ات القلق
والتوتربني نحو  500مدخن قبل وبعد االق�لاع عن ه��ذه العادة
امل��دم��رة ح�ي��ث اع�ت�رف م��دخ��ن م��ن ب�ين ك��ل خم�سة �أن �ه��م يدخنون
مل�ساعدتهم على التعامل مع االجهاد.
و�شدد الباحثون على �إنت�شاراالعتقاد بني الكثريين خا�صة املدخنني
�أن ال�ت��دخ�ين يعمل ع�ل��ى تخفيف ح��دة االج �ه��اد وال�ت��وت��ر النف�سى
بينهم.

الت� �ع� �ي� �� ��ش النحلة
ال �ع��ام �ل��ة �أك �ث��ر من
ب�ضعة �أ�سابيع ،بينما
ي�ع�ي����ش ذك ��ر النحل
ب�ضعة �أ�شهر ،وتعي�ش
امل �ل �ك��ة ع ��دة �سنوات
ل�ل�ن�ح��ل ع ��دة فوائذ
فبجانب ا�ستخدامه
ل �ت �ل �ق �ي��ح املح�صول
وان � � � �ت � � � ��اج ال� �ع� ��� �س ��ل
وال���ش�م��ع �،إن تربية
النحل متثل منودجا
لل�صناعة النظيفة
غ� �ي ��ر امل � �ك � �ل � �ف� ��ة �أو
امللوثة للجو والرتبة
معظم النحل �سلمي
�إال اذا مت ازع��اج��ه
،ول�ك��ن ي��وج��د بع�ض
االن ��واع العدوانية .ق��د تكون لدغة واح��دة م��ن النحل مميتة لل�شخ�ص
ال�شديد احل�سا�سية من النحل ،ولكن هذه احلاالت نادرة وي�ستطيع معظم
اال�شخا�ص البالغني حتمل من  500-300لدغة دون اي عالج .

• ما هي اللعبة الأغرب يف الريا�ضة؟
امل�شي على اليدين اغ��رب لعبة �شهدها التاريخ ظهرة لأول م��رة يف
النم�سا عام )1900(1318اذ قطع احد النم�ساويني م�سافة 1400
كيلوا م�شيا على يديه يوم �سار من فيينا اىل باري�س يف  55يوم
• من هو اخف رجل يف العامل؟
�أخف رجل يف العامل هو الإجنليزي جونى بول ماكر ثارى فقد بلغ
وزنه عندما كان يف ال�سابعة ع�شرة من عمره  5كيلو جرام
• ما هي اكرب مكتبة خا�صة ؟
اك�بر مكتبة يف ال�ع��امل ه��ي ملك جل��ون بنهام وتبلغ مليون ون�صف
املليون كتاب وال��ذي �ضم ه��ذا العدد ال�ضخم يف مكتبته اخلا�صة يف
والية انديانا الأمريكية ولكن مل يتمكن من قراءتها

تناول االطفال لكميات ملح
كثري يهدد حياتهم

أنثى إنسان الغاب تدعى (بورنير) مع وليدها (فيرا) الذي ولد بتاريخ  21يناير في حديقة حيوانات
سنغافورة( .ا ف ب)

ح ّذرت درا�سة املانية من احتواء الطعام على كميات كبرية من امللح يمُ كن
�أن يعر�ض حياة الأط�ف��ال للخطر ،وق��د يُ�صاب الطفل بنزيف يف الر�أ�س
وتورمات يف املخ ت�ؤدي �إىل وفاته� ،إذا تناول كميات كبرية من امللح.
و�أ�ضافت �سا�شا ماير �أخ�صائي علم ال�سموم الأملانية �أن �سبب خطورة امللح
�إىل �أنه ي�صل �إىل الدم ويعمل على ربط املياه هناك ،ما يُحفز تدفق املياه
من اخلاليا �إىل الدورة الدموية ملعادلة الأمر ،ما ي�ؤدي بدوره �إىل حدوث
خلل وظيفي يف الكثري من �أجهزة اجل�سم.
و�أو�ضحت ماير �أن �أع��را���ض الإ�صابة بالت�سمم الناجت عن امللح يمُ كن �أن
تظهر يف �صورة قيء وعدم انتظام �ضربات القلب والرغبة يف النوم؛ لذا
�أو�صت �أخ�صائي ال�سموم الأملانية الآباء ب�ضرورة مراقبة �أطفالهم مبنتهى
الدقة� ،إذا ما ظهرت لديهم مثل هذه الأعرا�ض ،م�ؤكدة :ينبغي على الآباء
ا�ست�شارة طبيب �أطفال ب�أق�صى �سرعة ممكنة� ،إذا حدثت هذه الأعرا�ض
والطفل يف وعيه.
وعلى الرغم من خطورة تناول الأطفال لكميات كبرية من امللح� ،إال �أن
ماير حت ّذر الآباء من اال�ستغناء متاماً عنه مع الأطفال ،م�ؤكد ًة على ذلك
بقولها :البد �أن يح�صل الطفل على كميات معتدلة من امللح؛ فطاملا �أنه يتم
االلتزام بالكميات املُو�صى بها ،لن يتعر�ض الطفل حينئذٍ لأية خماطر.

• هل تعلم �أن خمرتع الآلة احلا�سبة هو بليز با�سكال الفرن�سي �سنة  1785م
• ه��ل تعلم �أن م��ا يحدثه  0.47ليرت م��ن ال �ب�ترول م��ن ان�ف�ج��ار ي�ع��ادل م��ا يحدثه وزن  0.45ك��غ من
الديناميت
• هل تعلم �أن وزن الطن من احلديد بعد �أن ي�صد�أ متاما ي�صبح ثالثة �أطنان
• هل تعلم �أن املياه ميكن �أن ت�ستخدم ك�أداة قطع و تكون �أف�ضل من �أي �سالح حاد
• هل تعلم �أن العامل الريا�ضي �إ�سحاق نيوتن قد ابتكر املتوالتةالعددية وهو يف ال�صف الثالث الإبتدائي
• هل تعلم �أن �ضوء ال�شم�س ي�صل �إىل الأر�ض يف  8دقائق0
• هل تعلم �أن ال�شخ�ص املوهوب يتجاوز حا�صل ذكائه  130درجة و�أن  95باملائة من النا�س يرتاوح حا�صل
ذكائهم بني 130 - 70درجة �أما املغ ّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني  -70 50درجة والبله ما بني 50 - 20
درجة و�أخريا املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن  20درجة
• هل تعلم �أن الك�أ�س ال�سميك معر�ض للك�سر �أكرث من الك�أ�س الرقيق فيما �إذا و�ضع به م�شروب �ساخن

�صوت ال�ضمري

زينب رحيم نورنظري

�سارة �سمري �أبو �سلمان

�شيماء م�صطفى �سليمان

موزة حممد الظاهري

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

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

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

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

هناك يف غرفة �ضيقة وعلى فرا�ش ب�سيط كان ينام ح�سان وهو يتقلب يف فرا�شه ،مل ي�ستطع ان ينام ،مل
تغم�ض له عني ملاذا �..آه انه �سبب عظيم نعم فقد ارتكب ح�سان خط�أ بل جرم كبري امتدت يده واخذ بع�ض
املال من درج �صاحب العمل مبلغ ب�سيط كان يريد ان ي�شرتي به لأوالده ك�سوة تقيهم من برد ال�شتاء لكن هذا
املبلغ كان مثل النار يتقلب عليها ح�سان فتلهب ج�سده وال ينام وعندما �سنحت له فر�صة ليغفو قليال �شاهد
هذه املالب�س على اج�ساد اوالده ت�شتعل يا الهى احميهم يل هكذا �صرخ امل�سكني فزعا وقف بجانب الفرا�ش
ثم جل�س ي�ستغفر ربه ويبكي يف ال�صباح وقبل ان يح�ضر اي �شخ�ص �إىل العمل رد ح�سان املبلغ �إىل الدرج
نعم رده وقال احلمد هلل مل يك�شف احد �شيئ و�س�أظل ح�سان النظيف الذي يثق فيه اجلميع والذي مل يخن
االمانة ابدا وا�ستعاذ باهلل من ال�شيطان الرجيم عند الظهر وبعد انتهاء فرتة العمل االوىل جل�س �صاحب
العمل لي�سوى احل�سابات وجمع املال من الدرج ثم قال ب�صوت عال احلمد هلل كله متام وكانت لتلك الكلمة
وقع جميل على اذن ح�سان فحمد اهلل عندها نادى عليه �صاحب العمل وقال هيا ياح�سان ان ام اوالدي تريدك
اليوم المر هام لنذهب معا ذهب ح�سان مع �صاحب العمل وجل�س ي�سرتيح فجاءت زوجة الرجل لتقول اهال
عم ح�سان �أري��دك لأمر هام اوال لتذهب �إىل املطبخ وحتمل ما جهزته لك من حلم و�سمك وحبوب لبيتك
ثانيا خذ هذه االكيا�س لتحملها �إىل اوالدك انها مالب�س جديدة جميلة �ستعجبهم كثريا فقد جاء ال�شتاء
�سريعا وهم �سيحتاجون لها وثالثا ف�أ�سرع �صاحب العمل وقال ثالثا هذه عندى انا خذ املال فانت ت�ستحق
مكاف�أة تعمل معي زمنا ومل اعطك مكاف�آت كما انى امرت لك بزيادة يف راتبك لت�ستطيع ان تكفي طلبات
بيتك واوالدك فانا احبك ياعم ح�سان منذ ان كنت تعمل مع والدي حمل ح�سان اخلري بني يديه ودموعه
تكاد تنهمر وعاد لبيته ونادي زوجته واعطاها كل ما يحمله و�سط فرحة ال�صغار الكبرية التي جعلت قلبه
يزغرد ونادي زوجته ومنحها املال لتحتفظ به وعندما اح�صته قالت له احلمد هلل مائه دينار مل احلم بها ابدا
وا�ستمع لتلك الكلمة وقال لنف�سه كان معي يف ال�صباح ع�شرين دينارا كانت اثقل على قلبى من جبال االر�ض
وذهب لفرا�شه واغم�ض عينيه ونام نوما عميقا مل يحلم به ابدا.

