
بر�أ�سها  ت��ط��ل  ق��د  �لإ���س��اع��ة  �أن  �مل�سكلة 
�لقبيح يف مكان �أنت توجد فيه بني �لنا�س 
�أو حميطك  �لعمل  �أو  �سو�ء يف �جلامعة 
ودوم�����ا معركتك  �خل���ا����س  �لج��ت��م��اع��ي 
تنت�سر  لأن���ه���ا  خ���ا����س���رة  ���س��ت��ك��ون  م��ع��ه��ا 
و�أغلبية �لنا�س م�ستعدة ل�سماعها ورمبا 
تعاملك  هو  �ملهم  تد�ولها.  �أو  ت�سديقها 
رد  �لإ���س��اع��ة  مطلقي  تعطي  و�أل  معها 

�لفعل �لذي يتوقعونه ويتمنونه.
متعلقة  ت��ك��ون  عندما  �لإ���س��اع��ة  جت��اه��ل 
بك قدر ما ت�ستطيع، وب��دل من خو�س 
�جعل  ب���ال���ك���ل���م���ات  ل��ت��ك��ذي��ب��ه��ا  م���ع���رك���ة 
�إذ�  �أم��ا  كذبها.  يثبت  �ل��ذي  هو  �سلوكك 
ك���ان���ت �لإ����س���اع���ة ح����ول غ�����رك، و�ل����ذي 
يتحدث بها �سديق، قل له �نك ل تقبل 
ت�سارك  ل��ن  ب��اأن��ك  �سعوره  فرمبا  بذلك 

فيها �سيجعله يتوقف فور�.

ارف�ض امل�شاركة
�لأ�سدقاء  م���ع  وم��ب��ا���س��ر�  و����س��ح��ا  ك���ن 
�لذين يتد�ولون �لإ�ساعات، وقل لهم �ن 
وجارحا  موؤذيا  �سيئا  يعترب  يفعلونه  ما 
ملن يتحدثون عنه، و�أنك ترف�س �أن تكون 

جزء�ً من هذ� �حلديث غر �لالئق.
حاول  ذل���ك،  تفعل  �أن  ت�ستطع  مل  و�إذ� 
�إذ� كنت مدير� ملوظفني  تغير �حلديث 
ي��ت��ح��دث��ون ب��اإ���س��اع��ة ع��ن زم��ي��ل، �أو كان 
زم��الوؤك يف �لعمل �أو �سديق حميم لك 

هو من يفتح هذ� �حلديث.

كن حذرًا
كنت  ل��و  وتفعله  تقوله  فيما  ح���ذر�  ك��ن 
قريبا من و�حد من مروجي �لإ�ساعات، 
و�ل���ذي ل مي��ل م��ن ن�سر �جل��دي��د منها 
يكون  ل  ق��د  �لفر�سة.  ل��ه  �سنحت  كلما 

نف�سك  على  �لقيود  ت�سع  �أن  لك  ممتعا 
ر�حتك،  ع��ل��ى  وت��ت��ح��دث  ت��ت�����س��رف  و�أل 
ولكن هذ� �سيجنبك �أن تكون مادة خ�سبة 
لإ���س��اع��ة ج���دي���دة. وق���ل ���س��رك �حلميم 
باأنه  ل�سخ�س قريب تثق به فعال، وتثق 
�مل���الأ، ورمب��ا مع  ل��ن ين�سر م��ا قلته على 

بهار�ت خا�سة وم�سوقة للق�سة.

جتاهل �ملو�سوع
�إذ� كنت قد طلبت من مطلق �لإ�ساعة �أن 
يتوقف عن ذلك ومل ين�ست �أو ي�ستجيب 
ت��ق��ل��ق حياله  �مل��و���س��وع ول  ل��ك جت��اه��ل 
�سيمل يف  �لإ���س��اع��ة  ���س��اح��ب  لأن  ك��ث��ر� 
نهاية �لأمر من �حلديث فيها، و�ستكون 
�أنت �أف�سل حال لأنك مل تق�س وقتا يف 

مطاردتها ومعرفة رد �لفعل عليها.

احتفظ بدليل
ل���و ك��ن��ت يف م���ك���ان ف��ي��ه ���س��خ�����س يطلق 
�لإ�ساعات ل تعطه وقود� لها ول ت�ساركه 
يف �أي معلومات عن نف�سك ول عن �أحد. 
ولو كانت هذه �لإ�ساعات يف مكان �لعمل 
�أو  ن�سية  كر�سالة  عليها  بدليل  �حتفظ 
بها  و���س��ارك  مكتوب،  �سيء  �أي  �أو  �إمي��ي��ل 
�سمعتك مهددة  ب��اأن  �سعرت  ل��و  م��دي��رك 

ب�سبب �إ�ساعة معينة.

قّدم مثااًل اإيجابيًا
تتحدث  ل  ح��ت��ى  �أي�����س��ا  لنف�سك  �ن��ت��ب��ه 
ملطلقي  �إيجابيا  مثال  وق���ّد.م  باإ�ساعات 
�لإ�ساعات �ملقربني منك، حتى يعلمو� �أن 
بالإمكان �أن يكون �حلديث �سيقا من دون 
تد�ول ق�س�س �لآخرين وتاأليف ق�س�س 

وهمية من �أجل �لإثارة ولفت �لنتباه.

واجهها وال تخف
لحظ �أن مطلق �لإ�ساعات لي�س �سخ�سا 
م�ستقيما وو��سحا كما قد يبدو للبع�س، 
فال�سخ�س �ل�سوي ل يكون مغرما بن�سر 
�لإ�����س����اع����ات. م��ط��ل��ق��ه��ا غ��ال��ب��ا م���ا يكون 
يريد  �أو  غ��ي��ور�  �أو  �لأم�����ان  �ىل  يفتقد 
قوة  ليعطيك  ذل��ك  تذكر  �لن��ت��ب��اه  لفت 
�أما  �ل��ت��ام.   بالتجاهل  �لإ���س��اع��ة  ملجابهة 
�إذ� كان حتملها بهذ� �ل�سكل �سعبا عليك 
يف  �لدعم  فاطلب  لك فعال،  موؤملة  وه��ي 
م��و�ج��ه��ت��ه��ا �أو �مل�����س��ورة م��ن م��دي��رك يف 
�لعمل �أو مر�سدك �جلامعي �أو �سديقك 
�حلميم، فرمبا يعطيك �أحدهم خيار�ت 
وج��ه��ة نظر  م��ن  و����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة معينة 
�أخرى. ��ساأل �سخ�سا تثق به عن �ملحيط 
ب��ه �لإ���س��اع��ة ومل��ن و�سلت  �ل��ذي �نت�سرت 
فيه،  ت�سك  �ل��ذي  �ل�سخ�س  ��سم  له  وقل 
فرمبا هو يعرف لكنه يخ�سى ردة فعلك 

جتاهه �إذ� تاأكدت من �سخ�سيته.

ابحث عن الدافع
�أن  و�أردت  ب��ك  تتعلق  �إ���س��اع��ة  �سمعت  �إذ� 
�أول عمن  �ب��ح��ث  �خ��ت��ل��ق��ه��ا  م���ن  ت��ع��رف 
ذل���ك. فعندما تعرف  �ىل  �ل��د�ف��ع  ل��دي��ه 
�لتعامل  �أ���س��ه��ل ع��ل��ي��ك  ���س��ي��ك��ون  د�ف��ع��ه��ا 
د�فع  جانب  ف��اإىل  �نت�سارها،  وم��ع  معها 
�أحيانا هو  �حل�سد و�لغرة يكون �لد�فع 
�أن  متنى  �ل��ذي  �ل�سخ�س  �سمعة  تدمر 
يكون مثله ومل ي�ستطع ذلك. لذلك لو 
�لإيجابي  �جلانب  �ىل  تنظر  �أن  حاولت 
ل��ل��ق�����س��ة ����س���رى �أن�����ك ت��ع�����س�����س يف عقل 
�أحدهم وتعي�س حتت جلده وتوؤرق حياته 
ب��اإي��ج��اب��ي��ت��ك. ه���و ي���ح���اول ت��ق��ل��ي��ل �ساأن 
�إ�ساعة حوله قدر  �لذي يطلق  �ل�سخ�س 

�مل�ستطاع.

تعامل مع اإ�شاعات اجلريان
تاأتي �لإ�ساعات �أحيانا من �لباب �ملجاور 
ل��ك �أي م��ن �جل����ر�ن، وه���ذ� �ل��ن��وع من 
�أول م��ا تفعله  �لإ���س��اع��ات م��زع��ج ف��ع��ال، 
ه��و �أن ت�����س��األ ج���ار� ���س��ادق��ا ع��ن �ملوقف 
ومو�سوعها  �لإ�ساعة  فيه  ذك��رت  �ل��ذي 
لأنك  �أم��ام��ه��م،  ذك���رت  وم��ن  بالتحديد 
ذلك  ملو�جهة  �ملعلومات  ه��ذه  �ستحتاج 

�جلار مطلق �لإ�ساعات. 
م�سادة  �إ����س���اع���ات  ت��ط��ل��ق  �أن  جت���رب  ل 
�ن��ت��ق��ام��ي��ة ع��ن ذل���ك �جل����ار �مل��زع��ج لأن 
�لنار،  على  �لبنزين  ب�سب  �أ���س��ب��ه  ذل��ك 
موعد�  ل��ت��اأخ��ذ  ب��ه  تت�سل  �أن  �لأف�����س��ل 
عليه  �لباب  ت��دق  �أن  ب��دل من  للحديث 
فعل.  ما  على  توؤنبه  �أو  لتعاتبه  بغ�سب 
هذ� �جلار �حلاقد ل بد �أن جتل�س معه 
�لإ�ساعات  تلك  �أثر  بهدوء وحتدثه عن 
على �أ�سرتك و�أبنائك، بدل من �حلديث 
ب�سكل �تهامي حتى ل يكون رد فعله هو 

�ملزيد من �لإ�ساعات.

ابتعد عن هواتها
�أه�����م ط��ري��ق��ة ل��ت��ف��ادي �لإ����س���اع���ات هي 
�أن  باإمكانك طبعا  هو�تها.  �لبتعاد عن 
وعن  عنك  �أ�سئلتهم  ك��رة  من  متيزهم 
�ل�سخ�سية.  �لأ�سئلة  وبالذ�ت  �لآخرين 
�لنا�س  م��ن  �ل��ن��وع��ي��ة  ه���ذه  �أن  ولح����ظ 
غ��ال��ب��ا ل ي��ح��ظ��ون ب��ان��ت��ب��اه �لآخ���ري���ن 
بطريقة  وح��ت��ى  �أن��ظ��اره��م  ي��ل��ف��ت��ون  �أو 
�أ�سئلتهم هم غر و��سحني �أو مبا�سرين 
�لأ�سئلة للو�سول  �لعديد من  وي�ساألون 

�إىل معلومة ما. 
لو �سعرت باأنك غر مرتاح من �سخ�س 
�إ�ساعات  مطلق  هو  فغالبا  كثر�،  ي�ساأل 

يجب �أن حتذره.
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كلية بيولوجية ملر�صى الق�صور الُكلوي
لدى  بزرعها  وقامو�  كلية  تكوين  �أع��ادو�  �أنهم  �أمركيون  باحثون  �أعلن 

جرذ�ن، ما ميثل قفزة علمية مهمة يف مكافحة �لق�سور �لكلوي.
ويظهر �لنموذج �لويل �أن هذه �لكلية �لبيولوجية ميكن �أن تعمل ب�سكل 
للكبد  بالن�سبة  بديلة  تركيبات  ت�سميم  �أم��ام  �لطريق  يفتح  ما  طبيعي، 
ن�سرت  �ل��ت��ي  �لتجربة  ه��ذه  وق��ام��ت  �لباحثني.  وف��ق  و�ل��رئ��ت��ني،  و�لقلب 
تفا�سيلها جملة نيت�سر ميدي�سني على ��ستخر�ج �خلاليا �حلية من كلية 
غ��الف من  �إل  �لع�سو  يبقى يف  ب�سكل ل  بو��سطة حملول منظف،  ج��رذ 
باإعادة ملء هذ� �لركيب �خلايل بخاليا  �لباحثون  �لكولجني. ثم قام 
�لكلية وبخاليا كلوية  �لدموية يف  �لأوعية  �أغلفة  ب�سرية تغطي  بطانية 
م�ستخرجة من جرذ�ن حديثي �لولدة. وكمنت �ل�سعوبة يف هذه �لتجربة 
��ستخد�م  �لكلية من خالل  �ل�سحيح من  يف زرع هذه �خلاليا يف �جل��زء 
قناة ع�سلية. و�أخر�ً قام فريق �لباحثني بزرع �لع�سو �لذي �أعيد تكوينه 
لدى جرذ�ن حية مت نزع �لُكلى منها. وبد�أت �لكلية �جلديدة بتنقية �لدم 

ودر �لبول ومل يتم ت�سجيل �أي نزف �أو تخر دموي.
و�سرح �لباحثني �أنه يتعني حالياً �لقيام باأعمال �إ�سافية لتح�سني �ختيار 
كما  �لع�سوية،  �لوظيفة  حت�سني  بهدف  زرعها  يتم  �لتي  �خلاليا  �أن���و�ع 

يتعني جتاوز عو�ئق عدة قبل �لقيام باختبار�ت على �لب�سر .
�ليفة  وخ��ن��ازي��ر  ب�سر  م��ن  �لكلوية  �خل��الي��ا  با�ستخر�ج  �ل��ب��اح��ث��ون  وق���ام 
من  �لأع�ساء  لهذه  بالن�سبة  �ملعتمدة  �لآلية  من  �لأوىل  �ملرحلة  لختبار 
�ملركز  �أوت من  و�أ�سار هارولد  ر�هناً.  �لتجربة  �أكر يف هذه  �لتوغل  دون 
�ل�ست�سفائي �لعام للطب �لتجديدي يف ما�سات�سو�ست�س �ىل �أن �لهدف من 
�لتجربة هو م�ساعدة ماليني �ل�سخا�س �لذين يعانون ق�سور�ً يف وظيفة 

�لُكلى و�لذين ي�سيعون عمرهم بغ�سيل �لكلى.

الع�صيقة والفياغرا يف قف�ص االتهام!
•• الفجر - تون�س:

تتعلق  ق�سية  م��ل��ف  تون�سية  مبحكمة  �لتحقيق  مكتب  ع��ل��ى  �أح��ي��ل��ت 
بجرمية قتل رجل �أعمال �يطايل �جلن�سية و�ملتهمة فيها عاملة مب�سنع 
لتكييف �حللزون ميلكه �لهالك. تقول �أطو�ر �لق�سية �نه مت �إبالغ �أحد 
�لعمر  من  يبلغ  كهل  جثة  على  بالعثور  تون�س  بالعا�سمة  �مل�ست�سفيات 

�ل�سو�حي �لغربية للعا�سمة. �إحدى  يف  كائن  مبنزل  �سنة   55
�أعمال �يطايل �جلن�سية ومتزوج  �أنه رجل  وبانطالق �لتحريات، تبنّي 
وهي  بع�سيقته  �لو�قعة  ي��وم  �لتقى  و�أن��ه  بتون�س،  ومقيم  تون�سية  من 
�لعاملة  غ��ادرت  ثم  معا  �لرذيلة  ومار�سا  ميلكه،  �ل��ذي  بامل�سنع  عاملة 
�لبحث،  مو�سوع  �ملتوفى  �ت�سل  �ملنزل  مغادرتها  وبعد  �لهالك.  منزل 
ه��ات��ف��ي��ا ب��زوج��ت��ه �ل��ت��ي ح��ّل��ت ب��امل��ك��ان ح��ي��ث وج��دت��ه م��ره��ق��ا ويتنّف�س 
�لتنف�س �ل�سطناعي، ثم  باإجر�ء  ب�سعوبة.  حاولت زوجته م�ساعدته 
بالعا�سمة  �مل�ست�سفيات  �أح��د  �إىل  نقله  ومت  �لإ���س��ع��اف  مبركز  �ت�سلت 
�لتون�سية حيث لفظ �أنفا�سه �لأخرة. وقد �عرفت �لعاملة بعالقتها 
مبوؤجرها وقالت �أنها كانت معه قبل وفاته ثم غادرت منزله، م�سيفة 
�أنه كان يتناول من�سطات مثل �لفياغر� ورجحت �أن تكون وفاته نتيجة 

�إفر�طه يف تناولها ونفت �أن تكون قتلته.

تقنية لتحويل االأفكار اإىل كلمات املرور 
طور فريق من �لباحثني يف جامعة كاليفورنيا بركلي �لأمركية نظاما 
�ملخ  ع��ن  �ل���و�ردة  �لأف��ك��ار  فيه  ُت�ستخدم  �مل���رور،  كلمات  لإن�ساء  ج��دي��د� 
و�أو�سح �لربوفي�سور جون  �لكلمات و�حلروف و�لرموز.  �لب�سري بدل 
�سماعة  على  تعتمد  �لتقنية  �أن  �لبحثي  �لفريق  على  �مل�سرف  �سو�نغ 
�مل�ستخدم  فيه  يفكر  ما  ق��ر�ءة  وتتوىل  �لر�أ�س  على  تو�سع  متخ�س�سة 
وت�سجيله على �أنه كلمة �ملرور. و��ستخدم �لفريق جهاز� متوفر� حاليا 
�لدماغية  �ملوجات  ق��ر�ءة  �أجل  �سكاي من  �سركة نرو  �لأ�سو�ق من  يف 
ومن ثم �إر�سالها �إىل نظام مطور من قبلهم لتحويل تلك �ملوجات �إىل 
كلمة مرور. ويتو�فر �جلهاز �لذي ��ستخدم يف قر�ءة �ملوجات �لدماغية 
�مل�ستخدم يف ترجمة  �لنظام  �أن  �أمركي، غر  مقابل نحو مائة دولر 
�لفريق  قبل  م��ن  �لتطوير  حت��ت  ي���ز�ل  ل  م���رور  كلمات  �إىل  �مل��وج��ات 
�لبحثي باجلامعة �لأمركية. وياأمل �لباحثون �أن ي�ساعد ذلك �لنظام 
�ملرور،  �لتقليدية لكتابة وت�سجيل كلمات  �آمن للطرق  يف توفر بديل 
وب�سكل ي�سعِّب على �لقر��سنة �خر�ق ح�سابات �مل�ستخدمني. ول تعد 
تلك �ملحاولة �لأوىل من قبل �لفرق �لبحثية و�ملطورين لإيجاد بد�ئل 
لطرق �ختيار وكتابة كلمات �ملرور جلعل حماولة �خر�قها �أمر� �سعبا، 
حيث �أ�سارت تقارير �إخبارية �سابقة �إىل نية �سركة غوغل �لأمركية يف 

تطوير بديل فيزيائي لكلمات �ل�سر.

عـ�صري الطماطم يفيد الع�صالت 
فو�ئده  يف  يتفوق  �لطماطم  ع�سر  �أن  حديثة  طبية  در����س��ة  �أظ��ه��رت 
على م�سروبات �لطاقة يف م�ساعدة �جل�سم على �لنتعا�س بعد ممار�سة 
�لتمارين �لريا�سية. وعمل فريق طبي من خمترب �لكيمياء �لعامة يف 
�ليونان على فح�س تاأثر ع�سر �لطماطم على �لريا�سيني، ثم قارنو� 

�لنتائج �لتي تو�سلو� �ليها بتاأثر�ت م�سروبات �لطاقة �لتقليدية.
خ�����س��ع��و� لخ��ت��ب��ار�ت مكثفة طو�ل  ري��ا���س��ي��اً   15 �ل��در����س��ة  و���س��م��ل��ت 
�سهرين، عمل فيها �لعلماء على ت�سجيل موؤ�سر�ت �أج�سامهم �حليوية 
�سرب  ريا�سيني  ت�سعة  �لبحث من  �لتمارين.  وطلب فريق  وبعد  قبل 
ع�سر �لطم��اطم، يف حني ��ستهلك �ستة منهم م�سروب �لطاقة �لذي 
�عتادو� عليه. وبعد مقارنة �لنتائ�ج بني �ملجموعتني، تبني للعلماء �أن 
ن�ساط  م��ع��دلت  �سجلو�  �لطماطم  ع�سر  تناولو�  �ل��ذي  �لريا�سيني 
وتعاف �أ�سرع يف ع�سالتهم، يف حني عادت مع��دلت �لغلوكوز يف دمائهم 

�إىل م�ستوياتها �لطبيعية ب�سكل �أ�سرع بعد �لتمارين �لريا�سية.

ف������ح�������������ض ع������ّي������ن������ات 
ح�����ّي�����ة حت������ت امل���ج���ه���ر 
قال فريق من �لباحثني �ليابانيني، 
�إنهم ط��ّورو� طريقة لفح�س عّينات 
حّية عرب ��ستخد�م جمهر �إلكروين، 
ما ي�سمح مب�ساهدة ح�سر�ت �سغرة 
وح������ّي������ة. ون���ق���ل���ت ه���ي���ئ���ة �لإذ�ع���������ة 
 )NHK( ل��ي��اب��ان��ي��ة� و�ل��ت��ل��ف��زي��ون 
همامات�سو  جامعة  يف  �لباحثني  عن 
�لإلكروين يتمّيز بقدرة  �ملجهر  �أن 
يجعل  و�ل��دّق��ة  �لتكبر  على  عالية 
�لنظر يف  على  قادرين  �مل�ستخدمني 
�ل�سعاعات  ����س��ت��خ��د�م  ع��رب  �ل��ع��ّي��ن��ات 
لكنه  �ل�سوء،  من  بدًل  �لإلكرونية 
ي��ك��ون ق���ادر�ً على مالحظة  ع���ادة ل 
تنكم�س  �أن��ه��ا  �إذ  �حل��ّي��ة  �مل��خ��ل��وق��ات 
�لذي  �ل��ف��ر�غ  بفعل  �سكلها  وي��ت��غ��ّر 
و�كت�سف  �مل�ستخدم.  �جلهاز  يخلقه 
�ل��ب��اح��ث��ون �أن����ه ع��ن��د ت��ع��ّر���س ذبابة 
�لفاكهة �إىل �ل�سعاعات �لإلكرونية، 
ف����اإن �أج�����س��ام��ه��ا ت��ف��رز غ��الف��اً مينع 
يف  حتى  �لتبّخر  من  �جل�سم  �سو�ئل 
�أن �حل�سر�ت  �أي�ساً  �لفر�غ. ووج��دو� 
�أن  �لتي تفتقد لهذه �لقدرة ميكنها 
تفرز �أي�ساً غالفاً بعد تعر�سها ملادة 
م�ساهدة  �أن  ه��ذ�،  ويعني  كيميائية، 
�حل�سر�ت  م��ث��ل  �حل���ّي���ة  �مل��خ��ل��وق��ات 
عرب  ممكناً  حالياً  �أ�سبح  �ل�سغرة 

��ستخد�م �ملجهر �لإلكروين.

ج�������زي�������رة وول�����وب�����������ض 
للأ�شواء  ت�شتعد  ال�شغرية 
ت�ستعد جزيرة وولوب�س �لأمركية 
�ل�سغرة -�لتي ل تتعدى م�ساحتها 
لت�سبح  م��رب��ع��ا-  ك��ي��ل��وم��ر�   16
حتت �أ�سو�ء �ل�سهرة، بعدما قررت 
�سركة �أوربيتال �ساين�سيز �ختيارها 
لإط������الق  �خ���ت���ب���ار  �أول  لإج���������ر�ء 
برنامج  �سمن  �أن��ت��اري�����س  ����س���اروخ 
)نا�سا(،  �لأمركية  �لف�ساء  وكالة 
�إر�سال  حيث تتوىل �سركات خا�سة 
�لف�ساء  حم���ط���ة  �إىل  �إم����������د�د�ت 
�ل��دول��ي��ة. و�إذ� ���س��ار ك��ل ���س��يء يوم 
�لأربعاء ح�سب �ملخطط فاإن حمولة 
�إىل  �ست�سل  �ملاأهول  غر  �ل�ساروخ 
م��ن ج��زي��رة وولوب�س -�لتي  �مل���د�ر 
تقع قبالة �ل�ساحل �ل�سرقي لولية 
ي���ح���رق يف  �أن  ق��ب��ل  ف��رج��ي��ن��ي��ا- 
ط��ري��ق ع��ودت��ه ب��ع��د ع���دة �أ���س��ه��ر يف 
�ملجال �جلوي لالأر�س. ول يهدف 
�إطالق هذ� �ل�ساروخ �إىل �لتو��سل 
مع حمطة �لف�ساء �لدولية، بقدر 
ما يهدف �إىل �لتاأكد من �أنه يعمل 
م�سابهة  ن�سخة  و�أن  ج��ي��د،  ب�سكل 
�ستلتحم  �لتي  �ل�سحن  �سفينة  من 
مب���ح���ط���ة �ل���ف�������س���اء �ل����دول����ي����ة يف 
يف  �ستنف�سل  م�ستقبلية  �إط��الق��ات 
�مل��د�ر، وذل��ك بعد ع�سر دقائق من 
�لإق��الع، وفقا ملا يقوله م�سوؤولون 

يف �سركة �أوربيتال.

دي  يف  دي  اأق��������را���������ض 
الإج����������راء حت���ال���ي���ل ال����دم 
ك�سف فريق من �لباحثني �ل�سويديني 
��ستخد�م  ت��ت��ي��ح  ج���دي���دة  ت��ق��ن��ي��ة  ع���ن 
�أقر��س �لفيديو �لرقمية �أو �لأقر��س 
�لليزرية )دي يف دي( يف �إجر�ء حتاليل 

�لدم بدقة عالية وبتكلفة منخف�سة.
و�أطلق �لباحثون وهم من معهد كي تي 
�إت�س �مللكي للتقنية يف �ل�سويد ��سم لب 
�لتقنية �جلديدة  على  دي  دي يف  �أون 
�لتي حتول �أقر��س دي يف دي �لعادية 
�إىل وحد�ت م�سح ميكرو�سكوبية دقيقة 
�لليزر جتري حتاليل �لدم  با�ستخد�م 
و�أو�سح  م��ي��ك��روم��ي��ر.  و�ح�����د  ب���دق���ة 
�ملعهد  �لتكنولوجيا �حليوية يف  �أ�ستاذ 
على  �مل�سرف  رو�سوم،  �أمان  �ل�سويدي، 
�لتقنية �جلديدة  �أن  �لبحثي،  �لفريق 
ب��وح��د�ت حتليل  م��ق��ارن��ة  غ��ر مكلفة 
�لدم �ملتو�فرة حاليا، حيث ميكن طرح 
مقابل  دي  يف  دي  �أون  لب  وح�����د�ت 
تكلفة ل تتجاوز مائتي دولر، يف حني 
لتحليل  �ل�سبيهة  �ل���وح���د�ت  ت��ت��و�ف��ر 
�ألف  ث��الث��ني  �إىل  ت�سل  مببالغ  �ل���دم 

دولر �أمركي.

الب�صل يقيك من اجللطة القلبية والدماغية والقرحة و�صرطان املعدة
يف  �ل�سادرة  �ل�سحية(  )�لأفكار  ن�سرتها جملة  باحثون هولنديون،  بها  قام  در��سة  يف 
�لإ�سابة  خطر  من  يقلل  يومياً  متو�سطة  ب�سلة  ن�سف  تناول  �أن  علمياً  ثبت  �أمريكا، 
�ملر�س  بهذ�  �لإ���س��اب��ة  �ح��ت��م��الت  يف  �نخفا�ساً  لوحظ  فقد  �مل��ع��دة.  �سرطان  مبر�س 

�خلطر لدى �آكلي �لب�سل مقارنة باأولئك �لذين ل ياأكلونه مطلقاً.
لهذه  ف��اإن  �لب�سل،  يف  �ملتوفرة  �ل��الذع��ة  �لكربيتية  �ملركبات  �إىل  ذل��ك  �لباحثون  ع��ز� 
�ملركبات قدرة على مهاجمة بكريا )هيليكو باكر بايلوري( �مل�سببة للقرحة وبالتايل 
قد ت�ساعد يف منع تطور �لإ�سابة يف �سرطان �ملعدة �لذي ي�سيب �أكر �لن�ساء مبقد�ر 
�ل�سعف. ومل يفت فريق �لبحث �لإ�سارة �إىل �أن �لب�سلة �ملتو�سطة يف هولند� هي بحجم 

كرة �لغولف تقريباً لذ� فاإن ن�سفها لي�س بالكمية �لكبرة.
�لآثار  و�إيطاليا  وبولند�  و�ل�سني  ه��او�ي  يف  �سابقاً  �أج��ري��ت  �لتي  �ل��در����س��ات  و�أثبتت 
و�أعلن طبيب هندي يدعى )منون( بعد حتقيقات  �لب�سل.  بها  �لتي يتمتع  �لوقائية 
�أو  �خل��ام  �لب�سل  �أن  �لربيطانية  نيوكا�سل  بجامعة  �لطب  كلية  يف  عامني  ��ستمرت 
�ملطبوخ �أو �ملقلي يحول دون ح�سول �جللطة �لقلبية و�لدماغية، كما �أكدت �لأبحاث 

�لقلب  �أم��ر����س  م��ن  �لوقاية  على  ي�ساعد  يومياً  نيئة  ب�سلة  ن�سف  �أك��ل  �أن  م��وؤخ��ر�ً، 
ويعزز  مقّو  �لب�سل  فاإن   C.B.A فيتامينات  على  �حتو�ئه  وب�سبب  �أي�ساً.  وعالجها 
�ملنوية،  �لناجم عن نق�س عدد �حليو�نات  �لعقم  �لقوة يف �جل�سم ومفيد يف معاجلة 
كما  �لبولية  للرو��سب  ومذيب  للبول  وم��در  و�لكلى  و�لكبد  �لع�سبي  للجهاز  ومقو 

م�ساد  مطهر،  للروماتيزم،  م�ساد  )�لب�سل(  �أن��ه 
للجر�ثيم وللت�سلب �ل�سرياين و�لتجلط، منظم 

للديد�ن، منوم  لل�سكري طارد  للغدد، خاف�س 
�لركيز،  على  ي�ساعد  للجلد،  مفيد  خفيف، 

ويبعد �لأرق �لذهني و�لتعب، وي�ساعد على 
تقوية ومنو �ل�سعر.

ال جتعلوا االإ�صاعات
تف�صد حياتكم

الإ�شاعة  مو�شوعا  كانوا  الكثريون 
و�شعروا  حياتهم  يف  اأكرث  اأو  مرة 
عنهم  احل��دي��ث  يتم  اأن  مب���رارة 
ب�شكل خمتلق وغري حقيقي، ورمبا 
اأحيانا  االإ�شاعات  اأطلقوا  هم 

وكانوا �شببا الأمل غريهم.



•• العني- الفجر:

�سارك جمموعة من طلبة جامعة �لإمار�ت 
يف فعاليات �لندوة �لأوىل من مبادرة �لريادة 
�لتي عقدتها �سركة توتال للطاقة، و�سارك 
جامعات  من  وطالبة  طالباً   50 �لندوة  يف 
 ، ع���رب���ي���ة  دول   10 ن���ح���و  خم��ت��ل��ف��ة مت���ث���ل 
وهدفت �لندوة و�لتي حملت عنو�ن تو��سل 
�إىل تعريف �لطلبة   2013 �لقادة �ل�سباب 
�مل�����س��ارك��ني ب��اأه��م �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه 
�سناعة �لطاقة يف �ملنطقة، و�لتحديات �لتي 
تو�جهها هذه �ل�سناعة و�لتي متثل ع�سب 
�حلياة يف منطقتنا وما هي �حللول �لبديلة 

ل�سناعة �لطاقة وخا�سة �لطاقة �لنظيفة.
وثمن �لدكتور ريا�س عبد �للطيف �ملهيدب 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �ل��ه��ن��د���س��ة ب��ج��ام��ع��ة �لم����ار�ت 
�لدور �لذي ي�سطلع به معايل �ل�سيخ نهيان 
بن مبارك �آل نهيان، وزير �لثقافة و�ل�سباب 
وتنمية �ملجتمع و�ل��ذي له �لث��ر �لكبر يف 
حث �ل�سباب �لمار�تي ودفعهم لتقدمي كل 
�خت�سا�سه  كل ٌح�سب  ما هو جديد ومميز 
�تقدم  �ن  يفوتني  ل  وك��ذل��ك   ، ووظ��ي��ف��ت��ه 
للطاقة  توتال  �سركة  �ىل  �جلزيل  بال�سكر 
لدورها �ملتميز و�لهام يف دعم �فكار و�ن�سطة 

�لطلبة يف جمال �لطاقة وحتدياتها.
��سادة  �ىل  �ل�سياق  ذ�ت  يف  �مل��ه��ي��دب  و����س��ار 
نهيان  �ل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ  معايل 
�لندوة،  يف  �مل�ساركني  �ل�سباب  �ل��ق��ادة  ب��دور 
و�لتي �كد فيها معاليه �ىل �ن دولة �لإمار�ت 
�لريادة،  �أه��م��ي��ة  ت����درك  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أن  للدولة  �لر�سيدة  �لقيادة  �أك��دت  ولطاملا 
ما  و�ل���ق���در�ت  �مل��و�ه��ب  م��ن  ميتلك  �سعبها 
بني  وثيق  �رتباط  وهنالك  بثمن،  يقدر  ل 
�أولوياتنا  وب��ني  ل��ل��ن��دوة  �لرئي�س  �مل��و���س��وع 

�لوطنية يف �ملنطقة.
رك���زت على مو�سوعات  ق��د  �ل��ن��دوة  وك��ان��ت 
وحتديات  لل�سركة،  �لجتماعية  �مل�سوؤولية 
�ل��ق��ي��ادة، و�لب��ت��ك��ار يف ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة ويف 
�لعديد من ق�سايا �لطاقة �لرئي�سية، وذلك 
ومن  ون��ق��ا���س��ات،  تو�سيحية  ع��رو���س  ع��رب 
�أتاحت للطالب  خالل ور�س عمل �سغرة، 
�أفكارهم،  طرح  فر�سة  �مل�ساركني  و�ل�سباب 
و�ل��ت��ع��ب��ر ع���ن وج���ه���ات ن���ظ���ره���م، وط���رح 
�ملو��سيع  ح���ول  و�ل���س��ت��ف�����س��ار�ت  �لأ���س��ئ��ل��ة 
كان  وق���د  �ل���ن���دوة.  تبحثها  �ل��ت��ي  �لرئي�سة 
للطالب �لذين مثلو� جامعة �لإم��ار�ت هم 
�إب��ر�ه��ي��م �أب��ودق��ة و�أح��م��د �ل��رو�ح��ي وخالد 
و�لذين  �أب���اه���ن���دي،  وع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ا���س��ه��ل 
فعاليات  خ��الل  وب���ارز  مميز  دور  لهم  ك��ان 
�لندوة حيث مت توزيع �مل�ساركني �إىل 6 فرق 
كان  حيث  �مل�سابقة  ج��و�ئ��ز  على  للمناف�سة 
�إجابة  �لبحث ع��ن  �ل��ف��رق  ل��ز�م��ا على ه��ذه 
وطويلة  د�ئمة  �سر�كات  نعزز  كيف  ل�سوؤ�ل 

�لأجل؟ وكان على �لقادة �ل�سباب �أن يقدمو� 
من  �مل��ك��ون��ة  �لتحكيم  جلنة  �إىل  �إج��اب��ات��ه��م 
و�ملدير  �لتنفيذيني  ت��وت��ال  �سركة  م��دي��ري 

�لتنفيذي ل�سركة �أدماك. 
�لإم�����ار�ت دور�ً  ل��ط��الب جامعة  ك��ان  ول��ق��د 
�إح���ر�ز فرقهم م��ر�ك��ز متقدمة يف  ب���ارز� يف 

با�سهل  �ملناف�سات، حيث كان للطالب خالد 
�لفكرة  بجائزة  فريقه  ب��ف��وز  رئي�سيا  دور� 
عبد�لعزيز  �ل���ط���ال���ب  وك���ذل���ك  �مل���ت���م���ي���زة، 
باملركز  فريقه  بفوز  �ساهم  �ل��ذي  �أباهندي 

يف  �ساركت  �لتي  فرق  �ل�ستة  بني  �لأول من 
�ملناف�سة.

�لعزيز  ع��ب��د  �خ��ت��ي��ار  �ل���ن���دوة مت  ويف خ��ت��ام 
�أباهندي ك�سفر �لريادة لعام 2013. 

نداء عاجل للعامل للت�صدي
 ملر�ص ال�صل املقاوم لالأدوية 

برعاية معايل �ل�سيخ نهيان مبارك �آل نهيان، وزير �لثقافة و�ل�سباب وتنمية 
�ملجتمع، �لرئي�س �لفخري ملنظمة �أطباء بال حدود، �لرئي�س �لأعلى جلامعة 
بجامعة  �ل�سحية  و�ل��ع��ل��وم  �ل��ط��ب  كلية  نظمت  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ليوم وبالتعاون مع منظمة �أطباء بال حدود موؤمتر�ً 
من  ع��دد  �مل��وؤمت��ر  ح�سر   ، �لتحديات  مو�جهة  �ل�سل:  م��ر���س  ب��ع��ن��و�ن   طبياً 
�لأطباء و�ملمر�سات وغرهم من �لعاملني يف �ملجال �لطبي من م�ست�سفيات 
من  �مل�ساركون  ووج��ه��ه  و�لطلبة.  و�لباحثني  �لأك��ادمي��ني  �إىل  �إ�سافة  �لعني 
منظمة �أطباء بال حدود وكلية �لطب و�لعلوم �ل�سحية باجلامعة دعوة لتخاذ 
�إجر�ء�ت عاجلة و�سارمة ب�ساأن �جر�ء �ملزيد من فحو�سات �ل�سل عاملياً، �إذ يعاين 
�ملاليني من �لب�سر من هذ� �ملر�س �ملعدي �لذي ينتج عنه �ملئات من �لوفيات 
على  �مل�سرك  �لطبي  �ملوؤمتر  خ��الل  �لطبيتني  �ملوؤ�س�سات  كال  رك��زت  �سنوياً، 
�ملقاوم لالأدوية  �ل�سل  �أكرب للح�سول على عالج ملر�س  �سرورة توفر فر�س 
تو�جهها  �لتي  �ل�سعوبات  وحل  �جلديدة  �لعالجات  �كت�ساف  دعم  خالل  من 
�أو،  تار-ت�سنج  �لدكتور-  �لأ�ستاذ  و�سرح  �حلالية.   �لعالجات  توفر  عملية 
�لقائم باأعمال عميد كلية �لطب و�لعلوم �ل�سحية يف جامعة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة حول هذ� �ملو�سوع قائاًل على �لرغم من ظهور مر�س �ل�سل يف �لدول 
�لنامية �إل �أنه �نتقل �إىل �أجز�ء خمتلفة من �لدول �ملتقدمة، حيث جتاوز هذ� 
�ملر�س �ملعدي �حلدود �جلغر�فية نظر�ً ل�سهولة �نتقال �لب�سر وتطور �ملقاومة 
�لدو�ئية، لذلك يتوجب �أخذ هذه �لعو�مل يف �حل�سبان عند مناق�سة �ملقايي�س 

�لوقائية لل�سحة �لعامة �ملطبقة حالياً يف �لدولة و�لعامل �أجمع . 
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دول نظمتها �شركة توتال مب�شاركة 50 طالبًا من 10 

طلبة جامعة االإمارات يح�صلون على املراكز االأوىل
 يف ندوة الريادة لتحديات الطاقة بالعا�صمة اأبوظبي

•• العني - الفجر:

معايل  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لم����ار�ت  بجامعة  �ل��ق��ان��ون  كلية  �أ���س��رة  ه��ن��اأت 
�ل�سيخ حمد�ن بن مبارك �ل نهيان وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 
رئي�سا  �سموه  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  باختيار  �ل�سامية  �لثقة  على 
ملعايل  �ل��الحم��دود  و�لك��ادمي��ي  �حل�ساري  بالعطاء  وم�سيد�  للجامعة 
�ل�سيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان وزير �لثقافة �ل�سباب وتنمية �ملجتمع يف 

رئا�سة �ملجل�س �لعلى للجامعة ومنجز�ته �لدولية �لكبرة.
جاء ذلك خالل �للقاء �ملفتوح ل�سعادة �لأ�ستاذ �لدكتور جا�سم علي �سامل 
�لدولية  �لر�بطة  �د�رة  جمل�س  وع�سو  �لقانون  كلية  عميد  �ل�سام�سي، 
�لدكتور  بح�سور  �لكلية  �م�س مع طالب  م�ساء  �لقانون  وكليات  ملد�ر�س 
ح�سن حممد �ملرزوقي م�ساعد �لعميد ل�سوؤون �لطالب يف مقر �جلامعة 

يف �ملبنى �لهاليل باملقام ونظمته جمعية طالب �لقانون بالكلية.
بها  مرحباً  �لطالب  ل�سوؤون  �لعميد  م�ساعد  من  بكلمة  �للقاء  و��ستهل 
بعميد �لكلية ومعرب�ً عن �سعادة �لطلبة بهذ� �للقاء ثم �ألقى �سعادة عميد 
�لكلية كلمة ترحيبية بطلبة �لكلية و�سكرهم على تلبية �لدعوة وحر�سهم 

و�هتمامهم للح�سور ولال�ستفادة.
وت�سمن �للقاء فيما بعد بحو�ر مفتوح بني عميد �لكلية و�لطلبة وذلك 
�لتعليمية  مب�سرتهم  �ملتعلقة  و�لأم�����ور  �ل��ق�����س��اي��ا  خمتلف  مبناق�سة 
و�لدر��سية يف �لكلية و�مل�ساكل و�ل�ستف�سار�ت �لتي يودون �لإجابة عليها 
ومن �أهم �لنقاط و�ل�ستف�سار�ت �لتي طرحها �لطلبة على �سعادة عميد 
تطرح  ومل��اذ� ل   ، بالكلية  �سيفية  م�ساقات  �إمكانية طرح   : ومنها  �لكلية 
و�متحانات  �لأخ����رى  �جل��ام��ع��ات  ي��ح��دث يف  ك��م��ا  �مل�����س��اق��ات  ت��ل��ك  �لكلية 

�ملنت�سف وعدم رغبة �لطالب يف �أد�ء �متحان �ملنت�سف بعد عطلة �لربيع 
مبا�سرة ، و�إمكانية تعديل ذلك. كما ناق�س �لطلبة مو�سوع مر�جعة ورقة 
طرح  يف  �لنظر  و�إع��ادة  للطالب  �لكلية  �لدرجة  ور�سد  �لطالب  �متحان 
�مل�ساقات باخلطة �لدر��سية للكلية وتقليل عدد �ملو�د �لدر��سية �مل�ساقات 
ومو�سوع برنامج �لتدريب �لعملي �خلارجي. وبحث �لطلبة مع �لعميد 
مو�سوع �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملتخذة �سد �لطالب �لذي �سبط يف حالة 
غ�س يف �لمتحان. ودعا �لطلبة �ىل �ملو�فقة على �إعادتهم در��سة م�ساقات 

�لتي يح�سل فيها  �مل�ساقات  �ملعدل �لر�كمي وخا�سة  معينة بهدف رفع 
�لطالب على تقدير  دي  وتخف�س من معدله �لر�كمي �جلامعي.

وقام �سعادة �لعميد بالإجابة على �ل�ستف�سار�ت �ملذكورة �آنفاً ويف �خلتام 
للح�سور  �ل��دع��وة  تلبية  على  �أخ���رى  م��رة  للطلبة  �ل�سكر  �سعادته  وج��ه 
كل  للطلبة  ومتنى  قرب  عن  �لكلية  عمادة  مع  �لتو��سل  على  و�حلر�س 
لأعلى  �لعلمي  وحت�سيلهم  �لقانونية  در����س��ت��ه��م  يف  و�ل��ن��ج��اح  �لتوفيق 

�مل�ستويات.

اأ�شرة القانون بجامعة االإمارات هناأت حمدان بن مبارك و�شكرت نهيان

طلبة الكلية يطالبون باإعادة درا�صة امل�صاقات لتح�صني معدالتهم وبف�صل �صيفي للتخرج
ملتقى جناحي ملناق�صة التحديات التي يواجهها الطلبة 

•• العني - الفجر:

�جلديد  �جلامعي  باحلرم  �لم���ار�ت  بجامعة  �لطلبة  ���س��وؤون  عمادة  نظمت 
مبدينة �لعني ملتقى جناحي  �لول وذلك ملناق�سة �هم �ل�سعوبات و�مل�ساكل 
رحلته  ب��د�ي��ة  يف  وه��و  �جل��دي��د  �جلامعي  �لطالب  ت��و�ج��ه  �لتي  و�لتحديات 
و�لتحديات  �ل�سعوبات  ه��ذه  �لطلبة  يتخطى  �ن  ميكن  وك��ي��ف  �جلامعية 
ويتغلبون عليها وذلك لأن �ل�سنة �لدر��سية �لوىل يف �جلامعة هي عبارة عن 
�نتقال وحتول كلي يف حياة �لطالب من مرحلة �لثانوية �ىل مرحلة �خرى 
خمتلفة لبد �ن يكون �لطالب وهيئات �لتعليم �لعايل مهياأة ملو�جهة حتديات 
�لدكتور حممد يو�سف بني  �لأ�ستاذ  �مللتقى �سعادة  �فتتح  �لنجاح فيها. وقد 
�ل�سوؤون �لكادميية بح�سور �لدكتور عبد  يا�س نائب مدير �جلامعة مدير 
�لرحمن �ل�سايب �لنقبي عميد �سوؤون �لطلبة و�ل�ستاذ �لدكتور روبرت ويلن 
وكيل نائب مدير �جلامعة ل�سوؤون �لتعليم و�لذي �كد يف كلمته �لفتتاحية  
باأن هذ� �مللتقى يهدف �ىل م�ساعدة �ملعلمني و�لد�ريني يف موؤ�س�سات �لتعليم 
�لعايل وتنفيذ �لرب�مج �مل�سممة لتعزيز جتربة �ل�سنة �لوىل للطلبة وكذلك 
يهدف �مللتقى �ىل تطوير جمتمع �سامل وفتح �ملجال للم�ساركة �ملتنوعة و�لتي 
من �ساأنها منح �حلا�سرين فر�سة �لرتقاء مبهار�تهم �ل�سخ�سية و�لعملية. 
من جانبه قال �لدكتور عبد �لرحمن �ل�سايب �لنقبي  �ن هذ� �مللتقى يعترب 
�مللتقى هم  �مل�ستهدفة يف  فالفئة  �لتعليم  للعاملني يف جمال  �سرورة ملحة 
مرحلة  م��ن  �لن��ت��ق��ال  لأن  و�ملخت�سني  و�لد�ري����ني  �لتدري�س  هيئة  �ع�ساء 
�لطالب بعدة م�ستويات  بها  �لثانوي �ىل �جلامعة هي مرحلة مير  �لتعليم 
تتخللها قر�ر�ت مهمة يف جمال �ل�ستمر�ر وكذلك �ختيار �لتخ�س�س وقر�ر 
مت�ساعدة  م��ر�ح��ل  ه��ي  �ذن  �لتخرج  مرحلة  و�ىل  متميز�  طالبا  �ك���ون  �ن 
�لتحديات  كثر� من  �لطالب خاللها  يو�جه  للطلبة  �لتعليمي  �ل�سلم  على 
و�ل�سعوبات يف �سبيل حتقيق �لتطور �لتعليمي و�حل�سول على فر�س متميزة 
ونحن دورنا هنا ياأتي كحا�سن وموجه ود�عم ومر�سد للطالب حتى يتمكن 

يف تخطي كل ما تقدم وي�سل �ىل �لهدف �ملن�سود وهو �لنجاح و�لتفوق. 



�إىل  �ل�ساعة �جلزيئية  �إرج��اع  �أخ��رة من  �لباحثون خالل در��سة  متكن 
تطيل  بجينة  م�سنة  فئر�ن  ل��دى  �جلذعية  �ل��دم  خاليا  بتزويد  �ل��ور�ء 
�لعمر وبتعزيز �حتمال جتدد هذه �خلاليا �جلذعية �مل�سنة، فاكت�سفو� 
�أن SIRT3، �أحد �أنو�ع �لربوتينات �لتي ُتعرف بال�سرتوين، يوؤدي دور�ً 
مهماً يف م�ساعدة خاليا �لدم �جلذعية �مل�سنة على �لتكّيف مع �لإجهاد. 
فعندما زّودو� خاليا �لدم �جلذعية لدى فئر�ن م�سنة ب�SIRT3، عزز 
هذ� �لعالج ت�سّكل خاليا دم جديدة، ما ُيعترب دليال على عك�س �لر�جع 

�ملرتبط بال�سن يف وظائف �خلاليا �جلذعية �مل�سنة.
حققت يف �لدر��سة د�نيكا ت�سن، وهي بروف�سورة م�ساعدة يف ق�سم �لعلوم 
�لغذ�ئية و�ل�سموم يف جامعة كاليفورنيا يف بركلي، تقول يف هذ� �ملجال: 
)�أدركنا �سابقاً �أن �ل�سرتوين ي�سبط عملية �لتقدم يف �ل�سن. لكن در��ستنا 
هي �لأوىل �لتي تربهن �أنه ي�ستطيع عك�س �لتنّك�س �ملرتبط بالتقدم يف 
�ل�سن. و�أعتقد �أن هذ� �لأمر مثر لالهتمام حّقاً. يفتح �لكت�ساف �لباب 
بها  ُي�ساب  �لتي  �لتنّك�سية  �لأمر��س  �أمام عالجات حمتملة لكثر من 

�لإن�سان ب�سبب �لتقدم يف �ل�سن(.
�سهدت  �مل��ا���س��ي��ة  �لع�سرين  �إىل  �لع�سر  �ل�����س��ن��و�ت  �أن  �إىل  ت�سن  ت�سر 
ُيعترب عملية  �ل�سن، فما عاد  للتقدم يف  �كت�سافات كثرة عّمقت فهمنا 
ع�سو�ئية ل ميكن �سبطها بل هو تطور م�سبوط جد�ً، ما يتيح للعلماء 

فر�سة �لتحكم فيه.

طفرة جينية
�إىل  ت��وؤدي  �أن طفرة جينية و�ح��دة قد  تذكر ت�سن: )�أظهرت �لدر��سات 
�لعملية مب��ا فيه  ه��ذه  ه��ل نفهم  �ل�����س��وؤ�ل:  ُي��ط��رح  �لعمر. وهنا  �إط��ال��ة 
�لكفاية كي نطّور ينبوع �سباب جزيئي؟ هل ن�ستطيع حّقاً عك�س �لتقدم 

يف �ل�سن؟ هذ� ما ناأمل فهمه وحتقيقه(.
عملت ت�سن مع ديفيد �سكادن، مدير مركز �لطب �لتجديدي يف جامعة 
ما�سات�سو�ست�س �لعام و�أحد مديري معهد �خلاليا �جلذعية يف هارفارد.

�أهمية هذ�  تز�يد  �مل�سعى مع  �ل�سرتوين على �لهتمام يف هذ�  ��ستحوذ 
SIRT3 يف  �لنوع من �لربوتينات يف عملية �لتقدم يف �ل�سن. يتو�فر 
متقدر�ت )�مليتوكندريات( �خلاليا، ذلك �جلزء من �خللية �لذي ي�ساهم 
جني  �أن  �سابقة  در����س��ة  �أظ��ه��رت  كذلك  و�مل���وت.  �لنمو  عملية  �سبط  يف 
SIRT3 ين�سط عند �حلد من تناول �ل�سعر�ت �حلر�رية، ما تبنّي �أنه 

يطيل حياة عدد من �لأجنا�س.
در�س �لباحثون وظائف �خلاليا �جلذعية �لبالغة بهدف قيا�س تاأثر�ت 
�لتقدم يف �ل�سن. ُتعترب هذه �خلاليا �لبالغة م�سوؤولة عن �حلفاظ على 
�لأن�سجة و�إ�سالحها، وظيفة ُتفَقد مع �لتقدم يف �ل�سن. و�سّب �لباحثون 
�هتمامهم كله على خاليا �لدم �جلذعية ب�سبب قدرتها على �إعادة بناء 
نقي  زرع  عمليات  تعتمد  �لقدرة  ه��ذه  فعلى  بالكامل.  �لدموي  �جلهاز 

�لعظم �لناجحة.
جينة  ج�سمها  يف  تعطلت  �لتي  �لفئر�ن  دم  جهاز  �أول  �لباحثون  در���س 
حني لحظو� �أن غياب هذه �جلينة لدى �لفئر�ن  فتفاجاأو�   ،SIRT3
تغير  �أي  �لفئر�ن  حالة  على  ي��ط��ر�أ  فلم  ف���ارق،  �أي  يحدث  مل  �ل�سابة 
�أن  تبنّي  �ملتقّدمة،  �ل�سنتني  �سن  بلوغها  مع  �ل�سن.  يف  تقدمها  مع  �إل 
�أق��ل من خاليا  ع��دد�ً  SIRT3 متلك  �إىل جينة  تفتقر  �لتي  �لفئر�ن 
�لدم �جلذعية وقدرة �أدنى على �إنتاج كريات دم جديدة، مقارنة بالفئر�ن 

�لطبيعية يف �ل�سن ذ�تها.
ما �سّر هذ� �لتبّدل مع �لتقّدم يف �ل�سن؟ يت�سح �أن خاليا �لدم �جلذعية 
�ل�سابة تعمل جيد�ً ومتلك معدلت منخف�سة من �لإجهاد  يف �خلاليا 
�ملوؤذية  �ملخلفات  ب�سبب  �جل�سم  يحمله  �ل��ذي  �لعبء  وه��و  �لتاأك�سدي، 
لعملية �لأي�س. فعندما يكون �جل�سم فتّياً، ت�ستطيع دفاعاته �لطبيعية 
�مل�سادة لالأك�سدة مو�جهة معدلت �لإجهاد �ملنخف�سة. لذلك ل ي�سّكل 

غياب جينة SIRT3 فارقاً كبر�ً.
تذكر ت�سني: )عندما نتقدم يف �ل�سن، ل يعود جهازنا يعمل بالفاعلية 
ذ�تها. فاإما ننتج كمية �أكرب من �لإجهاد �لتاأك�سدي �أو نعجز عن �لتخل�س 

�مل�ساد  �لطبيعي  نظامنا  يخفق  �ل��ظ��روف،  ه��ذه  ظل  يف  فير�كم.  منه 
ليعمل   SIRT3 �إىل  �حلاجة  تربز  عندئٍذ  بنا.  �لعتناء  يف  لالأك�سدة 
 SIRT3 م��ع��دلت  لكن  لالأك�سدة.  �مل�����س��ادة  نظامنا  ق��وة  تعزيز  على 
نظامنا  ي���رزح  ل��ذل��ك،  نتيجة  �ل�����س��ن.  يف  �ل��ت��ق��دم  م��ع  �أي�����س��اً  تنخف�س 

مبرور �لوقت حتت �سغط �سديد(.
دم جديد

�أي  SIRT3 يحدث  �إذ� كان تعزيز معدلت  �لباحثون معرفة ما  �أر�د 
�مل�سنة.  �لفئر�ن  �لدم �جلذعية لدى  ف��ارق. فرفعو� معدلته يف خاليا 
فجددت هذه �لتجربة خاليا �لدم �جلذعية �مل�سنة، ما �أدى �إىل حت�ّسن 

�إنتاج خاليا �لدم.
ما ز�ل علينا �أن ننتظر لرنى ما �إذ� كانت زيادة تاأثر SIRT3 ت�ستطيع 
فعال �إطالة �حلياة. لكن ت�سن تذكر �أن �إطالة �لعمر لي�س �لهدف �لوحيد 
�ملهمة لالأبحاث يف جمال  �لأه��د�ف  �لبحث ه��ذ�، وتقول: )�أح��د  ملجال 
�لتقدم يف �ل�سن ��ستخد�م معرفتنا �ل�سو�بط �جلينية ملعاجلة �لأمر��س 

�ملرتبطة بالتقدم يف �ل�سن(.
�إعد�دها  خ��الل  �لدر��سة  ه��ذه  يف  �ساركت  �لتي  ب���ر�ون،  كاثرين  تو�سح 
ر�سالة �لدكتور�ه يف خمترب ت�سن �لتابع جلامعة كاليفورنيا يف بركلي، 

�أن SRIT3 قد يحقق بع�س �لنجاح يف هذ� �ملجال.
�لأور�م.  يكبح   SIRT3 �أن  �أخ���رى  �أب��ح��اث  )�أظ��ه��رت  ب���ر�ون:  ت�سيف 
ويبدو هذ� �لأمر و�عد�ً لأننا نرغب يف �لتاأكيد يف عالج يجدد �ل�سباب 
مثل  باأمر��س  �لإ�سابة  خطر  زي��ادة  دون  من  ما  بروتني  تاأثر  ويعزز 
�ستيفاين  �أي�ساً  �ل��در����س��ة  ه��ذه  على  �مل�سرفني  �سمن  م��ن  �ل�����س��رط��ان(. 
ك�سي، باحثة حائزة �سهادة دكتور�ه عملت يف مركز �لطب �لتجديدي يف 
�إىل  تنتقل  �أن  قبل  �لدر��سة،  فرة  خالل  �لعام  ما�سات�سو�ست�س  جامعة 
 Searle جامعة تورنتو. مّولت �لدر��سة م�سادر عدة، من بينها برنامج
 Siebel ومعهد  لل�سحة،  �لوطنية  �لأمركية  �ملعاهد   ،Scholars

للخاليا �جلذعية.

كافة  �لعامل  �أنحاء  يف  م�سهور  �لإي��ط��ايل  �لطعام 
لكن حني تكون يف �إيطاليا عليك �أن تعرف �أن لكل 
ي�ستح�سن  وبذلك  بها،  �مل�سهورة  �أكالتها  منطقة 
من  )ب��ي��ت��ز�(  فتطلب  �لأم����ور  عليك  تختلط  �أل 

نادل مطعم يف ميالنو على �سبيل �ملثال.
�ملتخ�س�سة  �أك��الت��ه��ا  �إي��ط��ال��ي��ا  يف  م��دي��ن��ة  ل��ك��ل 
ن����اب����ويل،  و�ل���ب���ي���ت���ز� يف  ف��ال��ب��ي�����س��ت��و يف ج����ن����و�، 
و�لري�سيتو  بولونيا،  يف  و�ل��الز�ن��ي��ا  و�لريفيويل 
�حللوى  �أم���ا  روم���ا.  يف  و�ل�سباغيتي  ميالنو،  يف 
�لإيطالية �ل�سهرة )ترميي�سو( فيمكنك �لعثور 
عليها يف كل �ملطاعم �لإيطالية تقريباً على �لرغم 
من �أنها �نطلقت من �ملناطق �ل�سمالية يف �لبالد، 

وبالتحديد من منطقتي لومباردي وفينيتو.

و�شية
�إذ� كنت يف مطعم �إيطايل �إياك ثم �إياك �أن تطلب 
من �لنادل �إ�سافة طبقة من �جلنب فوق ماأكولت 
�لعامل  �أنحاء  يف  مقبولة  �لو�سفة  فهذه  بحرية، 
من  �أهلها  يعتربها  �لتي  �إيطاليا  با�ستثناء  كافة 

�سياحي  خبر  يقول  وكما  ب��ات��اً،  منعاً  �ملمنوعات 
ماأكولت  ف��وق  نوعه  ك��ان  مهما  �جل��نب  فاإ�سافة 
�لو�سايا  �أك��ر  من  لو�حد  �نتهاكاً  يعترب  بحرية 

قد�سية يف �أتيكيت �ملطبخ �لإيطايل. 
يف �ل�����س��ن��و�ت �لأخ�����رة ب����د�أت ب��ع�����س �مل��ط��اع��م يف 
تت�ساهل يف  �لأجانب  �ل�سياح  يوؤمها  �لتي  �ملناطق 
وبالذ�ت  �أنف�سهم  �لإيطاليني  لكن  �ملو�سوع  هذ� 
�ملحرمات  م���ن  ي��ع��ت��ربون��ه  �ل�����س��ن  �مل��ت��ق��دم��ني يف 

�لغذ�ئية.

البق�شي�ض
كما  �إيطاليا  يف  و�جباً  �أو  �سائعاً  لي�س  �لبق�سي�س 
�لعامل وم��ع ذلك  �لعديد من دول  هي �حل��ال يف 
�ل��ع��ام��ل��ون يف جمال  ف���الإي���ط���ال���ي���ون، وب����ال����ذ�ت 
يدركون  لأن��ه��م  يتوقعونه  �ل�سياحية  �خل��دم��ات 
�أو �لإكر�مية م�ساألة ت�سري يف  �أن دفع �لبق�سي�س 
بالدفع  يتباهون  �لذين  �لأج��ان��ب  �ل�سياح  ع��روق 
يف �ملطاعم و�ملقاهي، بل حتى يف �لعرو�س �لفنية 

وغرها.

من هنا وهناك
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ت�شّكل درا�شة جديدة اأجراها باحثون يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي تقدمًا كبريًا يف فهم اآليات التقدم يف ال�شن اجلزيئية، 
دة ت�شتهدف اأمرا�شًا تنّك�شية ترتبط بالعمر. Media Relations  األقت ال�شوء  ممهدًة الطريق اأمام تطوير علجات حمدَّ

على هذا االكت�شاف.

لكل مدينة يف اإيطاليا اأكالتها املتخ�ص�صة

)ينبوع ال�صباب( رهن بطفرة جينية 
نيويورك يف  م�صرد  األف   50

 
قال تقرير ر�سمي �إن �ملالجئ �ملخ�س�سة لإيو�ء �مل�سردين يف نيويورك كانت 
ت�ست�سيف ما معدله خم�سني �ألفاً و 135 م�سرد�ً كل ليلة خالل �سهر يناير 
�ملا�سي، وهو �أعلى رقم م�سجل منذ �لنهيار �لقت�سادي �لكبر يف ثالثينات 

�لقرن �ملا�سي.
�أن من بني  �مل�سردين(  �أج��ل  )�لتحالف من  �أع��ده  �ل��ذي  �لتقرير  و�أ���س��اف 
هوؤلء �أكر من و�حد وع�سرين �ألف طفل. و�أ�سار متحدث با�سم �لتحالف 
�مل�سكلة  �أجل معاجلة  للم�سوؤولني من  �إن��ذ�ر  �لتقرير ميثل �سفارة  �أن  �إىل 

قبل �أن ت�ستفحل. 

منزل عائلي اأم حديقة حيوان؟!
 

وجهت �لنيابة يف مدينة تامبا يف ولية فلوريد� تهمة �إ�ساءة معاملة طفل 
وتهمة معاملة حيو�نات بوح�سية لرجل وزوجته بعد �لعثور على مئات من 
�حليو�نات يف منزل �لزوجني، حيث تعي�س معهما �بنتهما �لبالغة 16 �سهر�ً. 
وك�سف متحدث با�سم �ل�سرطة عن �أن �أحد �أقارب �لزوجني قد �أبلغ عنهما 
بعد �أن عر على �لطفلة هائمة تبكي يف حقل بعيد عن منزل و�لديها، يف 

حني �ت�سل �لزوج بال�سرطة لالبالغ عن فقد�ن �ل�سغرة.
حني و�سول �ل�سرطة �إىل �ملنزل فوجئ �أفر�دها بوجود قر�بة 300 حيو�ن 
خمتلفة �لأنو�ع و�لأحجام، من بينها ع�سر�ت �لأفاعي و�لفئر�ن و�ل�سحايل 
و�ل�سناجب و�خلنازير و�لطيور، بالإ�سافة ملئات من �حل�سر�ت، و�ن بع�س 
هذه �حليو�نات كانت ميتة حني �لعثور عليها يف 88 قف�ساً، وبع�سها يعاين 
�سوء �لتغذية. و�أ�ساف �ملتحدث �أن �لزوجني كانا يتاجر�ن بهذه �حليو�نات 

ويبيعانها عرب �لإنرنت ويف �لأ�سو�ق �ل�سعبية.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �لهبة للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :  19   /  4   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 172244  
با�س��م: بارلوورلد ليمتد

وعنو�نه: بارلو بارك، كاثرين �سريت، �ساندتون، جاوتنج، جمهورية جنوب �أفريقيا.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ل�سناعية؛  و�لتحليالت  �لبحوث  خدمات  بها؛  �ملتعلقة  و�لت�ساميم  و�لبحوث  و�لتقنية  �لعلمية  �خلدمات 
ت�سميم وتطوير �أجهزة وبرجميات �حلا�سوب.

�لو�ق�عة بالفئة: 42
و�سف �لعالمة: كلمة " BARLOWORLD "  باأحرف لتينية.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��ر����س  لديه  من  فعلى  �ل�س��ر�طات: 
�لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 173834  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

طائر�ت �سر�عية يتعلق بها �لر�كب؛ �أ�سجار عيد �مليالد من مو�د ��سطناعية؛ �أقو��س للرماية؛ �أ�سلحة مبارزة بال�سيف؛ �أدو�ت للريا�سة �لبدنية؛ 
�أجهزة بناء �لأج�سام؛ كر�ت للعب؛ عدة مت�سلقي �جلبال؛ قو�لب بناء )لعب(؛ من�سات �نطالق لالألعاب �لريا�سية؛ �ألو�ح ج�سمية؛ �أحذية تزلج 
مرتبط بها زلجات؛ ُكر�ت للعب؛ �سنانر ل�سيد �ل�سمك؛ م�سارب �جلولف؛ بطاقات بنغو؛ طائر�ت ورقية؛ غرف للُدمى؛ �أهد�ف ت�سديد؛ ع�سي 
)�أدو�ت  �ل�سطرجن؛ مو�سعات �سدر  )�لزهر(؛ رقع  �لرند  لعبة  �لإ�ساءة و�حللويات؛  �مليالد ما عد� مو�د  ل�سجرة عيد  زينة  �لد�ما؛  �لهوكي؛ رقع 
مترين(؛ لعب �خلدع �لعملية )لعب مبتدعة(؛ �سباك لالألعاب �لريا�سية؛ لعبة �ل�سهام؛ بنادق رماح �ل�سيد )�أدو�ت ريا�سية(؛ قفاز�ت لالألعاب 
�لريا�سية؛ كوؤو�س للعبة �لرند )�لزهر(؛ خ�سخي�سات )�أدو�ت لعب(؛ عد�د�ت �أقر��س للعب؛ �ألعاب؛ �آلت ت�سلية تعمل �أوتوماتيكيا وبالنقد؛ �أجهزة 
�لدومينو؛  �ألعاب  �لد�ما؛  لعب  بناء؛  �ألعاب  )�سدة(؛  لعب  ورق  �خلارجية؛  �لعر�س  �سا�سات  �ملعدة لال�ستخد�م مع  �لإلكرونية بخالف  لالألعاب 
نقالة  بال�سيف؛ هو�تف  مبارزة  �أقنعة  لعب؛  �أقنعة  بولنغ؛  و�آلت  �أجهزة  �ملنزلية؛  �لأليفة  للحيو�نات  ُدمى  ُدم��ى؛  لوحية؛  �ألعاب  �سطرجن؛  �ألعاب 
�ألو�ح  �إنزلقية �سر�عية؛ زلجات جليد؛ زلجات ذ�ت عجالت؛  )لعب(؛ مركبات �سغرة؛ حلي للحفالت وللرق�سات؛ زعانف لل�سباحة؛ طائر�ت 
ركوب �لأمو�ج؛ �ألو�ح تزلج؛ �ألو�ح �سر�عية؛ عجالت م�سننة؛ برك �سباحة )�أدو�ت لعب(؛ بنادق �لكر�ت �مللونة )�أجهزة ريا�سية(؛ م�سد�سات لعب؛ 
ُدمى؛ و�قيات للركب )�أدو�ت ريا�سية(؛ و�قيات لالأكو�ع )�أدو�ت ريا�سية(؛ و�قيات مقدم �ل�ساق )�أدو�ت ريا�سية(؛ �أكيا�س �ملالكمة؛ �أحاجي �ل�سور 
�ملقطوعة؛ لعبة �لقناين �خل�سبية؛ ع�سي �لبلياردو؛ �مل�سارب؛ ح�سو�ت حماية )�أجز�ء من �ملالب�س �لريا�سية(؛ حقائب لعبة �جلولف مع �أو بدون 
عجالت؛ زلجات؛ زلجات مائية؛ زلجات ركوب �لأمو�ج؛ طاولت �لبلياردو؛ طاولت تن�س؛ عربات جليد )�أدو�ت ريا�سية(؛ من�سات وثب )�أدو�ت 

ريا�سية(؛ مركبات لعب يتم �لتحكم بها ل�سلكيا؛ كر�ت �لري�سة.
�لو�ق�عة بالفئة: 28

 "International" باأحرف لتينية وبخط مائل خلفها ر�سم للكرة �لأر�سية باللون �لأ�سود و�أ�سفل منها كلمة "NL" و�سف �لعالمة: كلمة
باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( 

يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

�ملودعة حتت رقم : 173830     بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أو  �ملنبهات و�ل�ساعات(؛ متائم )جموهر�ت(؛ مثبتات )ل�ساعات �حلائط و�ساعات �جليب و�ليد(؛ ف�سة غر م�سغولة  عقارب �ل�ساعات )ل�سناعة 
معادن  من  �سناديق  جمتزعة؛  جموهر�ت  و�ليد(؛  و�جليب  �حلائط  )ل�ساعات  �أ�سطو�نية  �أج��ز�ء  )جموهر�ت(؛  خو�مت  مغزولة؛  ف�سة  مطرقة؛ 
نفي�سة؛ �أ�ساور )جموهر�ت(؛ �سيور �ساعات؛ حلي �سغرة؛ دبابي�س للزينة؛ �أقر�ط؛ زمامات )مر�بط( لأكمام �لقم�سان؛ هياكل جذعية من معادن 
نفي�سة؛ وجوه �ل�ساعات �ملدرجة )�سناعة �ل�ساعات �لكبرة و�ل�ساعات(؛ �سال�سل )جموهر�ت(؛ �سال�سل �ساعات؛ كرونوغر�فات )موقتات م�سجلة( 
�ساعات  علب  )جم��وه��ر�ت(؛  قالئد  �ل�سبط(؛  �إلكرونية  )موقتات  كرونو�سكوبات  توقيت؛  �ساعات  دقيقة(؛  )موقتات  كرونومر�ت  )�ساعات(؛ 
�جليب و�ليد؛ دبابي�س )جموهر�ت(؛ دبابي�س حلي؛ دبابي�س ربطات �لعنق؛ خيوط من معادن نفي�سة )جموهر�ت(؛ خيوط ف�سية؛ خيوط ذهبية 
)جموهر�ت(؛ م�سابك ربطات �لعنق؛ �ساعات نووية )متناهية �لدقة(؛ �ساعات كبرة و�ساعات كهربائية؛ نيا�سني �أو �أو�سمة من معادن نفي�سة؛ �أدو�ت 
قيا�س �لوقت �لدقيقة؛ �إيريديوم؛ كهرمان �أ�سود غر م�سغول �أو ن�سف م�سغول؛ م�سكوكات نحا�سية؛ �ملجوهر�ت؛ �سبائك ت�سكيل من معادن نفي�سة؛ 
لل�ساعات  �آلت  يد؛  �ساعات  �ل�ساعات؛  نقدية؛  قطع  م�سغولة؛  ن�سف  �أو  م�سغولة  غر  نفي�سة  معادن  )جموهر�ت(؛  كبرة  ميد�ليات  ميد�ليات؛ 
�لكبرة و�ل�ساعات؛ فلز زيتوين )�أحجار كرمية(؛ ذهب غر م�سغول �أو ُمطرق؛ حلي من �لكهرمان �لأ�سود؛ �أوزميوم؛ بالديوم؛ حلي )جموهر�ت(؛ 
جموهر�ت من �لكهرمان �لأ�سفر؛ حلي ف�سية؛ �لعاج؛ حلي �أحذية من معادن نفي�سة؛ �ل�ساعات �لكبرة؛ لآلئ من �لكهرمان �مل�سغوط؛ �للوؤلوؤ 
)جموهر�ت(؛ �أحجار �سبه كرمية؛ �أحجار كرمية؛ بالتني )فلز(؛ روديوم؛ �ساعات منبهة؛ روثينيوم؛ متاثيل من معادن نفي�سة؛ متاثيل �سغرة 

من �ملعادن �لنفي�سة؛ جموهر�ت ُمقلدة؛ زجاج �ساعات.
�لو�ق�عة بالفئة: 14

 "International" باأحرف لتينية وبخط مائل خلفها ر�سم للكرة �لأر�سية باللون �لأ�سود و�أ�سفل منها كلمة "NL" و�سف �لعالمة: كلمة
باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( 

يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 173838  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنو�دي  خدمات  �لريا�سية؛  �لفعاليات  مو�عيد  حتديد  �لريا�سية؛  �ملع�سكر�ت  خدمات  �لليلية؛  �ملالهي  للفنانني؛  �لأزي��اء  عرو�س 
�للكرونية  �ملطبوعات  �لتعليمية؛  �لمتحانات  �لفيديو؛  �أفالم  ت�سجيل  �لتدري�س؛  �حليو�نات؛  تدريب  �لبدنية؛  �لربية  �ل�سحية؛ 
معلومات  �لرفيه؛  معلومات  �لتعليم؛  معلومات  )�سرح(؛  �لعملي  �لتدريب  �لأطفال؛  مالهي  للتنزيل(؛  قابلة  )غر  �لإنرنت  على 
�لن�سر  �ملركبات؛  با�ستثناء  �لريا�سية  �ملعد�ت  تاأجر  �ل�سوتية؛  �لت�سجيالت  تاأجر  �ل�سمعية؛  �ملعد�ت  تاأجر  �لأل��ع��اب؛  �ل�ستجمام؛ 
�لندو�ت؛  وتنفيذ  تنظيم  تعليمية؛  �أو  ثقافية  لأغر��س  �ملعار�س  تنظيم  �لريا�سية؛  �ملر�فق  توفر  �حلا�سوب؛  با�ستخد�م  �لإلكروين 
تنظيم وتنفيذ �لجتماعات؛ تنظيم وتنفيذ �ملوؤمتر�ت؛  تنظيم وتنفيذ ور�س �لعمل؛ تنظيم وتنفيذ �حللقات �لدر��سية؛ تنظيم وتنفيذ 
�لندو�ت؛ تنظيم م�سابقات �جلمال؛ تنظيم �مل�سابقات ) �لتعليمية و�لرفيهية(؛ عمل �ليان�سيب؛ تنظيم �مل�سابقات �لريا�سية؛ �لتوجيه 
�ملهني ) �لتعليم �أو م�سورة �لتدريب(؛ �لت�سوير �لفوتوغر�يف؛ تنظيم �حلفالت )ترفيه(؛ �إنتاج �لأفالم على �أ�سرطة �لفيديو؛ عرو�س 
�ل�سينما؛ ن�سر �لكتب؛ ن�سر �لكتب و�ملجالت �لإلكرونية على �لإنرنت؛ �إنتاج �لعرو�س؛ ن�سر �لن�سو�س بخالف �لن�سو�س �لدعائية؛ 
�لنو�دي  خدمات  )�لقمار(؛  �لكازينوهات  مر�فق  توفر  و�لت�سلية؛  �لرفيه  خدمات  �مل�سورة؛  �لتقارير  �لن�سو�س؛  كتابة  خدمات 
�لت�سجيل؛  ��ستوديوهات  خدمات  لل�سحفيني؛  �لأخبار  خدمات  �ل�ستجمام؛  مر�فق  توفر  �ملر�ق�س؛  خدمات  و�لتعليم(؛  )�لرفيه 

�لرجمة؛ ��ستوديوهات �لأفالم.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�أ���س��ف��ل منها كلمة  �لأ����س���ود  ب��ال��ل��ون  �لأر���س��ي��ة  ل��ل��ك��رة  ر���س��م  م��ائ��ل خلفها  وب��خ��ط  "NL" ب��اأح��رف لتينية  �ل��ع��الم��ة: كلمة  و���س��ف 
لتينية. "International" باأحرف 

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  26   /  6   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 175869  
با�س��م: �وربرو ذ.م.م. 

وعنو�نه: جناح رقم #1، جيه-4/05، منطقة �حلمرة �حلرة، �ل�سارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مانع لالإبهار، �أو �لأفالم �مللونة لنو�فذ �ملركبات، �لأفالم �لعاك�سة لنو�فذ �ملركبات.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

FIT باأحرف لتينية وبني كل كلمة خط �سغر  TO وكلمة  SHRINK وكلمة  و�سف �لعالمة: كلمة 
كفا�سلة.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 173827  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

)ت�ستخدم  لالأقم�سة  ُملينات  عطرية(؛  )زي��وت  معطرة  م��و�د  �لفم؛  ر�ئحة  لإنعا�س  رذ�ذ�ت  �لتجميل؛  لأغر��س  لو��سق  )�سنفرة(؛  �سحج  م��و�د 
للغ�سيل و�لكي(؛ قاب�سات لالأوعية لأغر��س �لتجميل؛ كرميات �لتجميل؛ كرميات �ل�سقل؛ ملمعات لالأحذية؛ �سمع �حلذ�ئني؛ �سمع �لغ�سيل؛ 
حماليل  للتنظيف؛  �لغ�سيل  �سود�  �لتجميل؛  �أق��الم  �حلو�جب؛  جتميل  م�ستح�سر�ت  للرمو�س؛  جتميل  م�ستح�سر�ت  �لتجميل؛  م�ستح�سر�ت 
�ل�سعر؛  �إز�ل��ة  م�ستح�سر�ت  �لأ�سنان؛  �لتجميل؛ منظفات  لأغر��س  �أل��و�ن(  �لتبيي�س )مزيالت  م�ستح�سر�ت  �لأر�سيات؛  �سمع  �جللي؛ مزيالت 
مزيالت �لرو�ئح �لكريهة لال�ستخد�م �ل�سخ�سي؛ مزيالت �لبقع؛ م�ستح�سر�ت لإز�لة �لق�سور لالأغر��س �ملنزلية؛ �ملطهر�ت بخالف �مل�ستخدمة 
يف �لعمليات �لت�سنيعية ولغايات طبية؛ �لكولونيا؛ �لن�سا لأغر��س �لغ�سيل؛ ُملمع لالأثاث و�لأر�سيات؛ مكياج؛ مو�د دهنية لأغر��س �لتجميل؛ 
�لتجميل؛  لأغر��س  )لو�سن(  غ�سولت  �ل�سيار�ت؛  زجاج  لتنظيف  �سو�ئل  �أظافر؛  ملمع  لل�سعر؛  )�سرب�ي(  رذ�ذ  �لزينة؛  لأغر��س  منظف  حليب 
م�سكرة؛ �أقنعة جتميلية؛ م�ستح�سر�ت نقع �لغ�سيل؛ �أطقم جتميل؛ مبطالت جتعيد �ل�سعر �لد�ئم؛ �لعطور؛ مر�هم لأغر��س �لتجميل؛ مزيجات 
من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة؛ م�ساحيق �ملكياج؛ م�ستح�سر�ت جتميلية لال�ستحمام؛ م�ستح�سر�ت �لوقاية من �ل�سم�س؛ م�ستح�سر�ت جتعيد 
�ملنزلية؛  لالأغر��س  لل�سو��س  م�سادة  م�ستح�سر�ت  وكي(؛  )غ�سيل  �ملنزلية  لالأغر��س  �لأل��و�ن  لتن�سيع  كيماويات  �سقل؛  م�ستح�سر�ت  �ل�سعر؛ 
�لتنظيف �جلاف؛  �ملكياج؛ م�ستح�سر�ت  و�لكي؛ م�ستح�سر�ت  للغ�سيل  ُملمع  �ملكياج؛  �إز�لة  بالب�سرة؛ م�ستح�سر�ت  للعناية  م�ستح�سر�ت جتميل 
�إز�لة  م�ستح�سر�ت  �ملدبوغ؛  �جللد  ق�سر  م�ستح�سر�ت  جلخ؛  م�ستح�سر�ت  للعرق؛  م�ساد�ت  تو�ليت؛  م��و�د  �حلالقة؛  م�ستح�سر�ت  �ملعطر�ت؛ 
�لطبية؛  للغايات  لي�ست  �لفم  غ�سولت  بالأظافر؛  �لعناية  م�ستح�سر�ت  �ل�سد�أ؛  �إز�ل��ة  م�ستح�سر�ت  �لأل���و�ن؛  �إز�ل��ة  م�ستح�سر�ت  �لورني�س؛ 
بغ�سولت  ورقية م�سربة  �لطبية؛ مناديل  للغايات  لي�ست  ��ستحمام  �أمالح  �لأليفة؛  للحيو�نات  �سامبو  �ل�سامبو؛  �ل�سابون؛  تنعيم؛  م�ستح�سر�ت 

)لو�سن( جتميلية؛ �أ�سباغ جتميلية؛ �أ�سباغ لل�سعر.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

 "International" باأحرف لتينية وبخط مائل خلفها ر�سم للكرة �لأر�سية باللون �لأ�سود و�أ�سفل منها كلمة "NL" و�سف �لعالمة: كلمة
باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( 

يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 173835  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

طعام �أ�سا�سه �ل�سوفان؛ حُم�سنات مذ�ق �لطعام؛ قر�سلة ) بق�سماط(؛ ب�سكويت؛ م�سروبات �أ�سا�سها �لكاكاو؛ م�سروبات �أ�سا�سها 
�لكاكاو؛  للطعام؛  باحلليب  مهلبية  �سكرية؛  حلويات  �ل�ساي؛  �أ�سا�سها  م�سروبات  �لقهوة؛  �أ�سا�سها  م�سروبات  �ل�سيكولته؛ 
م�سروبات كاكاو مع �حلليب؛ �لقهوة؛ م�سروبات �لقهوة مع �حلليب؛ لب �خلبز؛ �ل�سيكولته؛ م�سروبات �سيكولته مع �حلليب؛ 
�لبهار�ت؛ �حللويات؛ ك�سك�س )�سميد(؛ ب�سكويت رقيق ه�س؛ ك�سرد؛ بوظة )�أي�س كرمي(؛ فطائر حمالة )بانكيك(؛ كركم 
للطعام؛ زخارف للكعك �ساحلة لالأكل؛ حُمليات طبيعية؛ عو�مل تغليظ لطهي �ملو�د �لغذ�ئية؛ بهار�ت؛ دقيق للطعام؛ ن�سا 
للطعام؛ خمائر للعجني؛ رقائق ت�سلية )طعام(؛ �أقر��س �سكرية )حلويات(؛ كعك؛ د�بوق )غلوتني( للطعام؛ برغل للطعام 
�لب�سري؛ حالوة طحينية؛ منقوعات غر طبية؛ ف�سار )حب �لذرة(؛ �سعر منبت )ملت( لال�ستهالك �لب�سري؛ مرزبانية؛ 
مايونيز؛ �أغذية ن�سوية؛ �لع�سل؛ مو�سلي )حلوى م�سنوعة من �حلبوب �مل�سحوقة و�لفو�كه �ملجففة(؛ �خلبز؛ �أقر��س حمالة 
�لفو�كه )حلويات(؛ خبز  )حلويات(؛ عجينة لوز؛ عجينة كعك؛ معكرونة؛ معجنات )فطائر(؛ فطائر حلم؛ هالم )جلي( 
�للوز(؛ م�ستح�سر�ت منكهة للطعام؛ م�ستح�سر�ت �حلبوب؛  �و  �لبيتز�؛ م�سحوق �خلبيز؛ بر�لني )حلوى �جلوز  �إفرجني؛ 
منتجات �لكاكاو؛ منتجات طحن �لدقيق؛ م�ستح�سر�ت لتكثيف �لكرمية �ملخفوقة؛ ر�فيويل؛ �أرز؛ �سندوت�سات؛ ملح �لطعام؛ 

�سربات )مثلجات(؛ �سكر؛ �سو�سي؛ تابيوكا؛ تورتات )كيك بالفو�كه(؛ �ل�ساي؛ �لفطائر؛ �خلل.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

كلمة  منها  و�أ�سفل  �لأ�سود  باللون  �لأر�سية  للكرة  ر�سم  مائل خلفها  وبخط  "NL" باأحرف لتينية  كلمة  �لعالمة:  و�سف 
لتينية. "International" باأحرف 

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  26   /  6   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 175863  
با�س��م: زهوجن�سينج ميتال كو.، ليمتد

وعنو�نه: تاوزهو�جن �إند�سري بارك زون، جيا�سان �سيتي، زيجياجن بروفين�س، �ل�سني
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ستائر لفافة فولذية؛ �ملز�ليج �ملعدنية؛ ق�سبان مزلجية معدنية؛ �لأقفال �ملعدنية للنو�فذ؛ �لبكر�ت �ملعدنية 
بخالف �مل�ستخدمة لالآلت؛ �لأطو�ق �حلديدية؛ م�سنوعات حد�دة؛ �مل�سد�ت �ملعدنية لل�سيور؛ �لأوتاد �ملعدنية؛ 

�لرب�غي �ملعدنية؛ �لأعمدة �ملعدنية؛ �ملباين �ملعدنية؛ �لأ�سافني؛ �لأ�سالك �لفولذية؛ �ملو��سر �ملعدنية.
�لو�ق�عة بالفئة: 6

 ".ZhongSheng Metal Co.،Ltd" بد�خلها  مكتوب  �ل��رم��ادي  باللون  د�ئ��رة  �لعالمة:  و�سف 
�أخرى حتتوي على جمموعة  �لد�ئرة د�ئرة  �إىل �لأحرف �ل�سينية، وبد�خل هذه  باأحرف لتينية وترجمتها 

من �خلطوط �ملتقاطعة ب�سكل هند�سي وفني.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��ر����س  لديه  من  فعلى  �ل�س��ر�طات: 

�لقت�ساد، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  26   /  6   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 175870  
با�س��م: ديلو �أرماترن �آند �أنالجني جي �إم بي �إت�س

وعنو�نه: فروند�سبرج�سر��سي 36، دي-87727 بابنهاو�سن، �أملانيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

قطع �لتثبيت وعنا�سر �لتحكم �ليدوية، �لأنابيب، و�سالت �لأنابيب، و�سالت �أنابيب عالية �ل�سغط، قارنات 
مو��سر، �ل�سمامات �ملعدنية؛ �ملنتجات �ملذكورة �أعاله مثل �ل�سد�د�ت، نهايات �لأنابيب، �أوعية �لغاز �مل�ستخدمة 

جميعا يف حاويات خا�سة م�سغوطة.
�لو�ق�عة بالفئة: 6

و�سف �لعالمة: كلمة "Dilo" باأحرف لتينية وباللون �لأبي�س يف خلفية باللون �لأ�سود و�أ�سفل منها خط 
م�ستدير يبد�أ وينتهي بطرفني �سبه مربعني.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 173836  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

فو�كه  ع�سر  م�سروبات  �للنب؛  م�سل  م�سروبات  �ل�سعر؛  �سر�ب  كحولية؛  غر  لل�سهية  فاحتة  م�سروبات 
غر كحولية؛ م�سروبات تو�ترية؛ م�سروبات غر كحولية؛ كوكتيالت غر كحولية؛ مياه معدنية للمو�ئد؛ 
�سر�ب  لتح�سر  �لدينار  ح�سي�سة  خال�سات  كحولية؛  غر  فو�كه  خال�سات  �مل�سروبات؛  لتح�سر  خال�سات 
ع�سر  ليمونا�سة؛  )م�����س��روب(؛  �للوز  حليب  )م�سروبات(؛  خ�سرو�ت  ع�سائر  �لفو�كه؛  ع�سائر  �ل�سعر؛ 
�لعنب؛ �سر�ب فو�كه غر كحويل؛ �سر�ب �للوز؛ �أقر��س حمالة للم�سروبات �لفو�رة؛ م�ستح�سر�ت لتح�سر 
لتح�سر  م�ستح�سر�ت  �لع�سائر؛  لتح�سر  م�ستح�سر�ت  �ملعدية؛  �ملياه  لتح�سر  م�ستح�سر�ت  �مل�سروبات؛ 

�ملياه �لغازية؛ م�ساحيق للم�سروبات �لفو�رة؛ �أ�سربة لتح�سر �مل�سروبات.
�لو�ق�عة بالفئة: 32

و�سف �لعالمة: كلمة "NL" باأحرف لتينية وبخط مائل خلفها ر�سم للكرة �لأر�سية باللون �لأ�سود و�أ�سفل 
منها كلمة "International" باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

�ملودعة حتت رقم : 175865     بتاريخ :  26   /  6   /  2012 م
با�س��م: �إك�سيامن �سرن�ي�س ويل جروب كو.، ليمتد

وعنو�نه: رقم 30 �إك�سنجبي رود، �إك�سنجلني تاون، جيمي دي�سريك، �إك�سيامن �سيتي، �ل�سني
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

مركبات �لتحكم عن ُبعد بخالف �للعب، �أغطية ملحاور �لعجالت، مركبات كهربائية، �سكك حديدية ُمعلقة، 
�إطار�ت لعجالت �ملركبات، ِعدد �إ�سالح �لإطار�ت �لد�خلية، مركبات للنقل �لربي �أو �جلوي �أو �ملائي �أو بو��سطة 
�ملعدنية لعجالت  �لإط��ار�ت  �ملركبات،  �ملركبات، ق�سبان �سعاعية لعجالت  �ل�سكك �حلديدية، �سر�ت عجالت 

�ملركبات.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�سف �لعالمة: كلمة " SRW " باأحرف لتينية وبخط عري�س.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��ر����س  لديه  من  فعلى  �ل�س��ر�طات: 

�لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  26   /  6   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 175872  
با�س��م: ديلو �أرماترن �آند �أنالجني جي �إم بي �إت�س

وعنو�نه: فروند�سبرج�سر��سي 36، دي-87727 بابنهاو�سن، �أملانيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أدو�ت  �لغاز؛  �أجهزة ت�سريب  �لغاز،  �أجهزة حتليل  �لغاز،  �أدو�ت قيا�س  �أدو�ت �لقيا�س،  �لغاز،  �أجهزة �لتحكم يف 
�لتحكم �لإلكرونية وبر�مج معاجلة �لبيانات للمنتجات �ملذكورة �أعاله؛ مو�سالت �لتيار �لكهربائي �ملعزولة 

بالغاز، خطوط �لكهرباء ذ�ت �لتوتر �لعايل �ملعزولة بالغاز.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�سف �لعالمة: كلمة "Dilo" باأحرف لتينية وباللون �لأبي�س يف خلفية باللون �لأ�سود و�أ�سفل منها خط 
م�ستدير يبد�أ وينتهي بطرفني �سبه مربعني.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

�ملودعة حتت رقم : 173837     بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأعمال؛  �إد�رة  �مل�ساعدة يف  و�لإع��الن؛  �لدعاية  وك��الت  �لتجارية؛  �ملعلومات  وك��الت  و�لت�سدير؛  �ل�ستر�د  وك��الت  �لإعالنات؛  ن�سر 
�مل�ساعدة يف �لإد�رة �لتجارية �أو �ل�سناعية؛ حتليل �أ�سعار �لتكلفة؛ وكالت �لتوظيف؛ �إد�رة �لأعمال وتقدمي �ل�ست�سار�ت للموؤ�س�سات؛ 
�ل�ست�سار�ت يف جمال �سوؤون �ملوظفني؛ �ل�ست�سار�ت يف جمال �لأعمال �ملهنية؛ �إعد�د �أعمدة �لدعاية؛ تن�سيق و�جهات �ملحالت؛ عر�س 
�لت�سويقية؛  �لدر��سات  �ل�سر�ئب؛  �إع��د�د  �لأعمال؛  تقييم  �لفنانني؛  �أعمال  �إد�رة  �لإعالنية؛  �مل��و�د  توزيع  �لعينات؛  توزيع  �ملنتجات؛ 
تاأجر  �لإعالنية؛  �مل�ساحات  تاأجر  �لتجارية؛  �ملعلومات  �حلا�سوبية؛  �مللفات  �إد�رة  �لفنادق؛  �أعمال  �إد�رة  �لكفاءة؛   �خلرب�ء يف جمال 
لالأغر��س  �لتجارية  �ملعار�س  تنظيم  �لإعالنية؛  �ملو�د  �لت�سال؛ حتديث  و�سائل  للدعاية يف  �ملخ�س�س  �لوقت  تاأجر  �لدعاية؛  مو�د 
�لن�سو�س  ن�سر  �لتنبوؤ�ت �لقت�سادية؛  �ملرتبات؛  �إعد�د ك�سوف  �إعالنية؛  �أو  �ملعار�س لإغر��س جتارية  �لإعالنية؛ تنظيم  �أو  �لتجارية 
�لدعائية؛ �لإعالن؛ �لإعالن على �سبكات �لإنرنت وعلى �سبكات �لت�سال بالكمبيوتر؛ �لإعالن بو��سطة �لربيد؛ �لإعالنات �لإذ�عية؛ 
�لإعالنات �لتليفزيونية؛ �لبحوث �لت�سويقية؛ خدمات �لتوظيف؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد �لبيانات �حلا�سوبية؛ �لعالقات �لعامة؛ 
�أو  للدعاية  �لأزي��اء  �ملوظفني؛ عرو�س  �لنف�سية لختيار  �لختبار�ت  �ل�سوئي؛  �لت�سوير  �مل�ستند�ت؛  ت�سوير  �لتجارية؛  �ل�ستف�سار�ت 
�لرويج للمبيعات؛ خدمات نقل �ل�سركات؛ خدمات لقطات �لأخبار؛ خدمات �ل�سكرتارية؛ ترتيب �ل�سر�ك يف �ل�سحف لالآخرين؛ 
تدقيق  �حل�سابات؛  دف��ات��ر  م�سك  و�ل��ت��دوي��ن؛  �لن�سخ  �لن�سو�س؛  معاجلة  بيانات؛  ق��و�ع��د  يف  �ملعلومات  تنظيم  �ل���ر�أي؛  ��ستطالعات 

�حل�سابات؛ �لبيع باملز�د �لعلني.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�أ���س��ف��ل منها كلمة  �لأ����س���ود  ب��ال��ل��ون  �لأر���س��ي��ة  ل��ل��ك��رة  ر���س��م  م��ائ��ل خلفها  وب��خ��ط  "NL" ب��اأح��رف لتينية  �ل��ع��الم��ة: كلمة  و���س��ف 
لتينية. "International" باأحرف 

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 173833  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملناديل �ملزخرفة )مناديل للرقبة(؛ �جلو�رب �لطويلة؛ �ملالب�س �ملحبوكة؛ �لأحذية؛ �لأحذية �لن�سفية؛ �سيالت للمالب�س؛ 
�أحذية ذ�ت �أربطة؛ ياقات و�قية؛ �سر�ويل ��ستحمام؛ بر�ن�س )مالب�س(؛ �أحزمة )مالب�س(؛ �سر�ت؛ �أغطية للر�أ�س؛ جو�رب 
مالب�س  ��ستحمام؛  ب��ذلت  ب��ذلت؛  )مالب�س(؛  م�سرولة  قم�سان  �سيقة؛  �أث��و�ب  ياقات؛  قم�سان؛  �لقدم؛  �ألب�ست  ق�سرة؛ 
ن�سيج �حللفاء؛  �أو �سنادل من  �أحذية  �لقما�سية )مالب�س(؛  �لأحزمة  �لعنق؛  �أغطية لالأذنني )مالب�س(؛ ربطات  لل�ساطئ؛ 
�سالت من �لفرو؛ فرو )مالب�س(؛ �سالت؛ قفاز�ت )مالب�س(؛ �سدريات؛ طماقات للكاحل؛ مالب�س م�سادة للماء؛ طماقات 
)�أغطية لل�ساق(؛ �أربطة للجو�رب؛ تنانر؛ تنانر حتتية؛ مالب�س للمو�ليد؛ مالب�س د�خلية؛ مالب�س د�خلية ما�سة للعرق؛ 
جاكتات  بنطلونات؛  خارجية؛  معاطف  طرحات؛  �ملعاطف؛  )مالب�س(؛  �ليدين  لتدفئة  �أغطية  للرجال؛  د�خلية  قم�سان 
مقلن�سة؛ �أو�سحة؛ مباذل؛ معاطف من �لفرو؛ كنز�ت �سوفية؛ بيجامات؛ عباء�ت؛ �سنادل؛ نعال د�خلية )�سبانات(؛ �أحذية؛ 
جاكيتات؛  �ل�سوف؛  من  جاكيتات  نظامية؛  ب��ذ�ت  حمبوكة؛  مالب�س  – �سرت(؛  )ت��ي  كم  ن�سف  قم�سان  لل�سدر؛  م�سد�ت 
�ملالب�س؛ �ملالب�س �جلاهزة؛ مالب�س خارجية؛ مالب�س جلدية؛ مالب�س من جلد ُمقلد؛ مالب�س من �لورق؛ �أطر�ف �أمامية 

للقبعات.- �لو�ق�عة بالفئة: 25
كلمة  منها  و�أ�سفل  �لأ�سود  باللون  �لأر�سية  للكرة  ر�سم  مائل خلفها  وبخط  "NL" باأحرف لتينية  كلمة  �لعالمة:  و�سف 

لتينية. "International" باأحرف 
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  26   /  6   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 175868  
با�س��م: ويلون )�سينا( ليمتد.

وعنو�نه: رووم 702، بلوك �أيه، �سيتك �سيتي �إير�، منرب 18، وين مينج وي لو، جياجن بي، هوي�سنج دي�سريك، 
هويزهو، جو�جندوجن، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
تدريب لالأج�سام،  �أجهزة  للعب، م�سارب لالألعاب،  �ألعاب منزلية، كر�ت  �لد�خلية،  �لقدم  للعبة كرة  �ساحات 
�أهد�ف ت�سديد، �آلت للتمارين �لبدنية، �ألو�ح �لتزلج، �أمعاء حيو�نات للم�سارب، برك �سباحه )�أدو�ت للعب(، 
قفافيز مالكمة، و�قيات للركب )�أدو�ت ريا�سية(، �أحزمة رفع �لأثقال )�أدو�ت ريا�سية(، �أحذية تزلج مرتبط 

بها زلجات، �أربطة تزلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 28

و�لرمادي،  �لأ�سود  باللونني  ورقيتني  طائرتني  ي�سبه  ر�سم  بد�خله  �لأ�سالع  خما�سي  �سكل  �لعالمة:  و�سف 
وبجو�ره كلمة "Win" وكلمة "Max" باأحرف لتينية وبخط مميز بينهما فا�سلة ".".

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��ر����س  لديه  من  فعلى  �ل�س��ر�طات: 
�لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  26   /  6   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 175873  
با�س��م: ديلو �أرماترن �آند �أنالجني جي �إم بي �إت�س

وعنو�نه: فروند�سبرج�سر��سي 36، دي-87727 بابنهاو�سن، �أملانيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لغاز،  م��ع  �لتعامل  �أج��ه��زة  �ل��غ��از،  جتفيف  �أج��ه��زة  مكثفات،  تبخر،  �أج��ه��زة  �ل��غ��از،  ومعاجلة  لتنقية  �أج��ه��زة 
وبالتحديد �لأجهزة �ملتحركة �أو �لثابتة ل�سفط وجتفيف و�إخالء وتدفق وملئ �لفر�غات �ململوءة �أو �لتي ميكن 
�ملذكورة  �ملنتجات  جتميعها؛  حدود  خارج  �أي�سا  �ل�سو�ئل،  �أو  بالغاز  و�لتربيد  �لتدفئة  و�أجهزة  بالغاز  ملوؤها 
و�ل�سو�ئل  وخالئطه  �لغاز  تنقية  ومر�سحات  مر�فق  �أع��اله؛  �ملذكورة  �ملنتجات  �أج��ز�ء  �لغاز،  لهند�سة  �أع��اله 

وخالئطها.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�سف �لعالمة: كلمة "Dilo" باأحرف لتينية وباللون �لأبي�س يف خلفية باللون �لأ�سود و�أ�سفل منها خط 
م�ستدير يبد�أ وينتهي بطرفني �سبه مربعني.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  19   /  11   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 182160  
با�س��م: تيا ) جي بي ( ليمتد

وعنو�نه: يونيت�س بي 2، بي 3 و بي 4 هالي�سفيلد 8، تيلفورد، �سروب�سر تي �إف 7 4 كيو �إن، �ململكة �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لإطار�ت؛ وقطعها ولو�زمها.
�لو�ق�عة بالفئة: 12

و�سف �لعالمة: كلمة "TORQUE"  باأحرف لتينية وبخط مميز بجو�رها �سكل ي�سبه بي�سوي مفتوح 
من �ليمني ويتقاطع معها خط من �لأعلى باللون �لرمادي.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  14   /  10   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 180553  
با�س��م: جيمي كري�ستال )نيويورك( كو. ليمتد

وعنو�نه: 260 وي�ست 35 �سريت، �لطابق 10، نيويورك، �إن و�ي 10001، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنظار�ت؛  �لإب�سار؛ علب  �لأطفال؛ نظار�ت ت�سحيح  �لأطفال، نظار�ت  للوهج؛ علب لنظار�ت  �ملانع  �لزجاج 
�لأنف؛  ونظار�ت  للنظار�ت  �إط��ار�ت  �ملناظر؛  �؛  للنظار�ت؛  و�سال�سل  ورباطات  خيوط  للنظار�ت؛  �سال�سل 
نظار�ت للريا�سة؛ �لعد�سات �ملكربة؛ �لعد�سات �ملُكربة �لتي تالئم وجه �مل�ستخدم على غر�ر �لنظار�ت؛ نظار�ت 
�لأوبر�؛ �لنظار�ت �لب�سرية؛ �لنظار�ت �لو�قية؛ نظار�ت �لقر�ءة؛ نظار�ت �لتزلج؛ عد�سات للنظار�ت؛ �لنظار�ت 

�لريا�سية؛ نظار�ت �لريا�سيني؛ �لنظار�ت �ل�سم�سية؛ نظار�ت �مل�سرح.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

لتينية. و�سف �لعالمة: كلمة " Jimmy Crystal New York"  باأحرف 
�ل�س��ر�طات:

 "New York" عدم �ملطالبة بحق ح�سري عن ��ستخد�م �ل�سم �جلغر�يف
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  14   /  10   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 180557  
با�س��م: �سركة �لقرطا�سيات كالرفونتان

وعنو�نه: 19 �سارع لبيه، 88480 �تيفال كالرفونتان، فرن�سا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لر�سم،  �أو  �لكتابة  دف��ات��ر  �لطباعة(؛  �أو  للقرطا�سية  ُم�سنع  ن�سف  معالج،  �لغر   ( �مل��ق��وى  و�ل���ورق  �ل���ورق 
�خلر�ئط؛  �ملر�سومة،  �لبطاقات  �ملقوى،  �لورق  من  للعر�س  �أرفف  �ملُغلفات،  �ملفكر�ت،  �لدفاتر،  �لكلي�سيهات، 
�مللفات  �لفو��سل،  �مللفات،  حافظات  �لقرطا�سية(؛  )م��و�د  �لت�سنيف  م��و�د  �لكتب؛  جتليد  م��و�د  �ملطبوعات؛ 
�ل�سور؛  �أل��ب��وم��ات  �لفوتوغر�فية؛  �ل�سور  مطاطي؛  ب�سريط  �ملغلقة  �مللفات  دع��ام��ات،  ذ�ت  ملفات  �ملربعة، 
لغايات  �أو  �لقرطا�سية  يف  �مل�ستعملة  �لل�سق  مو�د  �لرفيهية؛  �لإبد�عية  لالأن�سطة  �لقرطا�سية  �لقرطا�سية؛ 
�أو  �ل��ده��ان  فر��سي  �لفنانني؛  م��و�د  )قرطا�سية(؛  و�لتقنية  �لبيانية  للر�سومات  م��و�د  �ملل�سقات؛  منزلية؛ 
�لتلوين؛ �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )ماعد� �لأثاث(؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )ماعد� �لأجهزة(؛ حروف 

�لطباعة؛ �لكلي�سيهات )�لر��سمات(.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�سف �لعالمة: �سكل مثلث قاعدته لالأعلى بد�خله �سكل �مر�أة باللونني �لأبي�س و�لأ�سود، �أ�سفل من �ملثلث 
كلمة " Clairefontaine" باأحرف لتينية.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��ر����س  لديه  من  فعلى  �ل�س��ر�طات: 
�لقت�ساد، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  22   /  8   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 178226  
با�س��م: هيرن

وعنو�نه: 10 رو هيرن، 75009 باري�س، فرن�سا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لتاأمني عرب �لعامل على �لوفاة و�ل�سحة و�لإعاقة �جل�سدية، مبا يف ذلك �سبكات �لعناية �ل�سحية )�مل�ست�سفيات، 
�لأطباء، �ل�سيدليات، و�ملر�كز �ل�سحية(؛ �مل�ساعدة على تغطية �لتاأمني مبا يف ذلك �لعودة �إىل �لوطن.

�لو�ق�عة بالفئة: 36
."&" عالمة  وبينهما  لتينية  " Health" باأحرف  كلمة  " و   Care " و�سف �لعالمة: كلمة

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769



م�صروع باب البحر بالرباط.. ميثل 
نقطة لقاء عاملية يف قلب املغرب 

•• ابوظبي-وام: 

تعود �لرباط �إىل مكانتها كملتقى عاملي مميز وذلك بف�سل �لطلب �لعاملي 
ملا  وفقا  �ل�ستخد�مات  متعدد  �مل�سروع  يف  �ل�سكنية  �ل��وح��د�ت  على  �لكبر 
�أبوظبي  �سكيب  �سيتي  معر�س  خ��الل  للتطوير  �لبحر  ب��اب  �سركة  �أعلنته 

.2013
وتعد باب �لبحر للتطوير �سر�كة بني كل من �ملعرب �لدولية لال�ستثمار�ت 

يف �لإمار�ت ووكالة تهيئة �سفتي �أبي رقر�ق �ملغربية.
وت�سفي مدينة �لرباط �ملزيد من �جلاذبية �إىل م�سروع باب �لبحر كونها 
 2012 عام  �لعاملية  �ل��ر�ث  ملو�قع  �ليون�سكو  قائمة منظمة  �إىل  �ن�سمت 

وبرزت من بني �أف�سل 10 وجهات �سياحية خالل هذ� �لعام.
�إفريقيا و�أوروبا  �أربع قار�ت هي  �ل�سكني  ومتثل ملكية م�سروع باب �لبحر 
و�آ�سيا و�أمريكا �ل�سمالية حيث تتنوع جن�سيات مالكي �ملنازل �جلديدة بني 

�أملانيا وهولند� وبلجيكا �إىل �لكونغو و�لإمار�ت و�ملغرب وكند�.
بينما  �ملغرب  مالكني هم من  �أربعة  كل  �أن ثالثة من  �إىل  �لأرق���ام  وت�سر 

ميثل �لإمار�تيون ن�سبة 10 يف �ملائة من جمموع �ملالكني.
ويف هذ� �ل�سياق قال يو�سف �لنوي�س �لع�سو �ملنتدب ل�سركة �ملعرب �لدولية 
لال�ستثمار�ت �إنه لفخر عظيم لنا �أن ن�سهد �ن�سمام �ملالكني من كافة �أنحاء 
�ل��ع��امل مب��ا يف ذل��ك دول��ة �لإم����ار�ت �إىل م�سروع ب��اب �لبحر م��وؤك��د� جناح 
�مل�سروع كبو�بة  وب��روز مكانة  �أبي رق��ر�ق  �ل�سر�كة مع وكالة تهيئة �سفتي 

جديدة للعبور �إىل منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا.
لنا  �ل�سريكة  و�ملجتمعات  �ل��دول  �لقت�سادي يف  �لنمو  و�أ�ساف نحن ندعم 
من خالل م�سروع باب �لبحر فيما نلبي يف �لوقت ذ�ته �حتياجات �ل�سوق 
�لعقاري وتلك هي �لأهد�ف �ل�سر�تيجية �لتي تعترب جوهر منوذج �أعمال 

�سركة �ملعرب .

•• اأبوظبي-الفجر: 

�بوظبي من خالل  ت�ستعر�س بلدية مدينة 
ج��ن��اح د�ئ����رة �ل�����س��ئ��ون �ل��ب��ل��دي��ة يف معر�س 
2013 �لذي �نطلق �م�س يف  �سيتى �سكيب 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س ، عدد� من 
�مل�ساريع و�ملبادر�ت و�خلدمات �لتي ترتكز يف 
معظمها على خدمة �ملجتمع وتوفر فر�س 
�ل�ستثمار �مام �لقطاع �خلا�س للم�ساركة يف 
م�سرة �لتنمية �لتي ت�سهدها �مارة �بوظبي 
ب�����س��م��ان م�ستوى  روؤي���ت���ه���ا  م���ن  �ن��ط��الق��ا   ،
ل�سكان  �مل�ستد�مة  و�لبيئة  �لأف�سل  �حلياة 

مدينة �أبوظبي.
�مل��زروع��ي مدير  �سعادة خليفة حممد  و�أك��د 
عام بلدية مدينة �أبوظبي �أن معر�س �سيتي 
�سكيب �أ�سبح ملتقى عامليا جنح يف ��ستقطاب 
�لتنمية  م�ساريع  �ستى  يف  �لر�ئدة  �لتجارب 
تغتنم  �بوظبي  مدينة  بلدية  و�إن  �ل�ساملة 
هذه �ملن�سة �لعاملية �ملتخ�س�سة ومن خالل 
ل�ستعر��س  �لبلدية  �ل�����س��وؤون  د�ئ���رة  ج��ن��اح 
خ��دم��ات��ه��ا وم��ب��ادر�ت��ه��ا �ل���ر�ئ���دة يف خمتلف 
وم�ساريعها  جت��ارب��ه��ا  ول��ت��ق��دمي  �مل���ج���الت 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  يف  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل��ع��م��الق��ة 

و�ملر�فق �خلدمية و�لرفيهية.
�لبلدية  ����س��ر�ت��ي��ج��ي��ات  �أه���م  م��ن  �أن  وق���ال 
ه��ي دع���م �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ك��ربى �ل��ت��ي ت�سهم 
�قت�سادية  وجهة  كونها  �أبوظبي  تقدمي  يف 
عاملية ت�ستطيع بف�سل دعم قيادتنا �لر�سيدة 
نظر�  �لعاملية  �لفعاليات  �أك��رب  ت�ستقطب  �أن 
ومن  �لكبر  و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي  لوزنها 
ب��ل��دي��ة مدينة  م�����س��ارك��ة  ف����اإن،  �ملنطلق  ه���ذ� 
تعبر   2013 �سكيب  �سيتي  يف  �أب��وظ��ب��ي 
عن �لتز�مها جتاه تطوير خدماتها �ملقدمة 
�لفعالية  �مل�ساهمة  ذ�ته  وبالوقت  للمجتمع 
�إم���ارة  يف  �ل�����س��ام��ل��ة  �لتنمية  عجلة  دف���ع  يف 

�أبوظبي.
�سكيب  �سيتي  يف  �لبلدية  م�ساركة  �ن  وق��ال 
للزو�ر عن �خلدمات  ت�سمل تقدمي عرو�س 
�لتي تقدمها لل�سكان يف �ملدينة و�لتي جت�سد 
حكومية  خدمات  تقدمي  يف  ��سر�تيجيتها 

متميزة. 
مدينة  ب���ل���دي���ة  �ن  �ىل  �مل�����زروع�����ي  و������س����ار 
من  ع��دد  �ملعر�س  خ��الل  �ستعر�س  �بوظبي 

م�����س��اري��ع ت��ط��وي��ر �لأ�����س����و�ق �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
�لأحياء �ل�سكنية من خالل �لقطاع �خلا�س 
�ن�ساء  خاللها  من  �لبلدية  ت�ستهدف  و�لتي 
�لرئي�سي  �لرب  يف  معظمها  يقع  �سوقا   40
ب���ال���ف���ع���ل طرح  �أب����وظ����ب����ي وق�����د مت  مل���دي���ن���ة 
�مل�ساريع  ثمانية م�ساريع للمز�يدة من هذه 
�لأربعني �مل�ستهدفة ، فيما مت �حل�سول على 
�مل�ساريع  م��ن  �ستة  يف  للتنفيذ  جاهز  �ت��ف��اق 

�لثمانية. 
نيتها  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  وك�سفت 
�طالق م�سروع تطوير �سوق تر�ثي متكامل 
يقع على م�سارف �لبو�بة �لتاريخية جلزيرة 
�أب��وظ��ب��ي م��ق��اب��ل ب���رج �مل��ق��ط��ع ب��ني ج�سري 
�ألف   150 مب�ساحة  و�ملقطع،  ز�ي��د  �ل�سيخ 
تر�ثية  �سياحية  وجهة  وي�سكل  مربع  م��ر 
ف���ري���دة يف �إم������ارة �أب���وظ���ب���ي، ي����ربز �ل����ر�ث 
�لعربية  و�ل��ع��اد�ت  و�لقيم  �لغني  �لإم��ار�ت��ي 
�أبوظبي  ول���زو�ر  �ملحلي  للمجتمع  �لأ�سيلة 
م���ن ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل، مب���ا ي�����س��ه��م يف 
ت��ر���س��ي��خ م���ك���ان���ة �أب���وظ���ب���ي ك���وج���ه���ة ر�ئ�����دة 

لل�سياحة و�لرفيه.
�مل�ساريع  ه��ذه  �إط��الق  عرب  �لبلدية  وت�سعى 
�خلدمية و�لتطويرية �حلديثة، �ىل حتفيز 
م�سرة �لتنمية �مل�ستد�مة و�ملزدهرة مل�ستقبل 
حمفظة  و�إد�رة  و���س��ك��ان��ه��ا،  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة 
متنوعة من �لأ�سول �ل�ستثمارية �حلكومية 
بتنفيذ  �لبلدية  �ستقوم  حيث  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
و�ل�سياحية  �ملجتمعية  م�ساريعها  وت�سغيل 
�أبوظبي  روؤي��ة حكومة  �جل��دي��دة مبا يحقق 
�ل���ه���ادف���ة ل��ت��ع��زي��ز �ل��ت��ك��ام��ل و�ل���ت���ع���اون مع 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س خ�����س��و���س��اً يف جم���ال دفع 
�ملر�فق  وت��ط��وي��ر  �ل�ساملة  �لتنمية  عجلة 
�لتي  �جلديدة  �مل�ساريع  و��ستحد�ث  �لعامة 
خدمات  تقدمي  �أج��ل  من  �ملجتمع  يتطلبها 
وفقاً  ح�ساري  وباأ�سلوب  متكاملة  ع�سرية 
ت�سييد  �لبلدية  تعتزم  كما  ع��امل��ي��ة.  ملعاير 
عدد من �ل�سر�حات على �لطرق �ل�سريعة 
ما  ومنها  ر�قية  وخ��دم��ات  عاملية  ومبعاير 
مت طرحه للمز�يدة ومنها ما �سيتم طرحة 
للمز�يدة على م�ستثمري �لقطاع �خلا�س يف 

خالل �لعام �جلاري. 
وي�����س��اه��م �مل�����س��روع ب��رف��ع م��ع��اي��ر �ل�سالمة 
و�ل�سحة وجودة �خلدمات وتوفر م�ساحات 

�ل��ت��اأث��ر على  دون  �مل��رك��ب��ات  ل��وق��وف  كافية 
وي�����س��اع��د يف حت�سني  �مل����روري����ة،  �ل�����س��الم��ة 
مظهر  م��ن  وبالتايل  �ل��ع��ام  �لطريق  مظهر 
وتناول  �لت�سوق  جتربة  من  ..ويعزز  �ملدينة 
�إىل  بالإ�سافة  �آمنة  �سحية  بيئة  يف  �لطعام 

دوره يف توفر مزيد من فر�س �لعمل.

ال�شلمة املرورية للمدار�ض 
�أه����م �مل�����س��روع��ات �ل��ت��ي تعر�سها  وم���ن ب��ني 
مبادرتها  �ملعر�س  يف  �بوظبي  مدينة  بلدية 
�ل�سالمة  معاير  حتقيق  جمال  يف  �لر�ئدة 
بها  �ملحيطة  و�مل��ن��اط��ق  ل��ل��م��د�ر���س  �مل��روري��ة 
.وهي م�سروع حت�سني �سالمة �لطرق حول 
متكامل  م�سروع  �سمن  �أبوظبي  يف  �ملد�ر�س 
ل�سبكة  �مل��روري��ة  �ل�سالمة  وتدقيق  لتقييم 

�لطرق يف �أبوظبي و�سو�حيها.
وق���د ب���د�أ �مل�����س��روع �ن��ط��الق��ا م��ن مدر�ستني 
معاير  ورف���ع  تطوير  خطة  ت�سمل  بحيث 
�ملد�ر�س  �ملرورية �خلا�سة بطالب  �ل�سالمة 
كافة  �ملحيطة  �لطرق  وم�ستخدمي  وذويهم 
بهدف  وذل��ك  �مل�سروع  مر�حل  عرب  �ملد�ر�س 
حتقيق  يف  متقدمة  م�ستويات  �إىل  �لو�سول 
�أع���ل���ى م��ع��اي��ر �ل�����س��الم��ة و�ل���ع���ب���ور �لآم����ن 

للطالب من �ملد�ر�س و�إليها .
يف  �ل��ربن��ام��ج  م��ن  �لرئي�س  �ل��ه��دف  ويتمثل 
�لطرق  �سبكة  يف  �ل�سالمة  معاير  حت�سني 

�ملدر�سية  �ملناطق  وحتديد  للبلدية  �لتابعة 
بتح�سني  �خل���ا����س���ة  �ل���ت���و����س���ي���ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
، وحت�سني  �مل��در���س��ي��ة  ب��امل��ن��اط��ق  �ل�����س��الم��ة 
للم�ساة  �ل����ط����رق  مل�����س��ت��خ��دم��ي  �ل�������س���الم���ة 
�لنتقال  م��ع��اي��ر  وحت�����س��ني   ، ول��ل�����س��ائ��ق��ني 
ور�كبي  للم�ساة  بالن�سبة  �ل��ع��ب��ور  و���س��الم��ة 
�ل������در�ج������ات وك����ذل����ك �حل�����د م����ن خماطر 
�أج��ل �سمان م�ستوى  �ملرورية من  �حل��و�دث 
�حلياة �لأف�سل ل�سكان �أبوظبي يف بيئة �آمنة 

مت�سمنة �أرقى معاير �ل�سالمة �ملرورية .
�ملناطق  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل���ربن���ام���ج  وي���رك���ز 
ب���امل���د�ر����س و�مل�����س��اه��م��ة يف تاليف  �مل��ح��ي��ط��ة 
�ل��ن��اجت��ة عن  �مل���روري���ة  �ل�����س��الم��ة  م�سكالت 
ع����دم ت���وف���ر �مل����و�ق����ف �ل��ك��اف��ي��ة ل���ع���دد كبر 
�أماكن  توفر  وع��دم   ، �خلا�سة  �ملركبات  من 
�ملناطق  ه��ذه  و�سعودهم يف  �ل��رك��اب  ل��ن��زول 
وغياب �لإ�سر�ف �ملبا�سر على نزول �لطالب 
عدم  �إىل  بالإ�سافة  �آم��ن  ب�سكل  و�سعودهم 
�ملظللة وم�����س��اك��ل �لزدح����ام  �مل��م��ا���س��ي  ت��وف��ر 

و�ل�سالمة يف �ملناطق �ملدر�سية.
تطبيق  م�سروع  نتائج  �لبلدية  تعر�س  كما 
����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة �لإ����س���اءة �ل��ع��ام��ة م��ن خالل 
����س��ت��خ��د�م �ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ت��ط��ورة و�أح�����دث ما 
تو�سلت �إليه نظم �لإ�ساءة يف �لعامل ومثال 
تنفيذه �سمن هذ�  �ل���ذي مت  �مل�����س��روع  ذل��ك 

�لإطار يف �سارع �ل�سيخ ز�يد.

�سل�سلة  لت�سمل  �ل��ب��ل��دي��ة  م�����س��ارك��ة  وت��ت�����س��ع 
ل�سكان  تقدمها  �لتي  �لر�ئدة  �خلدمات  من 
مدينة �أبوظبي، حيث ت�ستحوذ ��سر�تيجية 
خدمة �لعمالء وخا�سة يف جمال �خلدمات 
�لعرو�س  �للكرونية على جانب مهم من 
�أج��ود معاير  لتقدمي  ر�سالتها  �لتي جت�سد 
�خل���دم���ة �ل��ب��ل��دي��ة �ل��ف��ع��ال��ة �مل���رت���ك���زة على 
يف  �ملعرو�سة  �مل��ب��ادر�ت  تعك�س  كما  �لعمالء، 
�ملحافظة  �لبلدية يف  بع�س جو�نبها حر�س 
للمدينة  و�لع�سري  �حل�ساري  �ملظهر  على 
�ل�سحية  و�مل��ع��اي��ر  ب��ال�����س��روط  و�لرت����ق����اء 
و�ل�سالمة  �لأم���ان  �سبل  وحتقيق  و�لبيئية 
وتعزيز �لتو��سل مع �ملجتمع و�لتعرف على 
توثيق  نظام  �لبلدية  وتعر�س  �حتياجاته. 
م��ن معدلت  وم��ا حققه  �لي��ج��اري��ة  �لعقود 
�ساهم  مما  �نطالقته  منذ  ومميزة  مرتفعة 
حقوق  وح��ف��ظ  �لعقارية  �ل�����س��وق  تنظيم  يف 
كما  وم�ستاأجرين  موؤجرين  من  �ملتعاقدين 
وفر قاعدة بيانات �سخمة �ست�سكل مرجعية 
�آليات  تطوير  يف  ��ستثمارها  ميكن  بيانية 
وحتقيق  �ل��ع��ق��اري  ل��ل��ت��د�ول  �ملنظمة  �لعمل 
�لعقار�ت  ن��ط��اق  ���س��م��ن  �مل��ط��ل��وب  �ل���ت���و�زن 
بالتعاون  وذل��ك  و�ل��ت��د�ول  للتاأجر  �لقابلة 
�ملوؤ�س�سات  �ل�سر�تيجيني من  �ل�سركاء  مع 
�لعقار�ت  و����س���رك���ات  و�خل���ا����س���ة  �ل��ر���س��م��ي��ة 

�ملتعاقدين مع �لبلدية .

•• عجمان ـ الفجر: 

رو�د  ومنتدى  عجمان  يف  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  وقعت 
�لأعمال بدبي ، �تفاقية تعاون بهدف تطوير قطاع �ملن�ساآت 
لتنمية  �مل�ساريع  تلك  �أ�سحاب  ودع��م  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة 
بني  فيما  �خل���رب�ت  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  م�ساريعهم  وتطوير 
خلو�س  �مل��و�ط��ن��ني  �ل�سباب  ��ستقطاب  وك���ذ�   ، �ملوؤ�س�ستني 
�ملهياأة من  �لبيئة �ل�ستثمارية  �إط��ار  ، يف  �لعمل �حلر  غمار 
بتوجيهات ودعم  �ملحلية  و�لدو�ئر  �ل��وز�ر�ت �لحتادية  قبل 
قياد�ت �لدولة ، وقع �لتفاقية عن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
�سعادة حممود خليل �لها�سمي مدير عام �لد�ئرة بالتكليف ، 
ووقعها عن منتدى رو�د �لأعمال بدبي �سعادة عبد �ملنعم بن 
عي�سى �ل�سركال رئي�س جمل�س �إد�رة �ملنتدى ، وح�سر مر��سم 
�لتوقيع عدد من م�سئويل �لد�ئرة و�أع�ساء من جمل�س �إد�رة 

�ملنتدى.
وعقب توقيع �لتفاقية �أعرب �سعادة حممود خليل �لها�سمي 
�لتي  �لقت�سادية  �ل�سر�كة  وهذه  �لتعاون  لهذ�  �سعادته  عن 
�مل�ساريع  �سعيد  على  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  يف  �ست�سهم 
�ل�����س��غ��رة و�مل��ت��و���س��ط��ة يف �لإم�����ارة ، �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �لبتكار 

�لتنمية  �مل�ساريع لتعزيز دورها يف م�سرة  ودفع عجلة تلك 
�لتطور  �أن  �إىل  ول��ف��ت  و�مل�����س��ت��د�م��ة،  �ل�ساملة  �لقت�سادية 
�ل�سغرة  �مل�ساريع  قطاع  �لإم���ار�ت يف  ت�سهده  �ل��ذي  �لهائل 
و�ملتو�سطة ، ملا تتميز به من بيئة �قت�سادية و�عدة مل�ساريع 
وح��ا���س��ن��ات ت�����س��ت��وع��ب ت��ل��ك �مل�����س��اري��ع ي��ع��زز ه���ذ� �ل��ت��وج��ه ، 
�أهمية تبادل �خلرب�ت و�لإطالع على جتربة  بالإ�سافة �إىل 
منتدى رو�د �لأعمال يف هذ� �لإطار ، وتقدمي كافة ما يلزم 
و��ست�سار�ت  عمل  وور����س  تدريبية  ودور�ت  ت�سهيالت  م��ن 

لتعزيز �ل�ستثمار د�خل وخارج �إمارة عجمان.
و�أ�ساف �لها�سمي باأنه ومبوجب هذه �لتفاقية �سيتم و�سع 
وتطوير  تنمية  �إىل  تهدف  �مل�سرك  للتعاون  وبر�مج  �آليات 
قطاع �مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطة يف �إمارة عجمان و�لعمل 
على تهيئة �لبيئة �ل�ستثمارية �ملثالية لهذه �مل�ساريع،وت�سمل 
بر�مج �لعمل وتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت يف جمال �لبحوث 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  �مل�ساريع  بقطاع  �خلا�سة  و�لدر��سات 
و�لتاأهيل  �ل���ت���دري���ب  جم����ال  يف  �ل�����الزم  �ل���دع���م  وت���وف���ر   ،

و�ل�ست�سارة لأ�سحاب تلك �مل�ساريع.
د�ئرة  حر�س  �ل�سركال  �ملنعم  عبد  �سعادة  ثمن  جانبه  م��ن 
�لتنمية �لقت�سادية على �لعمل لتعزيز �لعالقات و�لتعاون 

و�ملوؤ�س�سات  و�ل��دو�ئ��ر  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  بني 
�لتطوير  بهدف   ، و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  للم�ساريع  �لد�عمة 
و�لرتقاء مبفهوم �لعمل �حلر ، وتاأ�سي�س �سر�كة �قت�سادية 
ك��ام��ل��ة ب���ني ج��م��ي��ع �لإط�������ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة م���ن ���س��اأن��ه��ا تقدمي 
و�ملعار�س  ب��الأ���س��و�ق  �مل�ساركة  وفر�س  وخ��دم��ات  ت�سهيالت 
لأ�سحاب  و�لت�سويق  �ل��روي��ج  بهدف  و�خل��ارج��ي��ة،  �ملحلية 

�مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطة.
تو�سيع  بامل�ساركة يف  �سيقوم  �ملنتدى  �أن  �ل�سركال على  و�أك��د 
لأ�سحاب  و�ل���روي���ج���ي���ة  �ل��ت�����س��وي��ق��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ن���ط���اق 
�لتدريبية  �لرب�مج  كافة  يف  �مل�ساهمة  �إىل  �مل�ساريع،�إ�سافة 
بهدف تنمية وتطوير قدر�ت �أ�سحاب تلك �مل�ساريع، وكذلك 
ن�سر  بهدف  �لنقا�س  وحلقات  �لدورية  �للقاء�ت  يف  �مل�ساركة 
�لثقافة و�ملعرفة بني �أ�سحاب هذه �مل�ساريع وتوطيد �أو��سر 

�لتعاون �مل�سرك بينهم.
و�أ�سار �إىل �أن منتدى رو�د �لأعمال ومنذ تاأ�سي�سه كان هدفه 
�حلر  �لعمل  على  �ملو�طنني  �ل�سباب  وحتفيز  ت�سجيع  �لأول 
تطوير  �ساأنها  من  �لتي  و�ملقرحات  �لأفكار  كافة  تبني  و   ،
�مل�����س��اري��ع �ل�����س��غ��رة و�مل��ت��و���س��ط��ة ، وت��ب��ن��ي �أن�����س��ط��ة وبر�مج 
و�لعمل   ، بينهم  فيما  و�لتعاون  �لتو��سل  زي��ادة  �إىل  تهدف 

تو�جه  �لتي  �لتحديات  ملجابهة  �جلهود  كافة  ت�سخر  على 
مر��سم  نهاية  ،ويف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  �مل�ساريع  �أ�سحاب 

توقيع �لتفاقية جرى تبادل �لدروع �لتذكارية.
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حمورها اال�شتدامة وتطوير اخلدمات املجتمعية

بلدية مدينة اأبوظبي ت�صتعر�ص م�صاريع ومبادرات رائدة يف �صيتي �صكيب 2013

توقيع اتفاقية تعاون بني منتدى رواد االأعمال يف دبي ودائرة التنمية االقت�صادية يف عجمان

•• اأبوظبي-وام:

ع��ق��د وف���د جم��ل�����س ���س��ي��د�ت �أع���م���ال �لإم������ار�ت 
�جلابر  عبيد  فاطمة  �ملهند�سة  �سعادة  برئا�سة 
�أعمال  �سيد�ت  جمل�س  ورئي�سة  �ملجل�س  رئي�سة 
ل��ق��اء�ت و�ج��ت��م��اع��ات م��ع كبار  �أب��وظ��ب��ي �سل�سة 
�مل�سوؤولني يف �ملوؤ�س�سات �لقت�سادية �لتي تعنى 
عمان  ب�سلطنة  �لأع���م���ال  ور�ئ������د�ت  ب�����س��ي��د�ت 

�ل�سقيقة.
وجرى �جتماع مو�سع بني وفد جمل�س �سيد�ت 
�لأعمال  �ساحبات  وم��ن��ت��دى  �لإم����ار�ت  �أع��م��ال 
�ل��ع��م��ان��ي��ات ب��رئ��ا���س��ة �ل�����س��ي��دة ك��ام��ل��ة ب��ن��ت علي 
50 �سيدة ور�ئدة �أعمال من  �لعوفية وح�سور 

�لبلدين �ل�سقيقني.
�ملهند�سة فاطمة عبيد �جلابر يف كلمة  و�أك��دت 
�ألقتها يف بد�ية �لجتماع �أن زيارة وفد جمل�س 
تعزيز  �إىل  ي��ه��دف  �لإم�������ار�ت  �أع���م���ال  ���س��ي��د�ت 
�لإت�سالت وفتح جمالت جديدة للتعاون بني 
�سيد�ت ور�ئ��د�ت �لأعمال يف �لإم��ار�ت �لعربية 
�ل�����س��ق��ي��ق��ة وكذلك  �مل���ت���ح���دة و���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان 
�ل����س���ت���ف���ادة م���ن �أف�����س��ل �مل���م���ار����س���ات وجت����ارب 
�لأعمال  لر�ئد�ت  �لناجحة  و�مل�ساريع  �لأعمال 
عبيد  فاطمة  �ملهند�سة  وحتدثت  �لبلدين.  يف 
�أعمال  ����س���ي���د�ت  �جل���اب���ر ع���ن خ��ط��ط جم��ل�����س 
�لإم����ار�ت وم��ا ي��ق��وم ب��ه م��ن �أدو�ر وم��ا يقدمه 
م���ن خ���دم���ات ل�����س��ي��د�ت ور�ئ������د�ت �لأع���م���ال يف 

يعمل  �مل��ج��ل�����س  �أن  �إىل  م�����س��رة   .. �لإم�������ار�ت 
وتاأهيل  لتدريب  �ملنا�سبة  �لفر�س  توفر  على 
�لأعمال  جم��ال  يف  م�ساركتها  وتو�سيع  �مل����ر�أة 
ومنذ  �ملجل�س  �أن  وذك���رت  و�ملهنية.  �لتجارية 
ت��اأ���س��ي�����س��ه ح��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل��ت��و����س��ل بني 
����س���ي���د�ت ور�ئ��������د�ت �لأع����م����ال يف �ل����دول����ة مع 
�سيد�ت ور�ئد�ت �لأعمال يف �لعديد من �لدول 
�ملجل�س خالل �لفرة  حيث �ساركت وف��ود من 
�ملوؤمتر�ت  م���ن  ك��ب��رة  �مل��ا���س��ي��ة يف جم��م��وع��ة 
و�ملنتديات �لتي تهتم بتطوير وتفعيل �مل�ساريع 
و�لأعمال �لتي متلكها وتديرها وت�سرف عليها 
ر�ئد�ت  خرب�ت  تعزيز  بهدف  �لأعمال  �سيد�ت 
�لأعمال �ملو�طنات و�ل�ستفادة من جتارب دول 

�لعامل يف تنمية وتطوير �لن�ساطات �لقت�سادية 
و�خلدمية �لن�سوية.

�سمو  توجيهات  على  وب��ن��اء  �ملجل�س  �إن  وق��ال��ت 
�لحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 
�لن�سائي �لعام �لرئي�سة �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية 
�مل��ج��ل�����س �لع���ل���ى لالمومة  رئ��ي�����س��ة  �لأ����س���ري���ة 
�سيد�ت  ملجل�س  �لفخرية  �لرئي�سة  و�لطفولة 
ي��ع��م��ل وب�سورة  �أب��وظ��ب��ي  و  �لإم������ار�ت  �أع���م���ال 
م�ستمرة م��ن خ��الل م��ب��ادر�ت��ه وخ��دم��ات��ه على 
�مل���و�ط���ن���ة يف م�سرة  �مل������ر�أة  ت��ع��زي��ز م�����س��اه��م��ة 
�لقاعات  ك��اف��ة  وت��وط��ني  �لقت�سادية  �لتنمية 
ت��ع��زي��ز دور ر�ئ���د�ت  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لأع����م����ال يف �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س ب���ال���دول���ة. من 

جانبها رحبت �ل�سيدة كاملة بنت علي �لعوفية 
�لعمانيات  �لأع��م��ال  �ساحبات  منتدى  رئي�سة 
ب��زي��ارة وف��د جمل�س ���س��ي��د�ت �أع��م��ال �لإم����ار�ت 
و�أك����دت ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ه���ذه �ل���زي���ارة وخ��ا���س��ة يف 
�أف�سل  ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�ل��ت��ع��رف على  جم��ال 
�ساحبات  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  وزي�������ادة  �مل���م���ار����س���ات 
كما  �ل�سقيقني.  �لبلدين  يف  �لأع��م��ال  و�سيد�ت 
قام وفد جمل�س �سيد�ت �أعمال �لإمار�ت بزيارة 
�مل��ع��رف��ة يف م�����س��ق��ط و����س��ت��م��ع لعر�س  ل���و�ح���ة 
يقدمه  وم��ا  لالأعمال  �لوطني  �ملركز  عن  و�ف 
لت�سجيع  خ���دم���ات  م���ن  �حل��ا���س��ن��ات  ب���رن���ام���ج 
�أ�سحاب �ملبادر�ت �لفردية و�ل�سركات �لنا�سئة يف 
�سلطنة عمان من خالل دعمهم وتوفر �أحدث 
�ملر�فق و�لتجهيز�ت �ل�سرورية �لالزمة لنجاح 

�إىل تقدمي �خلدمات  بالإ�سافة  �أعمالهم  ومنو 
�ل�ست�سارية لل�سركات �لنا�سئة �لتي تعمل حتت 
جمل�س  وف��د  �لتقى  كما  �لربنامج.  ه��ذ�  مظله 
�أحمد  �ملهند�س  �سعادة  �لإم��ار�ت  �أعمال  �سيد�ت 
�لذيب وكيل وز�رة �لتجارة و �ل�سناعة ب�سلطنة 
�لتي  �لت�سهيالت  عن  �سرح  �إىل  و��ستمع  عمان 
للم�ستثمرين  عمان  يف  �ملعنية  �جلهات  توفرها 
�خلليجيني من رجال و�سيد�ت �أعمال ل�سركات 

وموؤ�س�سات من خمتلف �ملجالت و�لقطاعات.
�لدولة  �سفر  �لر�سا خوري  �سعادة عبد  ونظم 
ع�ساء  وماأدبة  مو�سعا  لقاء  عمان  �سلطنة  لدى 
�أعمال �لإم��ار�ت بح�سور  لوفد جمل�س �سيد�ت 
�لبلدين  يف  �لأع��م��ال  ر�ئ���د�ت  م��ن  �سيدة   60

�ل�سقيقني.

وفد جمل�ص �صيدات اأعمال االإمارات يجري مباحثات
 مع منتدى �صاحبات االأعمال العمانيات 

•• دبي-الفجر:

�مل��ه��ن��د���س ع��ب��د �هلل �ل�سحي  �ملُ��ب��ت��ِك��ر �لإم����ار�ت����ي  ف���از 
�لفريد من نوعه جلهاز  �بتكاره  �خ��ر�ع عن  ب��رب�ءة 
�لذي  �ملائية  �مل�سطحات  �ملت�ساقطة على  �ملياه  جتميع 
ي�ستخدم يف جتميع مياه �لمطار و�لرطوبة �جلوية 
�لتي ميكن �ل�ستفادة منها يف توفر مياه نظيفة بعد 
�إىل  �حلاجة  دون  �لقاحلة  �ملناطق  لُت�ستخدم يف  ذلك 
حتلية مياه �لبحار، وقد ُمِنحت ب��ر�ءة �لخ��ر�ع من 
ِقبل مكتب بر�ء�ت �لخر�ع �آي بي كون�سلت ، �ململكة 

�ملتحدة. 
ووفًقا ملا ذكره عبد �هلل �ل�سحي يف هذ� �ل�سدد: يت�سم 
و�إمكانياته  �لفريد من نوعه بقدر�ته  هذ� �لخ��ر�ع 
�لعظيمة �لتي من �ساأنها �إفادة �لدول �لتي تفتقر �إىل 
�أو  �مل��و�رد �ملائية مثل دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�إىل  ل��ل��و���س��ول  ون��خ��ط��ط  باملنطقة.  �لأخ����رى  �ل����دول 
�لخر�ع  هذ�  من  بال�ستفادة  و�إقناعهم  �مل�ستثمرين 
�إىل �لدول �ملختلفة  يف �لأغر��س �لتجارية وت�سويقه 
مبدئية،  وكخطوة  منه.  �ل�ستفادة  لهم  يت�سنَّى  حتى 
ن�سعى لتقدميه قريًبا �إىل وز�رة �لبيئة و�ملياه و �سركة 

م�سدر م�سدر وهيئات بيئية �أخرى . 
ا با�سم �ملا وميكن تثبيته لتجميع  ُيعرف �جلهاز جتاريًّ
�ل��رط��وب��ة �جل��وي��ة م��ث��ل: م��ي��اه �لأم���ط���ار، وقطر�ت 
�لندى �ملت�ساقطة على �مل�سطحات �ملائية مثل �لبحار 

حتتاج  فال  بنقائها  �ملجمعة  �ملياه  تت�سم  و�لبحر�ت. 
�إىل �لتحلية لال�ستخد�مات �لتجارية.

2Q وهي  ���س��رك��ة  ��ا  �أي�����سً �ل�����س��ح��ي  �أ���س�����س ع��ب��د �هلل 
للبيئة،  �سديقة  متنقلة  �سيار�ت  غ�سيل  �سركة  �أول 
ب��ح��ي��ث ت�����س��ت��خ��دم ن��ظ��ام غ�����س��ي��ل �ل�����س��ي��ار�ت �ليدوي 
�ل�سيار�ت  لغ�سيل  ُمبتكر  GeoWash، وهو نظام 
��ستهالك  من  يقلل  متنقل،  جهاز  يف  فكرته  تتج�سد 
�ملياه بطريقة مده�سة حيث يتطلب ��ستخد�م متو�سط 
ثالث لر�ت فقط مقارنًة مع �أنظمة غ�سيل �ل�سيار�ت 

�لأخرى �لتي ت�ستخدم 90-180 لًر�. 

ُمبتِكر اإماراتي يفوز برباءة اخرتاع عن جهاز 
جتميع املياه املت�صاقطة على امل�صطحات املائية 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�لإمار�ت  لدولة  ممثاًل  لالإح�ساء  �لوطني  �ملركز  �سارك 
للجنة  و�لع�سرين  �لثامن  �لجتماع  يف  �ملتحدة  �لعربية 
وكالء وروؤ�ساء �لأجهزة �لإح�سائية بدول جمل�س �لتعاون 
عا�سمة  �ملنامة  ��ست�سافته  �لذي  �لعربية،  �خلليج  لدول 
�بريل   14 –  13 م��ن  �ل��ف��رة  خ��الل  �لبحرين  مملكة 

.2013
�ل�سويدي  خمي�س  ر��سد  �سعادة  �لدولة  وف��د  تر�أ�س  وق��د 
ل��الإح�����س��اء، وم�ساركة  �ل��وط��ن��ي  ل��ل��م��رك��ز  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
�لتنفيذي  ها�سم-�ملدير  بني  �مل�ساوي  �لقادر  عبد  �سعادة 
هارون  بو  �سامل  علي  و�لأ���س��ت��اذ  �لإح�سائية،  للقطاعات 
�إد�رة �لإح�ساء�ت �لقت�سادية-، و�لأ�ستاذ عبد �هلل  مدير 
و�لإجتماعية،  �ل�سكانية  �لإح�ساء�ت  �إد�رة  مدير  �ل�ساعر 
�أن هذ� �لجتماع للجنة  �أ�سار �سعادة �ل�سويدي �إىل  حيث 
ي�����س��ك��ل خ��ط��وة م��ه��م��ة يف جم���ال ت��ع��زي��ز �ل��ع��م��ل وتكامل 
�ملجل�س،  دول  يف  �لإح�����س��ائ��ي  للعمل  �مل�����س��رك��ة  �جل��ه��ود 
خا�سًة و�أنه ياأتي بعد �لإعالن ر�سمياً عن تاأ�سي�س مركز 
عقده  �لذي  �ل�ستثنائي  و�لجتماع  �خلليجي،  �لإح�ساء 
�لوكالء يف وقت �سابق ب�ساأن و�سع �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية 
�أ�سحاب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  �أع���م���ال���ه،  �مل���رك���ز  مل��ب��ا���س��رة 

�لفخامة و�ل�سمو قادة دول �ملجل�س.
ت�سّمن  �لجتماع  �أعمال  جدول  �أن  �إىل  �ل�سويدي  و�أ�سار 
لدول  �لإح�سائي  �لعمل  تهم  �لتي  �لق�سايا  من  �لعديد 
�مل��ج��ل�����س، وب��خ��ا���س��ة م��ت��اب��ع��ة ق�����ر�ر�ت �لج��ت��م��اع �لثاين 
لدول  و�لتنمية  للتخطيط  �ل��وز�ري��ة  للجنة  و�لع�سرين 
جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون، وم��ن��اق�����س��ة ن��ت��ائ��ج وت��و���س��ي��ات مذكرة 
للجنة  �لثامن  �لجتماع  حم�سر  ب�ساأن  �لعامة  �لأم��ان��ة 
ومناق�سة  و�لجتماعية،  �ل�سكانية  �لإح�ساء�ت  مديري 
مذكرة �لأمانة �لعامة ب�ساأن تو�سيات فريق عمل �ملنتدى 
�لأمانة  ومذكرة  �ملجل�س،  ل��دول  �لإح�سائي  �لإلكروين 
�ل��ع��ام��ة ب�����س��اأن ط��ل��ب جل��ن��ة �ل��ت��ع��اون �ل�����س��ن��اع��ي توحيد 
ت�سنيف �لأن�سطة و�لإح�ساء�ت �ل�سناعية بدول جمل�س 

�لتعاون، �إىل جانب مناق�سة م�سودة ميثاق مبادئ �لعمل 
�لعامة  �لأم��ان��ة  مذكرة  ومناق�سة  �خلليجي،  �لإح�سائي 
�لإح�سائي  �مل��رك��ز  يف  و�مل�ستجد�ت  �ل��ت��ط��ور�ت  �أب���رز  ع��ن 
وتقدير  تنفيذه  �آل��ي��ات  مناق�سة  مت��ت  �ل���ذي  �خلليجي، 
�ل�ستثنائي  �لجتماع  خ��الل  لت�سغيله  �ل��الزم��ة  �مل��و�زن��ة 
�لذي عقد يف م�سقط، بالإ�سافة �إىل �لطالع على جدول 
�أعمال �لجتماع �لتا�سع و�لع�سرين للجنة وكالء وز�ر�ت 

و�أجهزة �لتخطيط و�لتنمية بدول جمل�س �لتعاون. 
من  �ل��ع��دي��د  �إىل  �لج���ت���م���اع  ت��و���س��ل  �ل�����س��ي��اق  ذ�ت  ويف 
���س��اأن��ه��ا مو��سلة  م���ن  �ل���ت���ي  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات  �ل��ت��و���س��ي��ات 
�لإح�سائي بني  �لتكامل  و�لتقدم على �سعيد  �لإجن��از�ت 
دول �ملجل�س، وبخا�سة يف جمال تعزيز دور جلان �لتن�سيق 
و�ملنهجيات  و�لت�سانيف  �ملعاير  توحيد  بهدف  �لفنية 
�لإح�����س��ائ��ي��ة، وك��ذل��ك �ت��خ��اذ �خل��ط��و�ت �ل��الزم��ة ب�ساأن 
�ل��ت��ز�م��ات �لأج���ه���زة �لإح�����س��ائ��ي��ة جت���اه ق����ر�ر�ت �للجنة 
�لتعاون،  جمل�س  ل���دول  و�لتنمية  للتخطيط  �ل��وز�ري��ة 
من  �ملزيد  نحو  �خلطو�ت  من  �لعديد  �تخاذ  جانب  �إىل 
�ت�ساق �ملنتجات �لإح�سائية بني دول �ملجل�س، ومن بينها 
�لإح�سائي  للعمل  �لعامة  �ملبادئ  دليل  م�سودة  مر�جعة 
و�ملبادئ  للقو�عد  ع��ام��اً  �إط����ار�ً  باعتباره  �ملجل�س،  ل��دول 
و�ملعاير �لتي حتكم �لعمل �لإح�سائي �لر�سمي لالأجهزة 
�لبحرين يف  �إطار �لطالع على جتربة  �لإح�سائية. ويف 
�إجر�ء �لتعد�د �ل�سجلي قام وفد �ملركز بزيارة خا�سة �إىل 
�سمن  �لبحرين،  مملكة  يف  و�ملعلومات  �لإح�ساء  مركز 
�سيا�سة �ملركز لتعزيز �لتعاون �لثنائي بني �لدول �لأع�ساء، 
وبهدف �لطالع على جتربة �ململكة يف �لعمل �لإح�سائي 
يف جمال ��ستخد�م �ل�سجالت و�لبيانات �لإد�ري��ة لإعد�د 
�لإح�ساء�ت �لر�سمية، م�سيفاً �أن جتربة مملكة �لبحرين 
يف جم���ال ت��وف��ر و�إت���اح���ة �ل�����س��ج��الت �لإد�ري�������ة للعمل 
�ل��ر�ئ��دة على م�ستوى  �ل��ت��ج��ارب  �لإح�����س��ائ��ي تعترب م��ن 
�سعادة  �مل��رك��ز  وف��د  ��ستقبال  يف  ك��ان  حيث  �ملنطقة،  دول 
�ملركزي  �جل��ه��از  رئي�س  �ل��ع��ام��ر  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور حممد 
للمعلومات يف �ململكة، وعدد من �ملدر�ء و�مل�سوؤولني، حيث 

��ستمع �لوفد �إىل تعريف بعمل �جلهاز وطبيعة �لتقنيات 
وم�سادر  �جلهاز  بني  �لتعاون  و�آليات  �لعمل  ومنهجيات 
�سمن  �لبيانات  تلك  توظيف  وط��رق  �ل�سجلية،  �لبيانات 
عن  �لناجمة  و�لعو�ئد  ر�سمية،  �إح�����س��اء�ت  �إن��ت��اج  عملية 
�لتعاون و�لتكامل بني �جلهاز و�مل�سادر �ل�سجلية، خا�سة 
و�لنتقال  �لإح�����س��اء�ت  �إن��ت��اج  تكاليف  ت��وف��ر  يف جم��ال 
����س��ت��خ��د�م �ل�سجالت  �إىل  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �مل�����س��وح  �مل��ت��درج م��ن 
�ملتاحة بعد تاأهيلها وتطويرها لتخدم م�سادرها، وكذلك 
خلدمة �لإح�ساء�ت �لر�سمية، وقد مت يف �لجتماع بحث 
جمالت �لتعاون �مل�سرك وفر�س �ل�ستفادة من �لتجارب 
�لناجحة لدى �لطرفني من خالل ��ستمر�ر زيار�ت تبادل 
�خلرب�ت وتطوير تلك �لفر�س على �سكل بر�مج للتعاون 
باآليات  و�لرتقاء  �ملوؤ�س�ستني  خلدمة  و�لإح�سائي  �لفني 
�لإ�سارة  وجت���در  م�ستقباًل.  �مل��ج��الت  ه��ذه  يف  �لتو��سل 
�إىل �أن �جتماع جلنة �لوكالء قد �فُتِتح ر�سمياً من خالل 
كلمة ل�سعادة �لدكتور حممد �أحمد �لعامر رئي�س �جلهاز 
�لبحرين رئي�س �لجتماع  �ملركزي للمعلومات يف مملكة 

رّحب فيها بالوفود �مل�ساركة، مو�سحاً �أهمية عمل �للجنة 
�ملا�سية، موؤكد�ً  �لفرة  �لتي حققتها خالل  و�لإجن��از�ت 
�جلاللة  �أ�سحاب  توجيهات  تنفيذ  يف  �للجنة  دور  على 
ويوّحد  يقرب  ما  لكل  ودعماً  �ملجل�س،  دول  قادة  و�ل�سمو 
�أبناء دول �ملجل�س، ويرتقي مب�ستوى حياتهم، ويطور من 
عمل موؤ�س�ساتهم، وخا�سة �إن�ساء �ملركز �لإح�سائي لدول 
ل�سعادة  كلمة  �أي�ساً  �لفتتاح  جل�سة  �سملت  وقد  �ملجل�س، 
لل�سوؤون  �مل�ساعد  �لعام  �لأم��ني  �ل�سبلي  �هلل  عبد  �لأ�ستاذ 
عن  خاللها  م��ن  ع��رّب  �ل��ت��ع��اون،  جمل�س  يف  �لقت�سادية 
�سكره حلكومة مملكة �لبحرين على ��ست�سافة �لجتماع، 
و�أهمية  �ل��ل��ج��ن��ة  ل����دور  �مل��ت��ز�ي��دة  �لأه��م��ي��ة  �إىل  م�����س��ر�ً 
ي��دع��م م�سرة  ب��ه��ا، مب��ا  ت�سطلع  �ل��ت��ي  و�مل��ه��ام  �ملو��سيع 
�لعمل �لإح�سائي �خلليجي، ومن بينها ما ت�سمنه جدول 
�أعمال �لجتماع من ق�سايا ت�سكل �إ�سافة جلهود �لتن�سيق 
ب�سفة  �مل�سرك  �لعمل  على  باخلر  يعود  مبا  و�لتكامل 
�أعمال  وج��دول  بنود  �إىل  كلمته  نهاية  يف  م�سر�ً  عامة، 

�لجتماع وفق تقاليد عمل �للجنة يف هذ� �ملجال. 

الوطني لالإح�صاء ميثل الدولة يف اجتماع وكالء وروؤ�صاء االأجهزة االإح�صائية بدول التعاون يف البحرين

•• اأبوظبي-وام:

قطاعات  �أد�ء  بتح�سن  �ل�ساعة  �أخ��ب��ار  ن�سرة  �أ���س��ادت 
�لقت�ساد يف دولة �لإمار�ت وجناحه يف تخطي �لأزمة 
تد�عياتها  م��ن  ك��ل��ي  �سبه  ب�سكل  و�لتخل�س  �مل��ال��ي��ة 
تو�زنا  �أك��ر  �قت�سادي  �أد�ء  ع��ن��و�ن  وحت��ت  �ل�سلبية. 
ق��ال��ت �إن �مل��وؤ���س��ر�ت و�ل��ت��ق��اري��ر �ل��د�ل��ة ع��ل��ى حت�سن 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �حلقيقي  �لقت�ساد  قطاعات  �أد�ء 
ت��ع��ددت خ���الل �ل��ع��ام��ني �مل��ا���س��ي��ني ب��د�ي��ة م��ن قطاع 
�لنفط و�لطاقة و�سول �إىل �لقطاعات غر �لنفطية 
�ملتجددة  و�ل��ط��اق��ة  �ل�سناعة  قطاعات  ر�أ���س��ه��ا  وعلى 
و�خلارجي.  �ل��د�خ��ل��ي  ب�سقيها  و�ل��ت��ج��ارة  و�ل�سياحة 
و�أ���س��اف��ت �ل��ن�����س��رة �ل��ت��ي ي�����س��دره��ا م��رك��ز �لإم�����ار�ت 
�لعديد من  ..�أن  �لإ�سر�تيجية  و�لبحوث  للدر��سات 
هذه �لقطاعات ��ستطاع �أن يحقق منو� يفوق معدلت 
�لقطاعات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  حتقيقها  مت  �ل��ت��ي  �ل��ن��م��و 
�مل��م��اث��ل��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل��ع��امل مت��ام��ا ك��م��ا ح���دث يف 

�جلانب  �أن  على  دل��ل  ما  و�لتجارة  �ل�سياحة  قطاعي 
بالفعل  تعافى  ق��د  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����س��اد  يف  �حلقيقي 
�ملح�سلة  كانت  حيث  �لعاملية  �ملالية  �لأزم��ة  �آث��ار  من 
�ل��دول��ة خالل  �أن ج��اء م��ع��دل �لنمو �لق��ت�����س��ادي يف 
تلك  ���س��و�ء  �لتوقعات  جميع  م��ن  �أع��ل��ى   2012 ع��ام 
�إقليمية  �أو  �قت�سادية حملية  �ل�سادرة من موؤ�س�سات 
�سهدت  �لأخ���رة  �ل�سهور  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت  عاملية.  �أو 
�لعديد من �لدلئل �لتي ت�سر �إىل �أن مظاهر �لتعايف 
مل تنح�سر د�خل حدود قطاعات �لقت�ساد �حلقيقي 
�ملايل  قطاعيها  �إىل  �متدت  لكنها  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
و�لنقدي ف�سهدت �أ�سو�قها �ملالية حالة من �لنتعا�س 
�رتفعت  حيث  �ملالية  �لأزم���ة  بد�ية  منذ  ت�سهدها  مل 
�لأ����س���و�ق وك��ذل��ك معدلت  �ل��ع��ام��ة لتلك  �مل��وؤ���س��ر�ت 
فاقربت  قيا�سية  م�ستويات  �إىل  بها  �ل��ت��د�ول  وقيم 
ك��ث��ر� م��ن م�ستوياتها يف ف���ر�ت م��ا قبل �لأزم���ة يف 
�لأ�سو�ق قد  �مل�ستثمرين يف هذه  �أن  دليل قاطع على 
�ل�سلبية  �نطباعاتهم  من  كامل  �سبه  ب�سكل  تخل�سو� 

�ملتاحة فيها وهي �حلالة  �ل�ستثمارية  �لفر�س  جتاه 
�ملا�سية.  �ل�سهور  ط��و�ل  عليهم  م�سيطرة  ظلت  �لتي 
�لقطاع  �سهد  فقد  ذل��ك  مع  بالتو�زي  �أن��ه  و�أو�سحت 
�مل�سريف �لإمار�تي حت�سنا ��ستثنائيا يف موؤ�سر�ت �أد�ئه 
خالل �لفر�ت �ملا�سية حيث �أ�سارت �لبيانات �ل�سادرة 
موؤخر�  �لق��ت�����س��ادي��ة-�أب��وظ��ب��ي  �لتنمية  د�ئ����رة  م��ن 
�لعاملة يف  �مل�����س��ارف  ل��دى  �لأ���س��ول  �إىل من��و حجم 
�لدولة بنحو 7.8 يف �ملائة خالل عام 2012 ومنو 
وكذلك  �ملائة  يف   9.2 قيم �لود�ئع بن�سبة تبلغ نحو 
منو �لقرو�س �ملمنوحة من قبل تلك �مل�سارف بنحو 
جديد�  �رتفاعا  �لعام  ذلك  �سهد  كما  �ملائة  يف   2.6
21 يف  �مل��ال بالقطاع �إىل نحو  يف ن�سبة م��الءة ر�أ���س 
قطاعات  ت�سهدها  �لتي  �لنمو  حالة  �إن  وقالت  �ملائة. 
مع  وتز�منها  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �حلقيقي  �لقت�ساد 
�لنمو �لذي ت�سهده قطاعات �لقت�ساد �ملايل و�لنقدي 
يوؤ�سر�ن �إىل �أن �لقت�ساد �لوطني ككل يتمتع بحالة 
من �لتو�زن يف �أد�ئه و�أن �لنمو يف قطاعاته �حلقيقية 

مل يطغ على �لنمو يف قطاعاته �ملالية و�لنقدية و�أن 
ف��رة طويلة  �إىل  �حتاجت  �أنها  برغم  �لأخ���رة  ه��ذه 
ت�سرد  ل��ك��ي  �حلقيقية  ب��ال��ق��ط��اع��ات  م��ق��ارن��ة  ن�سبيا 
�أكر  بعيد كونها  �إىل حد  �أمر منطقي  عافيتها وهو 
و�أكدت   . �مل�ستثمرين  ل��دى  �لنف�سي  بالعامل  ت��اأث��ر� 
�أخبار �ل�ساعة يف ختام مقالها �لإفتتاحي �أن �ملح�سلة 
�لنهائية هي �أن �لقت�ساد �لإمار�تي ب�سقيه �حلقيقي 
و�ملايل قد ��سرد عافيته يف �لوقت �حلايل و��ستطاع 
بالفعل �أن يتخطى �لأزمة �ملالية و�أن يتخل�س ب�سكل 
�لتي  تلك  ���س��و�ء  �ل�سلبية  تد�عياتها  م��ن  كلي  �سبه 
يف  جتلت  �لتي  �حلقيقي  �لقت�ساد  بقطاعات  حلقت 
�أ�سابت  �لتي  تلك  �أو  �لنمو  تباطوؤ يف معدلت  �سورة 
ق��ط��اع��ات �لق��ت�����س��اد �مل����ايل و�ل��ن��ق��دي و�ل��ت��ي �أخ���ذت 
�أ�سو�ق  يف  �مل��ت��د�ول��ة  �ل�سيولة  �سح  �سكل  يف  �سورتها 
�ملال �ملحلية وتباطوؤ معدلت منو �لود�ئع و�لقرو�س 
و�أكر  �أكر منو�  �لآن ملرحلة  ي�ستعد  و�أن��ه  �مل�سرفية 

تو�زنا و��ستقر�ر� يف �أد�ئه. 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت  نهيان ويل عهد 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  �فتتح  �مل�سلحة 
م�ست�سار �لأمن �لوطني نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
من  �ل�سابعة  �ل���دورة  فعاليات  �م�س  �أبوظبي  لإم���ارة 
 18 �أبوظبي �لتي ت�ستمر حتى  معر�س �سيتي �سكيب 

�بريل �جلاري يف مركز �ملعار�س �لوطني باأبوظبي.
ح�����س��ر �ف��ت��ت��اح �مل��ع��ر���س م��ع��ايل �ل�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
لل�سياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون 
و�لثقافة ومعايل حممد �أحمد �لبو�ردي رئي�س �للجنة 
�لتنفيذية ومعايل �لدكتور �أحمد �ملزروعي �أمني عام 
�ملجل�س �لتنفيذي وعدد من �أع�ساء �ملجل�س �لتنفيذي 
�ملهتمني يف  �مل��ع��ايل و�ل�����س��ع��ادة وح�سد م��ن  و�أ���س��ح��اب 

�ملجال �لعقاري.
للقاء  فر�سة  �أبوظبي  �سكيب  �سيتي  معر�س  وي�سكل 
و�إقليميا وعامليا  �لعقاري حمليا  باملجال  �ملعنيني  �أهم 
�حلكوميني  بامل�سوؤولني  لاللتقاء  فر�سة  ي�سكل  كما 
و�مل�سممني  و�مل��ع��م��اري��ني  و�ل�ست�ساريني  و�مل��ط��وري��ن 
�ملجال  يف  �ملتخ�س�سني  م��ن  وغ��ره��م  و�مل�ستثمرين 
�ل���ع���ق���ار�ت و�لبنية  �ل��ع��ق��اري و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ق��ط��اع 
�إمارة  يف  �لرئي�سية  �لتطوير  وم�����س��روع��ات  �لتحتية 

�أبوظبي يف ظل ح�سور �أكر من 25 �ألف م�سارك.

وقال حميد مطر �لظاهري �ملدير �لتنفيذي لل�سوؤون 
�إن  للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي  �سركة  يف  �لتجارية 
�ن��ط��الق��ه يف  وم��ن��ذ  �أب��وظ��ب��ي  �سكيب  �سيتي  م��ع��ر���س 
كاأحد �أبرز  �ملتميزة  يوؤكد مكانته  �أن  ��ستطاع   2007
�ملنطقة  يف  �لعقاري  بالقطاع  �ملتخ�س�سة  �لفعاليات 
�أنظار كربيات �ل�سركات �ملحلية و�لعاملية  وبات حمط 
بالإ�سافة �إىل جمهور و��سع من �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني 

يف هذ� �لقطاع �حليوي.

�لتطوير  �سركات  لأه��م  �لو��سع  �حل�سور  �إن  و�أ���س��اف 
�ل��ع��ق��اري يف �لإم������ار�ت و�مل��ن��ط��ق��ة م��ن خ���الل �أجنحة 
من  عري�س  جمهور  ��ستقطاب  يف  �سي�ساهم  مم��ي��زة 

�مل�ستثمرين و�لأفر�د على حد �سو�ء.
�أيام  لثالثة  فعالياته  ت�ستمر  �ل��ذي  �ملعر�س  وي��وف��ر 
�لفر�سة لعر�س �مل�سروعات لكبار �ملطورين �لعقاريني 
مقيا�سا  باعتباره  �لكثرون  �إل��ي��ه  وينظر  �ملنطقة  يف 
دقيقا ل�سوق �لعقار�ت يف �لعا�سمة �لإمار�تية ومنطقة 

�خلليج عموما.
معر�س  مع  بالتز�من  �سكيب  �سيتي  فعاليات  وجتري 
�كو كون�سركت �ك�سبو ويتوقع له �لكثر من �لنجاح 
�خل��رب�ء و�سناع  كبار  ع��دد كبر من  خا�سة بح�سور 

�لقر�ر.
وي�ساحب �ملعر�س �سل�سلة من فعاليات �لتو��سل بني 
�مل�سرك  �لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  ومناق�سة  �مل�ساركني 
�أبرز هذه  و�إقامة �سر�كات وم�سروعات م�سركة ومن 
يقام  �ل��ذي   2030 �أبوظبي  روؤي��ة  موؤمتر  �لفعاليات 
�لعمر�ين  للتخطيط  �أبوظبي  جمل�س  مع  بالتن�سيق 
حول  �مل�ستجد�ت  باآخر  �مل�ساركني  تزويد  �إىل  ويهدف 
�مل�سروعات و�ملبادر�ت �لرئي�سية �جلاري تطويرها من 

جانب �لهيئات �حلكومية يف �أبوظبي.
وي�ساحب �ملعر�س فعالية �أخرى هي �ملو�ئد �مل�ستديرة 
للم�ستثمرين �لتي تقدم فر�سا ح�سرية للم�ستثمرين 
و�ملطورين �لعقاريني ملناق�سة �أهم �لق�سايا �ملطروحة 

على �ل�ساحة يف هذ� �لقطاع.
�ل�سر�تيجيات  وم�ساركة  �ل�سر�كة  فر�س  توفر  كما 
هذه  ح�سور  ويقت�سر  باخل�سو�سية  تتمتع  بيئة  يف 
م�ستوى  على  و�ملطورين  �مل�ستثمرين  على  �جلل�سات 
م�ستديرة  مو�ئد  عدة  و�ستقام  �لتنفيذيني.  �لروؤ�ساء 
للم�ستثمرين خالل فرة �نعقاد معر�س �سيتي �سكيب 
�أبوظبي و�سركز كل منها بوجه خا�س على قطاع �أو 

نطاق جغر�يف �أو مو�سوع رئي�سي معني. 
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اأخبار ال�صاعة: اأداء االقت�صاد االإماراتي يعد االأكرث توازنًا

هزاع بن زايد يفتتح معر�ص �صيتي �صكيب اأبوظبي
البنك العربي املتحد يكافئ عمالءه خالل هذا ال�صيف 

•• دبي-الفجر: 

بنوك  �أ�سرع  �ملتحد  �لعربي  �لبنك  �أطلق 
�لدولة منو�ً، حملته �لرويجية �خلا�سة 
من  �لعديد  تقدم  و�لتي  �ل�سيف  مبو�سم 
�لت�سهيالت و�خلدمات للعمالء بالدولة، 
و�لر�غبني يف ق�ساء �جازة �سعيدة.  يذكر 
�أن حملة �لبنك �لعربي �ملتحد و�خلا�سة 
ب��ال�����س��ي��ف، مت��ن��ح �ل���ع���م���الء �ل��ك��ث��ر من 
�لإمتياز�ت �ملتنوعة وذلك لدى �إجناز �أي 
يح�سل  حيث  �مل�سرفية،  �مل��ع��ام��الت  م��ن 
�ل��ع��م��ي��ل ع��ل��ى ن��ق��اط ع���ب���ارة ع���ن حو�فز 

�ل�سيف  ف��ن��ادق خ��الل  �أو  ���س��ورة ح��ج��وز�ت ط��ر�ن  �ل�ستفادة منها يف  ميكنه 
�لرئي�س  نائب  �سميث  لتوم  ت�سريح  ويف  �لبالغة.   بال�سعادة  وي�سعر  �جل��اري، 
�لعربي  بالبنك  ل��الأف��ر�د  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  جمموعة  رئي�س  �لتنفيذي 
�ملتحد، قال فيه: نحن يف �لبنك �لعربي �ملتحد نعلم جيد�ً متطلبات �لعمالء 
فاإننا نطرح  �ملنطلق  تلبيتها وحتقيقها، ومن هذ�  ون�سهر على  و�حتياجاتهم 
لهم هذ� �ل�سيف حملة تهدف يف �لأ�سا�س لتقدمي عدد من �ملز�يا �لتي ت�سب 
يف �ساحلهم .  ويف هذ� �ل�سياق، فاإن عمالء �لبنك �لعربي �ملتحد �سيكون لديهم 
�لفر�سة للح�سول على نقاط مكافاآت خالل هذ� �ل�سيف وذلك عند �إجناز �أي 
من �ملعامالت �مل�سرفية مع �لبنك ومن ثم جتميع هذه �لنقاط و��سرجاعها 
يف �سورة حجوز�ت عرب 360 �سركة طر�ن و2000 فندق حول �لعامل. ومن 
�سركة  �أختيار  �لعميل حرية كبرة يف  �لنقاط متنح  ه��ذه  ف��اإن  �أخ��رى  ناحية 
�لطر�ن �لتي يرغب يف �ل�سفر عليها، ومع �أي �سخ�س، ويف �أي �لفنادق يرغب 
�ملز�يا  هذه  كافة  على  يح�سلو�  �أن  �لعمالء  ي�ستطيع  بها.  �لقامة  يف  �لعميل 
�سميث  وختم  �ملتحد!   �لعربي  �لبنك  من  �ل�سيف  حملة  خ��الل  وم��ن  جماناً 
حديثه قائاًل: ي�سرنا �أن نطرح للعمالء هذه �ملبادرة من جانبنا، وخا�سة بعد 
بانكر  جملة  من  �لأو�سط  بال�سرق  ولء  برنامج  �أف�سل  جائزة  على  ح�سولنا 
�أننا حري�سون دوم��اً على  �لعام �جل��اري، وهذ� دليل على  �إي�ست مطلع  ميدل 

تقدمي �أف�سل �خلدمات لعمالءنا �لكر�م . 

تو�صية بان�صمام مكتب ت�صنيف اإىل ع�صوية فريق 
و�صع املعايري الفنية للمحركات البحرية اخلارجية

•• دبي-وام:

�أو�سى فريق و�سع �لأ�س�س و�ملعاير �لفنية للمحركات �لبحرية �خلارجية 
�ل�سغرة ب�ساأن تقليل �لنبعاثات �لكربونية �ل�سارة �ملنبعثة من �ملحركات 
خالل �جتماعه �لأول �م�س ب�سم مكتب �لإمار�ت لت�سنيف �ل�سفن ت�سنيف 
و�عتماد  در��ستها  �ستتم  �لتي  �لقو�نني  بجانب ح�سر  �لفريق  �إىل ع�سوية 
�ملو��سفة �لفنية �لأمركية و�لأوروبية و�ل�سر�لية. و�تفق �لفريق خالل 
�إجتماعه �لذي عقده يف مقر هيئة �لإمار�ت للمو��سفات و�ملقايي�س يف دبي 
على عقد �جتماعه �لثاين غد� �لأربعاء يف مقر �لهيئة �لوطنية للمو��سالت 
�لذي  �لفريق  �ل�ساأن. ويهدف  بهذ�  �لفنية  �لدر��سات  للبدء يف  �أبوظبي  يف 
�لإمار�ت  وهيئة  و�ملياه  �لبيئة  ووز�رة  للمو��سالت  �لوطنية  �لهيئة  ي�سم 

للمو��سفات و�ملقايي�س �إىل �إيجاد بيئة نقية و �سحية .

الأول مرة يف االإمارات 

ات�صاالت تتيح خدمات التجوال الدويل 
لكافة م�صرتكي نظام الفاتورة ال�صهرية 
كافة  باإمكان  ب��ات  �أن��ه  �ت�سالت  لالت�سالت  �لإم���ار�ت  موؤ�س�سة  �أعلنت 
و�إر�سال  �ل�سوتية  �ملكاملات  ��ستقبال  �ل�سهرية  �لفاتورة  نظام  م�سركي 

�لر�سائل �لن�سية و��ستقبالها �أثناء �سفرهم خارج �لإمار�ت. 
�مل�����س��رك��ني بخدمة  �ل��ف��ات��ورة غ��ر  ن��ظ��ام  وب��ه��ذ� �سيتمكن ك��ل ع��م��الء 
و�أ�سدقائهم  عائالتهم  م��ع  �ت�سال  على  �لبقاء  م��ن  �ل���دويل  �ل��ت��ج��و�ل 
�ملكاملات  ��ستقبال  لهم  �سيتاح  �لدولة حيث  خارج  �ل�سفر  عند  و�أعمالهم 
�لو�ردة و�إر�سال �لر�سائل �لن�سية و��ستقبالها ب�سكل تلقائي دون �حلاجة 
تاأمني.  مبلغ  �أي  دف��ع  �أو  �إ�سافية  خدمة  �أي  يف  ��سر�ك  بطلب  للتقدم 
و�سوف يتم �إبالغ �مل�سركني عن طريق ر�سائل ن�سية حال تفعيل �مليزة 
�جلديدة كما �ستقدم هذه �خلدمة ب�سكل تلقائي لكل �مل�سركني �جلدد 

يف نظام �لفاتورة �ل�سهرية. 
ت�سعى   : �ت�سالت  للت�سويق يف  �لتنفيذي  �لرئي�س  وقال خالد �خل��ويل، 
�ت�سالت دوماً لتقدمي خدمات مبتكرة حتقق ر�سى �لعمالء. نحن على 
ثقة �أن �تاحة خدمات �لتجو�ل لكافة م�سركي نظام �لفاتورة �ل�سهرية 

�ستوفر لهم �سهولة �لتحرك و�ل�سفر.
و�أ�ساف : ت�سهد بيئة �لأعمال يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تطور�ً 
م�ستمر�ً يتطلب �لتجاوب مع �لتغر يف �حتياجات عمالئنا. ومع تنامي 
�لتحتية  �لبنية  دور  �أهمية  ت��ربز  ل��الأع��م��ال،  عاملي  كمركز  �ل��دول��ة  دور 
�ملتميزة �لتي متتلكها �ت�سالت يف توفر �لدعم �ل�سروري لتطور قطاع 

�لأعمال و�لأفر�د على حد �سو�ء.
وباإمكان عمالء �ت�سالت عند �سفرهم ��ستخد�م خطوطهم مع �أكر من 
190 دولة وحتت�سب تكاليف مكاملات  680 �سريك جتو�ل يف �أكر من 
�ل�ستقبال و�ر�سال �لر�سائل �لن�سية وفق �أ�سعار �لتجو�ل �لدويل �ملطبقة، 
بالت�سال  �لتجو�ل  �أ�سعار  بخ�سو�س  �ملعلومات  على  �حل�سول  ميكن 
با�ستخد�م  يرغبون  �لذين  للم�سركني  على# 177 * جماناً.  ميكن 
�لبيانات و�إجر�ء �ملكاملات �ل�سادرة �أثناء �لتجو�ل ترقية �خلدمة عرب �أٍي 

من منافذ �ت�سالت . 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�مل�سرك مع خمتلف  �لتعاون  لتعزيز  �سعيها  �إط��ار  يف 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ب���ال���دول���ة، وح��ر���س��ا م��ن��ه��ا على 
�مل��ع��رف��ة يف ك��اف��ة �ملجالت  �مل��ع��ل��وم��ات ون�����س��ر  ت���ب���ادل 
ممثلة  �مل��ال��ي��ة،  وز�رة  ��ست�سافت  �مل��ال��ي��ة؛  و�خل��دم��ات 
وفد�ً  موؤخر�ً  �لأد�ء،  �ل�سر�تيجي  �لتخطيط  ب��اإد�رة 
باأبوظبي،  باإمارة عجمان يف مقرها  �ملالية  د�ئ��رة  من 
لالطالع على جتربة �لوز�رة يف جمال �إعد�د ومتابعة 
ومر�جعة �خلطة �ل�سر�تيجية و�لت�سغيلية للوز�رة، 
وتنفيذ  مبتابعة  �خلا�س  �لإل��ك��روين  �لنظام  عر�س 
�خلطة و�ملنهجيات �ملعتمدة من قبل �لوز�رة يف جمال 

�لتخطيط �ل�سر�تيجي و�لأد�ء �ملوؤ�س�سي.
ويف هذ� �ل�ساأن، �طلع �لوفد �لز�ئر على عر�س تقدميي 
مف�سل تناول منهجية �إعد�د ومتابعة كل من �خلطة 
�ل�سر�تيجية و�لت�سغيلية لوز�رة �ملالية، ت�سكيل فرق 
�ملوؤ�س�سي،  �لأد�ء  و�إد�رة  �لتغير  �إد�رة  و�للجان،  �لعمل 
كما �أطلع �لوفد على �آلية تقييم فرق �لعمل و�ملبادر�ت 
لل�سنو�ت  �ملالية  وز�رة  و�إجن��از�ت  بالوز�رة،  �لت�سغيلية 
2008-2012م. ولقد ت�سمنت �لعرو�س �لتي �طلع 
عليها �لوفد �لز�ئر �ملر�حل �لتي مرت بها وز�رة �ملالية 
يف و�سع ��سر�تيجيتها من 2008 ولغاية 2013م، 

ون���ت���ائ���ج حت��ل��ي��ل ت���ل���ك �ل����س���ر�ت���ي���ج���ي���ة، وم���ر�ح���ل 
�ل�سركاء  ون��ت��ائ��ج  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي  �لتحليل  منهجية 
�ل�سر�تيجيني ل��وز�رة �ملالية، و�أه��م �لإجن��از�ت �لتي 
 2008 �ل�����وز�رة خ���الل �لأع�����و�م م��ن  �إل��ي��ه��ا  تو�سلت 
ولغاية 2012م مع ت�سليط �ل�سوء على �أبرز عو�مل 
جانب  �إىل  �ل�����وز�رة،  ع��ل��ى  �مل���وؤث���رة  �خل��ارج��ي��ة  �لبيئة 
تو�سيح �ملر�حل �ملتبعة يف �سبيل حتديث روؤية ور�سالة 

وقيم �لوز�رة، و�أهد�فها وموؤ�سر�تها �ل�سر�تيجية يف 
للوز�رة  �جلديدة  و�لت�سغيلية  �ل�سر�تيجية  �خلطة 

و�لتي متتد لالأعو�م من 2014-2016م. 
كما ت�سمن �لعر�س كذلك نبذة عن �لنظام �لإلكروين 
�إجناز للتخطيط و�ملتابعة، حيث �طلع �لوفد على هذ� 
�ملبادر�ت  و�عتماد  �دخ��ال  يف  �ملتبعة  و�لآل��ي��ات  �لنظام 
نتائج  ومتابعة  �ملبادر�ت  تلك  تعديل  و�آلية  بو��سطته، 

�خل�سائ�س  بع�س  �أي�ساً  �لعر�س  ت��ن��اول  كما  �أد�ئ��ه��ا. 
�ملرتبطة بالنظام وعالقته يف �إد�رة �لتغير و�ملخاطر، 
ودوره يف ربط �مليز�نية باإجناز �خلطة �ل�سر�تيجية 
و�لت�سغيلية للوز�رة ، و�ر�ساله للتنبيهات عرب �لربيد 
�للكروين، ف�ساًل عن عر�س �ل�سفحات �للكرونية 
تعليقه  ويف  �لن��رن��ت.   �سبكة  على  بالنظام  �خلا�سة 
على هذ� �للقاء، �أكد في�سل علي �ملن�سوري، مدير �إد�رة 
�لتخطيط �ل�سر�تيجي و�لأد�ء بوز�رة �ملالية على �أن 
�ملعلومات مع خمتلف  تبادل  تعتمد منهجية  �ل��وز�رة 
�جلهات �حلكومية بالدولة �سو�ء �لحتادية �أو �ملحلية 
وقال  �ملالية،  �ملمار�سات  �أف�سل  على  �لط��الع  بهدف 
د�ئ��رة مالية عجمان  �إط��الع وفد  باأنه مت  �ملن�سوري: 
على كافة �جلو�نب �ملتعلقة بالتخطيط �ل�سر�تيجي 
�لوز�رة،  يف  بها  �ملعمول  و�ملنهجيات  �ملوؤ�س�سي  و�لأد�ء 
وذل����ك ت��ع��زي��ز� مل���ب���د�أ �ل��ت��ك��ام��ل �مل�����س��رك مب���ا يحقق 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  تفعيل  وي�سمن  �لعامة،  �مل�سلحة 
�أن �خلطة  �ملن�سوري:  و�أ�ساف  �لدولة.   و�ملتو�زنة يف 
�لرئي�سي  �ملحرك  تعترب  �ملالية  لوز�رة  �ل�سر�تيجية 
و�لت�سغيلية  �ل�سر�تيجية  �ل���وز�رة  ن�ساطات  جلميع 
�ملمار�سات  �أحدث  يتم تطويرها بالطالع على  و�لتي 
�لعاملية يف جمالت �لعمل �ملايل �حلكومي، وبالتعاون 

و�لت�ساور مع �ل�سركاء �ل�سر�تيجيني. 
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طالب من كليات ال�صيافة وال�صياحة يف فنلندا يزورون اأبوظبي

وزارة املالية ت�صت�صيف وفدًا من دائرة املالية عجمان الإطالعهم على جتربتها 
يف جمال التخطيط اال�صرتاتيجي واالأداء املوؤ�ص�صي

ا�صتعرا�ص جماالت التعاون اال�صتثماري 
بني ال�صارقة والواليات املتحدة 

•• ال�شارقة-وام:

بحثت غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة �ل�����س��ارق��ة �وج���ه و���س��ب��ل ت��ط��وي��ر �لعالقات 
خا�سة  و�ل�سارقة  عامة  �لم���ار�ت  دول��ة  بني  ع��ام  ب�سكل  �لقائمة  �لتجارية 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ومدى �مكانية �لعمل على تعزيزها يف كافة 
�ملجالت �لقت�سادية مبا يعمل على خدمة فعاليات �لقطاع �خلا�س لدى 
�لطرفني. وجرى �أي�سا بحث �لدور �لذي تبذله غرفة �ل�سارقة يف خدمة 
تلك �مل�ساعي من خالل �لعديد من �لو�سائل �ملتاحة من �برزها �حت�سانها 
و�لتي  �ل�سارقة  �ك�سبو  مدينة  �سمن  �لمركي  �لقليمي  �لتجاري  �ملركز 
ت�سم مكاتب متثيليى لكربيات �ل�سركات �لمركية وجهودها �حلثيثة يف 
�لو�سائل  خمتلفة  عرب  �لبلدين  بني  �لقت�سادية  �لعالقة  وتطوير  تنمية 
�ملتاحة. جاء ذلك خالل �للقاء �لذي جمع خالد بن بطي بن عبيد م�ساعد 
�ملدير �لعام ل�سئون �لع�سوية و�لفروع مع كاثرين بايور �مللحقة من وز�رة 

�خلز�نة �لأمريكية مبنطقة �خلليج مبقر �لغرفة.
وتطرق �للقاء �ىل عدد من �ملو��سيع �لتي ت�سب يف تعزيز وتنمية �لعالقات 
و�لوليات  �ل�سارقة  م��ن  ك��ل  يف  �لقت�سادية  �لفعاليات  ب��ني  �لقت�سادية 
�لتجارية  �مل��ب��ادلت  م��ن حجم  زي���ادة  وت�سهم يف  خ��ا���س  ب�سكل  �لم��رك��ي��ة 
وتوكد على �همية بذل �جلهود �لتي ت�ستهدف �لعمل على �لتعرف بالفر�س 

�ل�ستثمارية �ل�سانحة لدى �جلانبني.
�مكانية  ومدى  كل جانب  و�أن�سطة  ��ستعر��س طبيعة عمل  �للقاء  وتناول 
ت�سخر �لمكانيات �ملتوفرة يف تطوير جمالت �لتعاون �ملتاحة بني �لغرفة 
و�مللحقية �لمركية يف وز�رة �خلز�نة و�يجاد و�سائل لتعريف جمتمع رجال 
على  �لعمل  وكذلك  �ملتوفرة  و�مل��ز�ي��ا  �لفر�س  على  و�مل�ستثمرين  �لعمال 

�يجاد �لرب�مج �لتحفيزية لال�ستفادة من �ملجالت �ل�ستثمارية �ل�سانحة.
وقدم خالد بن بطي بن عبيد عر�سا تعريفيا عن �خلدمات �لتي توفرها 
�لغرفة �ىل �ع�سائها �ملنت�سبني من ممثلي �لقطاعات �لقت�سادية �ملختلفة 
ودورها يف تنمية �لتجارة �خلارجية للدولة من خالل �لعديد من �لو�سائل 
�لد�عمة بالإ�سافة �يل �لرب�مج و�ملبادر�ت �لتي ت�سعى �لغرفة من خاللها 
يف  رئي�سي  دور  ولعب  باملنطقة  �لقت�سادية  �ل�سارقة  مكانة  تكري�س  �يل 
�لأعمال  بيئة  وطبيعة  �لعامل  دول  خمتلف  مع  �لتجارية  �لعالقات  تنمية 

و�ملناخ �ل�ستثماري يف �لمارة.

•• اأبوظبي-وام:

يقوم وفد من جائزة ز�يد لطاقة �مل�ستقبل 
�جلائزة �لأرفع يف �لعامل لتكرمي �لبتكار�ت 
و�لتنمية  �مل���ت���ج���ددة  �ل���ط���اق���ة  جم�����ال  يف 
�مل�����س��ت��د�م��ة ح��ال��ي��ا ب���زي���ارة ل��ل��ي��اب��ان بهدف 
�لتوعية باجلائزة وفئاتها وتعزيز �مل�ساركة 

يف دورة عام 2014.
�قت�ساديات  م��ع��ه��د  ب��دع��م  �ل���وف���د  وح��ظ��ي 
ور���س��ة عمل  و���س��ارك يف  �لطاقة يف طوكيو 
�لدكتور  م��ع��ايل  وق���ال  �لح���د  ي���وم  نظمها 
�سلطان �أحمد �جلابر وزير دولة مدير عام 
�جلائزة  �ن  �مل�ستقبل  لطاقة  ز�ي���د  ج��ائ��زة 
�ملبدعني  جمتمع  مع  �لتو��سل  على  تركز 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  ويف  حم��ل��ي��ا  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن 
رئي�سيا  �هتمام  حمل  �ليابان  وتعد  �لعامل 
و�سناعة  �لب���ت���ك���ار  رو�د  م���ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�ل��ع��امل و�لتي  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أثبتت قدرة كبرة على قيادة جهود تطوير 
حلول �لطاقة �ملتجددة مبا يف ذلك تقنيات 
�لكهرو�سوئية و�ملركبات  �ل�سم�سية  �لطاقة 

�لطاقة  ��ستهالك  يف  �لعالية  �لكفاءة  ذ�ت 
�ملبتكرين  مع  بجهودنا  نن�سم  �أن  وي�سعدنا 
للجائزة  �لتقدم  ون�سجعهم على  �ليابان  يف 
��ستخد�م  وحت��ف��ي��ز  دع���م  م��ن  نتمكن  ح��ت��ى 
هذه �لتقنيات. و�سملت ور�سة �لعمل عر�سا 
تو�سيحيا قدمته �لدكتورة نو�ل �حلو�سني 
�مل�ستقبل  لطاقة  ز�ي���د  ج��ائ��زة  �إد�رة  م��دي��ر 
ح�����ول �جل�����ائ�����زة وف���ئ���ات���ه���ا جل���م���ه���ور �سم 
جمموعة من كربيات �ملوؤ�س�سات و�ملنظمات 
ر�سالة  �إىل  حديثها  يف  وتطرقت  �ليابانية. 
�جل���ائ���زة و�أه���د�ف���ه���ا وق��دم��ت ���س��رح��ا حول 
للجائزة.  �ل���ت���ق���دم  ط���ل���ب  �إع��������د�د  ك��ي��ف��ي��ة 
و���س��ي��ج��ت��م��ع �ل���وف���د م���ع ع���دد م���ن �جلهات 
�ملد�ر�س  م��ن  وجم��م��وع��ة  ب��ال��ق��ط��اع  �ملعنية 
�لثانوية يف كيوتو بهدف �لتوعية باجلائزة 
و�ملنظمات  �ل�سركات  بني  نطاق  �أو�سع  على 
يف  �لأك��ادمي��ي��ة  و�ملوؤ�س�سات  �لأع��م��ال  ورو�د 

قطاع �لطاقة �ملتجددة باليابان.
وت���اأت���ي زي�����ارة �ل���وف���د �لإم�����ار�ت�����ي يف وقت 
�ليابان حتول  �لطاقة يف  فيه قطاع  ي�سهد 
ك��ب��ر� م��ع �له��ت��م��ام �مل��ت��ز�ي��د �ل���ذي توليه 

�ملتجددة  للطاقة  �لدولة 
للطاقة  �أ�سا�سي  كم�سدر 
هذ�  ويف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل.  يف 
�ل�سدد بادرت �حلكومات 
و�مل��ج��ت��م��ع��ات �مل��ح��ل��ي��ة يف 
�إىل  �ليابان  �أنحاء  جميع 
لن�سر  ج���ه���وده���ا  ح�����س��د 

�لطاقة �ملتجددة.
ووفقا لتقرير �سادر عن 
�لطاقة  ���س��ي��ا���س��ة  ���س��ب��ك��ة 
�حلادي  للقرن  �ملتجددة 

�لقدرة  و�سلت   21 �ن  �إي���ه  �آر  و�لع�سرين 
�لإجمالية لطاقة �ل�سم�س و�لرياح و�لكتلة 
�حليوية و�حل��ر�رة �جلوفية يف �ليابان �إىل 
11.3 جيجاو�ط بنهاية عام 2011 حيث 
�ل��ك��ه��رو���س��وئ��ي��ة باحل�سة  �ل��ط��اق��ة  حت��ظ��ى 
43 ب��امل��ائ��ة  ت��ل��ي��ه��ا �لكتلة  �لأك�����رب  ب��ن��ح��و 
�حل��ي��وي��ة ث���م ط���اق���ة �ل���ري���اح ث���م �حل�����ر�رة 

�جلوفية.
جدير بالذكر �أن تويوتا موتور كوربوري�سن 
�لفائزة بجائزة ز�يد لطاقة �مل�ستقبل عن فئة 

�ل�سركات �لكبرة ��ستخدمت قيمة �جلائزة 
دولر  مليون   1.5 و�ل��ب��ال��غ��ة  نالتها  �ل��ت��ي 
�أمريكي لإن�ساء �سندوق للمنح �لدر��سية يف 
معهد م�سدر وذلك يف �إطار م�ساعي عمالق 
تطوير  يف  لال�ستثمار  �ل�����س��ي��ار�ت  �سناعة 
ويف  �لياباين.  �ملجتمع  يف  �لب�سرية  �لكو�در 
جائزة  تعتزم  �آ�سيا  يف  �لتوعية  حملة  �إط��ار 
ز�يد لطاقة �مل�ستقبل خالل �لأ�سهر �ملقبلة 
�مل�����س��ارك��ة يف ع���دة حم��اف��ل ع��امل��ي��ة يف �لهند 
وكوريا و�ل�سني ومت فتح باب تقدمي طلبات 
�مل�����س��ارك��ة و�ل��ر���س��ي��ح جل��ائ��زة ز�ي���د لطاقة 

وي�ستمر  �جل����اري  م��ار���س   4 يف  �مل�ستقبل 
حتى 5 �أغ�سط�س 2013 وت�ستقبل جائزة 
�مل�ساركة  ط��ل��ب��ات  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة  ز�ي����د 
�لكبرة  �ل�سركات  ه��ي  فئات  خم�س  �سمن 
و�ملوؤ�س�سات �ل�سغرة و�ملتو�سطة و�ملنظمات 
�إجن����از لالأفر�د  و�أف�����س��ل  غ��ر �حل��ك��وم��ي��ة 

و�جلائزة �لعاملية للمد�ر�س �لثانوية.
و���س��ي��ت��م �لإع������الن ع���ن �ل��ف��ائ��زي��ن يف حفل 
 20 ت��وزي��ع �جل��و�ئ��ز �ل���ذي �سيقام ب��ت��اري��خ 
�أبوظبي  �أ����س���ب���وع  ���س��م��ن   2014 ي��ن��اي��ر 

لال�ستد�مة.

•• اأبوظبي-وام:

�إطلع ع�سرون من طالب �ل�سنة �لنهائية يف ق�سم �ل�سيافة 
يف  �لتطبيقية  للعلوم  هيليا  هاجا  جامعة  يف  و�ل�سياحة 
فنلند� على �لعديد من �أهم معامل �أبوظبي و�لإمكانات 
�مل��ت��اح��ة يف ق��ط��اع �ل�����س��ي��اح��ة و�ل��وظ��ائ��ف �ل��ت��ي يوفرها 

وفر�س �ل�ستفادة منها.
ق�سر  و  �لكبر  ز�ي���د  �ل�سيخ  ج��ام��ع  �ل��زي��ارة  وت�سمنت 
�ملائية و يا�س ووت��ر وورلد  �لأل��ع��اب  �لإم���ار�ت و مدينة 
�أبوظبي  هيئة  من  م�سوؤولني  �لوفد  و�إلتقى   . �أبوظبي 
لل�سياحة و�لثقافة و�لذين زودوهم باإطاللة �ساملة على 
حما�سر  جو�ستيال  �سال  و�أ���س��ارت  �ل�سياحية.  �لوجهة 

للعلوم  هيليا  ه��اج��ا  جامعة  يف  �ل�سياحية  �لإد�رة  �أول 
�ملوؤ�س�سات  �أف�سل  �سمن  �مل�سنفة  فنلند�  يف  �لتطبيقية 
�لتعليمية �لإ�سكندنافية �إىل �أن �لزيارة �لتفقدية تهدف 
على  �لتعرف  خ��الل  من  �أو�سع  �آفاقا  �لطالب  منح  �إىل 
�لعمليات �مليد�نية يف قطاع خدمات �ل�سياحة و�ل�سيافة 
�لعاملي و�لتحديات �لت�سغيلية للعمل و�سط فريق متعدد 
�أبوظبي  هيئة  منهج  �ك��ت�����س��اف  ج��ان��ب  �إىل  �جلن�سيات 
متميزة  �سياحية  وجهة  تطوير  يف  و�لثقافة  لل�سياحة 

وطموحاتها �مل�ستقبلية.
فنلند�  يف  مرموقة  مبكانة  حتظى  �أبوظبي  �إن  وق��ال��ت 
�لتي  �لهائلة  و�لإمكانات  للفر�س  كاأر�س  �إليها  وينظر 
جت��ع��ل ك��ل ���س��ي ممكنا ن��ظ��ر� لم��ت��الك��ه��ا م����و�رد كبرة 

تعزز قدرتها على ��ستقطاب �أف�سل �خلرب�ت للتخطيط 
�ملحلية  ك��و�دره��ا  م��ع  تتعاون  و�ل��ت��ي  و�لبناء  و�لتطوير 
�إىل حقيقة  و�مل�����س��ت��د�م��ة  �ل��و����س��ح��ة  روؤي��ت��ه��ا  ل��ت��ح��وي��ل 

و�قعة.
ورحبت هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة مب�ساركة �أف�سل 
�لز�ئر..  �لفنلندي  �لوفد  مع  لديها  �ملتبعة  �ملمار�سات 
�إد�رة �ملعاير �ل�سياحية يف  و�أ�سار نا�سر �لريامي مدير 
�لهيئة �إىل تعاونهم مع عدد من �أرقى �ملعاهد و�ملوؤ�س�سات 
�لتعليمية و�لتدريبية وبيوت �خلربة من خمتلف �أنحاء 
�لعامل .. موؤكد� �أن �لنفتاح �ملعريف و�لإطالع �ملتو��سل 
على �أعلى م�ستويات �جلودة و�لأد�ء ي�سكل حمور� رئي�سيا 

لإ�ستد�مة تطور �لوجهات �ل�سياحية.

وفد من جائزة زايد لطاقة امل�صتقبل يزور اليابان 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  ر����س��د  ب��ن  حم��م��د  موؤ�س�سة  �أع��ل��ن��ت 
�مل�����س��اري��ع �ل�����س��غ��رة و�مل��ت��و���س��ط��ة، �إح����دى 
موؤ�س�سات د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف دبي، 
�لثاين على  ��ست�سافة مركز و�يف للعام  عن 
�ل�سغر  �ل��ت��اج��ر  م�سابقة  ملعر�س  �ل��ت��و�يل 
رعاية  ت��ق��ام حت��ت  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادرة   ،2013
حمد�ن  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  م��ن  كرمية 
�آل م��ك��ت��وم، ويل عهد  ب��ن ر����س��د  ب��ن حممد 
دبي،  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي، 
وبالتعاون مع وز�رة �سوؤون �لرئا�سة يف دولة 
�لإمار�ت ب�سفتها �سريك ور�عي رئي�سي، �إىل 
جانب م�ساركة �ملنطقة �حلرة بر�أ�س �خليمة 

ك�سريك ور�عي ف�سي للحدث.
وي�ستمر �ملعر�س يف مركز و�يف، �لذي يعترب 
�إمارة  �مل��ر�ك��ز �لتجارية يف  �أب���رز  م��ن  و�ح���د�ً 
 10 وح��ت��ى  �سباحاً   10 �ل�ساعة  م��ن  دب���ي، 
م�ساًء، مب�ساركة 500 م�سروع متنوع، حيث 
من  للمت�سابقني  منا�سبة  �لفرة  تلك  تعد 
طلبة �إمارة عجمان و�ل�سارقة ودبي لعر�س 

مو�هبهم ومنتجاتهم �ملبتكرة.
وقال عبد �لبا�سط �جلناحي، �ملدير �لتنفيذي 
�مل�ساريع  لتنمية  ر����س��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�س�سة 
�ل�سغرة و�ملتو�سطة: ي�سرنا م�ساركة مركز 
و�يف للعام �لثاين على �لتو�يل، �لأمر �لذي 

ي��وؤك��د �لأه��م��ي��ة �ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا م�سابقة 
مركز  ثقة  نثمن  ون��ح��ن  �ل�سغر،  �ل��ت��اج��ر 
نعتربهم  حيث  للحدث،  و��ست�سافتهم  و�يف 
�مل�ساهمني  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ني  �ل�����س��رك��اء  م��ن 
ب�سكل رئي�سي يف تطوير روح �لفكر و�لإبد�ع 
لدى جيل �ل�سباب و�إجناح معر�س �مل�سابقة .  
و�أ�سار �جلناحي �إىل �أن �مل�سابقة تعد و�حدة 
وم�سوؤولياتها  �ملوؤ�س�سة  م��ب��ادر�ت  �أب���رز  م��ن 
على  و�ل��ع��م��ل  �مل�ستقبل،  �سباب  تهيئة  نحو 
جمال  يف  مهار�تهم  و�سقل  قدر�تهم،  بناء 
�لبتكار  على  �لركيز  خ��الل  م��ن  �لأع��م��ال 
و�أ���س��ال��ي��ب مدرو�سة،  وف��ق خطط  و�لإب����د�ع 
و�سمن مظلة تت�سم بال�سفافية و�حليادية يف 
�لتعامل. و�أكد �جلناحي �أن �مل�سابقة �ست�سهد 
�ملزيد من �مل�ساريع �لطموحة �لتي �ستدخل 
�ل�سنو�ت  �ل��ت��ج��ارة و�لأع���م���ال خ���الل  ع���امل 

�لقليلة �ملقبلة.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �إب��ر�ه��ي��م،  وق���ال ع��ب��د�هلل 
و�يف:  جم���م���وع���ة  يف  �مل���ح���ل���ي���ة  ل����ل���������س����وؤون 
�لتاجر  م�سابقة  معر�س  ��ست�سافة  ي�سعدنا 
مب�ساركة  و�يف  مب��رك��ز   2013 �ل�سغر 
�ل�سباب  م���ن  ك��ب��ر  وع����دد  500م�سروع 
�لعمرية  �مل�ستويات  خمتلف  من  و�ل�سابات 
و�أفكارهم  منتجاتهم  �سي�ستعر�سون  �لذين 
وفق  ع�سري  باأ�سلوب  و�ملبتكرة  �لإب��د�ع��ي��ة 
�لعاملية.  و�لت�سويق  �لأع��م��ال  معاير  �أرق��ى 

من  ه��ي  �مل�سابقة  ه��ذه  �أن  يقني  على  و�إن��ن��ا 
ت�ساهم  �لتي  �ل�سر�تيجية  �مل��ب��ادر�ت  �أب��رز 
يف بناء جيل جديد من �ل�سباب �لقادر على 

حتقيق طموحاته يف جمال �لأعمال .
�ملز�يا  من  ت�سكيلة  تقدمي  عن  و�يف  و�أعلنت 
�لرويجية للم�ساركني يف �مل�سابقة و�أ�سرهم 
�لعرو�س  م���ن  ح���زم���ة  ت���وف���ر  خ����الل  م���ن 
�حل�سرية يف �ملطاعم يف خمتلف �أنحاء مركز 
و�يف ومنها ذ� �سكوير )40 %(، بيال )40 
�سيجافريدو   ،)30%( كافية  كر�نو   ،)%

كافية )50 %(، و�يف جورمية )20 %(.
وم������ن ج���ان���ب���ه���ا، ق����ال����ت ن�������س���ري���ن حممد 
�لتاجر  مل�سابقة  �ل��ع��ام  �ملن�سق  �ل��ه��رم��ودي، 

ت�سليم  �مل�سابقة  عمل  فريق  ب��د�أ  �ل�سغر: 
مركز  �إد�رة  م��ع  بالتعاون  �مل�ساريع  م��و�ق��ع 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ك�����س��ك(،   500 )ن��ح��و  و�يف 
توفر �لتعليمات �لأ�سا�سية ولو�ئح �لإر�ساد 
�خل��ا���س��ة ب��ق��و�ن��ني �مل�����س��ارك��ة خ����الل فرة 
ومت  و�جل��ام��ع��ات،  �مل��د�ر���س  لطلبة  �مل�سابقة 
�ملتعددة  �خل����ي����ار�ت  م���ن  جم��م��وع��ة  و����س���ع 
�مل�سروع  م��وق��ع  ل��ت��ح��دي��د  �ملت�سابقني  �أم����ام 
باإر�سال  �مل��وؤ���س�����س��ة  وق���ام���ت  ب��ه��م.  �خل���ا����س 
�لربيد  ع��رب  �مل�����س��روع  على  �مل��و�ف��ق��ة  نتيجة 
�لإلكروين و�لتو��سل �ملبا�سر مع �مل�ساركني 
باملو�فقة على م�ساريعهم،  لإبالغهم ر�سمياً 
�أي���ة �سغوطات على  ل��ت��ف��ادي ح���دوث  وذل���ك 

�ملت�سابقني قبيل �لفعالية .
و�أ����س���اف���ت: ت��ع��ت��رب �لأك�������س���اك م��ت�����س��اوي��ة يف 
و�لت�ساميم  �لت�سوير  حمالت  عد�  �حلجم 
�لفوتوغر�فية، وقد عملنا يف �لدورة �حلالية 
على تقدمي �أف�سل �لنماذج من خالل توفر 
�إبر�ز  بهدف  للم�ساركني  �ملنا�سبة  �مل�ساحة 
منتجاتهم ب�سكل و��سح وملفت، وي�سمح لهم 
بالتناف�س و�إد�رة �لأعمال �لتجارية �خلا�سة 

بهم ب�سال�سة وجناح .
و�أو�سحت ن�سرين �لهرمودي �أن فريق عمل 
م�سابقة �لتاجر �ل�سغر حر�س على توفر 
ل��ل��م�����س��ارك��ني يف �حلدث  م�����س��ارك��ة  ح��ق��ي��ب��ة 
�أ�سعار  حتتوي على دفر فو�تر ومل�سقات 
�لب�سائع و�لآلة �حلا�سبة و�ملو�د �لقرطا�سية، 
وغرها من �لحتياجات �لأ�سا�سية لت�سهيل 
عملية �لبيع و�ل�سر�ء، و�سهولة �إد�رة �مل�سروع 
يف  �مل�ساركة  �لأن�سطة  وتتنوع  �لطلبة.  على 
م�سابقة �لتاجر �ل�سغر حيث ت�سم كل من 
�ملو�سة، و�لفنون �جلميلة، ومنتجات يدوية، 
وجميع  �لر�ثية،  �أو  �لتقليدية  و�ملنتجات 
�ملنتجات �خلا�سة بال�سحة باإ�سثناء �لأدوية، 
�لبيئية  و�لتوعية  �لتدوير  �إع��ادة  ومنتجات 
و�لطاقة �ملتجددة، منتجات و�ألعاب تعليمية 
تعليمية  وو�سائل  بالتعليم  �أدو�ت خا�سة   –
و�لأن�سطة  �ل��د�خ��ل��ي،  و�لت�سميم  ح��دي��ث��ة، 

�لثقافية، تكنولوجيا �ملعلومات.

مب�شاركة 500 م�شروع متنوع

مركز وايف ي�صت�صيف معر�ص م�صابقة التاجر ال�صغري 2013 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �لهبة للملكية �لفكرية
 بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :  9   /  2   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 169079  
با�س��م: ذ� كو�نتيوم بيوتي كومبني ليمتد

وعنو�نه: 200 برووك در�يف، جرين بارك، ريدجن، برك�سر �آر جي2 6يو بي، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

ق�سر  م�ستح�سر�ت  �حل���ر�رة؛  من  �ل�سعر  حلماية  و�لغ�سول  �مل�ستح�سر�ت  لل�سعر؛  �مل�ستخدمة  �لطبية  غر  �مل�ستح�سر�ت 
�ل�سعر؛  وت�سفيف  �ل�سعر، م�ستح�سر�ت متويج  لرعاية وجمال  �ل�سعر، م�ستح�سر�ت  بل�سم  �ل�سامبو،  �ل�سعر،  �أل��و�ن(  )�إز�ل��ة 
رغوة �ل�سعر، معجون �ل�سعر، جيل لل�سعر، مثبت �ل�سعر، �سمع لل�سعر، مرهم �ل�سعر؛ �مل�ستح�سر�ت و�لغ�سول لتلوين و�سباغة 
وتظليل وق�سر �ل�سعر؛ �ل�سامبو ومعاجني ت�سفيف �ل�سعر �لتي لها تاأثر �ل�سبغة؛ �مل�ستح�سر�ت غر �لطبية لتغذية �ل�سعر؛ 
بخاخ �ل�سعر له تاأثر �ل�سبغة ل�ستخد�مه يف ت�سفيف �ل�سعر؛ منتجات �لعناية باجلمال؛ �لعطور، �لكولونيا؛ م�ستح�سر�ت 
�لر�أ�س و�جل�سم؛ م�ستح�سر�ت  للب�سرة وفروة  �لب�سرة؛ م�ستح�سر�ت  لتغذية  �لطبية   �مل�ستح�سر�ت غر  �ملكياج؛  �لتجميل، 
طالء  مزيل  �ل�سفاة؛  ملمع  �ل�سفاه؛  �أحمر  �لتجميل؛  م�ساحيق  علب  �لأظ��اف��ر؛  وملمع  �لأظ��اف��ر  ط��الء  بالأظافر؛  �لعناية 
�لأظافر؛ كر�ت �لغزل �لقطني و�لع�سي ل�ستخد�مها يف �إز�لة وو�سع م�ستح�سر�ت �لتجميل؛ م�ستح�سر�ت ومنتجات لإز�لة 
�ملكياج؛ فوط �ملكياج؛ م�سحوق وكرمي �لأ�سا�س للمكياج؛ مناديل �لوجه �مل�سربة مب�ستح�سر�ت �لتجميل؛ �لكرميات �ملرطبة؛ 
�لتجميل لال�ستحمام؛  �أمالح �ل�ستحمام؛ م�ستح�سر�ت  �ل�سخ�سي؛ غ�سول ما بعد �حلالقة؛  �لعطرية لال�ستعمال  �لزيوت 
م�ستح�سر�ت  علب  �لتجميلية؛  �لأ�سباغ  وم�ستح�سر�تها؛  �لعطرية  �لزيوت  �لتجميل؛  لأغ��ر����س  �لتبيي�س  م�ستح�سر�ت 
جتميلية؛  �أ���س��ب��اغ  �ل�سعر؛  م��زي��الت  �ل��ده��ون؛  م��زي��الت  �لأل����و�ن؛  م��زي��الت  �لب�سرة؛  وتفتيح  �لتجميل  ك��رمي��ات  �لتجميل؛ 
�لرمو�س  �لرمو�س، ل�سق  �حلو�جب؛  �أقالم  �حلو�جب؛  م�ستح�سر�ت جتميل  �لعيون؛  ملكياج  ورقية  �إر�ساد�ت  �لعني؛  مكياج 
�ل�سابون،  و�حل��م��ام؛  �ل�ستحمام  يف  ت�ستخدم  م�ستح�سر�ت  �لتو�ليت؛  م�ستح�سر�ت  للرمو�س؛  �لتجميل  وم�ستح�سر�ت 
�لتجميل؛  �أقنعة  �لتلك؛  ب��ودرة  �ل�سخ�سية؛  للعناية  �لعرق  مزيالت  �لعرق؛  م�ساد�ت  �لأ�سنان،  منظفات  �لعطرية،  �لزيوت 
�ل�ستحمام  م�ستح�سر�ت  �حلالقة،  م�ستح�سر�ت  و�جل�سم؛  لليدين  غ�سول  و�ملدلكات؛  �مل�ساحيق  �لزيت،  �لأقنعة،  �لكرمي، 
وبالتحديد �خلرز �ملعطر، �لبلور�ت، �لرغوة، �لهالم، �لزيت و�مل�سحوق؛ بخاخات معطر �جل�سم؛ م�ستح�سر�ت ما قبل �حلالقة 
��سطناعيا،  �أو  ذ�تيا  �لب�سرة  ت�سمر  م�ستح�سر�ت  �لب�سرة؛  تدليك  �لرطيب،  م�ستح�سر�ت  �لهالم،  تق�سر  �لكهربائية؛ 
�لب�سرة،  ��سمر�ر  زيت  �لب�سرة،  ل�سمر�ر  رغ��اوي  �لب�سرة،  ��سمر�ر  هالم  ��سطناعيا؛  �لب�سرة  ل�سمر�ر  جتميل  م�ستح�سر�ت 
�لكرميات،  �لثاأثر،  �سريعة  �لذ�تية  �لب�سرة  ��سمر�ر  زي��وت  �لتفتيح،  كرميات  برونزية،  �لب�سرة  جعل  م�سحوق  �سفاه،  مرهم 
�لغ�سول، �لرغاوي، �مل�ساحيق، �لهالم و�لكرميات �لبخاخة ل�سمر�ر �لب�سرة؛ مناديل �لورق �مل�سربة مب�ستح�سر�ت �لتجميل؛ 
لل�سم�س؛ كرميات  بالتعر�س  �لب�سرة  ��سمر�ر  �لذ�تية؛ م�ستح�سر�ت  �لب�سرة  ��سمر�ر  �مل�سربة مب�ستح�سر�ت  �لرطبة  �ملناديل 
�لب�سرة، حليب �ل�سمرة �ل�سم�سية، غ�سول �ل�سمرة �ل�سم�سية، �لرغاوي، زيوت وهالم �ل�سمرة �ل�سم�سية؛ و�قيات �أ�سعة �ل�سم�س؛ 

م�ستح�سر�ت �لزينة للتخفيف من حدة حروق �ل�سم�س.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�سف �لعالمة: �سكل كلب باللون �لأ�سود �أ�سفل منه كلمة " Lee " وكلمة " Stafford " باأحرف لتينية وباللون �لأ�سود 
وبخط مميز.

�ل�س��ر�طات: فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �لهبة للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :  26   /  6   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 175876  
با�س��م: �سنغهاي �أك�سنت كيت�سن �آند باث تكنولوجي كو.، ليمتد

وعنو�نه: 18�سي-دي، 9 جوي تاور، منرب9، زيننينج رود، �سنغهاي، �ل�سني
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملياه،  توريد  من�ساآت  �لتجفيف،  ومن�ساآت  �أجهزة  �لهو�ء،  تربيد  �أجهزة  �لثالجات،  �مل��اء،  �سخانات  �مل�سابيح، 
�لتو�ليت،  �أحو��س  �لد�س،  �لزينة، معد�ت للحمام،  للماء، نو�فر  حنفيات رئي�سية للمطافئ، خز�نات �سغط 
مقاعد �لتو�ليت، �أجهزة ومن�ساآت �سحية، �أجهزة رح�س، �أجهزة لتجفيف �ليدين عند �ملغا�سل، معد�ت تنقية 

�ملاء، م�سعات حر�رية )للت�سخني(، معد�ت تدفئة باملاء �ل�ساخن.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�سف �لعالمة: كلمة "Succi"  باأحرف لتينية.
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  16   /  8   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 178123  
با�س��م: بيوتي�سويتيز جي �إم بي �إت�س

وعنو�نه: جرو�سر جر��سربوك 9، 20457هامبورج، �أملانيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�حللويات؛ �لوجبات �خلفيفة من �حلبوب؛ �لعلكة؛ �ملو�سلي )حلوى م�سنوعة من �حلبوب �مل�سحوقة و�لفو�كه 
�ملجففة(؛ فاكهة م�سكرة جمففة؛ �ل�سوكولتة؛ حلوى �لأطفال.

�لو�ق�عة بالفئة: 30
و�سف �لعالمة: كلمة "BeautySweeties"  باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �لهبة للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :  30   /  7   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 177253  
با�س��م: كازيو توكيوجرو يات�سوكي

وعنو�نه: يونيت 122، 110 �سو�سيك�س �سريت، �سيدين �إن �إ�س د�بليو 2000، �أ�سر�ليا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�سبكة  �لإنرنت وعرب  ذلك عرب  �ملو��سيع مبا يف  و��سعة من  للمعلومات حول جمموعة  �لإلكروين  �لن�سر 
�لكتب؛  ن�سر  للتنزيل(؛  �لقابلة  )غ��ر  �لإن��رن��ت  على  �لإلكرونية  �ملطبوعات  توفر  �لعاملية؛  �لكمبيوتر 
ن�سر �ملو�د �لتعليمية؛ ن�سر �لن�سو�س �لتعليمية؛ ن�سر �ل�سحف و�ملجالت �لدورية و�لكتب �لإلكرونية عرب 
�لو�سائط  مو�د  ن�سر  �لإر�سادية؛  �لكتيبات  ن�سر  �ملجالت؛  ن�سر  �لدورية؛  و�ملجالت  �ل�سحف  ن�سر  �لإنرنت؛ 
�ملتعددة على �لإنرنت؛ ن�سر �ملو�سيقى؛ ن�سر �ل�سحف؛ ن�سر �لدوريات؛ ن�سر �ملل�سقات؛ ن�سر �لن�سو�س بخالف 

ن�سو�س �لدعاية و�لإعالن.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: كلمة " DOCTOR CRUISE"  باأحرف لتينية. 
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �لهبة للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :  16   /  8   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 178128  
با�س��م: �إ�س �إم �إ�س �سيماج �أيه جي

وعنو�نه: �إدو�رد-�سكلوميان-�سر��سي 4، 40237 دو�سلدورف؛ جمهورية �أملانيا �لحتادية 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتخطيط و�ل�ست�سار�ت للم�سروعات و�لإن�ساء�ت؛ �خلدمات �لهند�سية؛ ت�سميم وتطوير برجميات �حلا�سوب؛ 
�ل�ست�سار�ت �لفنية و�إعد�د �لآر�ء �لفنية.

�لو�ق�عة بالفئة: 42
و�سف �لعالمة: كلمة "S/EAF"  باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  30   /  7   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 177250  
با�س��م: كازيو توكيوجرو يات�سوكي

وعنو�نه: يونيت 122، 110 �سو�سيك�س �سريت، �سيدين �إن �إ�س د�بليو 2000، �أ�سر�ليا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملن�سور�ت  للتفريغ؛  �لقابلة  �لإلكرونية  �ملن�سور�ت  و�مل�سجلة؛  �لإلكرونية  �ملتعددة  �لو�سائط  من�سور�ت 
�إلكرونيا؛  �لإلكرونية مبا فيها تلك �لتي تباع وتوزع عرب �لإنرنت؛ �ملن�سور�ت �ملطبوعة يف قابل للقر�ءة 
�آلياً؛ �ملن�سور�ت �ملطبوعة يف �سكل ت�سجيالت ب�سرية؛ من�سور�ت مقروءة  �ملن�سور�ت �ملطبوعة يف �سكل مقروء 
�لتي  �لأ�سبوعية  �ملطبوعات  �لإلكرونية؛  �لأ�سبوعية  �ملطبوعات  �آليا؛  �ملقروءة  �ملن�سور�ت  �لكمبيوتر؛  على 

ميكن حتميلها يف �سكل �إلكروين من على �لإنرنت.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�سف �لعالمة: كلمة " DOCTOR CRUISE"  باأحرف لتينية. 
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  16   /  8   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 178124  
با�س��م: �إ�س �إم �إ�س �سيماج �أيه جي

وعنو�نه: �إدو�رد-�سكلوميان-�سر��سي 4، 40237 دو�سلدورف؛ جمهورية �أملانيا �لحتادية 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتحويل  �لكهربائي، حمطات  �لقو�س  �أفر�ن  �لكهربائي،  �لختز�ل  �أفر�ن  وبالتحديد  �ل�سلب،  ل�سناعة  �آلت 
�لتدوير  �إع��ادة  حمطات  �لغاز،  لتفريغ  �ملغمورة  �ملحطات  �لغاز،  �لغاز/��ستخر�ج  تنقية  حمطات  �لكهربائي، 
�إز�لة �لكربيت، قطع �لآلت �ملذكورة �سابقا و�ل��و�ردة يف �لفئة  �أفر�ن �لتوزيع �لكهربائية، حمطات  �خلو�ئية، 
�لكهربائي،  �لقو�س  �أف��ر�ن  �لكهربائي،  �لختز�ل  لأف��ر�ن  وبالتحديد  �ل�سلب،  �سناعة  لآلت  �أجهزة حتكم  7؛ 
حمطات �لتحويل �لكهربائي، حمطات تنقية �لغاز/��ستخر�ج �لغاز، �ملحطات �ملغمورة لتفريغ �لغاز، حمطات 

�إعادة �لتدوير �خلو�ئية، �أفر�ن �لتوزيع �لكهربائية، حمطات �إز�لة �لكربيت 
�لو�ق�عة بالفئة: 7

و�سف �لعالمة: كلمة "S/EAF"  باأحرف لتينية.
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  8   /  8   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 177715  
با�س��م: ماك�س �أورثوبيديك�س، �إنك

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،19462 بن�سلفانيا  ميتنج،  ب��المي��وث  �إل  دور   ،526 �سويت  رود،  ب��المي��وث   531 وع��ن��و�ن��ه: 
�لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملفا�سل �لبديلة وقطعها �لتي ُتزرع يف �لعظام؛ �لأدو�ت �لطبية و�جلر�حية �مل�ستخدمة يف جر�حة نقل وزر�عة 

�لعظام.
�لو�ق�عة بالفئة: 10

و�سف �لعالمة: كلمة "PURSUE LIFE"  باأحرف لتينية.
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  30   /  7   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 177251  
با�س��م: كازيو توكيوجرو يات�سوكي

وعنو�نه: يونيت 122، 110 �سو�سيك�س �سريت، �سيدين �إن �إ�س د�بليو 2000، �أ�سر�ليا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أعمال  كدليل  �لإنرنت  مو�قع  توفر  وعناوين،  �أ�سماء  على  ي�ستمل  كدليل  �لإنرنت  مو�قع  وتوفر  �إن�ساء 
كدليل  �لإن��رن��ت  مو�قع  توفر  �لبحرية؛  �لرحالت  ذل��ك  يف  مبا  و�لإق��ام��ة  �ل�سياحة  معلومات  على  ي�ستمل 
معلومات جتارية؛ توفر مو�قع �لإنرنت كدليل يقدم خدمة توفر �ملعلومات حول �ل�سياحة و�لإقامة مبا يف 

ذلك �لرحالت �لبحرية؛ توفر مو�قع �لإنرنت كدليل يقدم خدمة توفر رو�بط ملو�قع �أخرى.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: كلمة " DOCTOR CRUISE"  باأحرف لتينية. 
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  16   /  8   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 178125  
با�س��م: �إ�س �إم �إ�س �سيماج �أيه جي

وعنو�نه: �إدو�رد-�سكلوميان-�سر��سي 4، 40237 دو�سلدورف؛ جمهورية �أملانيا �لحتادية 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لكهربائي،  �لقو�س  �أف���ر�ن  �لكهربائي،  �لخ��ت��ز�ل  �أف���ر�ن  وبالتحديد  �ل�سلب،  �سناعة  لآلت  تنظيم  �أج��ه��زة 
حمطات �لتحويل �لكهربائي، حمطات تنقية �لغاز/��ستخر�ج �لغاز، �ملحطات �ملغمورة لتفريغ �لغاز، حمطات 
�أجهزة و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س  �إز�لة �لكربيت؛  �لتوزيع �لكهربائية، حمطات  �أفر�ن  �لتدوير �خلو�ئية،  �إعادة 
و�سائط  على  �ملخزنة  �حلا�سوب  بر�مج  �لبيانات؛  ملعاجلة  وحو��سيب  معد�ت  )�لإ�سر�ف(؛  و�ملر�قبة  و�لإ�سارة 

تخزين �لبيانات. 
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�سف �لعالمة: كلمة "S/EAF"  باأحرف لتينية.
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  16   /  8   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 178120  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�حل�ساء؛  ُم��رك��ز�ت  �حل�ساء؛  �لطهي؛  لأغ��ر����س  بحرية  �أع�ساب  �ل���زليل؛  �حلليب  �لطهي،  لأغ��ر����س  �ل��زلل 
�لق�سدة  �لفو�كه؛  رقائق  �لزبدة؛  �مل��رق؛ كرمية  �مل��رق؛ مركز�ت  �للحم؛ مركز�ت  م�ستح�سر�ت لإع��د�د ح�ساء 
)منتجات �ألبان(؛ �لق�سدة �ملخفوقة؛ �لكروكيت )كتل حلم جاهزة للطهي(؛ �لفو�كه �ملغطاة بال�سكر؛ خمائر 
�لفو�كه  �ملحفوظة؛  �لفو�كه  �لفو�كه؛  ق�سور  �ملجمدة؛  �لفو�كه  �ملثلجة؛  �لفو�كه  �لطهي؛  لأغر��س  �حلليب 
للوجبات  �لفاكهة  م��ن  �أغ��ذي��ة  �ملطبوخة؛  �لفو�كه  �ل��ف��و�ك��ه؛  �سلطات  �ل��ف��و�ك��ه؛  ل��ب  �لكحول؛  يف  �ملحفوظة 
�ل��زليل؛ م�سروبات  �للحوم؛ �حلليب  �خلفيفة؛ جلي )هالم( للطعام؛ ع�سائر خ�سرو�ت للطبخ؛ خال�سات 
�حلليب )يكون �حلليب هو �ل�سائد فيها(؛ منتجات �حلليب؛ �حلليب �ملخفوق؛ م�ستح�سر�ت لإعد�د �ل�سوربة؛ 

م�ستح�سر�ت �سوربة �خل�سرو�ت؛ �ل�سوربات؛ حليب �ل�سويا )بديل �حلليب(؛ لنب خمي�س.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�سف �لعالمة: كلمة "NL" باأحرف لتينية وبخط مائل خلفها ر�سم للكرة �لأر�سية باللون �لأ�سود و�أ�سفل 
منها كلمة "International" باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  30   /  7   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 177252  
با�س��م: كازيو توكيوجرو يات�سوكي

وعنو�نه: يونيت 122، 110 �سو�سيك�س �سريت، �سيدين �إن �إ�س د�بليو 2000، �أ�سر�ليا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لنقل �ملائي، مبا يف ذلك نقل �مل�سافرين و�لركاب و�ل�سياح، ورحالت �لنقل �لبحري؛ خدمات �ل�سفر 
و�ل�سياحة، مبا يف ذلك وكالت �ل�سفر، �ملكاتب �ل�سياحية، تنظيم �لرحالت و�لنزهات �لبحرية، حجوز�ت �لنقل 
�لإنرنت عن  �ملعلومات مبا يف ذلك عرب  و�ل�سفر؛ توفر  �ل�سياحة  �لنقل، معلومات  �ملقاعد،  و�ل�سفر، حجز 
و�لنقل  بال�سفر  �ملتعلقة  �أو  �ملرتبطة  �مل�سورة  خدمات  بال�سفر؛  �ملتعلقة  �ل�ست�سارية  �خلدمات  تقدمي  �لنقل؛ 
�لو�ساطة  �لنقل؛  يف  �لو�ساطة  �ل�سفر؛  معلومات  خدمات  و�ل�سفر؛  �ل�سياحة  دليل  خدمات  و�ل�سياحة؛  �ملائي 
يف �ل�سحن �لبحري؛ �لو�ساطة يف �ل�سحن؛ �لو�ساطة يف �لرحالت �لبحرية؛ خدمات �ل�سحن ونقل �لب�سائع 

بال�سفن.
�لو�ق�عة بالفئة: 39

و�سف �لعالمة: كلمة " DOCTOR CRUISE"  باأحرف لتينية. 
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  16   /  8   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 178127  
با�س��م: �إ�س �إم �إ�س �سيماج �أيه جي

وعنو�نه: �إدو�رد-�سكلوميان-�سر��سي 4، 40237 دو�سلدورف؛ جمهورية �أملانيا �لحتادية 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لختز�ل  �أف��ر�ن  وبالتحديد  �ل�سلب،  �سناعة  يف  �مل�ستخدمة  �لآلت  لتربيد  تركيبات  �ل�سلب،  مل�سانع  �أف��ر�ن 
�لغاز،  �لغاز/��ستخر�ج  تنقية  حمطات  �لكهربائي،  �لتحويل  حمطات  �لكهربائي،  �لقو�س  �أف��ر�ن  �لكهربائي، 
�إز�لة  �لتوزيع �لكهربائية، حمطات  �أفر�ن  �إعادة �لتدوير �خلو�ئية،  �لغاز، حمطات  �ملحطات �ملغمورة لتفريغ 

�لكربيت.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�سف �لعالمة: كلمة "S/EAF"  باأحرف لتينية.
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  16   /  8   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 178121  
با�س��م: بيوتي�سويتيز جي �إم بي �إت�س

وعنو�نه: جرو�سر جر��سربوك 9، 20457هامبورج، �أملانيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لطعام �لقابل للدهن على �خلبز؛ هالم )جلي( �لفو�كه؛ لب �لفو�كه؛ وجبات خفيفة من �لفو�كه؛ �لفو�كه 
�ملجففة؛ �ملَربيات؛ مربى �لفو�كه؛ �لفو�كه �ملحفوظة.

�لو�ق�عة بالفئة: 29
و�سف �لعالمة: كلمة "BeautySweeties"  باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 173828  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�إ�سافات �إىل �لعلف لغايات طبية؛ �لربوتني �لزليل لغايات طبية؛ �أغذية حمية معدة لغايات طبية؛ �أغذية 
م�سكنات؛  طبية؛  لغايات  �أمينية  �أحما�س  �سيدلنية؛  لغايات  �أو  �حلمية  لأغر��س  ن�سا  و�لأط��ف��ال؛  للر�سع 
م�سروبات  حيوية؛  مبيد�ت  طبية؛  لغايات  بل�سم  طبية؛  ��ستحمام  م�ستح�سر�ت  معقمات؛  حيوية؛  م�ساد�ت 
غذ�ئية  �إ�سافات  تبخر؛  �أع��و�د  دو�ئ��ي؛  طني  للمغاط�س؛  طني  دو�ئية؛  حلويات  طبية؛  لغايات  معدة  حمية 
�سيدلنية؛  لغايات  بالغلي  م�ستخل�سة  عقار�ت  طبية؛  لغايات  �ل�سهية  كابتات  معقم؛  قطن  طبية؛  لغايات 
مة لغايات �سيدلنية؛ عقاقر لغايات طبية؛ مياه معدنية لغايات  مطهر�ت لأغر��س �سحية؛ عالجات ُمه�سِّ
بيطرية؛  لغايات  �إنزميات  طبية؛  لغايات  �إنزميات  �سيدلنية(؛  )م�ستح�سر�ت  �إك�سر�ت  حارة؛  مياه  طبية؛ 
ملكي  ه��الم  �سيدلنية؛  لغايات  �حلليب  خمائر  �سيدلنية؛  لغايات  خمائر  و�لأط��ف��ال؛  للر�سع  لبني  دقيق 
دو�ئية؛  �أع�ساب  دم؛  مولد  طبية؛  لغايات  علكة  طبية؛  لغايات  جلوكوز  �جلر�ثيم؛  مبيد�ت  طبية(؛  )لغايات 
زيوت دو�ئية؛ زيت كبد �سمك �لقد �أو �حلوت؛ منقوعات دو�ئية؛ حليب لوز لغايات �سيدلنية؛ خمرة لغايات 
�ل�سكري؛  ملر�سى  �أع�ساب؛ خبز  لغايات �سيدلنية؛ مهدئات  )لو�سن(  م�سكنة؛ غ�سولت  �سيدلنية؛ مر�هم 
�لطبي  لال�ستخد�م  بكترية  م�ستح�سر�ت  طبية؛  لغايات  �ل��زليل  �لربوتني  طبية؛  لغايات  عطرية  مر�هم 
لغايات  حيوية  م�ستح�سر�ت  و�لبيطري؛  �لطبي  لال�ستخد�م  بكتري  ��ستنبات  م�ستح�سر�ت  و�لبيطري؛ 
كيميائية  م�ستح�سر�ت  لغايات طبية؛  كيميائية  م�ستح�سر�ت  بيطرية؛  لغايات  م�ستح�سر�ت حيوية  طبية؛ 
لغايات �سيدلنية؛ م�ستح�سر�ت فيتامينية؛ م�ستح�سر�ت من عنا�سر نادرة لال�ستخد�م �لب�سري و�حليو�ين؛ 
��ستحمام  م�ستح�سر�ت  �لال�سقة؛  �لعد�سات  تنظيف  م�ستح�سر�ت  �لتنحيف؛  لأغر��س  طبية  م�ستح�سر�ت 
عالجية؛ م�ستح�سر�ت كيميائية �سيدلنية؛ م�ستح�سر�ت لعالج �حلروق؛ م�ستح�سر�ت �ملُد�و�ة بُخال�سات 
تنقية  م�ستح�سر�ت  بالب�سرة؛  للعناية  �سيدلنية  م�ستح�سر�ت  �سيدلنية؛  م�ستح�سر�ت  و�لغدد؛  �لأع�ساء 
�أمالح  طبية؛  لغايات  �أم���الح  دو�ئ��ي��ة؛  ج��ذور  بيطرية؛  م�ستح�سر�ت  �جل��و؛  تلطيف  م�ستح�سر�ت  �ل��ه��و�ء؛ 
��ستحمام لغايات طبية؛ �أم�سال؛ فوط �سحية؛ مناديل ورقية ُم�سربة بغ�سولت )لو�سن( �سيدلنية؛ �سر�ب 
لغايات طبية؛ مو�د حمية معدة لال�ستخد�م �لطبي؛ �سكر �حلليب )�لالكتوز(؛ �إ�سافات معدنية �إىل �لغذ�ء؛ 

�ساي �لتنحيف لغايات طبية؛ �ساي للم�سابني بالربو؛ �ساي �أع�ساب لغايات دو�ئية.
�لو�ق�عة بالفئة: 5

و�سف �لعالمة: كلمة "NL" باأحرف لتينية وبخط مائل خلفها ر�سم للكرة �لأر�سية باللون �لأ�سود و�أ�سفل 
منها كلمة "International" باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 173832  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أجهزة و�آلت تلميع غر كهربائية  �إز�لة �لرو�ئح �لكريهة لال�ستخد�م �ل�سخ�سي؛ مرذ�ت لي�ست لالأغر��س �لطبية؛  �أجهزة 
لالأغر��س �ملنزلية؛ طناجر �سغط غر كهربائية؛ �أدو�ت غر كهربائية لإز�لة �ملكياج؛ �أجهزة لتربيد �لأطعمة حتتوي على 
مو�ئع تبادل حر�ري لالأغر��س �ملنزلية؛ مر�سات؛ �أطباق �ملائدة؛ �سو�ين ق�س للحيو�نات �لأليفة؛ �أعو�د �لأكل؛ �أحو��س ماء 
�أطقم  كوكتيل؛  خالطات  �أو�ين؛  )�سطول(؛  دلء  �سجاد؛  مكان�س  مما�سح؛  حممولة؛  لالأطفال  ��ستحمام  �أحو��س  للطيور؛ 
�أوعية �لطهي؛ فر��سي حالقة؛ �سناديق للوجبات �خلفيفة؛ �سناديق معدنية ل�سحب �ملناديل �لورقية منها؛ �سناديق خبز؛ 
علب �سابون؛ �سناديق للحلويات؛ غاليات غر كهربائية؛ �أوعية ل�سكب �ل�ساي؛ قو�رير؛ قو�رير عزل؛ قو�رير تربيد؛ �أ�سياخ 
فر��سي  �أظافر؛  فر��سي  كهربائية؛  �أ�سنان  فر��سي  �أ�سنان؛  فر��سي  �لقدم؛  للبا�س  فر��سي  �لفر��سي؛  منتجات  معدنية؛  �سي 
للحو�جب؛ فر��سي تو�ليت؛ فر��سي كهربائية ما عد� ما كان منها �أجز�ء �لآلت؛ فر��سي لغ�سيل �ل�سحون؛ حمارق عطور �أو 
طيب؛ غاليات قهوة غر كهربائية؛ �أقفا�س للحيو�نات �ملنزلية؛ �آنية لل�سرب؛ قدور طهي؛ م�سخنات غر كهربائية لر�ساعات 
�لأطفال؛ حلي من �خلزف �ل�سيني؛ �أقد�ح للم�سروبات؛ �أجهزة غر كهربائية لل�سقل بال�سمع؛ �أدو�ت غر كهربائية لتلميع 
�أغطية �سحون؛ بلور  �أحذية؛  �ملنزيل؛ لبي�سات  �أباريق �ساخنة غر م�سخنة كهربائياً؛ �سالل لال�ستخد�م  �لأحذية بال�سمع؛ 
)�أو�ين زجاجية(؛ �أباريق؛ عيد�ن تنظيف �لأ�سنان؛ �سفاطات لتنظيف �مل�سارف �ملغلقة؛ �أم�ساط �سعر ذ�ت �أ�سنان كبرة؛ �أجهزة 
�ل�سابون؛  �أوعية �سخ  �لتو�ليت؛  ورق  توزيع  �أدو�ت  مائدة(؛  )�أو�ين  �لقو�ئم  منا�سب ثالثية  �لغبار؛  لنف�س  كهربائية  غر 
�أوعية مائية لتنظيف �لأ�سنان و�للثة؛ �إ�سفنج جلي لفرك �جللد؛ �إ�سفنج لالأغر��س �ملنزلية؛ �إ�سفنج تو�ليت؛ �أم�ساط ل�سعر 
�ملنزلية؛  لالأغر��س  م�سايف  للقهوة؛  كهربائية  غر  مر�سحات  لالأ�سنان؛  خيوط  خزفية؛  �أو�ين  لالأم�ساط؛  علب  �لفر�س؛ 
�لبال�ستيك؛  �أو  �ل��ورق  من  ك��وؤو���س  �أق���د�ح؛  �ل��وف��ل؛  لكعكة  كهربائية  غر  حمم�سات  �ملنزلية؛  لالأغر��س  ق��ف��از�ت  ق��و�ري��ر؛ 
قو�رير �سرب للم�سافرين؛ �سو�يات )�أو�ين طهي(؛ قطن ذر م�ساحيق �لتجميل؛ �أدو�ت �سقاية؛ �أدو�ت تنظيف يدوية؛ �أطباق 
عميقة )زبادي(؛ حقائب تو�ليت؛ �سالت جُمهزة للنزهات مبا فيها �ل�سحون؛ معالف للحيو�نات؛ خالطات؛ مطاحن يدوية 
لالأغر��س �ملنزلية؛ قو�لب للطهي؛ قو�لب )�أو�ين مطبخ(؛ فتاحات قو�رير؛ مو�سعات للقفاز�ت؛ �أم�ساط؛ �أباريق قهوة غر 
كهربائية؛ م�سائد ح�سر�ت؛ �ألو�ح كي؛ �سو�ين لالأغر��س �ملنزلية؛ �سحون؛ �سحون من �لورق؛ مقايل؛ �أو�ين خزف �سيني؛ 
حامالت �سابون؛ حامالت مناديل؛ �أو�ين فخارية؛ �أوعية؛ �أوعية �لزهور؛ مكاب�س ثوم )�أو�ين مطبخ(؛ ع�سار�ت فو�كه غر 
كهربائية لالأغر��س �ملنزلية؛ خزفيات لالأغر��س �ملنزلية؛ �سناديق نفايات؛ علب م�ساحيق �لتجميل؛ �سو�ين �لفتات؛ �أوعية 
�أكيا�س  للمطبخ؛  �أو  �ملنزيل  لال�ستخد�م  �أوعية  لالأطعمة؛  حر�ريا  معزولة  �أوعية  للم�سروبات؛  ح��ر�ري  عزل  �أوعية  �سر�ب؛ 
ثابتة درجة �حلر�رة؛ �أوعية ملح؛ منا�سر مالب�س للتجفيف؛ �أطقم بهار�ت؛ �سحون �خلدمات؛ �سعر خ�سن للحيو�نات ل�سنع 
�لفر��سي؛ �سحون فناجني؛ زبديات ح�ساء؛ حامالت �لنباتات لتن�سيق �لزهور؛ لباد�ت جلي؛ �أكو�ب؛ فارد�ت للمالب�س؛ �أد�ة 
خلع �حلذ�ء؛ فتاحات �سد�د�ت �لفلني؛ قطع قما�س للتنظيف؛ �أوعية حلفظ وحمل �أدو�ت �لتجميل؛ �أو�ين مطبخ؛ �أو�ين طهي 
�ملزهريات؛  بخاخات عطور؛  و�ملالعق؛  و�ل�سوك  �ل�سكاكني  �ملائدة بخالف  �أدو�ت  �ملنزلية؛  لالأغر��س  �أو�ين  كهربائية؛  غر 

�أو�ين زجاجية مطلية؛ �أو�ين زجاج؛ �أقفا�س �لطيور.
�لو�ق�عة بالفئة: 21

كلمة  منها  و�أ�سفل  �لأ�سود  باللون  �لأر�سية  للكرة  ر�سم  مائل خلفها  وبخط  "NL" باأحرف لتينية  كلمة  �لعالمة:  و�سف 
لتينية. "International" باأحرف 

�ل�س��ر�طات: فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 173831  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأث���اث؛  ع��د�  مكتبية  ل���و�زم  �ملكتبي؛  لال�ستخد�م  للوثائق  �سفائح  ت��ق��اومي؛  �أل��ب��وم��ات؛  ك��ب��رة؛  �إع��الن��ات 
�لورق؛ كر��سات؛ تقاومي؛ ورق لعب  �أو  �ملقوى  �لورق  �أطال�س؛ ل�ساقات )قرطا�سية(؛ علب من  �لقرطا�سية؛ 
)�سدة(؛ بطاقات بريدية؛ بطاقات تهنئة؛ بطاقات تهنئة مو�سيقية؛ �لورق �ملقوى؛ مو�د من �لورق �ملقوى؛ 
غر�ء  كلي�سيهات؛  دوري��ة؛  �إخبارية  ن�سر�ت  ل��الأور�ق؛  ملفات  )خ��رز(؛  �سبحات  م�سورة(؛  )بيانات  كاتالوجات 
للقرطا�سية �أو لالأغر��س �ملنزلية؛ �أكيا�س ورقية خمروطية؛ حفا�سات �أطفال على �سكل �سر�ويل من �لورق 
و�ل�سليلوز )ت�ستخدم مرة و�حدة(؛ �أقالم ر�سا�س؛ �أقالم ر�سا�س �أردو�زي��ة؛ �سور معدة للنقل؛ �آلت تقديد 
�لورق )لال�ستخد�م �ملكتبي(؛ مطبوعات تخطيطية؛ قطع ورق خمرم للكوؤو�س؛ �أقالم مع حمابر؛ و�قيات �أو 
�أغطية ورقية؛ �أغلفة قو�رير من �لورق �ملقوى �أو �لورق؛ حرب؛ لفتات من �لورق �أو �لورق �ملقوى؛ مغلفات 
�ل���ورق؛ بطاقات غر  ر���س��م؛ منا�سف م��ن  �ل���ورق؛ زو�ي���ا  �أو  �مل��ق��وى  �ل���ورق  ق��و�ري��ر م��ن  �أغطية  )قرطا�سية(؛ 
�ملُعاد تدويره؛  �أور�ق لف من �ل�سيليلوز  �أو للتغليف؛  م�سنوعة من �لن�سيج؛ ورق بال�ستيكي ذو فقاعات للف 
�سفائح حروف مر�سبة  كتابة؛  مو�د  )قرطا�سية(؛ مناذج مطبوعة؛  دليلية  بطاقات  للف؛  ف�سكوزية  �سفائح 
�لكتابة؛  �أدو�ت  �ملطبوعات؛  باجليالتني(؛  ن�سخ  )�آلت  هكتوغر�ف  كلي�سيهات؛  كروية؛  خر�ئط  كهربائياً؛ 
�ل�سحف؛ مو�د ت�سحيح )لو�زم مكتبية(؛ مطبوعات حجرية؛ �لكتب؛ �لكتيبات؛ �لأدلة؛ مو�د �لتدري�س )عد� 
�أو لالأغر��س �ملنزلية؛ مو�د  �لأجهزة(؛ مركبات ختم لأغر��س �لقرطا�سية؛ مو�د ل�سق )غر�ء( للقرطا�سية 
�للف؛ ورق تر�سيح؛ ورق تو�ليت؛  �ل��ورق؛ ورق ف�سي؛ ورق  �ل��ورق؛  �لن�سا؛ مناديل من  تغليف م�سنوعة من 
�أو  ده��ان  فر��سي  �ل��دوري��ات؛  للتغليف؛  بال�ستيكية  رقائق  �لفوتوغر�فية؛  �ل�سور  للخياطة؛  تف�سيل  من��اذج 
تلوين؛ حمافظ دفاتر �ل�سيكات؛ لوحات �إعالنات من �لورق �أو �لورق �ملقوى؛ طابعات غر كهربائية لبطاقات 
�لبيانية؛  �لر�سوم  �لفهار�س؛  حما�سبة؛  دفاتر  للر�سم؛  دبابي�س  �إعالنية؛  بيانات  للمحو؛  منتجات  �لئتمان؛ 
�أ�سرطة ل�سقة للقرطا�سية �أو لالأغر��س �ملنزلية؛ �أكيا�س �لنفايات من �لورق �أو �لبال�ستيك؛ �أكيا�س )مغلفات 
و�أجربة( من �لورق �أو �لبال�ستيك للتعبئة؛ �أكيا�س للطبخ بو��سطة فرن �مليكروويف؛ �أختام )طباعات(؛ مناديل 
من �لورق لإز�لة م�ستح�سر�ت �لتجميل؛ منا�سف للوجه من �لورق؛ �أقالم �حلرب؛ حمافظ �لأختام؛ �أغطية 

من �لورق للمو�ئد؛ �لتذ�كر؛ طباعات )�أختام(؛ �سفافيات )قرطا�سية(.  
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�سف �لعالمة: كلمة "NL" باأحرف لتينية وبخط مائل خلفها ر�سم للكرة �لأر�سية باللون �لأ�سود و�أ�سفل 
منها كلمة "International" باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات:
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

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

بتاريخ :  17   /  5   /  2012 م �ملودعة حتت رقم : 173829  
با�س��م: �أوب�سك�ستفو �إ�س �أوجر�نيكينوي �أوتفيت�سفينو�ستيو " �إن �إل كونتيننت" 

وعنو�نه: كورب. �أيه، دي. 4، �أول. برومي�سلينايا، �أر يو-630015، نوفو�سيبر�سك، رو�سيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

وحد�ت  �إلكرونية؛  مفكر�ت  �لهو�ء؛  كثافة  قيا�س  �أجهزة  �لإ�سعاع(؛  �سدة  قيا�س  )�أجهزة  �أكتينومر�ت  كهربائية؛  بطاريات  كهربائية؛  قارنات 
وم�سخمات  �لكهربائي  �لتيار  م�سخمات  و�م�سة؛  �إ���س��اءة  �أجهزة  �لرت��ف��اع؛  قيا�س  �أجهزة  �لكحول؛  قيا�س  �أجهزة  �ملخربية؛  للتجارب  تقطر 
تاأين  �أجهزة  �أجهزة حلام كهربائية؛  �ل��ردد؛  �أجهزة عالية  �ل�سلبي؛  �لقطب  (؛ هو�ئيات؛ نظائر  �لأن��ود  �ملوجبة )  �لكهربائية  �لأقطاب  �ل�سوت؛ 
�أجهزة حيود )جمهريات(؛  �لكهربائي؛  بالقو�س  �أجهزة قطع  �أجهزة تنظيم �حل��ر�رة؛  �لدمغات �لربيدية؛  �أجهزة فح�س  �لهو�ء؛  لي�ست ملعاجلة 
�أجهزة تخمر )�أجهزة خمربية(؛ �أجهزة قيا�س دقيقة؛ �أجهزة مالحة لالأقمار �ل�سناعية؛ �أجهزة مالحة للمركبات )حا�سوب طبلوين(؛ �أجهزة 
�أجهزة حلام كهربائية؛  �لكهربائي؛  بالقو�س  �أجهزة حلام  �ل�سناعية؛  �إ�سعاعية لالأغر��س  �أجهزة  ر�ديو؛  �أجهزة  �ل�سر�ئح؛  �أجهزة عر�س  عر�س؛ 
كهربائية؛  تنظيم  �أجهزة  بالإ�سار�ت؛  ُبعد  للتحكم عن  �إليكروديناميكية  �أجهزة  هليوغر�فية؛  �أجهزة  ُبعد؛  �أجهزة حتكم عن  تليفزيون؛  �أجهزة 
�أجهزة  �لكهربائي؛  �لتيار  لتبديل  كهربائية  �أجهزة  �لبال�ستيك؛  �سد  لإحكام  كهربائية  �أجهزة  كهربائية؛  �أجهزة مر�قبة  كهربائية؛  قيا�س  �أدو�ت 
و�أدو�ت م�ستخدمة يف �ملجال �لكيميائي؛ �أجهزة و�أدو�ت مالحية؛ �أجهزة و�أدو�ت م�ستخدمة يف �ملجال �لب�سري، �أجهزة و�أدو�ت وزن؛ �أجهزة و�أدو�ت 
للعلوم �لفيزيائية؛ �أجهزة و�آلت �سرب �لأعماق؛ �لكامر�ت؛ �أجهزة حتليل �لهو�ء؛ �أدو�ت �ختبار �لغاز؛ �أجهزة حتليل �لغذ�ء؛ �أجهزة �ختبار لي�ست 
لغايات طبية؛ �أجهزة ن�سخ �ل�سوت؛ �أجهزة �سحن �لبطاريات �لكهربائية؛ �أجهزة تنف�س ماعد� �مل�ستخدمة للتنف�س �ل�سناعي؛ �أجهزة �أمان حلركة 
مرور �ل�سكك �حلديدية؛ �أجهزة نقل �ل�سوت؛ �أجهزة معاجلة �لبيانات؛ �أدو�ت كهربائية لإز�لة �ملكياج؛ �أجهزة ت�سخي�س لي�ست لغايات طبية؛ �أجهزة 
تقطر لالأغر��س �لعلمية؛ �أجهزة ت�سلية ت�ستعمل مع �سا�سات �لعر�س �خلارجية؛ �أجهزة ت�سجيل �ل�سوت؛ �أجهزة ت�سجيل �لزمن؛ �أجهزة لالألعاب 
�أجهزة  �ستريو�سكوبية؛  �أجهزة  تعليمية؛  �أجهزة  �ملاء؛  لل�سباحة حتت  تنف�س  �أجهزة  للغو��سني؛  �أجهزة  �لعر�س �خلارجية؛  �سا�سات  ت�ستعمل مع 
ب�سرية؛ �سمامات كهروحر�رية  �ملالب�س؛ منتجات  �أطر�ف  �لفتحات؛ حمدد�ت  لقيا�س  )ب�سرية(  �أجهزة  وب�سرية؛  �سمعية  تعليم  �أجهزة  هاتف؛ 
�إن��ذ�ر �سوتية؛ م�سجالت �سغرة  �أجهزة  �ل�سرقة؛  �إن��ذ�ر �سد  �أجهزة  �إن��ذ�ر �سد �حلريق؛  �أدو�ت  �لنقد؛  بقطع  تد�ر  للر�ديو؛ �سناديق مو�سيقية 
�آلت ت�سجيل �لنقد؛ حا�سبات جيب؛  �ألياف ب�سرية؛ كابالت كهربائية؛  �أجهزة قيا�س �ل�سغط �جلوي(؛ كابالت  �حلجم؛ مو�زين؛ بارومر�ت ) 
كامر�ت ت�سوير �سينمائي؛ كامر� فيديو؛ �أنابيب كهربائية؛ بطاقات مغناطي�سية م�سفرة؛ بطاقات هوية ممغنطة؛ بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة؛ 
�ألعاب �لفيديو؛ �سماعات �لر�أ�س؛ خوذ و�قية؛ خوذ و�قية لالألعاب �لريا�سية؛ نظائر �لقطب �ل�سلبي؛ خاليا كهربائية �سوئية؛  لفافات تخزين 
�أحذية للوقاية من �حلو�دث و�لإ�سعاع و�حلريق؛ �سناديق نغم لأجهزة �حلا�سوب؛ كرونوغر�فات )�أجهزة ت�سجيل �لزمن(؛ د�ر�ت مطبوعة؛ د�ر�ت 
د�ر�ت مقارنة؛  �لكهربائي؛  �لتيار  ُمبدلت  كهربائية؛  )�إ�سار�ت �سوئية(؛ جُممعات  و�م�سة  �أ�سو�ء  �حلا�سوب؛  لوحات مفاتيح لأجهزة  متكاملة؛ 
حُمولت كهربائية؛ عد�د�ت؛ قنو�ت تو�سيل �ل�سوت؛ �أجهزة �سبط �ل�سرعة للمركبات؛ �أوعية تقطر؛ قارنات �سوتية؛ قارنات )معد�ت معاجلة 
�أجهزة  �لكثافة؛  قيا�س  �أجهزة  حلقية(؛  )م�سرعات  �سيكلوترونات  قيا�س؛  مالعق  �إلكرونية؛  �أق��الم  �لبكتريا؛  ل�ستنبات  حا�سنات  �لبيانات(؛ 
�مل�سافات؛ مفاتيح  �أجهزة قيا�س  �لع�سكرية؛  �أو  �ل�سناعية  �لب�سرية؛ �سور كرتونية متحركة؛ كو��سف؛ كو��سف معادن لالأغر��س  �لكثافة  قيا�س 
�أقر��س ب�سرية؛  �أقر��س مرنة؛  �أقر��س ُمدجمة؛  – ب�سرية (؛  �أقر��س مدجمة ) �سمعية  �أقر��س ت�سجيل �ل�سوت؛  قطع �لد�ر�ت �لكهربائية؛ 
�أجهزة و�قية من  تو�زن؛  �أجهزة  �أجهزة كهربائية جلذب وقتل �حل�سر�ت؛  للتاآكل؛  �أجهزة كاثودية م�سادة  للت�سوي�س؛  �أجهزة )كهربائية( مانعة 
�حلو�دث لال�ستخد�م �ل�سخ�سي؛ �أجهزة قيادة �آلية للمركبات؛ �أجهزة ومعد�ت �إنقاذ؛ �أجهزة �إعد�د �أفالم �لت�سوير �ل�سينمائي؛ مكائن توزيع �آلية؛ 
موزعات تذ�كر؛ ديناموتر�ت )�أجهزة قيا�س �لقوة(؛ �سماعات هو�تف؛ دروع وجه و�قية للعمال؛ �سا�سات عر�س؛ �سا�سات فلورية؛ �سا�سات ) للت�سوير 
�لفوتوغر�يف(؛ �سا�سات فيديو؛ �إلكرود�ت حلام؛ خاليا غلفانية؛ �أجهزة �إر�سال �إ�سار�ت �إلكرونية؛ �أجهزة �إر�سال ) لالت�سال عن ُبعد(؛ م�سِفر�ت 
مغناطي�سية؛ موؤ�سر�ت �ل�سغط؛ م�سجالت �سريطية؛ �أنابيب �ختبار؛ �أجهزة قيا�س �لطاقة؛ بطاقات بيانية �إلكرونية للب�سائع؛ �أوعية للعد�سات 
قيا�س  )�أجهزة  لل�سوء  �لتعر�س  مدة  قيا�س  �أجهزة  �لفوتوغر�فية؛  و�لأدو�ت  لالأجهزة  خ�سي�سا  م�سنوعة  �سناديق  للنظار�ت؛  علب  �لال�سقة؛ 
�سدة �لإ�ساءة(؛ �أقفال كهربائية لالأبو�ب؛ مكاوي كهربائية؛ مكاوي حلام كهربائية؛ �ألياف ب�سرية ) �ألياف تو�سيل �ل�سوء(؛ �أ�سالك كهربائية؛ 
مر�سحات )فالتر(؛ �أجهزة قيا�س �لردد؛ �أفر�ن للتجارب �ملخربية؛ قفاز�ت للوقاية من �حلو�دث؛ غلفانومر�ت؛ و�قيات للعيون؛ �أجهزة قيا�س 
رطوبة  قيا�س  �أجهزة  �ل�سو�ئل؛  كثافة  قيا�س  �أجهزة  �لأبعاد(؛  )ثالثية  جم�سمة  �سور  �سوت؛  مكرب�ت  �حلريق؛  من  للوقاية  ر�س  �أنظمة  �لغاز؛ 
�جلو؛ موؤ�سر�ت )كهربائية(؛ موؤ�سر�ت درجة �حلر�رة؛ موؤ�سر�ت �ل�سرعة؛ �أرماتور�ت )كهربائية(؛ مقومات عك�سية )كهربائية(؛ �أجهزة كهربائية 
ملنع �ل�سرقة؛ �أجهزة بينية لأجهزة �حلا�سوب؛ �أدو�ت و�آلت فح�س �ملو�د؛ تركيبات كهربائية للتحكم عن ُبعد بالعمليات �ل�سناعية؛ �أدو�ت قيا�س؛ 
�أدو�ت ر�سد؛ طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة �حلا�سوب؛ �أدو�ت مالحية؛ مفاتيح كهربائية؛ مناظر ثنائية؛ م�سابيح ب�سرية؛ فو�ني�س �إ�سارة؛ �أجهزة 
ليزر لي�ست لغايات طبية؛ قارئات �سيفر�ت �لأعمدة؛ �أجهزة ت�سغيل �لأقر��س �ملدجمة؛ قارئات حروف ب�سرية؛ عد�سات ل�سقة؛ عد�سات ب�سرية؛ 
زجاج مانع للوهج؛ نظار�ت ب�سرية؛ نظار�ت �سم�سية؛ نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�سية؛ ماكينات جمع؛ �آلت حا�سبة؛ �آلت عد وفرز �لنقود؛ �آلت 
تعمل بقطع  �لتي  �آلية لالأجهزة  بيع  و�قية؛ ماكينات  �أقنعة  �ل�سغط؛  قيا�س  كلمات؛ م�سجالت فيديو؛ حمدد�ت  �آلت وزن؛ معاجلات  �إمالئية؛ 
�أجهزة  قيا�س؛  �أجهزة  ذ�ك��ر�ت حا�سوب؛ مقايي�س؛  �لتليفزيون؛  �لنقد لأجهزة  تعمل بقطع  �آليات  �لأقر��س لأجهزة �حلا�سوب؛  �لنقد؛ م�سغالت 
قيا�س �ل�سعة؛ م�ساطر )�أدو�ت قيا�س(؛ ميكرومر�ت )�أجهزة قيا�س دقيقة(؛ معاجلات بيانات �سغرة؛ ميكروفونات؛ ميكرو�سكوبات )جماهر(؛ 
)�أج��ز�ء حا�سوب(؛  �سا�سات عر�س  �مل��ودم؛  �أجهزة  للمخترب�ت؛  �أثاث م�سنوع خ�سي�سا  �لبي�س؛  �سمعد�نات فح�س  دقيقة؛  �سر�ئح  �أجهزة تقطيع 
�أدو�ت حتديد �مل�ستويات �لأفقية؛ عد�سات �سيئية ب�سرية؛ مناقل ثمانية؛ عد�سات عينية؛ �أومر�ت )�أجهزة قيا�س �ملقاومة بالأوم(؛ �أجهزة قيا�س 
�لطول �ملوجي؛ �أجهزة �حلا�سوب؛ مفكرة يف �سكل حا�سوب �سغر؛ مولد�ت �لأوزون؛ �أجهزة ُملحقة باحلا�سوب؛ هيدرومر�ت �لأحما�س)�أجهزة 
قيا�س كثافة �لأحما�س(؛ �أجهزة قيا�س �لثقل �لنوعي للنب؛ �آلت ت�سوير �لأور�ق؛ بطاريات �سم�سية؛ بطاريات كهربائية؛ عد�د�ت �خلطى؛ �أنابيب 
قابلة  �إلكرونية  �أ�سنان؛ من�سور�ت  و�قيات  للتنزيل(؛  قابلة  بر�مج حا�سوب )برجميات  بر�مج حا�سوب )ُم�سجلة(؛  للتخاطب؛ هو�تف ل�سلكية؛ 
�لفلطية  �لكهربائي؛ منظمات  �لتيار  وب�سرية؛ مقومات  �سمعية  ر�د�ر؛ م�ستقبالت  �أجهزة  �لكمية؛  )د�ر�ت متكاملة(؛ موؤ�سر�ت  رقائق  للتفريغ؛ 
للمركبات؛ خافتات )منظمات( كهربائية لل�سوء؛ �أجهزة قيا�س معامل �لنك�سار؛ تل�سكوبات كا�سرة؛ ُمرحالت كهربائية؛ م�ساند ر�سغ لال�ستخد�م 
�أقفال  بيانات(؛  معاجلة  )معد�ت  ما�سحات  �لأ�سطو�نات؛  ت�سغيل  لأجهزة  �إبر  �ل�سكر؛  قيا�س  �أجهزة  �لتيار(؛  )ناظمات  ريو�ستات  �حلو��سب؛  مع 
كهربائية؛ �إ�سار�ت م�سيئة �أو �آلية؛ �أجهزة �سرب بال�سدى؛ معد�ت حتديد م�سدر �ل�سوت؛ فاأرة )معد�ت معاجلة بيانات(؛ �أجهزة �سبكروغر�ف 
)خمطاط طيفي(؛ �أجهزة �سبكرو�سكوبات )مك�ساف طيفي(؛ �أجهزة قيا�س تقو�س �لعد�سات؛ �أجهزة �ستريو�سكوب )منظار جم�سم(؛ حامالت 
لت�سجيل �ل�سوت؛ �أو�ساط تخزين بيانات ب�سرية؛ لوحات مفاتيح كهربائية؛ لوحات �إعالنات �إلكرونية؛ لوحات حتكم كهربائية؛ لوحات توزيع 
كهربائية؛ تاكومر�ت )�أجهزة قيا�س �ل�سرعة �لز�وية(؛ هو�تف ل�سلكية؛ �سد�د�ت �أذن؛ لباد�ت �لفاأرة؛ �أجهزة ر�سم خطوط بيانية؛ عد�د�ت �سيار�ت 
�لأجرة؛ �آلت فاك�س؛ �أجهزة حتديد �ملدى؛ قاطع للتيار �لكهربائي عن ُبعد؛ هو�تف حممولة؛ ثيودوليتات ) �أجهزة لقيا�س �لزو�يا(؛ ثرمومر�ت 
)مو�زين حر�رة( لي�ست لغايات طبية؛ ثرمو�ستات )منظمات حر�رة(؛ �آلت �جلمع �لكلي؛ �أجهزة ت�سغيل ��سطو�نات؛ �أجهزة ترجمة �إلكرونية 
جيبية؛ �أجهزة �إر�سال لالت�سال عن ُبعد؛ حمولت؛ منا�سب ثالثية �لقو�ئم للكامر�ت؛ مر�قم حتديد؛ ُمعاجلات )وحد�ت معاجلة مركزية(؛ 
�أجهزة قيا�س كثافة �لبول؛ حمدد�ت قيا�س �لتفريغ؛ ورنيات )مقايي�س متناهية �لدقة(؛ �أو�ين قيا�س زجاجية؛ عد�سات للنظار�ت؛ زجاج ب�سريات؛ 

زجاج مغطى مبو�سل كهربائي؛ مالب�س و�قية من �حلو�دث و�لإ�سعاع و�حلريق؛ �ستائر مانعة للوهج؛ فولتمر�ت )�أجهزة قيا�س �لفلطية(.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

 "International" باأحرف لتينية وبخط مائل خلفها ر�سم للكرة �لأر�سية باللون �لأ�سود و�أ�سفل منها كلمة "NL" و�سف �لعالمة: كلمة
باأحرف لتينية.

�ل�س��ر�طات: فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، 
وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769



لك؟ م�سرحية  ثالث  يف  �مل�سرح  على  • �أنت 
- �سحيح، و�أنا �سعيد بهذه �لأجو�ء وهذ� �لنجاح.

�مل�سرح؟ بفكرة  �قتنعت  • وكيف 
�أكّن  و�أن��ا  �ل�سبب،  هو  كركال  عبد�حلليم  �لأ�ستاذ   -
ل��ه ك��ل ود و���س��د�ق��ة وت��ق��دي��ر، ع��ر���س ع��ل��ّي �لعمل 
�لغنائي  )�مل�سرح  يل  قال  عندها  ف��رددت،  �مل�سرحي 
يتم  مل  ج��اه��ز  جن��م  ف��اأن��ت  يحتاجك،  �ل�ستعر��سي 
��ستغاللك كما يجب من قبل، و�أنا عندي لك �لدور 

�ملنا�سب.
�سكلت مفاجاأة  �ل��ت��ي  �ل�����س��ي��ع��ة(،  )�أوب�����ر�  وك��ان��ت   •

جميلة ي�سعب جتاوزها من دون �لت�سفيق لها؟
وجعلني  �إق��ن��اع��ي  يف  �لف�سل  لكركال  هلل.  �حل��م��د   -

�أم�سي هذه �لدرب �لر�ئعة.
نف�سه  �لقدر  على  �لدين(  �سالح  )�أي��ام  تكن  مل   •

من �لأهمية؟
لكنني  �لعمل،  على  �سجلت  مالحظات  �أن  �أع���رف   -

كنت مرتاحاً و�أعطيت من قلبي.
�لعام؟ هذ�  بعلبك  يف  جمدد�ً  • �أنت 

يف  جماهرياً  �لناجحة  �أغنياتي  �أجمع  �أن  �أحببت   -
�إنه  �أن��ا،  �سخ�س هو  مل�سرة  تكرمي  كاأنه  و�ح��د  حفل 
و�سيكون  ع��ا���س��ي(.  )ح��ل��م  �ل��ع��م��ل  �سميت  ل���ذ�  ح��ل��م 
��ستقالليتها  �أغنية  ولكل  �لإخ��ر�ج لطوين قهوجي، 

يف جمال �لتعبر عنها.
ما �لذي  �سيا.  وجدي  �لفنان  مع  �جلديد  • عملك 

�أقنعك به؟
وقد  �ملكتوب بحرفية،  و�لن�س  �ملو�سيقى  بب�ساطة،   -
�أربع �سنو�ت  ��ستغرق نحو  �لأ�ستاذ وجدي  �أن  عرفت 
وتعديل  �ملو�سيقى  �إجن��از  �أج��ل  �لعمل من  و�أك��ر يف 
ما ل يقنع، هذ� �أعطاين دفعة من �لثقة لقول نعم، 
ومبا�سرة �للقاء�ت و�لت�سجيالت ثم متارين �حلركة 

على �مل�سرح.
�عر�ستك؟ عقبات  من  • هل 

�لأخوة  ق��در رفيع من  كانت على  �لأج���و�ء  - ل، كل 
و�ل�سد�قة و�لتعاون.
�مل�سارك؟ • و�لفريق 

- جيد. �لكا�ستنغ كان موفقاً جد�ً.
حتديد�ً؟ �لر��سي  • ونادين 

- هي وجه تلفزيوين من �ل�سف �لأول، ولها جتربة 
غ��ن��ائ��ي��ة وظ��ف��ت��ه��ا يف ���س��ك��ل م��الئ��م ل��ل��ع��م��ل، ولحظ 
و�حل��م��د هلل. ويف  ر�ئ��ع��ة  ج��اءت  �لنتيجة  �أن  �جلميع 
�لكو�لي�س �لأمور متميزة، وكما تعرف فاإن �لكو�لي�س 

�لنظيفة تثمر �أعماًل م�سمونة.
على  من  �لثالثة  للمرة  تطّل  �ملقبل  �ل�سيف  يف   •

مدرجات بعلبك يف )حلم عا�سي(؟
ر�ودين  لطاملا  ق��دمي  حلم  حتقيق  �أردت  لقد  نعم،   -
ويتعلق بالأغنيات �لتي ��ستهرت يل طو�ل م�سرتي 
�لحر�فية على مدى 25 عاماً وتقدميها يف �إطار 
معاً  يتلقفها  �أن  ج��م��ه��وري  م��ع��ه��ا  ي�ستطيع  و�ح����د 

ويحتفظ بها بعد ذلك كاأجمل ذكرى مني له.
عددها؟ �أح�سيت  • هل 

- )�ساحكاً( بتو��سع معظم ما غنيته كان جماهرياً 
�لعدد عن  يقل  ول��ن  �لأج��م��ل،  �أجمل  �ساأختار  لكنني 

�أغنية.  25
�أغنية؟ عام  • لكل 

- ممكن، لكن �لرقم قد يتعّدل �سعود�ً �أو نزوًل.
• ل تبدو مهتماً بغر �مل�سرح؟ �ل�سينما مثاًل مل ترد 

�إيجاباً على م�ساريعها ودعو�تها؟
ر�ئعة ومغرية  وردت��ن��ي عرو�س  وق��د  ه��ذ� �سحيح   -

�لوقت �حلايل،  �لأق��ل يف  على  �عتذرت  لكنني  ج��د�ً، 
�أردت  و�إذ�  �ل�سينما،  على  �لآن  ي�سجعني  ل  فمز�جي 
�أو يرف�س وهو مل  �ل��ذي يو�فق  ر�د�ري �خلا�س هو 

يخطئ بحقي �لفني يوماً.

مت��ث��ل وت��ق��وم بن�ساطات  ت��غ��ن��ي،  ح��ا���س��رة  �ب��ن��ت��ك   •
�إن�سانية؟

- من �سابه �أباه ما ظلم. هذه �سورة عن عا�سي و�أنا 
�سعيد بها.

يقّدم )�شم�ض وقمر( ويتح�شر ل� )حلم عا�شي( يف بعلبك

عا�صي احلالين: اأتابع م�صرحيًا الأنني رف�صت عددًا من العرو�ص ال�صينمائية

دينا ال�صربيني:
 التلفزيون اأدخلني كل بيت

 
�ل�سينما، لكن  �أنها غر بعيدة عن  �ل�سربيني  دينا  �ل�سابة  �لفنانة  �عتربت 
�أن  بيت م�سري، خ�سو�ساً  دخ��ول كل  �لتلفزيون رغبتها يف  �إىل  ما جذبها 
بدور  ظهرت  �أن  بعد  جيدة  �نطالقة  مبثابة  ك��ان   )x )�مل��و�ط��ن  م�سل�سل 

�سخ�سية فتاة �سعبية وقد لقت �إعجاب �لنا�س يف �ل�سارع.
�أنها تقوم حالياً بقر�ءة �سيناريو عمل تلفزيوين كان  و�أو�سحت �ل�سربيني 
ب�سيطة  بنت  �سخ�سية  فيه  جت�سد  �ملقبل،  رم�سان  يف  عر�سه  �مل��ق��رر  م��ن 
ما  مع  �ل�سخ�سية  ت�سابه  نافية  �جتماعي،  �إط��ار  يف  �لأب  غياب  من  تعاين 
قدمته يف �ل�سابق يف م�سل�سلي )�ملو�طن X( و)طرف ثالث(. و�عتربت �أن 
فيلم )�حلفلة( كان جتربة فريدة من نوعها، خ�سو�ساً �أن �ل�سخ�سية �لتي 
قدمتها كانت خمتلفة متاماً، لفتة �إىل �أنها ت�سعر بارتياح يف فكرة �لبطولة 

�جلماعية و�أن ما يجذبها يف �لدور �لتنّوع و�لتغّر �لذي ي�سيف �إليها.

منذ اأ�شهر والفنان عا�شي احللين ميار�ض ريا�شة كمال االأج�شام، ما جعل ع�شلته تربز ب�شكل وا�شح لكل من يلتقيه، 
وهو ما ظهر يف حركته على امل�شرح �شمن م�شرحية: )�شم�ض وقمر(، تاأليف ال�شيناريو واملو�شيقى للفنان وجدي �شيا، 
وتعر�ض ثلث مرات يف االأ�شبوع )خمي�ض، جمعة و�شبت( من بطولته مع الفنانة نادين الرا�شي، وهو اأعطى كلمًا الإدارة 

مهرجانات بعلبك باأن يقدم ليلة ال تن�شى بعنوان: )حلم عا�شي(.

�ل�ساب يو�سف يف م�سل�سل )��سم موؤقت( من خالل  �مل�سري  �لفنان  ي�سارك 
�أحد�ث  �أعمال يتعر�س حلادث فيفقد �لذ�كرة ويظل طو�ل  �سخ�سية رجل 
يعلم حقيقة  باأكر من �سخ�سية حتى  �مل�سل�سل يبحث عن هويته، ويظهر 
ما حدث له. وي�سارك يف بطولة �مل�سل�سل، ر�مز �أمر ود�ليا م�سطفى وزكي 

فطني عبد�لوهاب و�سري عادل و�سرين �لطحان، وريهام حجاج، وعمرو 
)ر�يت  و�نتاج  �أحمد ج��الل  و�خ��ر�ج  �سليمان  تاأليف حممد  وه��و من  عابد، 
ماركتنج( �لتي ر�سدت ميز�نية للعمل ت�سل ل� 22 مليون جنيهاً، ومن �ملقرر 

عر�سه يف �سهر رم�سان �ملقبل.

�أدو�ر  يف  يح�سره  مل  �سكله  �إن  يو�سف  عمرو  �ل�ساب  �مل�سري  �لفنان  ق��ال   
معينة، معترب�ً �أنه ك�سر تلك �لقاعدة من خالل �لأعمال �لتي قدم فيها دور 

)�لبلطجي( مثل م�سل�سل )طرف ثالث(.
و�أكد يو�سف �أن م�ساحة �أدو�ره �لفنية ل ت�سغله كثر�ً و�أن هدفه عند �ختياره 
لالأدو�ر �أن يرك ب�سمة فنية، )�أنا مل �أ�سع خطة مدرو�سة لكي �أ�سر عليها 
ولكن ما يهمني هو �لدور �لذي �أج�سده فعند قر�ءتي لل�سيناريو تبد�أ مالمح 
تظهر �أمامي و�أبد�أ �أر�سم خيوطها حتى تكتمل فال �أهتم مب�ساحة �لدور على 

قدر �هتمامي بتاأثر �ل�سخ�سية على �مل�ساهد(.
يعد  )مل  ق��ال:  عليه؛  تعر�س  �لتي  �لأدو�ر  نوعية  على  �سكله  ت��اأث��ر  وع��ن 

�أو  هناك خمرجون يفكرون من هذ� �ملنطلق فلم نعد ننظر �إىل �لبلطجي 
�حلر�مي كاأنه من كوكب �آخر ول بد �أن يكون �أ�سود وله مالمح حادة ولديه 
باأد�ء  ��ستبد�له  �ملمكن  وم��ن  �نتهى  قد  ه��ذ�  كل  وجهه،  يف  �لعالمات  بع�س 
�ل�سخ�سية وطريقة �لتعامل ولهجة �حلديث وغرها من و�سائل مقومات 
�ل�سخ�سية(. وعن جناحه يف �لأدو�ر �لتي �أد�ها يف )�ملو�طن �إك�س( و)طرف 
جناحي  �سر  هو  �لعمل  يف  )�لجتهاد  �أن  يو�سف  �عترب  و)�ملنتقم(،  ثالث( 
خ�سو�ساً و�أنني عانيت كثر�ً حتى �أ�سل �إىل تلك �ملكانة و�إقناع �ملخرج باأنني 
�أن �أ�سيف للعمل بال�سخ�سية �لتي �أقدمها وهذ� لي�س  �أ�ستطيع  ممثل جيد 

�أمر�ً �سهاًل بل يحتاج �إىل �سرب و�جتهاد(.

يو�صف ال�صريف يفقد الذاكرة

عمرو يو�صف: اجتهادي �صر جناحي

فــن عــربـــي
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اإعلن جتديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية 

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ: 5    / 2    /     2003 �ملودعة بالرقم : 51422 
با�سم : كياكيا فوود كو. ليمتد.

عنو�نهم: ليانهو� رود �آند تكنوجليكال ديفلومبنت زون ، هيفيي ، �نهوي ، �ل�سني
�لأحمر  �لبطيخ  وب��ذور  لالأكل  �ملعالج  �ل�سم�س  دو�ر  ب��ذور   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
�ملعاجلة لالأكل و�سر�ئح �لبطاط�س �ملقلية و�لفول �ل�سود�ين �ملعالج لالأكل و�لفول �ل�سود�ين �ملق�سور �ملعالج 
�ملعالج  �ل�سنوبر  ، وبذر  �ملعالج لالأكل  ، وهري�س �جلوز  �ملعالج لالأكل  ، و�جلوز  �ملعالج لالأكل  لالأكل و�لفول 
لالأكل ، و�لف�ستق �حللبي �ملعالج لالأكل، و�لك�ستناء �مل�سوية �مل�سكوة بال�سكر �لأ�سمر و�لفول �ملطيب بالتو�بل 
�ملعالج لالأكل ، ومربي زبدة �لفول �ل�سود�ين لالأكل و�ملربيات بانو�عها وم�ستقات �لفول �ملخر �ملعالج لالأكل 
�ملخللة  و�خل�سرو�ت  لالأكل  �ملعدة  باخلمرة  �ملعاجلة  �لفول  وخثارة   ، لالأكل  �ملعالج  �ملجفف  �لفول  وخثارة 

و�للوز و�جلوز و�لبندق بو�سفها مك�سر�ت معاجلة و جاهزة لالأكل و�لبي�س.
�لو�ق�عة بالفئة   : 29

و�مل�سجلة حتت رقم :      )42594(    بتاريخ : 2003/10/8 
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2013/2/5

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

اإعلن جتديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية 

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 52088
با�سم : نابكو �ل�سرق �لأو�سط ذ. م. م.

عنو�نهم: �س ب23021  - �ل�سارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لدهانات و�لورني�س و�لالكية ، �ملو�د �لتي ت�ستخدم لوقاية 
�ملعادن من �ل�سد�أ و�خل�سب من �لتلف ، �ملو�د �مللونة ومو�د �ل�سباغة ، �ملو�د �لكيماوية �خلا�سة بتثبيت �لألو�ن 

، �لر�تنج ، �ملعادن �ملتخذة �سكل �ألو�ح �أو �مل�سحوقة �لتي ت�ستخدم يف �لنق�س و�لزخرفة .
�لو�ق�عة بالفئة   : 02

و�مل�سجلة حتت رقم :      ) 41999 (    بتاريخ : 2003/08/27 
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية يف :   2013/02/17  

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : مكتب �ل�سعايل و�سركاءه للمحاماة
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :151555  بتاريخ : 12/1/2011
با�س��م : فول جيني جاك

وعنو�نه: : بارك دي ليه  موتي، روت دي�س �سالينز، 83990 �سانت توبيز – فرن�سا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تنظيف و�سقل  ، م�ستح�سر�ت  �ملالب�س  ت�سنعمل يف غ�سل وكي  �خرى  وم��و�د  �لقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سر�ت 
وجلي وك�سط ، �سابون، معطر�ت ، ماء معطر ، زيوت عطرية ، زيوت للعطور و�لرو�ئح ، م�ستح�سر�ت جتميل 

، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات ��سنان، عطور ، وماكياجات و زيوت.
�لو�ق�عة بالفئة: )3(

و�سف �لعالمة : �لعالمة هي عبارة عن �سكل علبة خ�سر�ء �للون ويف جهة �ليمني من �لعلبة مكتوب ب�سكل 
طويل كلمتي PARIS Elysees باللون �لبي�س ويف �جلهة �لعليا من �لعلبة ب�سكل عر�سي �ىل �ل�سفل 
مربع باللون �ل�سفر عليه كلمات مكتوبة باللغة �لرو�سية و�للغة �لجنليزية Intense Perfume ويف 
�جلهة �ليمنى من هذه �لكلمات يوجد د�ئرة �سفر�ء ود�خلها لون �بي�س ويف �جلهة �لي�سرى م�ستطيل باللون 
�لبي�س. ويف و�سط �لعلبة كلمة King باللون �ل�سفر و��سفلها بخط �سغر عبارة  For Men باللون 
�ل�سفر وب�سكل �كربحتت هذه �لعبار�ت ر�سمة لتاج باللون �ل�سفر حماط من �جلهتني بر�سمة ل�سد يحمل 
هذ� �لتاج وحتت �لتاج هناك ر�سمة لدرع باللون �ل�سفر مق�سوم �ىل �ربعة �ق�سام عليها ر�سوم خمتلفة لقلعتيني 
و��سدين باللون �ل�سفر على �ر�سية حمر�ء  وحتت هاتني �لكلمتني مربع له �طار مكتوب يف د�خله كلمتي 

PARIS Elysees
 )Paris (ل�س��ر�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�سري عن ��ستخد�م �ل�سم �جلغر�يف�

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتخطيط، 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 444

با�سم : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.

بتاريخ : 01 �أكتوبر 1995  �مل�سجلة حتت رقم : 2372  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات   ، �ملدخنني  ي�ستخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�سجائر   ، �مل�سنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�سر�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها على �أن ل يطالب بحماية �حلروف كل على حدة وعلى �أن ل ت�سمل 
KING SIZE حلماية عبارة�

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/09 
وحتى تاريخ : 2023/06/09

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

اإعلن جتديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية 

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

بتاريخ: 5    / 2    /     2003 �ملودعة بالرقم : 51423 
با�سم : كياكيا فوود كو. ليمتد.

عنو�نهم: ليانهو� رود �آند تكنوجليكال ديفلومبنت زون ، هيفيي ، �نهوي ، �ل�سني
�لأحمر  �لبطيخ  وب��ذور  لالأكل  �ملعالج  �ل�سم�س  دو�ر  ب��ذور   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
�ملعاجلة لالأكل و�سر�ئح �لبطاط�س �ملقلية و�لفول �ل�سود�ين �ملعالج لالأكل و�لفول �ل�سود�ين �ملق�سور �ملعالج 
�ملعالج  �ل�سنوبر  ، وبذر  �ملعالج لالأكل  ، وهري�س �جلوز  �ملعالج لالأكل  ، و�جلوز  �ملعالج لالأكل  لالأكل و�لفول 
لالأكل ، و�لف�ستق �حللبي �ملعالج لالأكل، و�لك�ستناء �مل�سوية �مل�سكوة بال�سكر �لأ�سمر و�لفول �ملطيب بالتو�بل 
�ملعالج لالأكل ، ومربي زبدة �لفول �ل�سود�ين لالأكل و�ملربيات بانو�عها وم�ستقات �لفول �ملخر �ملعالج لالأكل 
�ملخللة  و�خل�سرو�ت  لالأكل  �ملعدة  باخلمرة  �ملعاجلة  �لفول  وخثارة   ، لالأكل  �ملعالج  �ملجفف  �لفول  وخثارة 

و�للوز و�جلوز و�لبندق بو�سفها مك�سر�ت معاجلة و جاهزة لالأكل و�لبي�س.
�لو�ق�عة بالفئة   : 29

و�مل�سجلة حتت رقم :      )42593(    بتاريخ : 2003/10/8 
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 2013/2/5

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 429

با�سم : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.

بتاريخ : 19 �أكتوبر1994  �مل�سجلة حتت رقم : 354  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات   ، �ملدخنني  ي�ستخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�سجائر   ، �مل�سنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�سر�طات : �حلماية تعطى لعنا�سر �لعالمة ول يرتب �أي حق على عن�سر منها بفرده.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف : 2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملحامي : مكتب �ل�سعايل و�سركاءه للمحاماة
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :151558  بتاريخ : 12/1/2011
با�س��م : فول جيني جاك

وعنو�نه: : بارك دي ليه  موتي، روت دي�س �سالينز، 83990 �سانت توبيز – فرن�سا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تنظيف و�سقل  ، م�ستح�سر�ت  �ملالب�س  ت�سنعمل يف غ�سل وكي  �خرى  وم��و�د  �لقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سر�ت 
وجلي وك�سط ، �سابون، معطر�ت ، ماء معطر ، زيوت عطرية ، زيوت للعطور و�لرو�ئح ، م�ستح�سر�ت جتميل 

، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات ��سنان، عطور ، وماكياجات و زيوت.
�لو�ق�عة بالفئة: )3(

و�سف �لعالمة :�لعالمة هي عبارة عن �سكل علبة باللونني �ل�سود و�لف�سي عليها �سورة رجل و�مر�ة يجل�سان 
على �سيارة ويف جهة �ليمني من �لعلبة مكتوب ب�سكل طويل كلمتي PARIS Elysees ويف �جلهة �لعليا 
Intense Perfume وكلمات  من �لعلبة ب�سكل عر�سي �ىل �ل�سفل مربع باللون �ل�سفر عليه كلمات 
 One مكتوبة باللغة �لرو�سية. ويف �جلهة �ليمنى من هذه �لكلمات يوجد د�ئرة �سفر�ء ود�خلها لون �بي�س
�لي�سرى  �جلهة  ويف  �لكلمات  بالد�ئرة   ويحيط   Quality Worldwide PARIS Elysees
كلمة  �لعلبة لال�سفل  و�سط  Number  ويف  وكلمة  �ل�سفر  باللون   One ل��ون.  �ي  م�ستطيل ل يحمل 
�لكلمتني  هاتني  وحت��ت  طوليني  خطني  �ل�سفل  وم��ن  �لعلى  من  بهما  يحيط  �ك��رب  ب�سكل  �ل�سفر  باللون 
مربع له �طار مكتوب يف د�خله PARIS Elysees كلمتي �ل�س��ر�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�سري عن 

)Paris (ستخد�م �ل�سم �جلغر�يف��
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد و�لتخطيط، 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن 
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 422

با�سم : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.

بتاريخ : 27 �سبتمرب1994  �مل�سجلة حتت رقم : 256  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات   ، �ملدخنني  ي�ستخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�سجائر   ، �مل�سنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�سر�طات : �حلماية تعطى لعنا�سر �لعالمة ول يرتب �أي حق على عن�سر منها بفرده.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :   12/  01/  2012 �ملودعة حتت رقم :  167796 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�س��م:�يهاب حممود حممد ن�سار
وعنو�نه: �س. ب: 16111 ر��س �خليمة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وم�ستح�سر�ت  �لعطرية  وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :    �ل�سابون – �لعطور – و�لزيوت 
  – �لغ�سيل  م��و�د  م��ن  وغ��ره��ا  �لتبيي�س  م�ستح�سر�ت   – �لأ���س��ن��ان  – معاجني  �ل�سعر  وغ�سول  �لتجميل 

م�ستح�سر�ت �لتنظيف و�ل�سقل و�إز�لة �لبقع و�لك�سط .
�لو�ق�عة بالفئة: 3

م�ستطيل  خلفية  على  �لأبي�س  باللون  �لالتينية  بالأحرف   MAKEOVER �لكلمة  �لعالمة:  و�سف 
رمادي �للون. �حلرف �لالتيني E يف �لو�سط مكتوب بطريقة مميزة يف �سكل ثالث خطوط �فقية مر��سة 

فوق بع�سها �لبع�س.
�ل�سر�طات: 0

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 430

با�سم : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.

بتاريخ : 02 �أكتوبر 1994  �مل�سجلة حتت رقم : 270  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات   ، �ملدخنني  ي�ستخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�سجائر   ، �مل�سنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�سر�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها ول ت�سمل �لأحرف يف �لو�سع �لعادي.
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف : 2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

اإعلن جتديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية 

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 52087
با�سم : نابكو �ل�سرق �لأو�سط ذ. م. م.

عنو�نهم: �س ب23021  - �ل�سارقة – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لدهانات و�لورني�س و�لالكية ، �ملو�د �لتي ت�ستخدم لوقاية 
�ملعادن من �ل�سد�أ و�خل�سب من �لتلف ، �ملو�د �مللونة ومو�د �ل�سباغة ، �ملو�د �لكيماوية �خلا�سة بتثبيت �لألو�ن 

، �لر�تنج ، �ملعادن �ملتخذة �سكل �ألو�ح �أو �مل�سحوقة �لتي ت�ستخدم يف �لنق�س و�لزخرفة .
�لو�ق�عة بالفئة   : 02

و�مل�سجلة حتت رقم : ) 41998 (    بتاريخ : 2003/08/27 
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية يف :   2013/02/17  

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم : 411
با�سم : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد

وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.
بتاريخ : 02 �أكتوبر1994  �مل�سجلة حتت رقم : 267  

�لفئة : 34
و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات   ، �ملدخنني  ي�ستخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�سجائر   ، �مل�سنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 

)�لثقاب(.
�ل�سر�طات

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 
وحتى تاريخ : 2023/06/08

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ :   23/  02/  2012 �ملودعة حتت رقم :  169718 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�س��م:د�ليا دغم�س
وعنو�نه: ُجُزر جمر� – فيال رقم 1 – منطقة 8 –  دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :    �لكعك – زخارف للكعك قابلة لالأكل – منكهات للكعك 
بخالف �لزيوت �لعطرية – كعك حُملَّى – عجينة �لكعك – م�سحوق �لكعك – �لنب و�ل�ساى و�لكاكاو و�ل�سكر 
و�لكعك  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�سنوعة  و�مل�ستح�سر�ت  �لدقيق   – �ل��نب  وبد�ئل  و�ل�ساغو  و�لتبيوكة  و�لأرز 
�مللح    - �خلبز  وخ��م��رة  �خل��م��رة    – �لأ���س��ود  و�لع�سل  �لنحل  ع�سل   – و�ملثلجات  و�حل��ل��وي��ات  و�لفطائر 

و�خلردل – �خلل و�ل�سل�سة )با�ستثناء تو�بل �ل�سلطة( – �لتو�بل – �لثلج
�لو�ق�عة بالفئة: 30

بنمط  �لبني  باللون   kitsch �لكلمة  لقالب كيك.  ور�سم   kitsch cupcakes و�سف �لعالمة: �لكلمة
��سفل منها  �ل��وردي.  باللون  i عبارة عن ر�سم مميز لقلب  �أع��اله و�لنقطة فوق �حل��رف  بال�سكل  خط مميز 
 kitsch باللون �لوردي وبنمط خط عادي وبالأحرف �ل�سغرة. على ميني �لكلمتني cupcakes لكلمة�
cupcakes ر�سم لقالب كيك يف �سكل كوب باللون �لبني )مع خطوط طولية �سغرة( و�لوردي )مع دو�ئر 

�سغرة باللون �لبني( و�أعلى قالب �لكيك ر�سم لد�ئرة باللون �لوردي.
�ل�سر�طات: 0

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 408

با�سم : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد
وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.

بتاريخ :02 �أكتوبر1994  �مل�سجلة حتت رقم : 266  
�لفئة : 34

و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات   ، �ملدخنني  ي�ستخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�سجائر   ، �مل�سنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 
)�لثقاب(.

�ل�سر�طات
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 

وحتى تاريخ : 2023/06/08
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

اإعلن جتديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية 

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 
                                                                         

�ملودعة بالرقم : 42335
با�سم : �مربيديفر �س �ل

عنو�نهم: كاليه 103 ، 16 ل كند� ، باترنا "فالين�سيا" - ��سبانيا
�لطيارة  و�لزيوت  و�لعطور  �ل�سابون   : �ملنتجات   / / �خلدمات  �لب�سائع  لتمييز  وذلك 

ومو�د �لتزيني وحماليل �ل�سعر .
�لو�ق�عة بالفئة   : 3

و�مل�سجلة حتت رقم :)51791(    بتاريخ : 2003/10/1
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء �حلم��اية 

يف :2013/02/17  
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �لتميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية   : 

�ملودعة حتت رقم : 412
با�سم : بريت�س �أمريكان توباكو )بر�ند�س( ليمتد

وعنو�نه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي 2 �ر 2 بي جي ، �جنلر�.
بتاريخ : 02 �أكتوبر1994  �مل�سجلة حتت رقم : 268  

�لفئة : 34
و�لكربيت   ، �ل��ولع��ات   ، �ملدخنني  ي�ستخدمها  �لتي  �لأدو�ت   ، �ل�سجائر   ، �مل�سنوع  �أو  �خل��ام  �لتبغ   : �ملنتجات 

)�لثقاب(.
�ل�سر�طات

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف :    2013/06/08 
وحتى تاريخ : 2023/06/08

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

EAT 9843

EAT 9877EAT 9871

EAT 9845

EAT 9885

EAT 9851

EAT 9886

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/�فنان لال�ست�سار�ت و�خلدمات �لد�رية
alam 's GROUP:بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية

بتاريخ:2012/3/19 م �ملودعة حتت رقم: 170757 
با�س��م:�سركة نور� �لتجارية �س.ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:4912 حمل ملك نورة حمد �بر�هيم �لهيد�ن - ديرة - �ل�سوق �لكبر . 
وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�ملالب�س �جلاهزة بكل �نو�عها رجايل وحرميي و�ولدي ، �ردية �لر��س و �لقدم ، �ملالب�س و�ملت�سمنة �لف�ساتني و �جلاكيتات 
�لفوقية  �ل�سدرية  و�ملالب�س  �لتائية  و�لقم�سان  و�ل��ب��دل  و�ل��ت��ن��ور�ت  و�لقم�سان  و�لبنطلونات  �لف�سفا�سة  و�لبنطلونات 
و�ل�سر�ت و�ملالب�س �ملحبوكة وربطات �لعنق و�ملعاطف وحمالة �لبنطلون و�ملالب�س �ملحكمة و�لبيجامات ، �ملالب�س وبالخ�س 
�ملالب�س �لريا�سية:�لقبعات و�لقبعات �لريا�سية و�غطية �لر��س و�رو�ب �حلمامات و�لحزمة �لريا�سية و�جلو�رب و�جلو�رب 
�ملانعة للعرق و�جلو�رب �لطويلة و�جلو�رب �لق�سرة و�ملالب�س �ل�سيقة و�لقم�سان �لتحتية وقم�سان �لتعرق و�لكنز�ت �ملعرقة 
�لريا�سية  للفرق  �لكاملة  �لرك�س  للملب�س(وبدلت  �ل�سرو�لية)مالب�س(و�لقفاز�ت)��سافة  و�لردي��ة  و�ل�سورتات  و�لربطة 

وبدلت �لتدريب و�لحذية و�ربطة �لر��س و�لربطة �ملا�سة للعرق .
�لو�ق�عة بالفئة:25 

 GROUP كلمة  �ل�سود وحتتها  باللون  �لالتينية  باحلروف  alam 's مكتوبة  كلمة  عبارة عن  �لعالمة:هي  و�سف 
باللو�ن �ل�سفر  �قو��س �سغرة مميزة  �لكلمات هناك  باللون �لحمر وعلى ميني  �لكبرة  �لالتينية  مكتوبة باحلروف 

و�لزرق و�لربتقايل و�لبنف�سجي منحنية على كرية �سغرة باللون �ل�سود كما هو مبني بال�سكل �عاله .  
�ل�س��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/�فنان لال�ست�سار�ت و�خلدمات �لد�رية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:ALLIED �لاليد

بتاريخ:2012/1/10 م �ملودعة حتت رقم: 167745 
با�س��م:�ل�سركة �ملت�سامنة لالغذية و�لتجارة ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:76112 مكتب ملك زينل باقر حمبي - بر دبي - �لكفاف - دبي . 
وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات /�ملنتجات :

�للحوم ، �ل�سماك ، �لطيور �لد�جنة ، حيو�نات وطيور �ل�سيد ، م�ستخرجات �للحوم ، �لفو�كه و�خل�سرو�ت 
�ملحفوظة و�ملجففة و�ملطهية و�لهالم)�جللي( ، �ملربيات بانو�عها ، �لبي�س ، �للنب وغره من منتجات �للبان 

. �لزيوت و�ل�سحوم �ملعدة للتغذية ، �لغذية �ملحفوظة و�ملخلالت و�لتمور)مثلجة ولي�ست طازجة(.
�لو�ق�عة بالفئة:29 

و�سف �لعالمة:عبارة عن كلمة ALLIED مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرة بلون �بي�س على خلفية 
م�ستطيل منحني على �جلهتني �لعلوية و�ل�سفلى بلون �لحمر وحتتها كلمة �لاليد مكتوبة باللغة �لعربية 

باللون �لحمر ح�سب �ل�سكل �ملبني �عاله .  
�ل�س��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/�فنان لال�ست�سار�ت و�خلدمات �لد�رية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:ALLIED �لاليد

بتاريخ:2012/1/10 م �ملودعة حتت رقم: 167746 
با�س��م:�ل�سركة �ملت�سامنة لالغذية و�لتجارة ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:76112 مكتب ملك زينل باقر حمبي - بر دبي - �لكفاف - دبي . 
وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات /�ملنتجات :

و�مل�ستح�سر�ت  �لدقيق   ، �لنب  مقام  يقوم  وما   ، و�ل�ساجو  �لتابيوكا   ، �لرز   ، �ل�سكر   ، �لكاكاو   ، �ل�ساي   ، �لنب 
و�لع�سل  �لنحل  ع�سل   ، و�ملثلجات  و�حللويات  و�لفطائر  و�لكعك  �لب�سكويت   ، �خلبز   ، �حلبوب  �مل�سنوعة من 

�ل�سود)�لدب�س( ، �خلمرة وم�سحوق �خلمرة ، �مللح ، �خلردل �لفلفل و�خلل و�ل�سل�سة ، �لبهارت �لتو�بل .
�لو�ق�عة بالفئة:30 

و�سف �لعالمة:عبارة عن كلمة ALLIED مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرة بلون �بي�س على خلفية 
م�ستطيل منحني على �جلهتني �لعلوية و�ل�سفلى بلون �لحمر وحتتها كلمة �لاليد مكتوبة باللغة �لعربية 

باللون �لحمر ح�سب �ل�سكل �ملبني �عاله .  
�ل�س��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/�فنان لال�ست�سار�ت و�خلدمات �لد�رية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:ALLIED �لاليد

بتاريخ:2012/1/10 م �ملودعة حتت رقم: 167747 
با�س��م:�ل�سركة �ملت�سامنة لالغذية و�لتجارة ذ.م.م .

وعنو�نه:�س.ب:76112 مكتب ملك زينل باقر حمبي - بر دبي - �لكفاف - دبي . 
وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات /�ملنتجات :

غر  �مل�سروبات  من  وغرها  و�لغازية  �ملعدنية  �ملياه   ، �لفو�كه  وع�سائر  �لفو�كه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
�لكحولية .

�لو�ق�عة بالفئة:32 
و�سف �لعالمة:عبارة عن كلمة ALLIED مكتوبة باحلروف �لالتينية �لكبرة بلون �بي�س على خلفية 
م�ستطيل منحني على �جلهتني �لعلوية و�ل�سفلى بلون �لحمر وحتتها كلمة �لاليد مكتوبة باللغة �لعربية 

باللون �لحمر ح�سب �ل�سكل �ملبني �عاله .  
�ل�س��ر�طات:  . 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  17  اأبريل 2013 العدد 10769
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�شلطان بن طحن�ن: املعر�ض ثمرة اجله�د الهائلة التي ُبذلت على مدار الأع�ام املا�شية
هرني ل�يريت: ي�شكل»ن�شاأة متحف« حمطة هامة يف م�شرية )الل�فر اأب�ظبي(

مبارك املهريي: »ن�شاأة متحف« يعك�ض الطم�حات الثقافية لهذه الإمارة وم�ش�ؤوليها وقادتها

130 عمًل فنيًا يعلن بها عن هويته العاملية

»ن�صاأة متحف« يعر�ص جمموعة من املقتنيات الدائمة ملتحف »اللوفر اأبوظبي«

•• تغطية-رم�شان عطا:

�لأول  �ملعر�س  متحف«  »ن�ساأة  �أن  �أبوظبي«  »�للوفر  �أعلن 
�ملتحف  مقتنيات  �أه���م  م��ن  و��سعة  جمموعة  ي�سم  �ل���ذي 
�لفر�سة للزو�ر  130 عماًل فنياً متيحاً  �لد�ئمة، �سي�سم 
للتعرف عن ُقرب على �ملفهوم �ل�سردي للمتحف وُمقتنياته 

قبَل �فتتاحه ر�سمياً يف عام 2015. يقام معر�س 
�أبريل   22 بني  �لفرة  يف  متحف  ن�ساأة 

ولغاية 20 يوليو 2013 يف �ملنطقة 
�لثقافية يف �ل�سعديات.

من  �أثرية  قطع  �ملعر�س  و�سي�سم 
م�����س��ر وت��رك��ي��ا و�ل���ي���ون���ان وم���ايل، 
يف  َمتها  َب�سْ تركت  ح�سار�ت  متثل 

�آلف  م��دى  على  �لإن�سانية  �لثقافة 
�ل�����س��ن��ني، ح��ي��ث ���س��ي�����س��ت��ك�����س��ف �ل�����زو�ر 

للتجربة  �مل�����س��رك��ة  �مل��الم��ح 
�لتي  �ل��و�ح��دة  �لإن�سانية 

ت����ت����خ����ط����ى ح�������دود 

�جلغر�فيا و�لوطن و�لتاريخ. 
وي��خ��ت��زل ك��ل ع��م��ل ف��ن��ي وق��ط��ع��ة �أث��ري��ة حل��ظ��ة ف��ارق��ة يف 
م�سرة �لب�سرية، كال�سورة �لفوتوغر�فية »عيو�سة«، �لتي 
على  �لأق���دم  �أنها  ويعتقد   1843 ع��ام  �لقاهرة  �إىل  تعود 
ر �لفرن�سي جوزيف- �لإطالق لمر�أة حمجبة، وهي للم�سوِّ

فيليبرت غرو دو بروجني )1892-1804(.
�لأر�بي�سك  بنقو�س  مزخرفة  �ل��ب��الط  م��ن  قطعة  ومنها 
تقريباً(،   1570 )عام  �لعثمانية  �لإمرب�طورية  من 
ول��وح��ة على �حل��ري��ر م��ن �ل��ي��اب��ان )�أو�خ����ر �لقرن 
�ل�����س��اب��ع ع�����س��ر(، و���س��ف��ح��ات م��ن �ل���ق���ر�آن �لكرمي 
ُيعتقد �أنها تعود �إىل �سوريا يف �أو�خر �لقرن �لثالث 

ع�سر.
نف�سه  متحف«  »ن�ساأة  �أروق���ة  بني  ل  �ملتجوِّ و�سيجد 
لأجيال  فنية  �أعمال  بني  ثرية  حو�رية  جتربة  �أم��ام 
�لفرن�سي  �ل��ر���س��ام  ف��ه��ن��اك  �مل��ب��دع��ني،  م���ن  م��ت��ب��اع��دة 
 Children(  )1903-1848( غ����وغ����ان  ب�����ول 
Wrestling( )1888( ومعه �لر�سام �لبلجيكي 
 The(  (1967-1898( ماغريت  رينيه 
 Subjugated Reader (

 ، ))1928
�لإيطايل  �ل��ر���س��ام  �أي�����س��اً  وه���ن���اك 
-1430( ب��ي��ل��ي��ن��ي  ج�����وف�����اين 
�ل����ر�����س����ام  وم�����ع�����ه   (1516
مانيه  �إدو�ر  �ل����ف����رن���������س����ي 
ومن   .)1883-1832(
ات  �لنحَّ هناك  �ملعا�سرين 
�ألك�ساندر  �لأم����ري����ك����ي 
و�لر�سام  ك��ال��دي��ر، 
ي  ي�سر ل�سو �
�لأمل��������������������اين 
ب�������ول ك���ل���ي، 
و�ل����������ر�����������س����������ام 
و�لر�سام  كالين،  �إي��ف  �لفرن�سي 
تومبلي.  �����س����اي  �لأم�����ري�����ك�����ي 
�ملجموعة  ����ة  ِم����ْل����ِك����يَّ وت�����ع�����ود 

�لد�ئمة  �أبوظبي«  »�للوفر  ُمقتنيات  من  �ملتنامية  �لفنية 
�لفنية  �نتقاء و�قتناء �لأعمال  �أبوظبي، ويتّم  �إىل حكومة 
�لد�ئمة  �ملقتنيات  م  لتقدِّ م�ستفي�سة  در��سة  بعد  و�لأثرية 
عرب  �لفن  لتاريخ  �أ�سيلة  �سردية  روؤي��ة  �ملرتقب  للمتحف 
�ملتاحف  بني  �خلا�سة  هويته  �ملتحف  مينح  مبا  �لع�سور، 

�لعاملية.

وجهة للتبادل الثقايف
رئي�س  نهيان  �آل  طحنون  بن  �سلطان  �ل�سيخ  معايل  وق��ال 
�ملعر�س  ع��ل��ى  معلقاً  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�سياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة 
يف  �لثقافية  �ملنطقة  مب�سرة  لف��ت��ة  حمطة  مي��ثِّ��ل  �ل���ذي 

�ل�سعديات:
 نلم�س يف هذ� �ملعر�س ثمرة �جلهود �لهائلة �لتي ُبذلت على 
�أبوظبي«.  »�للوفر  لفتتاح  �ملا�سية  �لقليلة  �لأع��و�م  م��د�ر 
ونفخر �أن »ن�ساأة متحف« ميثل حمطة فارقة تعزز مكانة 
�لعا�سمة �لإمار�تية كحا�سنة للحركة �لإبد�عية و�لثقافية 
»�للوفر  يكون  لأن  ونتطلع  و�لدولية.  و�لإقليمية  �ملحلية 
�لثقايف  ل��ل��ت��ب��ادل  وج��ه��ة  �ل��د�ئ��م��ة  مبجموعته  �أب��وظ��ب��ي« 

و�لفني بني �سعوب �لعامل .

فر�شة رائعة
�لعلمي  �ملجل�س  رئي�س  ل��وي��ري��ت  ه��رني  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�ل�سابق  و�مل��دي��ر  و�لرئي�س  فرن�سا  متاحف  لوكالة  �لتابع 

ملتحف �للوفر يف باري�س: 
»�للوفر  م�سرة  يف  ه��ام��ة  حمطة  متحف«  »ن�����س��اأة  ي�سكل   
�أبوظبي« ملا يحت�سنه من �أعمال فريدة بقيمتها وجودتها، 
»�للوفر  عليه  �سيكون  م��ا  ملعرفة  ر�ئ��ع��ة  فر�سة  ميثل  كما 
�أبوظبي« عند �فتتاحه وبتعبر �آخر، من �أر�َد �أن ي�ست�سرَف 

»�للوفر �أبوظبي« عليه زيارة »ن�ساأة متحف« . 
وقد قرر جان لوك مارتينيز، رئي�س متحف �للوفر �لذي 
مت تعيينه حديثاً، �لقيام باأول زيارة دولية له �إىل �أبوظبي 
يف هذه �ملنا�سبة وجت�سد هذه �لزيارة �لأهمية �لكبرة لهذ� 
�مل�سروع �لفني �ملميز �لذي �سيحظى باأولوية كربى �سمن 

�أعماله ومهامه. 
�جلزء  تف�سيلي  ب�سكل  ير�سد  كتاب  �ملعر�س  �سر�فق  كما 
�لأكرب من �لأعمال �لتي �أ�سافها �ملتحف ملجموعة مقتنياته 

�أبوظبي«  »�للوفر  ن�ساأة  ق�سة  �لكتاُب  و�سي�سرد  �لد�ئمة. 
و�جلهود �ملبذولة لال�ستحو�ذ على جمموعة ��ستثنائية من 

�لأعمال �لتي �سينفرد بها �أول متحف عاملي يف �ملنطقة.

جمموعة فنية
�مل��ه��ري مدير عام  م��ب��ارك حمد  �سعادة  ق��ال  وم��ن جانبه 

هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة:
ياأتي معر�س ن�ساأة متحف ليرجم �لتز�م �أبوظبي باإيجاد 
جمموعة فنية متحفية تعك�س �لطموحات �لثقافية لهذه 

�لإمارة وم�سوؤوليها وقادتها .
وكما هو �حلال يف كافة �ملعار�س �لتي ت�ست�سيفها �ملنطقة 
�لعاملية  ��ستعد�د�ً لفتتاح متاحفها  �ل�سعديات  �لثقافية يف 
�لذي  �ملعر�س  �سر�فق  �ل��ق��ادم��ة،  �لقليلة  �لأع���و�م  خ��الل 
على  ي�ستمل  ع  م��ت��ن��وِّ ب��رن��ام��ج  �أب��وظ��ب��ي«  »�ل��ل��وف��ر  مه  ينظِّ
و�لور�سات  �ل��ل��ق��اء�ت �حل���و�ري���ة و�جل�����ولت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�أب��ري��ل يف   22 �للقاء�ت يف  �أوىل ه��ذه  �لإب��د�ع��ي��ة. و�ستقام 
منارة �ل�سعديات بعنو�ن »�للوفر �أبوظبي: متحف يف طور 
�لظاهري،  ح�سة  من  كل  فيها  �سي�سارك  و�لتي  �لت�سكل«، 
مدير م�سروع »�للوفر �أبوظبي« يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة 
�ل��ف��ن��ي يف  ك���ار، م��دي��ر �لتن�سيق  و�ل��ث��ق��اف��ة، ول��ور�ن�����س دي 
وكالة متاحف فرن�سا، لتقدمي فكرة للجمهور حول �إعادة 
��ستثنائية  على  ت��وؤك��د  �لتي  �لفني  �لإب���د�ع  م�سرة  ق���ر�ءة 
يف  �آخ��ر�ن  لقاء�ن  ذلك  و�سيتبع  �أبوظبي«.  »�للوفر  ومتيز 
مايو ويونيو يف �إطار لقاء�ت �ل�سل�سلة �لثانية من برنامج 

»�للوفر �أبوظبي: حو�ر�ت �لفنون«.
متحف«  »ن�����س��اأة  ملعر�س  �لفني  �لتن�سيق  مهمة  �أن  ي��ذك��ر 
يف  �لفني  �لتن�سيق  م��دي��ر  ك���ار،  دي  ل��ور�ن�����س  �إىل  �أ���س��ن��دت 
وكالة متاحف فرن�سا، يدعمها يف ذلك �أع�ساء فريق هيئة 
�لذين  و�لثقافة ووكالة متاحف فرن�سا  لل�سياحة  �أبوظبي 
�أ�سندت  كما  �مل��ت��ن��وع��ة.  �خل���رب�ت  م��ن  جمموعة  ميتلكون 
بودين.  جان-فر�ن�سو�  للم�سمم  �ملتحفي  �لت�سميم  مهمة 
ي�سرف  �ل��ذي  �أبوظبي«  »�للوفر  ت�سييد  �أع��م��ال  وتتو��سل 
يف  نوفيل،  ج��ان  �لعاملي  �لفرن�سي  �ملعماري  ت�سميمه  على 
ُمتحفياً  ْرحاً  �سَ �ملتحف  �سي�سكِّل  حيث  �ل�سعديَّات  جزيرة 

ومعمارياً يف قلب �ملنطقة �لثقافية يف �ل�سعديات.



فوائد الريا�صة بعد �صن الياأ�ص
 قالت در��سة �مركية �ن �ملر�أة �لتي متار�س تدريبات ريا�سية ب�سكل 
�لطمث  �نقطاع  بعد  �لثدي  ب�سرطان  لال�سابة  عر�سة  �ق��ل  معتدل 
�ل�سرطان و�سملت  �لذين ن�سرت در��ستهم يف دورية  �لباحثون  ووجد 
�كر من 3 �آلف �مر�أة بع�سهن ��سنب ب�سرطان �لثدي �ن من كانت 
�قل عر�سة  و�ل��ولدة كانت  �ل�سنو�ت �حلمل  �لريا�سة خالل  متار�س 

لال�سابة ب�سرطان �لثدي بعد �سن �لياأ�س. 
ممار�سة  ب��ني  ربطت  �سابقة  در����س��ات  �ىل  بذلك  �ل��در����س��ة  و�ن�سمت 
ب�سرطان  �ل�سابة  معدل  و�نخفا�س  بانتظام  �لريا�سية  �لتدريبات 
تثبت  ول  �رتباط  عالقة  �ىل  فقط  ت�سر  �لدر��سات  كل  لكن  �لثدي 
�ل�سابة  خطر  تخف�س  �لتي  هي  ذ�تها  حد  يف  �لريا�سة  ممار�سة  �ن 

ب�سرطان �لثدى. 
و�سملت �لدر��سة 1500 �مر�أة ��سنب ب�سرطان �لثدي و1550 �مر�أة 
عاد�تهن  ع��ن  بيانات  قدمن  �لعمر  يف  متقاربات  باملر�س  ي�سنب  مل 
�لتدخني  مثل  �خ��رى  وع��اد�ت حياتية  �ل�سنني  م��د�ر  على  �لريا�سية 

و�سرب �خلمور. 
وتر�جع  �ل��ت��دري��ب��ات  ممار�سة  ب��ني  �لباحثون  وج��ده��ا  �ل��ت��ي  و�ل�سلة 
خطر �ل�سابة ب�سرطان �لثدي كانت فقط بني �لن�ساء �لالتي �نقطع 

لديهن �لطمث.

النمر 

ينتمي �إىل ف�سيلة �لقطط .للنمر ج�سم �سخم و�طر�ف قوية . ويتطابق 
�لذكر و�لنثى يف �ل�سكل ،ولكن �سعر وجنة �لذكر �كر بروز� .ير�وح لون 
�لنمر من �حمر برتقايل �يل �حمر �ك�سيدي ،وتختلف �خلطوط �ل�سود�ء 
على  ور�ساقة  مبهارة  �لقفز  �لنمر  .وي�ستطيع  �خ��ر  �يل  منر  من  �لفقية 
�لر�س وقادر على �لعدو ب�سرعة هائلة عند مطاردة فري�سته .�ما فري�سة 
�لنمر �ل�سا�سية ،فهي �خلنزير �لربي ،و�ملا�سية مثل �جلامو�س ويقتل �ي�سا 
�لثديات �لخرى مثل �لك�سالن .تلد �نثى �لنمر من �سغرين �إىل ثالثة 

بعد فرة حمل مدتها 103 �إىل 105 �يام.
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امرأة تلتقط صورة لها أمام لوحة 3D خالل معرض في قوييانغ مبقاطعة قويتشو الصينية. )رويترز(

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حر�رة �ل�سم�س �لهو�ء فيتحرك حمدث �لرياح .تتحرك �لرياح 
�ملناطق  يف  �لأر�سية  �لكرة  �أنحاء  خمتلف  فوق  جد�  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  �قل  ي�سبح  �ل��ذي  �لهو�ء  �ل�سم�س  ت�سخن  �ل�ستو�ئية 
حتدث  �لأخ���رى  هي  جديدة  هو�ئية  حتركات  حمدثة  �ل�ستو�ء  خط 
حتركات جديدة وهكذ� دو�ليك بحيث تلف حركة �لرياح �أقا�سي �لدنيا 

�لأربع
 • ما �شبب ملوحة مياه البحر؟

مياه �لبحر ماحلة حلتو�ئها على ملح ذ�ئبة غلبية هذ� �مللح هو ملح 
�لتي  �لأن��ه��ار  مياه  �مللح  ه��ذ�  م�سدر  �لب�سر  ي�ستخدمه  �ل��ذي  �لطعام 
�لتي  �ل�سخور  ملح  �إذ�ب���ة  على  �لأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  �لبحار  يف  ت�سب 

تعر�س طريقها وحتمله �ىل �لبحر 

�لإن�سان ل يزيد عن 2 ملم ، و �سمك جلد �لفيل يبلغ 25 ملم ، و جلد  جلد  �سمك  �أن  تعلم  • هل 
�لغدد  �لفيل خال من هذه  �لعرق بينما جلد  �لتي تفرز  �لغدد  �آلف من  �لإن�سان يحتوي على عدة 

با�ستثناء جفون �لعينني
ل يتجاوز يف �ملتو�سط ثالثني �سنة �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

تهز جناحها حو�يل )32( مرة يف �لثانية �لو�حدة �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�أن �لن�سور ل متوت و لكنها تنتحر ب�سبب �ملر�س تعلم  • هل 

تعلم �أن - �لدلفني - هو �أذكى �حليو�نات �لثديية • هل 
�لقد�س �حتلت على مدى �لتاريخ 24 مرة �ن  تعلم  • هل 

�قدم ج�سر يف �لعامل يعود تاريخه �إىل 850 ق م و يقع يف تركيا و هو عبارة عن ج�سر  �أن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 

بهولند� يقع يف منطقة تنخف�س عن م�ستوى �سطح �لبحر مبقد�ر  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 
4.5 مر 

�ل�سم�س و تبعد حو�يل 93 مليون ميل  هي  �لأر�س  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 

�أن  �ل�سوق زوجا من �لأر�ن��ب �لولود فجاء بذكر �بي�س جميل و�نثى رمادية رقيقة وقرر  ��سرى جحا من 
يربيهما يف �لبيت. وفى �لطريق قرر �أن ي�سريح قليال فجل�س يف ظل �سجرة وو�سع �سلته �لتي كانت �لر�نب 
قد قر�ست جزء� منها على �لر�س وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج �لر�نب من �ل�سلة ثم فرد 
ج�سده على �لر�س و��سعا يده حتت ر�أ�سه كو�سادة و�غم�س عينيه و�أخذ يحلم بزوج �لأر�نب كيف �سربيهما 
�ذن  �لر�ن���ب.  من  كثرة  ب��ازو�ج  فياأتو�  تكرب  �ن  بعد  �لزو�ج  تلك  وتتو�لد  �زو�ج  باأربعة  فياأتيان  يتو�لد  ثم 
�سيتو�لد �لم و�لب و�لبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبره يف فره زمنية ق�سره لن �لر�نب حتمل وتلد 
ب�سرعه و�سيخلى لهما عن غرفه كبرة يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكربو� ويكتنزو� ويتو�لدو� ويبيع منهم 
وي�سرى زوجا من �لبط ليبي�س ويفق�س بطا �سغر� ويكرب ليبي�س �ي�سا و�سي�سرى بعد ذلك زوجا من 
�لوز ثم من �ملمكن �ن ي�سرى معزة �سغره حلوبا وتلد �ي�سا ومتتلىء �لغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا 
ثم قطعه �ر�س كاملة ول ي�ستطيع �ن ير�عيها وحده فهناك زوجته و�ولده.ورمب��ا ياأتي بعاملني للنظافة 
و�لطعام و�غم�س عينه ليحلم �كر بذلك �مل�سهد �لر�ئع ملزرعته وقطعان �ملا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن 
فيبيع �لبط و�لوز و�لدجاج و�لر�نب فلن يكون بحاجة �ليها لنه ��سرى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثر�.. 
و��ستيقظ من �لنوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيد� جد�ً و�خذ عمته وعباءته من �ل�سلة ولب�سهما وحني جاء دور 
�ل�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج �لر�نب وخرج منها هاربا �إىل تلك �ملزروعات �جلميلة ليعي�س هناك 
يلد ويتكاثر بعيد� عن بيت جحا مل يتمالك جحا نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع 
حوله �لنا�س �خذ يقول يا وياله فقدت �لر�نب و�لوز و�لبط و�لغنم و�ملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما 

كنت فقر� يا وياله.. و�حالماه. 

جحا والأرانب 

الر�صاعة حتمي الن�صاء من اأمرا�ص القلب 

الرجل ينجذب اإىل امراأة ت�صبهه
�لفرن�سي يف مدينة مونبيليه يف  �لعلوم  �أعدها معهد  �أظهرت در��سة 
لها  و�لتي  ت�سبهه  �لتي  �مل��ر�أة  �إىل  ينجذب  �لرجل  �ن  فرن�سا،  جنوب 
و�حلاجب  �ل�سفاه  و�سمك  و�ل�سعر  �لعينني  ول��ون  وجه  مالمح  نف�س 

وحتى بع�س عالمات �لوجه �ملميزة. 
وتقول �لدر��سة �نه مت عر�س �سور لفتيات على جمموعة من �لرجال 
ومن خمتلف �لطبقات �لجتماعية، وطلب منهم �ختيار �لفتاة �لتي 
يرونها جميلة وجذ�بة، فكانت �لنتيجة مذهلة، �إذ وقع �ختيارهم على 

فتيات ي�سبهونهم �إىل حد كبر. 
�إىل ما يعرف بظاهرة حب  �لختيار  �لدر��سة هذ�  �أرجعت هذه  وقد 
و�لتي  ت�سبهه  �لتي  �مل���ر�أة  �ختيار  �ىل  �لرجل  يدفع  ما  وه��و  �لأق���ارب 
لها �خل�سائ�س �جل�سدية نف�سها حتى ي�سمن �ن يحمل ن�سله وذريته 

مالحمه نف�سها.

�شلطان عبداهلل 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأحمد حممد حمم�د
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

غنيه حممد املري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

تو�جه �لن�ساء �للو�تي �نقطع عليهن �لطمث لكنهن �أر�سعن 
باأزمات قلبية �و جلطات  �طفالهن �حتمالت �قل لال�سابة 
ب��ال��ل��و�ت��ي مل يعتمدن  م��ق��ارن��ة  و�م��ر����س قلبية  �ل��دم��اغ  يف 

�لر�ساعة على ما ذكرت در��سة يف �لوليات �ملتحدة.
و��سارت هذه �لدر��سة �لتي �سملت 139681�مر�أة �نقطع 
عنهن �لطمث �ىل �ن �لن�ساء �للو�تي �ر�سعن �ولدهن مدة 
ون�سبة  منخف�س  دم  �سغط  م��ن  ي��ع��ان��ني  �لق���ل  ع��ل��ى  �سهر 
كول�سرول �قل و�حتمال �قل بال�سابة بال�سكري وهي من 
�لعو�مل �لتي تعر�س لال�سابة بامر��س قلبية. وتن�سر هذه 
�ند  )�وب�ستيريك�س  جملة  من  �يار/مايو  عدد  يف  �لدر��سة 

غاينكيلودجي(.
و�لن�ساء �للو�تي ر�سعن ملدة �سنة ينخف�س �حتمال ��سابتهن 

بيمال  �ليانور  تفيد  ما  %10على  بن�سبة  قلبية  باأمر��س 
�سرق(  �سمال  )بن�سلفانيا  بيت�سربغ  جامعة  م��ن  �سفارت�س 

�مل�سرفة �لرئي�سية على �لدر��سة.
و�سددت �سفارت�س على �نه )كلما �ر�سعت �لم طفلها لفرة 
�طول كلما كان ذلك مفيد� لها وللطفل( معتربة �ن )هذه 
�لدر��سة ت�سكل �سببا �آخر لت�سجيع �لن�ساء على �لإر�ساع )..( 

يف �ملوؤ�س�سات و�ماكن �لعمل �لخرى(.
�لآث��ار �ليجابية للر�ساعة طويلة  �ن  �لطبيبة �ىل  و��سارت 
�لمد، �ذ �ن �مل�ساركات يف �لدر��سة �ر�سعن �أولدهن قبل 35 

عاما ب�سكل و�سطي.
�لول  �ل�سبب  هي  �لقلب  )�م��ر����س  �ن  �سفارت�س  و�و�سحت 

لوفيات �لن�ساء، ومن �ملهم تاليا �ن نعرف كيف نحميهن(.

اليازي ي��شف احلمادي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


