
امل�ؤمتر  ال��رائ��ج��ة �ضمن  ح����ل احل��م��ي��ات  يف حم��ا���ض��رة 
ب��ضطن  يف  وال�ضحة  التغذية  ح���ل  التا�ضع  ال�ضن�ي 
)اأبريل 2012( تق�ل د. �ضينتيا ت�م�ض�ن )اخت�ضا�ضية 
تغذية م�ضجلة وم�ضاعدة بروف�ض�ر يف ق�ضم التغذية يف 
م��ن الأم����ال  ال��ن��ا���س م��زي��داً  اأري���زون���ا(: )ينفق  جامعة 
بحّد  املجال �ضناعًة �ضخمة  وب��ات هذا  ال���زن،  خل�ضارة 

ذاتها مع معدل اإنفاق بلغ 33 مليار دولر �ضن�ياً(.
يتبع�ن  اأن��ه��م  الأم��رك��ي��ن  م��ن   40% )ي��ق��ّر  ت�ضيف: 
حمية غذائية خل�ضارة ال�زن. يف احلقيقة، ميكن للمرء 
ه��ذه احلميات  تعد  م��ا  وغ��ال��ب��اً  رائ��ج��ة،  يجد حمية  اأن 

بخ�ضارة ال�زن وتثبيته ب�ضرعة(.
الي�م  ت��ب��دو احل��م��ي��ات الأك���ر رواج����اً  اأي ح��ّد  اإىل  لكن 
ح�ل  تفا�ضيل  اإن(  )اإي  جملة  تك�ضف  وفاعلة؟  �ضليمة 

ثالثة من اأ�ضهر اأن�اع احلميات الرائجة.
 

احلمية القلوية
هاي  ه���رد  ويليام  د.  ط��ّ�ره��ا  التي  احلمية  ه��ذه  تع�د 
كتاب ن�ضر  بعد  جم���ّدداً  �ضاعت  وق��د   ،1920 ع��ام  اإىل 
 The pH Miracle: Balance Your
لروبرت   Diet، Reclaim Your Health

وريدف�رد ي�نغ )2008(.
الت�ازن  اأن اختالل  اأ�ضا�س احلمية: ت�ؤكد هذه احلمية 
امل�ضاكل  وراء  يكمن  اجل�ضم  يف  والقل�ي  احلم�س  ب��ن 
ال�ضحية كالتعب والتهاب املفا�ضل. قد ترتك الأطعمة 
اأثراً قل�ياً يف اجل�ضم ب�ضبب املعادن التي يتّم اإفرازها مع 
وحم�ضية  قل�ية  بن  الأطعمة  ُت�ضّنف  اله�ضم.  عملية 
الطعام  ف�ضالت  تختلط  حن  احلم��ضة  لدرجة  وفقاً 

باملاء.
برنامج احلمية: تناول الطعام الذي يت�ضم بخ�ضائ�س 
خ�ضار،  ال�ضّكر،  منخف�ضة  فاكهة  كاحلام�س،  قل�ية 
ب�ضليات، خ�ضار جذرية، ج�ز. جتنب احلب�ب ومنتجات 
الب�ضيطة  وال�ضكريات  الدهن  القليل  واللحم  احلليب 

والكافين والفطر.
كبرة.  م�ضاكل  اإىل  احلمية  ه��ذه  ت����ؤدي  احل���ذر:  ال���زم 
اجل�ضم  يحر�س  حم��ضة  بدرجة  وال��ب���ل  ال��دم  يتمّيز 
على تنظيمها، ومل يثبت قّط تاأثر احلميات الغذائية 
على درجة حم��ضتهما(. يف احلقيقة، ل ميكن حتديد 
اأف��اد اخل��راء باأن  درج��ة حم��ضة �ضاملة للج�ضم، لكن 
اإر�ضادات احلمية القل�ية العامة بالإ�ضافة اإىل تخطيط 
وانتباه منا�ضبن... هذه الأم�ر كافة قد ت�ؤدي اإىل حمية 

غذائية نباتية مت�ازنة من �ضاأنها تعزيز ال�ضحة.

حمية هرمون غونادوتروفني امل�شيمي الب�شري
 دكت�ر اآي تي �ضيم�نز اأول من رّوج ملبداأ حمية هرم�ن 
غ�نادوتروفن امل�ضيمي الب�ضري، وقد عمل هذا الطبيب 
يعان�ن  الذين  الأط��ف��ال  معاجلة  على  اخلم�ضينيات  يف 

ت�ضكاًل ج�ضدياً غر طبيعي، من خالل فر�س قي�د على 
بيتا  ه��رم���ن  اإىل  بالإ�ضافة  احل��راري��ة  ال�ضعرات 

غ�نادوتروفن امل�ضيمي الب�ضري امل�ج�د 
يف ب�ل املراأة احلامل.

هرم�ن  اأن  ُي���ف���رت����س  احل���م���ي���ة:  اأ����ض�������س 
ال��ب�����ض��ري يكبح  امل�����ض��ي��م��ي  غ����ن���ادوت���روف���ن 

الده�ن  ا�ضتعمال  اإىل  اجل�ضم  ويدفع  باجل�ع  ال�ضع�ر 
كطاقة، ما ي�ضاعد على خ�ضارة ال�زن يف منطقة اخل�ضر 

وال�ركن والفخذين وامل�ؤخرة.
غ�نادوتروفن  هرم�ن  على  يحت�ي  احلمية:  برنامج 
اأو  م��راه��م  ح��ب���ب،  ق��ط��رات،  �ضكل  يف  الب�ضري  امل�ضيمي 
 500( الروتينات  منخف�ضة  غذائة  حمية  مع  حقن 
غراماً   50 م��ن  امل���رء  ي�ضتمدها  ي�مياً  ح��راري��ة  وح���دة 
الكرب�هيدرات  اللحم وكميات �ضغرة من  من بروتن 

والفاكهة(.
ال��درا���ض��ات فاعلية احل��م��ي��ة التي  ق��ّي��م��ت  ال���زم احل����ذر: 
الب�ضري  امل�ضيمي  غ�نادوتروفن  هرم�ن  على  تعتمد 
خل�ضارة ال�زن. ففي عام 1995، اأ�ضارت 24 درا�ضة اإىل 
غياب الدليل الذي ي�ؤكد اأن هذا الهرم�ن ي�ضاعد على 
تخفيف ال�زن واإعادة ت�زيع الده�ن وتخفيف اجل�ع اأو 

ال�ضع�ر بتح�ضن.
املزاعم،  ي��دع��م ه��ذه  العلم ل  اأن  ي���ؤك��د اخل���راء  ول��ك��ن 
الأوىل  ال��درج��ة  يف  تعتمد  ال�����زن  خ�����ض��ارة  اأن  �ضيما  ل 
اأن هرم�ن  ال��ت��ج���ي��ع. ف�����ض��اًل ع���ن  ���ض��ب��ه  ع��ل��ى ح��م��ي��ة 
غ�نادوتروفن امل�ضيمي الب�ضري قد ي�ضبب اآثاراً جانبية 
الإ�ضابة  املهاجرة،  الرحم  بطانة  داء  تفاقم  بينها:  من 

ب�ضرطان الرو�ضتات و�ضرطان الثدي الذك�ري.
 

حمية باليو الغذائية
ت�ضتند حمية بالي� الغذائية على الفكرة الأ�ضلية التي 
ولية  جامعة  يف  )ب��روف�����ض���ر  ك���ردي��ن  ل���ري��ن  طرحها 
ك�ل�رادو( وقد �ضاعت واكت�ضبت �ضعبية وا�ضعة واألهمت 

امل�ؤلفن الذي اأ�ضدروا كتباً تناق�س حيثياتها.
اأ�ض�س احلمية: ت�ضتند على فكرة اأننا خمل�قات اعتادت 
ع��ل��ى ن��ظ��ام ال�����ض��ي��ادي��ن اجل��ام��ع��ن، ق��ب��ل ع�����ض��ر زراع���ة 
اأن  ُيفرت�س  الذي يحافظ على �ضحٍة جيدة.  احلب�ب، 
وزنه،  يفقد  الطاقة،  من  كميات  على  الإن�ضان  يح�ضل 
م�ضت�يات  تنخف�س  ب��ال��ب��ث���ر،  اأق����ل  ن��ح��ٍ�  ع��ل��ى  ُي�����ض��اب 
خطر  يرتاجع  ال���دّم،  و�ضكر  والك�ل�ضرتول  الأن�ض�لن 
الإ�ضابة باأمرا�س القلب وتخلخل العظام وع�ضر اله�ضم 
وال�ضرطان، يف حال اتبعنا النظام الغذائي الذي اعتمده 

اأجدادنا.
كاللحم  احل��ي���اين  ال��روت��ن  ت��ن��اول  احلمية:  برنامج 
ال���ق���ل���ي���ل ال����ده����ن وث����م����ار ال���ب���ح���ر وك���م���ي���ات اأق������ل من 
الكرب�هيدرات الكامل. ت�ضجع هذه احلمية على تناول 
ال��ف��اك��ه��ة ال��ط��ازج��ة واخل�����ض��ار غ��ر ال��ن�����ض���ي��ة واجل�ز 

واحلب�ب، وجتّنب احلب�ب ومنتجات احلليب واخل�ضار 
وال�ضّكر املكرر والزي�ت املكررة والأطعمة ال�ضناعية.

بالي�  حمية  اآث���ار  قليلة  درا���ض��ات  تناولت  احل���ذر:  ال��زم 
ال�����ض��ح��ة. ويف ح���ن ح�����ّض��ن��ت م�����ض��ت���ي��ات غل�ك�ز  ع��ل��ى 
درا�ضات  كانت  اأنها  اإل  اخل�ضر،  ومقيا�س  وال����زن  ال��دم 
ملا  وف��ق��اً  ع��ل��ى جم��م���ع��ات �ضبط  تعتمد  حم����دودة ومل 
اأدىل به د. مايلز �ضبار )املدير الطبي لعيادة الرجال يف 
واأفاد  اأجنلي�س(،  ل��س  يف  التكاملي  للطب  اأكا�ضا  مركز 
كميات  منها:  اإيجابية  مك�نات  ت�ضّم  بالي�  حمية  اأن 
قليلة من الأطعمة ال�ضناعية وقليل من ال�ضكر وكثر 
كميات  على  حتت�ي  ل  اأنها  اإل  واخل�ضار،  الفاكهة  من 
 .D والفيتامن  امل�ضبعة  الده�ن احلي�انية  كبرة من 
لكن ثمة دلئل ت�ضر اإىل فاعلية احلمية املت��ضطية من 
خالل تناول كميات قليلة من اللحم، كميات كبرة من 
احلب�ب الكاملة، خ�ضار، زيت زيت�ن، ج�ز، فاكهة علماً 

اأن احلمية املت��ضطية تختلف عن حمية بالي�. 
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الدراما العراقية تبحث عن هوية 
الغزو  ب��ع��د  ال�ضيا�ضية  اللحظة  اإرب���اك���ات  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة  ال���درام���ا  ت��ع��اين 
الأمركي للبالد وما تالها متلم�ضة طريقها بن تط�ر ن�ضبي يف الإنتاج 
ون�اق�س فنية عديدة وتكرار يف تناول امل�ا�ضيع، وه� ما اأدى اإىل عزوف 

امل�ضاهد العراقي عنها مف�ضال الدراما العربية والرتكية.
و�ضيطرت على الأعمال الدرامية العراقية يف ال�ضن�ات الأخرة م�ا�ضيع 
والتهجر  والطائفية  القتل  لأعمال  املكثف  تعر�ضها  خ��الل  من  العنف 
وابتعدت عن امل�ا�ضيع الجتماعية التي تتناول احلياة الي�مية للم�اطن، 
اأن  لعيبي  حافظ  املمثل  وي�ؤكد  واملتابعن.  النقاد  من  الكثر  يراها  كما 
املتغرات  ب�ضمات خمتلفة يف ظل  ت�ضع  اأن  ا�ضتطاعت  العراقية  الدراما 
التي حدثت يف ال�ضارع، اإل اأنها ما زالت تعاين من التكرار على امل�ضت�ى 
ح�ض�ر  ت��ك��رار  وحتى  الت�ض�ير  م���اق��ع  واخ��ت��ي��ار  وال�ضين�غرايف  التقني 
اأن  اإىل  لعيبي  وي�ضر   . ال�ضللية  ظاهرة  بفعل  الفني  والطاقم  املمثلن 
خمتلف هذه الع�ائق جتعل الدراما العراقية غر قادرة على املناف�ضة مع 
دول اجل�ار، رغم اأن ال�اقع العراقي مليء بالق�ض�س والأح��داث امللهمة 
امليزانيات  اإىل  الإنتاجية  العملية  يف  الرتاجع  يعزو  كما  الدراما،  ل�ضناع 
ال�ضعيفة املر�ض�دة. من جانبه قال املمثل عقيل الزيدي اإن تكرار امل�ا�ضيع 
يف الأعمال الدرامية جعلها �ضعيفة رغم الأر�ضية الدرامية اخل�ضبة، اإذ 
اإن ال�اقع العراقي مليء باحلكايات والأفكار املميزة التي ت�ضاهم يف تط�ر 
الدراما العراقية اإذا جرى تناولها تناول جيدا من قبل الكاتب، م��ضحا 
واأ�ضار  والرتكية.  العربية  ال��درام��ا  على  اأي�ضا  تن�ضحب  امل�ضكلة  ه��ذه  اأن 
اأي�ضا من تكرار ح�ض�ر املمثلن  اأن الدراما العراقية تعاين  الزيدي اإىل 
نتائج  اإىل  اأدى  مما  رم�ضان،  �ضهر  يف  تعر�س  التي  الأع��م��ال  يف  اأنف�ضهم 

عك�ضية على املمثل وامل�ضل�ضل على م�ضت�ى الأداء واإقبال امل�ضاهدين.

زواج اآيل مقابل دوالر 
ال��ع��ام هي  ه��ذا  اإبتكارها  التي مت  الآيل  البيع  اآلت  اأغ���رب  م��ن  واح���دة 
الإبتكار على  ال��زواج الآيل.  ومفه�م هذا  اآل��ة  اأو   AutoWed اآل��ة 
الزواج  امل�ضاعر من م��ض�ع  اأنه ي�ضحب كل  بالرغم من  املبتكر  ح�ضب 
يف  ال�ا�ضح  الإرت��ف��اع  على  وا�ضحة  اإعرتا�ضية  خط�ة  اأن��ه  اإل  وفرحته 
تكاليف الزواج كل عام ب�ضكل م�ضرد يف جميع اأنحاء العامل وميكن اأن 
الزواج.  مرا�ضم  اإع��ادة  يف  املتزوجن  لالأ�ضخا�س  طريفة  جتربه  يك�ن 
تعمل  اأن  الآل��ة  وفكرة  اإجنليزية  ل�ضركة  اإبتكار  هي   AutoWed
املبتكر(  لديانات خمتلفة )على ح�ضب  زواج  ن�ع  اأك��ر من  الآل��ة على 
بحيث ميكن اإختيار ن�ع الزواج من تعليمات يتم نطقها من قبل الآلة 
ومن ثم تق�م الآلة بنطق الكلمات املعرة عن مرا�ضم الزواج الذي مت 
اإختياره ويق�م الطرفان اللذان يرغبان بالزواج بالتفاعل مع الآلة عن 
طريق ال�ضغط على اأزرار الآلة بناء على التعليمات التي ت�ضدرها الآلة 
باإخراج  تق�م  املرا�ضم  اإح��دى مراحل  الآل��ة يف  اأن  بامل��ض�ع  والطريف 
الزواج  عملية  يف  امل�ضرتكان  الطرفان  ليلب�ضهما  بال�ضتيكين  خامتن 

الآيل وكل العملية مقابل دولر واحد فقط.

يحتجز رهائن للهروب من ال�سجن
ا���ض��ت��خ��دم �ضابقا طائرة  األ��ب��ان��ي��ا  ق��ات��ال  ال��ي���ن��ان��ي��ة ان  ال�����ض��رط��ة  ق��ال��ت 
هليك�برت ملحاولة الفرار من ال�ضجن مرتن احتجز رهائن يف �ضجن 

ي�ناين وهدد بتفجر نف�ضه معهم ما مل ي�ضمح له بالهروب.
اأي�ضا  م��دان  الكيت رجائي وه�  ان  ال�ضرطة لرويرتز  وق��ال م�ضدر يف 
اأم�س  يف ق�ضية �ضط� احتجز خم�ضة من احلرا�س يف وقت متاأخر من 
الأول يف جزء من �ضجن مالندرين� ب��ضط الي�نان. وقال امل�ض�ؤول يف 
يدوية و200 جرام  قنبلة  اأن معه  ويزعم  �ضكينا  ي�ضهر  كان  ال�ضرطة 
من املادة املتفجرة �ضي.4. واأ�ضاف امل�ض�ؤول اأن ال�ضباط ط�ق�ا ال�ضجن 
واأن املفاو�ضات ا�ضتمرت اأكر من 12 �ضاعة. وتابع امل�ض�ؤول اأن �ضجينن 
اخرين على القل كانا مع رجائي لكن مل يت�ضح ما اذا كانا من الرهائن 
اأم اأنهما �ضريكاه يف العملية. واأحرج رجائي ال�ضلطات الي�نانية بالفعل 
واقعتن ت�ضدرتا عناوين  ال�ضجن يف  الفرار من  عندما حاول مرتن 
كلتا  يف  هليك�برت  ط��ائ��رة  م�ضتخدما  و2008   2006 يف  ال�ضحف 
املحاولتن. ويف املرة الثانية حلقت طائرة هليك�برت ف�ق �ضجن �ضديد 
ف�ق  من  له  �ضريك  ومعه  وهربته  �ضلما  واأ�ضقطت  اأثينا  يف  احلرا�ضة 
�ضطح ال�ضجن بينما وقف احلرا�س مكت�يف اليدي. وقال قائد الطائرة 
الهليك�برت لحقا انه مت خطفه. واألقي القب�س على رجائي بعد عدة 
اأ�ضهر بعد هروبه الثاين يف خمباأ داخل منزل اىل ال�ضمال ال�ضرقي من 

العا�ضمة الي�نانية.

اأندرويد يرتبع على عر�ش اللوحيات 
اأ�ضارت م�ؤ�ض�ضة للدرا�ضات الت�ض�يقية اإىل اأن احل�ا�ضيب الل�حية التي 
تعمل باأنظمة ت�ضغيل اأندرويد من �ضركة غ�غل ت�ضت�يل العام اجلاري 
املبيعات  ب�ضبب  وذلك  اأب��ل،  �ضركة  الل�حية من  على عر�س احل�ا�ضيب 
الق�ية لل�حيات �ضغرة احلجم. ونقلت جملة بي.�ضي ورلد عن مدير 
الأبحاث اخلا�س باحل�ا�ضيب الل�حية يف م�ؤ�ض�ضة اأي دي �ضي للدرا�ضات 
الت�ض�يقية ت�م مانيلي ق�له اإن التح�ل نح� ال�ضا�ضات الأ�ضغر حجما 
ت�ضغيل  اأنظمة  تف�ق  وراء  الدفع  ق�ة  ميثل  �ضعرا  الأرخ�س  والأجهزة 
دياإ�س  اأي  م�ؤ�ض�ضة  وعدلت  اأب��ل.  من  اإ���س  اأو  اأي  اأنظمة  على  اأن��دروي��د 
 2013 ع��ام  الل�حية  احل�ا�ضيب  مبيعات  حجم  لإج��م��ايل  ت�قعاتها 
من 172.4 ملي�ن جهاز يف وقت �ضابق اإىل 190.9 ملي�نا يف زيادة 
اأجهزة  اثنن من  واح��دا من كل  اأن  اإىل  %11، م�ضرة  ن�ضبتها نح� 
احل�ا�ضيب الل�حية التي تباع هذا العام �ضيك�ن مزودا ب�ضا�ضة حجمها 
ثماين ب��ضات اأو اأقل. وذكرت اأي دي اإ�س اأن الأجهزة التي تعمل باأنظمة 
ت�ضغيل اأندرويد �ض�ف ت�ضتح�ذ على نح� %49 من احل�ضة ال�ض�قية 

هذا العام مقابل %46 لالأجهزة التي تعمل بنظام ت�ضغيل اأبل.

بيع منزل لهاغمان بـ5 ماليني
املمثل  فيه  ت���يف  ال���ذي  امل��ن��زل  بيع 
ال���ذي  ه���اغ���م���ان،  امل��خ�����ض��رم لري 
ا���ض��ت��ه��ر ب����دور ج���ي اآر ال�����ض��ري��ر يف 
مالين   5 ب   ، دال������س  م�����ض��ل�����ض��ل 
اأونالين  رادار  م�قع  واأف��اد  دولر. 
الأمركي، اأن املنزل الذي ت�يف فيه 
املا�ضي،  ال��ع��ام  اأواخ����ر  ه��اغ��م��ان يف 
واملطل  ن����م،  م��ن غرفتي  وامل���ؤل��ف 
بيع  اأجنل�س،  املحيط يف ل��س  على 
ب�5 مالين دولر، بالرغم من انه 
مالين   5.2 مقابل  للبيع  ط��رح 
ت�يف  هاغمان  ان  اإىل  ي�ضار  دولر. 
ال���ث���اين ن�فمر  ت�����ض��ري��ن  ب��ن��ه��اي��ة 
بعد  دال�����س  م�ضت�ضفى  يف  امل��ا���ض��ي 
����ض���راع م���ع ال�������ض���رط���ان ع���ن عمر 
وابنة،  اب���ن  ول��ل��م��م��ث��ل  ���ض��ن��ة.   81
التي  اأك�ضل�ض�ن،  م��اج  زوج��ت��ه  م��ن 
اأي�ضاً  وله  عاماً،   59 منذ  تزوجها 
منزل  عر�س  اأن  و�ضبق  اأح��ف��اد   5
قبل  واإمن����ا  للبيع،  ل��ه��اغ��م��ان  اآخ���ر 
يف  دولر،  م��الي��ن   6.5 ب  وف��ات��ه 
اأوج������اي ب��ك��ال��ي��ف���رن��ي��ا وي��ق��ع على 
فداناً،   42 م�ضاحتها  اأر���س  قطعة 
وحت����ي����ط ب����ه اأ�����ض����ج����ار ال���زي���ت����ن، 
وال��رت��ق��ال، والأف����ك���ادو، وت�ضرف 

عليه اجلبال من كافة اجلهات.

ــدر قــائــمــة  ــش ــ� ــت ـــــــرا ويـــنـــفـــري ت اأوب
الثاين للعام  تــاأثــرا  الأكـــر  امل�شاهر 

  
ال�ضهرة  الأمريكية  املذيعة  ف��ازت 
اأوبرا وينفري بلقب اأكر امل�ضاهر 
تاأثرا يف اأمريكا للعام الثاين على 
تقدمي  ع��ن  ت�قفها  رغ��م  ال��ت���ايل 
الي�مي  ال��ت��ل��ف��زي���ين  ب��رن��اجم��ه��ا 
جملة  و���ض��ن��ف��ت   .2011 ع���ام  يف 
عاما(   59( وي���ن���ف���ري  ف����رب�������س 
ع��ل��ى راأ�����س ال��ق��ائ��م��ة ل��ت��ت��ف���ق على 
�ضبيلرج  �ضتيفن  ه�لي�ود  جنمي 
بع�س  جانب  اإىل  اإي�ضت�ود  وكلينت 
الأخرى  التلفزي�نية  ال�ضخ�ضيات 
م��ث��ل ال�����ض��ح��ف��ي��ة ب����ارب����را وال����رتز 

واخلبرة املالية �ض�زي اأورمان. 
تاأثرا  الأك���ر  الع�ضرة  وامل�ضاهر 
الرتتيب  ع��ل��ى  ه���م   2013 ل��ع��ام 
�ضبيلرج  و�ضتيفن  وينفري  اأوب���را 
هاورد  ورون  �ضك�ر�ضيزي  وم��ارت��ن 
حممد  وال��دك��ت���ر  ل�كا�س  وج����رج 
الع�ض�  وب�ن�  وال��رتز  وب��ارب��را  اأوز 
و�ض�زي  ي�2  ف��رق��ة  يف  ال��رئ��ي�����ض��ي 

اأورمان وكلينت اإي�ضت�ود. 
باملئة   48 اإن  ف����رب�������س  وق����ال����ت 
ب�ضاأن  اآرائ���ه���م  ا���ض��ت��ط��الع  مم��ن مت 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ات امل������ؤث�����رة اخ����ت����اروا 
وينفري وه� ما يقل بن�ضبة واحد 

باملئة فقط عن العام املا�ضي.

اإيتنا  جبل  لــركــان  ثـــورة 
ار���ض��ل ب��رك��ان ج��ب��ل اإي��ت��ن��ا، وه� 
ال����رك����ان ال����ح���ي���د ال��ن�����ض��ط يف 
ال�����ض��م��اء ليل  اوروب������ا ح��م��م��ا يف 
ام�س الول بينما ي�ا�ضل �ضل�ضلة 
ث����رات���ه ال��ت��ي ب���داأه���ا يف الون����ة 

الخرة.
ووقعت ث�رة الليلة قبل املا�ضية 
2900 م��رت عند  ارت��ف��اع  ع��ل��ى 
ف���ه��ة ج���دي���دة يف ج��ن���ب �ضرق 
ت���دف���ق احلمم  ال����رك����ان. وم����ع 
ا���ض��ف��ل ال����رك����ان ق����ال اخل����راء 
ان ال�����ض��ك��ان امل��ح��ل��ي��ن ل��ي�����ض���ا يف 

خطر.
ب���رك���ان ايتنا  ي���ث����ر  وك���ث���را م���ا 
ال�اقع ف�ق بلدة كاتانيا بجزيرة 
يت�ضبب  م��ا  ن���ادرا  لكنه  �ضقلية، 
ان  الرغم من  ا���ض��رار. وعلى  يف 
ث�رات الركان نف�ضها ل تعر�س 
فاإن  للخطر  امل��ح��ل��ي��ن  ال�����ض��ك��ان 
م�ضطرون  امل��ح��ل��ي��ن  ال�����ض��ك��ان 
ل��ل��ت��ع��اي�����س م����ن ال����رم����اد ال����ذي 

يت�ضاقط بعد ث�رة الركان.

م�ساج الوجه �سر الب�سرة ال�سابة 
فالهدف  ال�ضابة؛  الب�ضرة  وراء  ال�ضر  ه�  ال�جه  م�ضاج 
املادتن  والأل�ضتن،  الك�لجن  اإنتاج  حتفيز  ه�  منه 
امل�ض�ؤولتن عن مرونة و�ضد الب�ضرة، وحتريك الدورة 
الدم�ية للتخل�س من ال�ضم�م، واإي�ضال كمية اأكر من 
الأوك�ضجن للب�ضرة وع�ضالت ال�جه، التي ل تطالها 

احلركة يف كثر من الأحيان. 
وامل�����ض��اج ف��ن ول��ه اأ���ض���ل، وم��ن الأف�����ض��ل طبعاً القيام 
مرة  الب�ضرة  خبرة  ي��د  على  لل�جه  حم��رتف  مب�ضاج 
كل اأ�ضب�ع على الأقل. مع احلر�س على اأن يك�ن امل�ضاج 
مبا�ضر  ب�ضكل  ت�ؤّثر  والتي  العطرية،  الزي�ت  ب�ا�ضطة 
اأن��ه��ا ق��د حترك  وف��ع��ال على ال��ب�����ض��رة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
ع�ضالت قد ي�ضعب عليك اأنت حتريكها. بالإ�ضافة اإىل 
ذلك عليك اأنِت عمل م�ضاج لل�جه ي�مياً اإذا ا�ضتطعت 

ذلك. اأما الطريقة فهي �ضهلة للغاية: 
ت�ضّهل  م��ادة  اإىل  بحاجة  اأن��ت  ف��ع��اًل  امل�ضاج  يك�ن  لكي 

انزلق اليد على الي�ضره مثل 
مثل  مبا�ضراً  ت��اأث��راً  متنحك  ال�قت،  وبنف�س  الزيت. 
الرتطيب وال�ضد والن�ضارة. ولتحقيق هذه الغاية اأنِت 

بحاجه اإىل:
ب���دوره ينع�س  وال���ذي  ال��ل���ز،  زي��ت  زي��ت نباتي مثل   -

زيت  اأو  اجلافة.  الب�ضرة  ل��ذوات  منا�ضب  وه�  الب�ضرة. 
اأو زيت  اأن�اع الب�ضرة.  اجل�ج�با، وه� منا�ضب جلميع 
اأو  الدهنية  الب�ضرة  ل��ذوات  منا�ضب  وه�  العنب،  ب��ذور 

زيت بذر امل�ضم�س، وهي ما ن�ضميها بالزي�ت احلاملة.
- ب�ضع نقاط من اأي زيت عطري ينا�ضب ب�ضرتك، مثل 
زيت الالفندر، والذي ينا�ضب ذوات الب�ضرة املختلطة. 
وزيت اجلريبفروت الذي يخل�س الب�ضرة من ال�ضم�م. 
وزيت الرتقال للب�ضرة اجلافة والقامتة. زيت الليم�ن 
الب�ضرة  ي�ضد  اأّن���ه  خ�ضائ�ضه  وم��ن  الدهنية،  للب�ضرة 
الب�ضرة،  وينعم  الذي يرد  ال�رد  زيت  امل�ضام.  ويقل�س 
ال�ضاي  ���ض��ج��رة  زي���ت  امل��رط��ب.  ال�����ض��ن��دل  زي���ت خ�ضب 
اآخر  زي��ت  اأّي  اأو  اجل��ران��ي���م،  زي��ت  للبث�ر.  امل��ع��ال��ج 

�ضغرة  ملعقة  اخلطي   - العطرية.  ال��زي���ت  من 
م���ن ال���زي���ت احل���ام���ل، م��ث��ل زي���ت ال���ل����ز مع 

زيت عطري من  اأي  نقاط من  اأربعة 
اختيارك، في�ضبح املزيج جاهزاً 

ل��ضعه على الب�ضرة.

اأ�سهر اأنواع احلميات الرائجة
متالأ  التي  ال�شعبية  الغذائية  الأنظمة  تزعم  هدف  اأ�شبوعيًا!  كلغ   4.5 خ�شارة 

�شفحات املجالت والكتب والإنرتنت اأنها حتققه، وهو اأمٌر يغري الأ�شخا�ص الذين 
يحاربون الوزن الزائد. نظرة اإىل اأبرز هذه احلميات.
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افتتح �ضعادة الدكت�ر علي را�ضد النعيمي مدير جامعة 
امل�ؤمتر  اأم�س اعمال  العربية املتحدة �ضباح  المارات 
املعل�مات  تقنية  يف  الب�����داع  ح����ل  ال��ت��ا���ض��ع  ال����دويل 
مب�����ض��رح امل��ب��ن��ى ال��ه��اليل ب��احل��رم اجل��ام��ع��ي اجلديد 
واملخت�ضن  العلماء  من  ح�ضد  و�ضط  العن  مبدينة 
وبح�ض�ر  امل��ع��ل���م��ات  ت��ق��ن��ي��ة  وال��ب��اح��ث��ن يف جم���ال 
ال�ضتاذ الدكت�ر حممد ي��ضف بني يا�س نائب مدير 
واع�����ض��اء هيئة  الك��ادمي��ي��ة  ال�����ض���ؤون  اجلامعة مدير 

التدري�س باجلامعة وجمع من الطلبة. 
النعيمي يف كلمته الفتتاحية  يطيب  الدكت�ر  وقال 
ال��ب��داي��ة حت��ي��ات م��ع��ايل ال�ضيخ  ل��ك��م يف  ان��ق��ل  يل ان 
وال�ضباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
بنجاح  ومتنياته  امل���ؤمت��ر  ه��ذا  راع��ي  املجتمع  وتنمية 
يدرك  الكل  اأن  �ضك  ول  الهام،  املنتدى  هذا  فعاليات 
والبحث  التعليم  اإىل  ُتعزى  القت�ضادية  التنمية  باأن 
العلمي والتقدم التكن�ل�جي. ولعبت تقنية املعل�مات 
للتنمية  ال���ا���ض��ع  ال��ن��ظ��ام  يف  وج���ه��ري��اً  ح��ي���ي��ا  دوراً 
اأ�ضا�ضياً  املعل�مات ركناً  القت�ضادية، حيث تعد تقنية 
ب�ضكل  وقدراتها  دول��ة  لأي  التحتية  البنية  تقدم  يف 
التعليم  نظام  تط�ير  يف  اإ�ضهاماتها  خ��الل  م��ن  ع��ام 
والقاعدة ال�ضناعية ونظام الرعاية ال�ضحية واأنظمة 

املتابعة والإمداد يف الت�ضنيع والنقل . 
وا�ضاف الدكت�ر النعيمي  ونحن يف جامعة المارات 
وكم�ؤ�ض�ضة تعليمية رائدة فخ�رون بهذا امل�ؤمتر الذي 
والبتكارات يف  البداعات  ويق�د  �ضهرته  يت�ضاعد يف 
امل��ض�عات  ح���ل  املعل�مات  تقنية  جم��الت  تط�ير 
ي���رك���ز على  ال�����ض��ل��ة. وي��ب��ق��ى م����ؤمت���ر الإب�������داع  ذات 
تقنية  جمال  يف  التقني  والتط�ر  واحلداثة  اجل���دة، 

املعل�مات.
ان م�ؤمتر الإبداع الذي يع�د تد�ضينه ل�ضنة 2004 
الأفكار  وتعزيز  الت�ا�ضل  لدعم  اإقليمية  مبادرة  ه� 
وروابط  عالقات  واإقامة  واخلاّلقة  البناءة  اجلديدة 
ق�ية يف جمال البحث العلمي بن الباحثن يف جمال 
دعم  وق��د  ككل.  والعامل  املنطقة  يف  املعل�مات  تقنية 
النتقايل  ال��دور  ب�ضكل م�ضتمر  ال��دويل  امل�ؤمتر  ه��ذا 
املعل�مات  لتقنية  م�ضتخدم  م��ن  الأو����ض���ط  ل��ل�����ض��رق 
امل�ؤمتر  ���ض��اع��د  ك��م��ا  امل��ع��ل���م��ات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  م��ن��ت��ج  اإىل 
الأكادميين يف املنطقة لبناء ثقافة من الإبداع وبيئة 
تركيز  وقد جمع  وتنمية  علمي  بحث  مالئمة خللق 
والأ�ضا�ضيات  التطبيقي  العلمي  البحث  على  امل�ؤمتر 
الأبحاث  م�ضروعات  وال�ضركات  الأكادميين  املتن�عة 

التطبيقية. 

واك��د مدير اجلامعة يف كلمته  ان لنا اهتمام خا�س 
ب��ب��ن��اء البنية  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  يف دول����ة الإم�������ارات 
وندرك  املعل�مات،  لتقنية  القدرات  وتنمية  التحتية 

تن�يع  يف  ه��ام��اً  دوراً  �ضتلعب  امل��ع��ل���م��ات  تقنية  ب���اأن 
ا�ضتثمرنا  الق��ت�����ض��اد وحت�����ض��ن ج����دة احل��ي��اة، وق���د 
التحتية  البنية  يف  كبر  ب�ضكل  الإم����ارات  جامعة  يف 

بيئة  تط�ير  اأج���ل  م��ن  والتعليم  امل��ع��ل���م��ات  لتقنية 
الإمارات  اأن جامعة  اإبداعية، وكما تعلم�ن  اأكادميية 
العايل  التعليم  والرائدة يف جمال  الأم  هي اجلامعة 
اجلامعي  واحل��رم  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  بدولة 
واح��د من  الي�م ه�  ي�ضت�ضيف ح��دث  ال��ذي  اجلديد 
املحلي  امل�ضت�ى  على  التقني  التط�ر  مظاهر  اأك��ر 
بج�دة  اهتمامنا  ج��ان��ب  واإىل  وال����دويل  والق��ل��ي��م��ي 
التعليم والبحث العلمي، فاإن اجلامعة اأ�ضبحت رائدة 
تقنيات  م��ن  العلم  اإل��ي��ه  م��ا ت��ضل  اأح���دث  يف تطبيق 

التعليم والتعلم من اأجل اإفادة اأبنائنا الطلبة.
بال�ضكر  �ضعادة مدير اجلامعة  ويف ختام كلمته تقدم 
اإىل اأع�ضاء هيئة التدري�س وامل�ظفن من كلية تقنية 
م�ؤمتر  لتنظيم  وال����دوؤوب  اجل��اد  لعملهم  املعل�مات 
اإبداع 2013. كما �ضكر على وجه اخل�ض��س اللجنة 
املنظمة وروؤ�ضاء الرنامج لإعداد مثل هذا الرنامج 
على  الراعية  اجلهات  بع�س  وكذلك  املميز،  العلمي 

دعمهم لهذا احلدث الهام.  دار زايد للرعاية االأ�سرية 
ت�ستقبل طالب املدار�ش
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الأ�ضرية وما ت�ليه من  للرعاية  زايد  تنفيذا للخطة ال�ضرتاتيجية لدار 
ا�ضتقبلت دار زايد مدر�ضتي   ، اهتمام نح� الت�ا�ضل اخلارجي مع اجلهات 
حدة  على  كال  املت��ضطة  عمران  بنت  م��رمي  ومدر�ضة   ، الثان�ية  الدهماء 
والتي تهدف من خاللها اإىل م�ضاركة الطالب وتقيفهم بالدور الذي تق�م 
به ال��دار من خالل الط��الع على جتربة ال��دار يف جمال الرعاية البديلة 
يف  والجتماعي  الإن�ضاين  ال��دور  ذات  امل�ؤ�ض�ضات  على  ق��رب  عن  والتعرف 

املجتمع .
حيث مت تقدمي عر�س عن روؤية ور�ضالة الدار وعن اأهم امل�ضاريع الرتب�ية 
امل�ضتقلة  وال�ضر   ، العائلي  الحت�ضان  جتربة  منها  ال��دار  بها  قامت  التي 
وب��ي���ت ال�ضباب وال�����ض��اب��ات وم��ن ج��ان��ب ال���ف���د ق��ام اأح���د ط��الب مدر�ضة 
املجتمعية  امل��در���ض��ة يف جم��ال اخل��دم��ة  ال��ده��م��اء بعر�س خطة واجن����ازات 
واأهميتها ، ومدى تفاعل الطالب يف هذا املجال ، واأن ادارة املدر�ضة تتخذ 
من هذه اخلدمة املجتمعية هدف رئي�ضي يف تربية اجليل مما ، ينعك�س على 

جمتمع دولة المارات بال�ضتقرار والتط�ر .
وذك��ر �ضامل �ضيف الكعبي مدير ع��ام ال��دار ب��اأن ه��ذه ال��زي��ارة اأت��ت كمبادرة 
ب�ضرورة  من�هاً   ، ق��رب  ع��ن  زاي���د  دار  على  للتعرف  امل��دار���س  م��ن  �ضادقة 
على  الدائم  بت�ضجيعهم  وذل��ك  الطالب  لدى  املجتمعية  امل�ض�ؤولية  تنمية 
امل�ضاهمة يف مثل هذه الأن�ضطة الإن�ضانية التي ترتك اأثرها يف نف��س فئات 
العاملن  املدار�س وجميع  م��دراء  �ضكر  ، ومن جهته  املجتمع  خمتلفة من 
واأبنائه الطالب على مبادرتهم ، وعلى دعمهم للعمل الإن�ضاين . كما كان 
العامة  العامري رئي�س ق�ضم العالقات  ال�ضيد مبارك  املدر�ضة  ا�ضتقبال  يف 

والعالم ، وال�ضيدة نادية الكعبي رئي�ضة ق�ضم تط�ير الرامج يف الدار.

مركز االأمن الغذائي ينظم 
اللقاء اال�ستثماري االأول

•• اأبوظبي- الفجر:

ال�ضتثماري  اللقاء  الأم�س  �ضباح  الغذائي  الأم��ن  مركز  مقر  يف  عقد 
العاملة  اخلا�س  القطاع  �ضركات  من  الغذائي  الأم��ن  ل�ضركاء  الأول 
ع��ام جمه�رية  قن�ضل  بح�ض�ر  وذل��ك  اأب�ظبي  يف  الأغ��ذي��ة  يف جم��ال 
ك�ريا اجلن�بية ومدير عام وزارة الزراعة والروة ال�ضمكية والغابات 

الك�رية 
ومت يف اللقاء �ضرح عن عدد من الأذرع الزراعية ال�ضناعية الكرى يف 
اجلمه�رية الك�رية وتبين عدد من الفر�س ال�ضتثمارية يف املجالت 
ال��ت��ي تعمل ب��ه��ا ال�����ض��رك��ات الإم��ارات��ي��ة ، ح��ي��ث ق��دم��ت ك��ل م��ن �ضركة 
هاي�نداي – قطاع الزراعة ، و�ضركة داي�و – قطاع الزراعة ، و�ضركة 
�ضلرتوين و�ضركة هاجنن للخدمات الل�ج�ضتية و�ضركة دونغا عرو�ضها 
ال�ضن�ات القادمة كما عر�ضت  املت�ضمنة روؤاها مللف الأمن الغذائي يف 

م�ضاريع ال�ضتثمار يف الزراعة يف عدد من دول املنطقة والعامل. 
الأمن  م��رك��ز  م�ضروع  م��دي��ر  املن�ض�ري  �ضاملن  ح��م���د  ال�ضيد  و���ض��رح 
ال��ل��ق��اء ميثل احللقة الأوىل م��ن عدد  ب���اأن ه��ذا  – اأب���ظ��ب��ي  ال��غ��ذائ��ي 
الأمن  مركز  بها  �ضيق�م  التي  وال�ضتثمارية  التعريفية  اللقاءات  من 
الغذائي – اأب�ظبي خالل املرحلة القادمة �ضمن خطته للتن�ضيق مع 
�ضناديق ال�ضتثمار وامل�ضتثمرين لدعم ال�ضتثمار الداخلي واخلارجي 

يف القطاع الغذائي لدعم وحتقيق الأمن الغذائي يف الإمارة .
امل�كلة  الرئي�ضية  امل��ه��ام  اأح��د  يعد  الأم���ر  ه��ذا  ب��اأن  املن�ض�ري  واأ���ض��اف 
وقد  تاأ�ضي�ضه  ق��رار  اأب�ظبي يف  التنفيذي يف  املجل�س  قبل  للمركز من 
تزامن البدء يف هذه اللقاءات مع تفعيل العالقات الإماراتية – الك�رية 
اجلن�بية والتي تبعت زيارة الرئي�س الك�ري نهاية العام املا�ضي لدولة 

الإمارات العربية املتحدة .
ال�ضناعة  عمالقة  من  تعد  اخلم�ضة  ال�ضركات  ب��اأن  املن�ض�ري  واأ�ضاف 
م�ضت�ى  على  بل  فقط  ك�ريا  م�ضت�ى جمه�رية  على  لي�س  وال��زراع��ة 
الأمن  م��رك��ز  اإدارة  حر�ضت  فقد  ل��ذا  ال��ع��امل  يف  القت�ضادية  ال��ق���ى 
ال��غ��ذائ��ي اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى و���ض��ع��ه��م ع��ل��ى ط��اول��ة احل�����ار وت���ب���ادل اآفاق 
ال�ضتثمار مع �ضركاء املركز من العاملن يف املجال حملياً مثل �ضركة 
الف�عة للتم�ر و�ضركة الظاهرة الزراعية وامل�ؤ�ض�ضة ال�طنية لالأعالف 
و الأف����ق امل��ل��ك��ي حل��ب���ب وال����رز وغ��ره��م ل��ك��ي ي�ضبح ه��ن��اك ن����ع من 
الت�ا�ضل املبا�ضر بحيث حت�ضل �ضركاتنا املحلية و�ضركاوؤنا على اأف�ضل 
اأف�ضل الفر�س  العرو�س ويك�ن لديهم فكرة حمدثة ب�ضكل دائم عن 
قرارات  اتخاذ  على  ي�ضاعدهم  مما  اجل��دي��دة  والأ���ض���اق  ال�ضتثمارية 

ت�ضب يف م�ضلحة الأمن الغذائي لالإمارة. 
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موؤمتر دويل يف تقنية املعلومات مب�ساركة علماء 
ومتخ�س�سني من دول العامل

•• العني – الفجر:

ن��ظ��م��ت امل��در���ض��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ف��ن���ن وال��ع��ل���م ب��دب��ي رحلة 
التي  ال��ع��ن،  مدينة  يف  ال�ضهرة  م��زرع��ة  اإىل  ا�ضتك�ضافية 
تعتر واحدة من اأكر امل��زارع حيث قام الطلبة بج�لة يف 

بع�س  ثمار  جني  يف  خاللها  �ضارك�ا  امل��زرع��ة  اأن��ح��اء  كافة 
حما�ضيل اخل�ضروات. 

التعليمية  ال���رام���ج  اإط����ار  ال��رح��ل��ة يف  ه���ذا وت���اأت���ي ه���ذه 
الال�ضفية التي من �ضاأنها �ضقل خرات الطلبة وت��ضيع 

مداركهم املعرفية. 

طلبة املدار�ش ي�ساركون يف جني ثمار مزارع العني



مرهم غني لإ�شالح القدمني اجلافتني
ال�ضاخنة. لّيني  امل��اء  املانغا يف وع��اء يف قدر من  �ضعي زب��دة 
اخلطيها  ال��ن��ار.  ع��ن  ارفعيها  ث��م  تذويبها  دون  م��ن  ال��زب��دة 
لبع�س ال�قت لتح�ضلي على مزيج متجان�س. اأ�ضيفي قلياًل 
من زيت نبات الأذري�ن واحتفظي باخلليط يف وعاء زجاجي. 
املرهم م�ضاًء بعد تنظيفهما  ادهني قدميك بقليل من هذا 

ودلكيهما.
ق�ضري قدميك مرة اأو مرتن كّل اأ�ضب�ع عر فركهما، حتى 
يف ف�ضل ال�ضتاء، بهذه الطريقة تتغلغل امل�اد املغذية �ضريعاً 

اإىل الب�ضرة وتثبت فاعلية كبرة.
وم��غ��ذي��ة وجمددة  م��ط��ّري��ة  غ��ن��ّي��ة بخ�ضائ�س  امل��ان��غ��ا  زب���دة 
فاعلة  وه��ي  ال�ضّن،  يف  التقدم  لعالمات  وم�ضادة  للخاليا 
زيت  اأم��ا  لي�نتها.  وزي��ادة  وترطيبها  اجلافة  الب�ضرة  لعالج 
نبات الأذري�ن فيمنع تده�ر اخلاليا بف�ضل قدرته امل�ضادة 
لاللتهابات والأك�ضدة وينّعم الب�ضرة ويخل�ضها من ال�ض�ائب 

اأّيا كان ن�عها.

مرهم الكاكاو امل�شاد للجفاف والت�شّققات
�ضعي زب���دة ال��ك��اك��او وزب����دة ال�ضيا م��ع زي���ت ج����ز ال��ه��ن��د يف 
اأن تذوب  اإىل  �ضاخنة لب�ضع دقائق  وع��اء يحت�ي على مياه 
املك�نات ب�ضكٍل كامل. ارفعي ال�عاء من قدر املياه ثم اخلطي 
اأو دوائر �ضغرة  اأ�ضكال عيدان  املزيج. ا�ضنعي من املحت�ى 
كلما  النهار  ط���ال  ل�ضتعمالها  حقيبتك  يف  بها  واحتفظي 
احتجت اإليها، ملعاجلة �ضفتيك اأو اليدين اأو ال�جه. ميكنك 
درجة حرارة  اأ�ضهر على  �ضتة  ملدة  ال��ضفة  بهذه  الحتفاظ 

مالئمة.
نن�ضحك باإعادة ا�ضتعمال اأقالم حمرة قدمية اأو علبة دائرية 
ل��ضع  �ضغرة مزودة بغطاء بعد تنظيفها وتعقيمها جيداً 

الأ�ضكال والدوائر ال�ضغرة فيها.
ل بّد من الإ�ضارة اإىل اأن زبدة الكاكاو متنح، برائحتها ال�ضهية، 
م�ضادة  بخ�ضائ�س  وتتمتع  الب�ضرة  اأع��م��اق  وتغذي  نع�مة 
الري�ضفراترول  من  كميات  على  حتت�ي  كذلك  لالأك�ضدة. 
الب�ضرة  اآلم  لتخفيف  امل��ف��ي��دة  و�ضكالن  والفيت��ضترول 
املت�ضققة. اأما زيت ج�ز الهند ذو الرائحة الطبيعية فيمنح 
الب�ضرة  للمرهم، ويتميز بقدرته على تغذية  �ضكرياً  ملم�ضاً 
باحلرارة  والإح�ضا�س  الحمرار  وتهدئة  اجلفاف  وتخفيف 

ومعاجلة الت�ضققات.

مرهم الأرغان وال�شيا لتجديد خاليا اليدين 
لب�ضع  �ضاخنة  مياه  ق��در  داخ��ل  وع��اء  ال�ضيا يف  زب��دة  �ضعي 
مزيج  على  حت�ضلي  اأن  اإىل  اخلطيها  تلن.  اأن  اإىل  دق��ائ��ق 
ال�ضبار  وه��الم  الأرغ���ان  زي��ت  قليال من  اأ�ضيفي  متجان�س. 

والع�ضل. اخلطي املكّ�نات جيداً و�ضعيها يف وعاء.
اأعماق  يف  يتغلغل  اأن  اإىل  امل��ره��م  م��ن  بقليل  اليدين  دل��ك��ي 
الب�ضرة في�ضلح اخلاليا، ثم خبئيهما بقفازات قطنية خا�ضة 
ميكنك  نع�متهما.  �ضتالحظن  ال�ضباح  يف  ال��ل��ي��ل،  ط����ال 

الح��ت��ف��اظ ب��ه��ذا امل��ره��م ث��الث��ة اأ���ض��اب��ي��ع على درج���ة حرارة 
مالئمة.

رطبي يديك ط�ال النهار بقليل من هالم ال�ضبار مع ب�ضع 
قطرات من زيت ال�رد امل�ك�ضي.

تتمّيز زبدة ال�ضيا بقدرتها على امت�ضا�س جزء من الأ�ضعة 
القابلة  الدهنية غر  بالأحما�س  وبغناها  البنف�ضجية  ف�ق 
وت�ضفي اجلروح   ،)F، E، D، A( والفيتامينات للت�ضبن 
الأل���ف���ا بيتا  ال��ن��ب��ات��ي وم����ادة  ال��ف��ي��ت������ض��ت��رول  بف�ضل ده���ن 

اأمرين امل�ضادة لاللتهابات.
املرطبة  امل��غ��ذي��ة  بخ�ضائ�ضه  فيتمتع  ال�����ض��ب��ار  ه���الم  اأم����ا 
الب�ضرة  تخ�ضرها  التي  املياه  كميات  تع�ي�س  على  وبقدرته 
ومنحها الفيتامينات والعنا�ضر الزهيدة. كذلك ي�ضاعد على 
الب�ضرة،  تهّيج  وتهدئة  اخلارجية  اجللدية  الطبقة  جتديد 
وُيعتر عالجاً فاعال م�ضاداً لعالمات التقدم بال�ضن بف�ضل 
الك�لجن  تنتج  التي  الليفية  اخلاليا  حتفيز  على  قدرته 

وحم�س الهلي�ريك.
%70 من احلم�س  ال��ذي يتاألف من  اأظهر زي��ت الأرغ���ان 
الدهني امل�ضبع فاعلية يف ترميم الب�ضرة وجتديدها بف�ضل 
وم�اد  فين�لية  وم����اد  وال�����ض��ت��رول   E بالفيتامن  غ��ن��اه 

م�����ض��ادة ل��الأك�����ض��دة. وي��ن��ا���ض��ب ه���ذا ال��زي��ت ال��ب�����ض��رة اجلافة 
واحل�ضا�ضة والنا�ضجة.

اأخراً، ُيعتر الع�ضل مادة غنية بالأمالح املعدنية والعنا�ضر 
من  ذل��ك  وغ��ر  النمليك  وحم�س  والفيتامينات  الزهيدة 
�ضناعة  اأهميته يف جمال  هنا  للجراثيم. من  م���اد م�ضادة 
الق�ضاء على اجلراثيم  الع�ضل على  ي�ضاعد  التجميل.  م�اد 
ال��ب�����ض��رة وجت��دي��ده��ا و�ضفائها  وع����ام���ل الأك�����ض��دة وت��ن��ع��ي��م 

وترطيبها.

نن�شحك دائمًا باتباع الإر�شادات التالية:
منتجات مّت حت�ضرها من زراعات بي�ل�جية. • اختاري 

اأثناء حت�ضر ال��ضفات ول تن�ضي  • احر�ضي على النظافة 
تطهر يديك واملعدات امل�ضتعملة والأوعية ومكان العمل.

• جربي املنتج على ك�ع يدك وانتظري 48 �ضاعة، يف حال 
مل يظهر اأي تاأثر �ضلبي ا�ضتعمليه للعناية بب�ضرتك. 

زيت حمام من الزيتون لتنظيف الب�شرة 
اأ�ضيفي زيت الزيت�ن اإىل )جيل( ال�ضتحمام واخلطيه برفق، 
و�ضعي  ال�ضتعمال  قبل  حركيه  اأن��ب���ب،  يف  اخلليط  �ضعي 

اغ�ضلي  ث��م  لال�ضتحمام،  الرطبة  الب�ضرة  على  منه  قلياًل 
ب�ضرتك بكميات كبرة من املياه. هذه ال��ضفة قليلة الرغ�ة 
واأق����ل ���ض��رراً م��ن )ج��ي��ل( ال���ض��ت��ح��م��ام ال���ع���ادي، اإذ حتافظ 
الب�ضرة وتبقى  الهيدروليبيدية ومتنع جفاف  الطبقة  على 
بها  اأ�ضهر يف حال احتفظت  �ضاحلة لال�ضتعمال ملدة ثالثة 

على درجة حرارة منا�ضبة.
اختاري  ال�ضتحمام،  تركيب )جيل(  اإىل  بالنتباه  نن�ضحك 
منتجاً ل يحت�ي على عط�ر ومل�نات و�ضيليك�ن وم�ضردات 
�ضلفات  ل���ري��ل  بينها  م��ن  الب�ضرة،  تهّيج  ت�ضبب  ق��د  فاعلة 
ل�رييث  وكريتات  ال�ض�دي�م  ل�رييث  و�ضلفات  ال�ض�دي�م 

الأم�ني�م.
ل بّد من الإ�ضارة اإىل اأن زيت الزيت�ن اأحد اأكر الزي�ت غًنى 
الب�ضرة  تغذية  على  بقدرته  يتميز  الذي  الأولييك  بحم�س 
وتنعيمها وترطيبها ومعاجلتها، بف�ضل تركيزه غر القابل 
للت�ضبن، وخ�ضائ�ضه امل�ضادة لالأك�ضدة واملريحة وال�اقية. 

كذلك ينا�ضب الب�ضرة املتهّيجة واجلافة واحل�ضا�ضة.
وال�ضعر  ال��ب�����ض��رة  امل��ح��اي��د فيمنح  ال���ض��ت��ح��م��ام  اأم���ا )ج��ي��ل( 
بالغلي�ضرين  غناه  بف�ضل  ونظافة  ومرونة  نع�مًة  وال�جه 
وخل�ه من امل�اد القا�ضية اأو احلافظة. وُتطلق عليه ت�ضمية 

)حمايد( لأن با�ضتطاعتك اإ�ضافة ما تريدين من حمت�يات 
زهر  اأو  اجلراني�م  زي��ت  من  قطرات  كب�ضع  احلاجة،  عند 

الرتقال اأو الباب�جن.

زيت جوز الهند واجلوجوبا لرتطيب اجل�شم
�ضاخنة.  م��ي��اه  ق��در  داخ���ل  وع���اء  الهند يف  زي��ت ج���ز  �ضعي 
اأ�ضيفي  اأن ي�ضبح متجان�ضاً.  اإىل  النار وحركيه  ارفعيه عن 
زيت اجل�ج�با تدريجاً ثم ا�ضكبي اخلليط يف وعاٍء زجاجي. 
اآث��ار على الب�ضرة، لذلك ميكنك  اأي  ل ترتك هذه ال��ضفة 
يغذي  على ج�ضمك.  و�ضعها  بعد  مبا�ضرًة  ارت��داء مالب�ضك 
هذا الزيت الب�ضرة ومينحها ده�ناً �ضرورية ويجدد خالياها 
درجة  على  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة  به  الحتفاظ  املت�ضررة. ميكنك 

حرارة منا�ضبة.
يتمّيز زيت اجل�ج�با بعطر رائع وقدرة على تنعيم الب�ضرة 
بف�ضل تغلغله �ضريعاً فيها ويف ال�ضعر. ي�ضبه هذا الزيت من 
الطبقة  وي��ق��ّ�ي  اجل��ف��اف  فيجنبك  ال��زه��م  تركيبته  حيث 

الهيدروليبيدية.

ب�شرتي جافة جدًا وت�شعرين باحلكة. ما هو اأف�شل 
عالج لها، وهل اأعاين م�شكلة غر اجلفاف؟

ال�ضتاء  خ���الل  خ�����ض������ض��اً  ���ض��ائ��ع��ة،  م�ضكلة  اجل����اف  اجل��ل��د 
تتمثل  املغلقة.  الأماكن  يف  العالية  احل��رارة  ظل  ويف  البارد 
العالمات النم�ذجية للجلد اجلاف يف خ�ض�نة ال�ضطح مع 
اإذ  احلكة وت�ضقق اجللد. تزداد �ضي�عاً مع التقدم يف ال�ضن، 
تفقد الب�ضرة مرونتها والقدرة على الحتفاظ بالرط�بة مع 
مرور ال�قت. بالإ�ضافة اإىل ذلك، ميكن لال�ضتحمام املتكرر 

وغ�ضل اليدين الت�ضبب بجفاف الب�ضرة.
ملعاجلة هذه امل�ضكلة، ركزي على اإعادة الرط�بة اإىل الب�ضرة، 
الرتطيب  م�ضتح�ضرات  اجل��ل��د.  م��ن  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��ط��ب��ق��ة  اأو 
اللبنيك،  وحم�س  الغلي�ضرين  على  حتت�ي  فاعلية  الأك��ر 
اأو الي�ريا. تت�افر هذه امل�ضتح�ضرات من دون و�ضفة طبية، 
ويجب اأن ت�ضتخدم ي�مياً. عم�ماً، كلما كانت امل�ضتح�ضرات 
دهنية تك�ن اأف�ضل. ويجد الكثر من النا�س اأن ال�ضتعمال 
قبل وقت الن�م ه� الأ�ضهل. تت�افر طريقة اأخرى لتخفيف 
الذي يحافظ على  ال�ضاب�ن  ا�ضتخدام  الب�ضرة وهي  جفاف 
درجة  على  التقليدي  ال�����ض��اب���ن  يحت�ي  ال��ب�����ض��رة.  رط���ب��ة 
والزي�ت.  امليتة  الب�ضرة  اإزال���ة  يف  ويتف�ق  قل�ية  حم��ضة 
امل�����اد امل��ف��ي��دة ال���اق��ي��ة يف الب�ضرة.  اأي�����ض��اً  ل��الأ���ض��ف، ي��زي��ل 
الب�ضرة.  على  منه  األ��ط��ف  ال�ضطناعية  املطهرة  املنظفات 
 Cetaphil، وي�ضمل بع�س العالمات التجارية امل��ضى بها
كانت العالجات املنزلية ل ت�ضاعد،  اإذا   .Olayو  ،Dove
ا�ضتخدام  ل��ك  ي�ضف  رمب��ا  ال���ذي  طبيبك،  ا�ضت�ضارة  عليك 
الأ�ضا�ضية. قد يبداأ  الطبية  اإجراء اختبار للم�ضاكل  اأو  دواء 
اأو  الدهني  اجللد  التهاب  مثل  اجللدية،  الأم��را���س  بع�س 
اعتباره  ميكن  ما  املت��ضع،  اأو  املتق�ضر  الطفح  مع  الأكزميا، 

ب�ضرة جافة.

من الطبيعي اأن تطلب طعاماً ي�ضعرك براحة ج�ضدية ونف�ضية، 
تذكرنا  ال��ت��ي  الطعام  اأن����اع  بع�س  ت��ن��اول  اأن  الأب��ح��اث  وُتظهر 
بالأوقات اجلميلة يدخل اإىل نف��ضنا الفرح وي�ّلد فينا م�ضاعر 

الأمان، احلب، الطماأنينة، والتقدير.
امل�ض�ية،  اجلبنة  لفافات  املقلي،  ال��دج��اج  تناول  اأن  كر  يعتقد 
بالراحة  ال�ضع�ر  مينحهم  التفاح...  وفطائر  الطماطم،  ح�ضاء 
تختلف  ال��راح��ة  ه���ذه  متنحنا  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  ل��ك��ن  النف�ضية، 

باختالف الأ�ضخا�س، بح�ضب اإحدى الدرا�ضات الأخرة.
ك�ضفت الدرا�ضة اأن اختالفات ترتبط بالثقافة، اجلن�س، وال�ضن 
امل���رء للح�ض�ل على  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��ي يلجاأ  ال��ط��ع��ام  اأن�����اع  ت���ؤث��ر يف 
جملة  ن�ضرتها  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت  كذلك  وج�ضدية.  نف�ضية  راح��ة 
يف�ضلن  الن�ضاء  اأن   Physiology and Behavior
احلل�ى، مبا فيها ال�ض�ك�ل واملثلجات، يف حن يلجاأ الرجال اإىل 
يع�ضق  كذلك  واليخنة.  اللحم  �ضرائح  مثل  ال�ضاخنة،  الأطعمة 
مييل�ن  الذين  �ضّناً  الأكر  بخالف  ال�ضريعة،  الأطعمة  ال�ضبان 

اإىل احل�ضاء والبطاطا املهرو�ضة.

الوزن
الأطعمة  بع�س  ت��ن��اول  يف  ب���الإف���راط  ال�ضمنة  اخل���راء  ي��رب��ط 
املقلية  البطاطا  مثل  بالراحة،  �ضع�راً  يتناولها  َمن  متنح  التي 
يال ديفيد  اأبحاث جامعة  الدجاج. يذكر مدير مركز  وناغت�س 
كاتز: )يجد النا�س راحة يف الأطعمة التي متنحهم �ضع�راً ف�رّياً 
الن�ضاء،  م��ن  الكثر  وحت��ت���ي  معاجلة  ع���ادًة  وت��ك���ن  بالكتفاء 
ُيفاقم  ل��ذل��ك،  نتيجة  كليهما.  اأو  امل��ل��ح  اأو  ال�ضكر  ع��ن  ف�����ض��اًل 
ا�ضتهالك ال�ضعرات احلرارية التي حتت�ي عليها هذه الأطعمة 
م�ضكلَتي زيادة ال�زن وال�ضمنة اللتن تتح�لن اإىل م�ضدر اإزعاج 

كبر على الأمد الط�يل(.
علم  ق�ضم  يف  م�ضاعدة  ب��روف�����ض���رة  ت�مياما  جانيت  ال��دك��ت���رة 
هذا  يف  تق�ل  اأجنلي�س،  ل��س  يف  كاليف�رنيا  جامعة  يف  النف�س 
اإىل  بالراحة  لل�ضع�ر  اإليه  نلجاأ  الذي  الطعام  )يتحّ�ل  املجال: 
�ضيف ذي حدين، فه� يحّد من ردود فعل اجل�ضم جتاه الإجهاد 

ويراكم، يف ال�قت عينه، الده�ن يف منطقة البطن(.
)ُن���������ض����رت يف جملة  ال�����ق������ار������س  ع���ل���ى  اأُج������ري������ت  درا������ض�����ة  يف 
 )2011 يف   Psychoneuroendocrinology
اإفراز  عن  ينجم  الإج��ه��اد  اأن  تبن  ت�مياما  الدكت�رة  تراأ�ضتها 
ال��ذي ي�ضتهدف بدوره  ال��ك���رت��ي��زول  اأك��ر م��ن ه��رم���ن  كميات 
وال�ضكريات  الده�ن  تناول  يف  الرغبة  ويزيد  الدهنية  اخلاليا 
اإىل  ي���ؤدي  كله  ذلك  لكن  الك�رتيزول.  م�ضت�يات  تخف�س  التي 

زيادة يف ال�زن ترتكز يف منطقة البطن.

ا�شرتاتيجيات فاعلة
ميكن لأطعمتك املف�ضلة اأن تغذي ج�ضمك وروحك من دون اأن 
تف�ضد �ضحتك، وذلك باعتمادك ال�ضرتاتيجيات الإحدى ع�ضرة 

التالية:
اأن  �ضك يف  ال��ط��ع��ام: ل  ت��ن��اول  ال��ع���اط��ف عند  العقل مقابل   1
ُي�ضعرك بالراحة لت�ضّد حاجة  اإذا كنت تختار طعاماً  حتديد ما 
تناول  اإىل  غالباً  م�ضاعرنا  تدفعنا  دقيقة.  م�ضاألة  ه�  عاطفية 
بغ�س  ولكن  احل��زن.  اأو  ال�ضعادة،  بال�ضاأم،  ن�ضعر  عندما  الطعام 
النظر عن الطعام الذي تف�ضله، عليك اأن تتعلم التحكم يف هذا 
ال�ضل�ك وت�خي العتدال، �ض�اء كنت حتب املثلجات اأو البطاطا 
لت�ضعر  الطعام  اإىل  تلجاأ  جتعلك  التي  امل�ضائل  ح��ّدد  املقرم�ضة. 
بالراحة، واحتفظ ب�ضجل تدّون فيه ما تاأكله، ف�ضال عن و�ضعك 
عليك  و�ضي�ضّهل  تناوله.  خالل  بك  املحيطة  والبيئة  العاطفي 

ذلك اكت�ضاف اأمناط غذائك.
الرغبة يف التهام الطعام  تراودك  الإجهاد: عندما  2 احلد من 
لل�ضع�ر بالراحة، اخرج يف نزهة اأو مار�س ريا�ضة التاأمل اأو اأي 
املطالعة.  اأو  ال�ضتحمام  مثل  ت�ضرتخي،  يجعلك  اآخ��ر  ن�ضاط 
فران�ضي�ضك�  �ضان  يف  كاليف�رنيا  جامعة  اأجرتها  درا�ضة  ُتظهر 
البدينات،  الن�ضاء  الإجهاد والطعام يف حالة  تناولت   )2011(
اإت���ق���ان ت��ق��ن��ي��ات ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ب���ع��ي واحل���د م��ن الإجهاد  اأن 
ي�ضاعدان ال�ضخ�س يف تفادي اكت�ضاب ال�زن من دون اتباع حمية. 
ف�ضمن املجم�عة التي �ضاركت يف هذه الدرا�ضة، خ�ضرت الن�ضاء 
الإجهاد  م�ضت�يات  اإىل  وتنبهن  اأج�ضامهن  اإىل  اأ�ضغن  الل�اتي 

والك�رتيزول الكمية الكرى من الده�ن يف حميط اخل�ضر.
درا�ضات  اأ���ض��ارت  والجتماعية:  البدنية  الن�ضاطات  زي���ادة   3
عدة اإىل ردود فعل بي�ل�جية مماثلة جتاه تناول الأطعمة التي 
ع��دة من  ل��دى فئات  الإج��ه��اد،  ف��رتات  بالراحة خ��الل  ت�ضعرنا 
النا�س، ف�ضال عن الق�ار�س. فقد ك�ضف بحث الدكت�رة ت�مياما 
اأن ا�ضتهالك هذه الأطعمة يخفف من الإجهاد باإنقا�ضه معدلت 

هرم�نات الإجهاد.
ت��ضح الدكت�رة ت�مياما: )يجب األ تل�م نف�ضك اإن ا�ضت�ضلمت 
لرغباتك هذه، مبا اأن ال�ضع�ر بالذنب واخلجل ي�ؤديان بدورهما 
باإقامة �ضبكة اجتماعية  اإىل الإف��راط يف الأك��ل(. لذلك تن�ضح 
خف�س  يف  الطريقتان  هاتان  تنجح  الريا�ضة.  وممار�ضة  ق�ية 
معدلت هرم�نات الإجهاد والرغبة يف التهام ال�ضكر والده�ن 

امل�ضبعة.
4 �ضبط احل�ض�س: من خالل تناول كمية �ضغرة من الطعام 
اإح�ضا�س  دون  م��ن  بالكتفاء  ت�ضعر  اأن  ميكنك  ت�ضتهيه  ال���ذي 
بالذنب. على �ضبيل املثال، اإن كنت ترغب يف تناول املعكرونة مع 
اإن كنت  اأم��ا  اإىل وجبتك.  اأ�ضف نح� ن�ضف ك�ب منها  اجلبنة، 

تع�ضق ال�جبات اخلفيفة، فحدد الكمية م�ضبقاً كي ل تفرط يف 
تناولها.

الأطعمة التي تلجاأ اإليها لل�ضع�ر بالراحة:  يف  النظر  اإعادة   5
تقنيات  تت�افر  الأطعمة غر �ضحية.  هذه  تك�ن  لأن  داع��ي  ل 
ت�ضاعدك يف حت�يل ما  املك�نات،  لتبديل  �ضهلة و�ضريعة وطرق 
تع�ضقه من ماأك�لت اإىل طعام �ضحي، �ض�اء كنت حتب البيتزا 

اأو املعكرونة.
واملعكرونة  الأ�ضمر  الرز  ا�ضتخدم  الكاملة:  الأطعمة  اختيار   6
امل��ع��ّد م��ن احل��ب���ب الكاملة، ب��دل الطحن  واخل��ب��ز وال��ط��ح��ن 
بالألياف  اأط��ب��اق��ك  تغني  ه��ك��ذا  امل��ع��اجل��ة.  الأب��ي�����س واحل��ب���ب 
وجتعلها �ضحية من دون اأن تفقد ج�هر ال��ضفات التقليدية. 
الكاملة  احلب�ب  من  معدة  معكرونة  اأ�ضف  امل��ث��ال،  �ضبيل  على 
فطائر  اإىل  الكامل  القمح  طحن  اأو  بالت�نا  الن�دلز  طبق  اإىل 

ال�ض�ك�ل.
و�ضفاتك  يف  اخل�����ض��ار  كمية  زّد  اخل�����ض��ار:  ا�ضتهالك  زي���ادة   7
تتناول  اأن  دون  اأك��ر من  اأغنى وحت�ضل على ح�ض�س  لتجعلها 
اليخنة  اأط��ب��اق  يف  كميتها  �ضاعف  اإ���ض��اف��ي��ة.  ح��راري��ة  ���ض��ع��رات 
اأو ا�ضتبدل ن�ضف كمية البطاطا بالزهرة املعّدة على  واحل�ضاء، 
اخل�ضار  ت�ضفي  كذلك  املهرو�ضة.  البطاطا  و�ضفة  يف  البخار 

املتن�عة جمال واأل�اناً على وجبتك.
اأهمية اللبنة: ُتعتر اللبنة املكّ�ن الأمثل لتحافظ على كثافة   8
م�ضاوئ  عينه  ال�قت  يف  متفادياً  وغناهما،  واحل�ضاء  ال�ضل�ضات 
الده�ن امل�ضبعة. حاول اأن ت�ضتبدل املاي�نيز، الكرميا، اأو الكرميا 
احلام�ضة يف وجبتك باللبنة العادية القليلة الد�ضم اأو اخلالية 
ج�دة  لتح�ّضن  الكمية  ن�ضف  ت�ضتبدل  اأن  اأحياناً  ويكفي  منه. 

اأطباقك، مثل �ضلطة امللف�ف واملاي�نيز.
مكّ�ن حاد  من  القليل  لإ�ضافة  ميكن  فرقاً:  يحدث  القليل   9
املذاق اأن يح�ّضن نكهة الطبق باأكمله. على �ضبيل املثال، ت�ضتطيع 
اأو  ال�ضلطة  اإىل  الغ�رغ�نزول  جبنة  من  �ضغرة  كمية  اإ�ضافة 
احل�ضاء اأو اليخنة، فتح�ضل على نكهة مميزة من دون اأن ت�ؤثر 

يف ج�دة هذه الأطباق وف�ائدها الغذائية.
امل��خ��ب���زة من  امل���اأك����لت واحل��ل���ي��ات  ُتعتر  اخَل��ب��ز:  10 �ضحر 
يف  خ�ض��ضاً  بالراحة،  لل�ضع�ر  غالباً  اإليها  نلجاأ  التي  الأطعمة 
واخل�ضار  الف�اكه  اإ�ضافة  يف  ت��رتدد  ل  لذلك  الأع��ي��اد.  ف��رتات 
ب���دل احلليب  اأو ال��ك��ع��ك،  امل��ه��رو���ض��ة وال��ل��ن اإىل ح��ل���ى امل��اف��ن 

والكرميا.
ت�ضعرك  اأطعمة  تناول  اإىل  تت�ق  املنزل: عندما  يف  الطه�   11
بالراحة، فال تخف من دخ�ل املطبخ. بذلك تعرف ما حتت�ي 
عليه اأطباقك وتفخر باإعدادك حّقاً وجبة مميزة متنحك �ضع�راً 

بالكتفاء من دون اأن ت�ضلبك �ضحتك.

�شحة وتغذية

23

لّف  على  تعتمدي  ل  الأدنــى،  حّدها  احلــرارة  درجــات  تبلغ  عندما 
اإىل �شرورة ترطيب ج�شمك  انتبهي  �شال حول رقبتك فح�شب، بل 
من راأ�شك حتى اأخم�ص قدميك... يف ما يلي و�شفات معّدة منزليًا، 

اعتمديها وثقي باأن ب�شرتك لن تهاب �شيئًا!

طعام �سحي مينحك �سعورًا باالكتفاء 

5 و�سفات ملقاومة 
الربد وحماية الب�سرة 
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•• دبي – حممود علياء:

املخط�طات  م���ؤمت��ر  يف  امل��اج��د  جمعة  ال�ضيد  ���ض��ارك 
كم�ضدر اأول للمعل�مات ح�ل تاريخ وتراث الرتكمان 
مبنا�ضبة الذكرى الع�ضرين لفتتاح معهد املخط�طات 
والذي  اأب���اد  ع�ضق  يف  الرتكمانية  ال��ع��ل���م  ب��اأك��ادمي��ي��ة 
�ضعادة  وافتتحه   2013 مار�س   14-13 ي�مي  عقد 
الأ�ضتاذ �ضفر دوردي ت�لي�ف نائب رئي�س اجلمه�رية 

الرتكمانية.
ال�ضكر  اآي����ات  اأ���ض��م��ى  امل��اج��د  ج��م��ع��ة  وج���ه  كلمته  ويف 
ب����ردي حممدوف  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
الدائم  وحر�ضه  ال�ضادقة  ج��ه���ده  على  قلي،  ق��رب��ان 
ال�ضعبن  ب��ن  وال��ت��ع��اون  الأخ�����ة،  اأوا���ض��ر  تعزيز  على 
املجال  يف  وخا�ضة  والرتكماين  الإم��ارات��ي  ال�ضقيقن 
اإحياء  يف  فخامته  �ضعى  اإىل  واأ�ضار  والثقايف،  الرتاثي 
ال�����رتاث ال��رتك��م��اين وب��ع��ث��ه م���ن ج���دي���د، م���ن خالل 
اإبراز ال�ضخ�ضيات التاريخية، العلمية والأدبية لدولة 
تركمان�ضتان، واإخراج اأعمالها لل�ج�د بل اأمر برتجمة 
ل��غ��ات ع��دي��دة وع��ل��ى راأ���ض��ه��ا اللغة  تلك الأع��م��ال اإىل 
اإىل  ال�ضاعية  وامل��ب��ادرات  اجله�د  كل  و�ضجع  العربية، 
الإماراتية  امل�ؤ�ض�ضات  بن  وعلمي  ثقايف  تعاون  اإقامة 

والرتكمانية. 
املعق�دة،  التفاقيات  اإىل  املاجد  جمعة  ال�ضيد  واأ���ض��ار 
فاأكد على ثمار تلك اجله�د املباركة، املتمثلة بالتعاون 
القائم بن مركزنا ومعهد املخط�طات ال�طني التابع 
لأكادميية العل�م الرتكمانية، والذي ت�ج باتفاقيتن 
�ضنة  منهما  الأوىل  كانت  وال��ث��ق��ايف،  العلمي  للتعاون 
ال�ضكر  وك����رمي   .2012 ���ض��ن��ة  وال��ث��ان��ي��ة   2007
دولة  رئي�س  ال�ضم�  �ضاحب  اإىل  م��ض�ل  وال��ع��رف��ان 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  املتحدة  العربية  الم���ارات 
نهيان حفظه اهلل الذي كان له الف�ضل يف ت�ثيق هذه 
العالقة املتميزة والقائمة بن دولة الإمارات العربية 
والعمل  امل��ج��الت  ك��ل  يف  تركمان�ضتان  ودول���ة  املتحدة 
اأنتجت  عالقة  وتنميتها،  وتط�يرها  ت�طيدها  على 

ثمارا يانعة. 
الذي  العلمي  امل���ؤمت��ر  الثمار  اأن��ه من تلك  واأك��د على 
عقدناه بدبي بالتعاون مع معهد املخط�طات ال�طني 
التابع لأكادميية العل�م الرتكمانية، ح�ل مفكر عظيم 
خمدوم  الكبر  ال�ضاعر  وه���  األ  الرتكماين،  لل�ضعب 
ق�يل فراغي والذي حتدث فيه العلماء وال�ضعراء عن 
�ضرته واجنازاته الأدبية واإبداعاته ال�ضعرية وتاأثره 
ب��ع��ده برتكمان�ضتان  ال��ت��ي ج���اءت  يف احل��رك��ة الأدب��ي��ة 
وغرها من دول العامل، وقد مّت يف هذه امل�ؤمتر عر�س 
 ، العربية  اإىل  ق���يل مرتجما  ال�ضاعر خم��دوم  دي���ان 

ومن�ض�را لأول مرة.
وحتدث عن اللقاء يف ع�ضق اأباد على اأر�س تركمان�ضتان 
الزاهرة، هذه الدولة بقيادة رئي�ضها قد خطت خط�ات 
كبرة يف جمال ا�ضتقرار اأمنها وانفتاحها على العامل 
اقت�ضاديا وثقافيا و�ضياحيا واإننا ب�ج�دنا الي�م بينكم 
دولة  بن   ، ال��رواب��ط  ومتانة   ، العالقات  عمق  لن�ؤكد 
المارات العربية املتحدة ودولة تركمان�ضتان ال�ضقيقة، 
التاريخ،  ب��ج��ذوره��ا يف عمق  ال�����ض��ارب��ة  ال��ع��الق��ة  ه��ذه 
وال�����ض��ام��ل��ة جل��م��ي��ع ج���ان��ب احل��ي��اة امل��ت��ن���ع��ة، والتي 
احل�ضارة  خ��الل  م��ن  �ضناعتها  يف  ال�ضعبان  ا���ض��رتك 

الإ�ضالمية التي جمعتهما لقرون ط�يلة.
وب����ن ال�����ض��ي��د ج��م��ع��ة امل���اج���د م�����ض���ؤول��ي��ت��ه ع���ن اإنقاذ 
م�ض�ؤول�ن  نحن  م��رة  ما  غر  قلنا  لقد  فقال  الكتاب 
اإىل  النظر  دون  العامل،  الكتاب كل كتاب يف  اإنقاذ  عن 
ل�ضانه وه�يته، لأن الكتاب ملك الب�ضرية، ومن حقها 
اجناز  �ضبيل  يف  و�ضعا  ندخر  لن  واإننا  عليه،  الط��الع 
هذه املهمة ال�ضريفة، وقد �ضخرنا لهذا الهدف النبيل 
وب�ضرية  اإمكانات مادية  به علينا من  مما تف�ضل اهلل 
ومعن�ية، واأر�ضلنا فرقنا يف �ضرق الأر�س وغربها حتى 
نتمكن من اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من تراث الإن�ضانية 

الزاخر بعطائها عر الع�ض�ر .
وت�جه يف نهاية كلمته بفائق التقدير والحرتام اإىل 
الذين �ضع�ا يف جمع الرتاث العلمي والثقايف لل�ضعب 
بردي  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  مقدمتهم  ويف  ال��رتك��م��اين، 

حم��م��دوف ق��رب��ان ق��ل��ي، ك��م��ا اأت����ج���ه ب��ج��زي��ل ال�ضكر 
باأكادميية  امل��خ��ط���ط��ات  م��ع��ه��د  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ن  اإىل 
العل�م على ما غمرونا به من ح�ضن ا�ضتقبال، وكرمي 
�ضيافة، وما بذل�ه من جه�د �ضادقة وتعاون كرمي يف 
الذي  التعاون  من  العايل  امل�ضت�ى  هذا  اإىل  ال��ض�ل 
�ضيك�ن حمل تقدير لي�س هنا فح�ضب، بل من قبل كل 
العاملن يف ميدان الثقافة والرتاث، كما �ضيك�ن دافعا 
ثقافاتنا  املزيد من اجلهد خلدمة  ب��ذل  اأج��ل  لنا من 

ودولنا و�ضع�بنا.
واملكتبة  الرئي�س  متحف  امل��اج��د  جمعة  ال�ضيد  وزار 
ي�ضم  ال��ذي  الثقايف  املجمع  مبدير  والتقى  ال�طنية 
امل�ؤمترات،  وق�ضر  الرئي�س  ومتحف  ال�طنية  املكتبة 
ال���ث���اين م���ن ج���ل��ت��ه م��دي��ن��ة ن�ضا  ال���ي����م  ك��م��ا زار يف 
كبار  اأح��د  الن�ضائي  الإم���ام  فيها  ول��د  التي  التاريخية 
اآث��اره��ا قبل  املحدثن يف ت��اري��خ الإ���ض��الم واط��ل��ع على 
الإ�ضالم وبعده، وقد �ضنفتها الي�ن�ضك� اأحد الأماكن 

التي يجب احلفاظ عليها يف الرتاث الإن�ضاين، وا�ضتمع 
اإىل �ضروح مط�لة عن تاريخ املدينة.

ويف الي�م الأخر من زيارته اطلع على ور�ضة الرتميم 
التي اأن�ضاها املركز يف معهد املخط�طات وعلى الأق�ضام 
املتعددة يف املعهد وعقد لقائي عمل مع �ضعادة الأ�ضتاذ 
انا قربان اأ�ضروف، مدير معهد املخط�طات باأكادميية 
ال�ضخ�ضيات  ال��رتك��م��ان��ي��ة، وال��ت��ق��ى ع���دد م��ن  ال��ع��ل���م 

العلمية امل�ضاركة يف امل�ؤمتر.
كما التقى مط�ل مع �ضفر الإمارات العربية املتحدة 
الع�ضب،  اهلل  ع��ب��د  ح�����ض��ن  الأ���ض��ت��اذ  ت��رك��م��ان�����ض��ت��ان  يف 
وت��ب��اح��ث م��ع��ه يف ع����دد م���ن امل��������ض����ع���ات ال���ت���ي تهم 
املاجد  جمعة  ال�ضيد  وراف��ق  وتركمان�ضتان،  الإم���ارات 
كلية  مدير  الرحمن  عبد  حممد  الدكت�ر  زي��ارت��ه  يف 
الدين  عز  والدكت�ر  والعربية،  الإ�ضالمية  الدرا�ضات 
وال�ض�ؤون  والن�ضر  ال��درا���ض��ات  ق�ضم  رئي�س  زغيبة  ي��ن 

اخلارجية باملركز.

•• اأبوظبي-وام: 

فعاليات  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ت�ضارك 
الدورة الثامنة والع�ضرين للمهرجان ال�طني للرتاث 
والثقافة اجلنادرية الذي يقام بالريا�س خالل الفرتة 
من 3 اإىل 17 اإبريل املقبل وذلك بجناح كبر ت�ضرف 
عليه الهيئة وبالتعاون والتن�ضيق مع خمتلف اجلهات 
يف  وال���رتاث  والثقافة  بال�ضياحة  املعنية  وامل�ؤ�ض�ضات 

الدولة.
وك�ضف في�ضل ال�ضيخ مدير مكتب الفعاليات يف هيئة 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  والثقافة  لل�ضياحة  اأب���ظ��ب��ي 
جلناح الدولة باملهرجان اأنه مت ت�ضميم جناح الإمارات 
باملائة   50 بن�ضبة  جم�ضم  �ضكل  على  تراثية  كقرية 
ل�”ق�ضر احل�ضن والذي يعتر  من احلجم احلقيقي 
الإماراتية ورمزا  العا�ضمة  العمرانية يف  املباين  اأقدم 

لن�ضاأتها ومنارة تاريخية وثقافية عريقة للمنطقة.
اأن امل�ضاركة الإم��ارات��ي��ة وه��ي الأك��ر على مدى  واأك��د 

الثقافية  العالقات  تعك�س  املا�ضية  اجلنادرية  دورات 
امل��م��ي��زة ب��ن الإم�����ارات وال�����ض��ع���دي��ة.. م�����ض��را اإىل اأن 
العريق  برتاثنا  املعرفة  تعزيز  امل�ضاركة  اأول���ي��ات  من 
ب��اع��ت��ب��اره اأح���د اأه���م م��ك���ن��ات ال��ه���ي��ة ال���ط��ن��ي��ة التي 
تراكمت وتفاعلت مع بيئتها على مدى اآلف ال�ضنن.

اأن امل�ضاركة ت�ؤكد على ان�ضجام  واأ�ضاف في�ضل ال�ضيخ 
اخلليج  دول  منطقة  يف  وال���ع���ادات  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال��ق��ي��م 
العربي ويف مقدمتها اأوجه الرتاث اخلليجي ال�ضعبي 
امل�ضرتك وخا�ضة الفرق ال�ضعبية وال�ضناعات اليدوية 
حا�ضرنا  ب���اق��ع  رب��ط��ه��ا  ب��ه��دف  التقليدية  واحل����رف 
املعا�ضر واملحافظة عليها و�ض�نها لالأجيال القادمة ملا 
متثله من اإبداع اإن�ضاين تراثي عريق لدولة الإمارات 

ومنطقة اخلليج العربي عم�ما.
اأحد  باعتبارها  ال��ك��ب��رة  امل�����ض��ارك��ة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
الفعاليات الثقافية والرتاثية التي ت�ضارك فيها دولة 
الذي  الكبر  النجاح  بعد  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
فعالياته  اختتم  الذي  احل�ضن  ق�ضر  مهرجان  حققه 

ي�م التا�ضع من ال�ضهر اجلاري ..م�ضرا اإىل اأن اختيار 
كجناح  احل�ضن  ق�ضر  وجت�ضيد  امل��ع��م��اري  الت�ضميم 
التاريخي  املكان  ه��ذا  ومكانة  اأهمية  يعك�س  امل�ضاركة 
باعتباره م�ضدر فخر  ال�طني والرتاثي  ال�جدان  يف 

وج�ضر تراثي حي بن املا�ضي واحلا�ضر.
اإدارة  ت����ىل  ال��ف��ع��ال��ي��ات - وال����ذي  واأك����د م��دي��ر مكتب 
امل�������ض���ارك���ة يف  اأن  م���ه���رج���ان ق�����ض��ر احل�����ض��ن - ع��ل��ى 
اجلنادرية تتكامل يف اأهدافها وم�ضامينها مع اهداف 
مهرجان ق�ضر احل�ضن �ضيما واأن م��ض�ع املهرجانن 

ه� تراثي وثقايف بالدرجة الأوىل.
باأب�ظبي  ال���ع��ي  ل��ت��ع��زي��ز  امل�����ض��ارك��ة ف��ر���ض��ة  وت��ع��ت��ر 
وجذب  ال�ضع�دية  ال�ض�ق  يف  مف�ضلة  �ضياحية  ك�جهة 
املزيد من الزوار لالإمارات خا�ضة مع الت�قعات بزيارة 

مئات الآلف ملهرجان اجلنادرية.
واأو�ضح �ضعيد الكعبي مدير الأن�ضطة الرتاثية جلناح 
املعن�ي يف هيئة  ال��رتاث  اإدارة  املهرجان يف  الدولة يف 
اأب�ظبي لل�ضياحة والثقافة اأن اجلناح م�ضن�ع بالكامل 

اإىل  ت��ه��دف  ال��رتاث��ي��ة الطبيعية يف خ��ط���ة  امل����اد  م��ن 
جت�ضيد الرتاث الإماراتي الأ�ضيل وعالقته ال�طيدة 
بالبيئة املحلية والإلتزام با�ضتدامتها واحلفاظ عليها. 
البيئات  يحت�ضن  احل�����ض��ن  ق�����ض��ر  جم�����ض��م  اإن  وق����ال 
والرية  وال�ضحراوية  اجلبلية  امل��ت��ع��ددة  الإم��ارات��ي��ة 
وفن�ن  تراثية  مقتنيات  من  به  تزخر  مبا  والبحرية 
اأن�ضطة  ي�ضت�ضيف  اجل��ن��اح  ان  اىل  ..م�����ض��را  �ضعبية 
عليها  اأطلقنا  �ضاحة  �ضمن  متن�عة  تراثية  وفعاليات 
اإماراتية  ا���ض��م الإحت�����اد ف�����ض��ال ع��ن ع��رو���س لأف����الم 
لبع�س  تعر�س  متن�عة  ف�ت�غرافية  و�ض�ر  ق�ضرة 
اأهم الإجنازات التي حققتها الدولة باملجالن ال�ضياحي 
والثقايف. وي�ضلط جناح دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف اجلنادرية ال�ض�ء على جانب هام وحي�ي من تاريخ 
م��ن خالل  ال��رتاث��ي  البعد  الرتكيز على  م��ع  ال��دول��ة 
الذي  التاريخي  احل�ضن  ل�”ق�ضر  كنم�ذج  ت�ضميمه 
والتي تعر بدورها عن  اأرك��ان اجلناح  باقي  يحت�ضن 

ج�انب خمتلفة من احلياة الرتاثية الغنية للدولة.

احتاد امل�سورين العرب ي�سيد باهتمام حاكم ال�سارقة 
بثقافة امل�سور العربي وتطوير اإمكاناته الفنية

متاحف ال�سارقة توؤكد اأهمية البحث واحلوار
 ل�سمان تطور املتاحف يف االإمارات

ثقافة وفن�ن
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جمعة املاجد ي�سارك يف موؤمتر عن املخطوطات برتكمان�ستان

 هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة ت�سارك يف مهرجان اجلنادرية بالريا�ش

رئي�س  �ضعبان  اأدي���ب  �ضعادة  اأ���ض��اد  ال�����ض��ارق��ة-وام:   
املكتب التنفيذي لحتاد امل�ض�رين العرب بالدعم 
الكبر الذي ي�ليه �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ الدكت�ر 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ض� املجل�س الأعلى 
حاكم ال�ضارقة..لالإحتاد وللم�ض�رين العرب على 
الأوىل  ال���دورة  افتتاح  وق��ال خ��الل  العم�م.  وج��ه 
اأكادميية  تنظمها  ال��ت��ي  امل��ك��ث��ف  ال��ع��ايل  ل��ل��دب��ل���م 
العرب  امل�ض�رين  التابعة لالحتاد  العربي  امل�ض�ر 
يف ال�ضارقة وفقا ملذكرة التفاهم امل�قعة بن احتاد 
جرونا  بجامعة  اي���رام  وكلية  ال��ع��رب  امل�����ض���ري��ن 
ال�ضبانية..اإن �ضم�ه كان وليزال ي�جه القائمن 
ع��ل��ى امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الإحت���اد ل��الإ���ض��ت��م��رار يف 
الرتكيز والهتمام بثقافة امل�ض�ر العربي وتط�ير 
�ض�ر  من  مبدعة  من��اذج  ليقدم  الفنية  اإمكانياته 
وف��ن���ن ف���ت���غ��راف��ي��ة م��ت��م��ي��زة . واأ����ض���اف رئي�س 
وقع  العرب  امل�ض�رين  احت��اد  اأن  التنفيذي  املكتب 
اجلامعات  كريات  مع  م�ضرتكة  تعاون  اتفاقيات 
جرونا  جامعتي  يف  اإي����رام  كلية  وم��ن��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
م�ضرا   .. للفن�ن  الهينغارية  وم�هلي  ال�ضبانية 
برنامج  تنفيذ  يف  امل�ضاركن  املحا�ضرين  اأن  اإىل 
ال������دورة م���ن ال���ك���ف���اءات ال��ت��دري�����ض��ي��ة امل��ه��م��ة من 
التي ت�ضتمر  ال��دورة  . ي�ضارك يف  اأمريكا وا�ضبانيا 
املحرتفن  امل�ض�رين  من  ي�ما..جمم�عة   12
وال�ض�دان وعدد  وال�ضع�دية  الإم��ارات وم�ضر  من 
درو�ضا  ال���دورة  وتت�ضمن  الي�مية.  ال�ضحف  م��ن 
وبعدها  بداياته  قبل  الت�ض�ير  تاأريخ  عن  مكثفة 
وال�ض�رة  ومك�ناتها  واآلياتها  واأن�اعها  والكامرا 
م�ض�ر  تقرير  كتابة  م��ع  واأ�ضا�ضياتها  ال�ضحفية 
مل��ض�ع  حم��ددة  ف�ت�غرافية  ق�ضة  ع��ن  يتحدث 
وال�ضناعية  الطبيعية  الإ���ض��اءة  وجم���الت  واح��د 
�ضكيب  ال��الن��د  اإىل  اإ�ضافة  ا�ضتخدامها  وطريقة 
اجلمايل  الف�ت�غرايف  والفن  والتجريد  واملاكرو 
ما  ك��ل  يف  العربي  امل�ض�ر  اأك��ادمي��ي��ة  وتعني   . اآرت 
عامل  اإىل  العرب  بامل�ض�رين  يرتقي  اأن  �ضاأنه  من 

بل�غ  اأج��ل  من  والح���رتاف  والتخ�ض�س  البح�ث 
قابلياتهم  لتط�ير  اإليها  ي�ضع�ن  التي  اأهدافهم 
الإبداعية يف عامل الت�ض�ير ال�ض�ئي ويحا�ضر يف 
الدورة متخ�ض�ض�ن عربا واأجانب ممن ي�ضهد لهم 
بالكفاءة والقدرة والتميز يف ال�ضاأن الف�ت�غرايف . 
وتركز الأكادميية �ضمن براجمها املتخ�ض�ضة على 
تاريخ وثقافة الت�ض�ير وفيزيائية ال�ض�ء و تقنية 
الكامرا وملحقاتها والرامج والتقنيات احلديثة 
والت�ض�ير  والتك�ين  ال�ض�ر  ومعاجلة  تعديل  يف 
الب�رتريه  ���ض���ر  ت�ضنع  وك��ي��ف  وامل��اك��رو  العلمي 
وكبار  الأطفال  وت�ض�ير  �ضكيب  الالند  وت�ض�ير 
وال�����ض��ق���ر واجلمال  اخل���ي����ل  وت�����ض���ي��ر  ال�����ض��ن 
وت�ض�ير حياة النا�س يف م�اقع خمتلفة والت�ض�ير 
ال�ضحفي بتخ�ض�ضاته املختلفة ورحالت وج�لت 
والت�ض�ير  ال��ري��ة  احل��ي��اة  وت�����ض���ي��ر  امل�����ض���ري��ن 
وتهتم   . وغرها  تخ�ض�ضاته  جميع  يف  الريا�ضي 
والثقافية  البحثية  ال��ق��درة  زي���ادة  يف  الأك��ادمي��ي��ة 
ال��ع��رب��ي يف جم���ال البح�ث  ل��ل��م�����ض���ر  وال��ع��ل��م��ي��ة 
بحثه  بتقدمي  امل�ض�ر  قيام  والدرا�ضات من خالل 
امل��ض�م يف فن�ن ومعطيات الت�ض�ير ال�ض�ئي �ض�اء 
مايتعلق بتقنيات ومعل�مات الكامرا ومعداتها اأو 

يف جم��الت البحث يف فن�ن الت�ض�ير ويف جمال 
الذين  العرب من  التي تتعلق مب�ضاهر  البح�ث 
وانك�ضارات  انعكا�ضات  وتط�ير  باكت�ضافات  قام�ا 
ال�����ض���ء داخ���ل ���ض��ن��ادي��ق ال��ك��ام��را اأم��ث��ال العامل 
وم�ضاهر  الهيثم  ب��ن  احل�����ض��ن  ال�ضهر  ال��ع��رب��ي 
العلماء الأجانب ممن �ضاهم�ا يف تط�ير وتر�ضيخ 
واحلديثة.  القدمية  وتقنياته  الت�ض�ير  مفه�م 
ياأتي الت�قيع مذكرة التفاهم بن احتاد امل�ض�رين 
العرب وكلية ايرام ال�ضبانية �ضمن خطة الإحتاد 
يف الرتكيز على اجلانب الثقايف والفني للم�ض�ر 
للمبدعن  املنا�ضبة  الفر�س  كل  وت�فر  العربي 
منهم من غر حملة ال�ضهادات اإ�ضافة اإىل حملة 
ال�ضهادات لكي يح�ضل�ا على م�ؤهل علمي معتمد 
م�ؤ�ض�ضات  يف  والتعين  الت�ظيف  على  ي�ضاعده 
دول���ت���ه واجل���ه���ات ال��ر���ض��م��ي��ة و���ض��ب��ه ال��ر���ض��م��ي��ة . 
ويهدف الإحت��اد من ت�قيع مذكرات التفاهم مع 
فن  ثقافة  ن�ضر  اإىل  والعاملية  العربية  اجلامعات 
اأول�ياته  من  يعد  ال��ذي  الف�ت�غرايف  الت�ض�ير 
والهتمام يف املعار�س ال�ضخ�ضية واجلماعية التي 
واملغرب  ال�ضام  وب��الد  العربي  اخلليج  دول  ت�ضمل 

العربي.

�ضياغة  يف  املحلي  املجتمع  اإ���ض��راك  اأهمية  ال�ضارقة  متاحف  اإدارة  اأك���دت 
الذاكرة اجلماعية لأفراده وذلك اإنطالقا من التاأثر املتبادل بن املتاحف 
واملجتمع وماميكن اأن يحدثه من اأ�ضداء بن اجلانبن من �ضاأنها اأن تق�د 
وتت�جه لت�ضكيل روابط ق�ية تعمل على تط�ير متاحف تراثية جديدة يف 
منطقة اخلليج وبناء قبلة تراثية يف �ض�ء ماتزخر به املنطقة من اأحداث 

ومات�ضمه من مقتنيات ثمينة.
جاء ذلك خالل كلمة األقتها منال عطايا مدير عام اإدارة متاحف ال�ضارقة 
اإعادة  بعن�ان  ال�ضارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  اأقيمت  نقا�ضية  بجل�ضة 
ندوة  فعاليات  �ضمن  امللم��س  وغ��ر  امللم��س  الثقايف  ال���رتاث  يف  النظر 
اإعادة التفكر يف تراث �ضبه اجلزيرة العربية التي نظمها مركز الدرا�ضات 
الإ�ضالمية يف جامعة كامردج بعن�ان كامردج يف ال�ضارقة ل�جهات النظر 
الأكادميين  من  وا�ضع  جمه�ر  ح�ضرها  اأو�ضطية  ال�ضرق  الدرا�ضات  ح�ل 
الدرا�ضات  جم��ال  يف  واملتخ�ض�ضن  اخل��راء  من  وع��دد  الدكت�راه  وطلبة 
الإ�ضالمية. واأكدت عطايا اأهمية البحث والتحقيق امل�ضتمر وتبني ثقافة 
الإمارات  املتاحف يف دولة  اإ�ضتمرار تط�ر  اأجل �ضمان  املفت�ح من  احل�ار 
..م�ضرة اإىل اأن املتاحف يف الإمارات التي تعي�س على اأر�ضها جاليات من 
خمتلف اجلن�ضيات بحاجة اإىل اأن ت�يل اإهتماما للمجتمع وتبحث اف�ضل 

الطرق املتاحة للتعبر عن الرتاث والثقافة احلية.
و�ضلطت ال�ض�ء على خمتلف الع�امل التي ميكن اأن ت�ضجع اأو تعيق تط�ر 
عالقة اإيجابية وذات فائدة متبادلة بن املتاحف واجلماهر التي تقدم لها 
اخلدمات ..وقدمت تقييما نقديا للطرق والأ�ضاليب املختلفة التي ميكن 

ا�ضتخدامها لت�ضجيع وتعزيز ثقافة امل�ضاركة املجتمعية.
ويهدف مركز الدرا�ضات الإ�ضالمية يف جامعة كامردج اإىل تعزيز فهم بناء 
دور الإ�ضالم وامل�ضلمن يف املجتمع الأو�ضع مع الرتكيز على اململكة املتحدة 
واأوروبا وي�ضعى من خالل اإجراء بح�ث ذات م�ضت�ى عاملي والتعليم العامة 
اإىل ن�ضر املعرفة وت�ضهيل اإقامة جل�ضات للنقا�س واحل�ار بن الأكادميين 
وقطاع  واجلمه�ر  املختلفة  الإع���الم  وو�ضائل  وال��ق��رار  ال�ضيا�ضة  و�ضناع 
الإ���ض��الم يف العامل  اإىل  ال��ت��ع��رف  اأخ���رى مهتمة يف  الأع��م��ال وم���ؤ���ض�����ض��ات 
املعا�ضر. واأقيمت ندوة كامردج يف ال�ضارقة من اأجل حتقيق هذا الهدف 
اأجل متهيد الطريق  وامل�ضي قدما يف النهج نف�ضه الذي تبناه املركز من 
امل�����ض��رتك ف�ضال عن  التفاهم  وت��ع��زي��ز  و���ض��راك��ات ج��دي��دة  ح�����ارات  لبناء 
تبادل املعرفة واملعل�مات التي تتجاوز احلدود اجلغرافية لكامردج الأمر 
الذي جتلى ب��ض�ح من خالل الزيارات ال�ضابقة التي قام بها اإىل كل من 

�ضراييف� واملغرب وال�ضن. 

ال�سارقة ت�ست�سيف موؤمتر املجل�ش الدويل لكتب 
اليافعني االأول ملنطقة اآ�سيا الو�سطى و�سمال اإفريقيا

 ي�ضت�ضيف املجل�س الإماراتي لكتب اليافعن فعاليات وبرامج م�ؤمتر املجل�س الدويل لكتب اليافعن الأول ملنطقة اآ�ضيا ال��ضطى و�ضمال افريقيا 
الذي ميثل �ضبكة دولية من امل�ؤ�ض�ضات والأفراد من اأنحاء العامل كافة يجمعهم الإلتزام بت�ضجيع ثقافة القراءة وحتقيق تقارب اأكر بن الطفل 
والكتاب. وينظم املجل�س باملنا�ضبة م�ؤمترا �ضحفيا غدا الثالثاء تتحدث فيه �ضعادة ال�ضيخة بدور بنت �ضلطان القا�ضمي الرئي�س الفخري للمجل�س 
ر�ضا  اأحمد  �ضعادة  الفيدي�  �ض�ي�ضرا عر  اليافعن ومن  لكتب  الإماراتي  املجل�س  ادارة  رئي�س جمل�س  العقروبي  اليافعن ومروة  لكتب  الإماراتي 
رئي�س املجل�س الدويل لكتب اليافعن ح�ل فكرة امل�ؤمتر الذي ينظم للمرة الأوىل على م�ضت�ى املنطقة واأ�ضماء املتحدثن من خمتلف اأنحاء العامل 

وم�ا�ضيع اجلل�ضات . 
اأدب وثقافة وكتاب الطفل ويتم تنظيمه وفقا  اأكر واأهم امل�ؤمترات الدولية التي تعنى ب�ض�ؤون  اأحد  ويعد م�ؤمتر املجل�س الدويل لكتب اليافعن 
لالأقاليم اجلغرافية يف العامل. يذكر اأن املجل�س الإماراتي لكتب اليافعن -اجلهة املنظمة للم�ؤمتر- يعد اأحد الأق�ضام ال�طنية التابعة للمجل�س 
الدويل لكتب اليافعن واملنت�ضرة يف 77 بلدا ح�ل العامل ويع�د تاأ�ضي�س املجل�س الدويل لكتب اليافعن املنظمة الأم التي تتخذ من �ض�ي�ضرا مقرا 

اإىل عام 1953. 

 مركز �سلطان بن زايد ي�سارك يف 
معر�ش اأبوظبي للكتاب 2013

الدورة  يف  والإع����الم  للثقافة  زاي��د  ب��ن  �ضلطان  مركز  ي�ضارك   
اجلديدة من معر�س اأب�ظبي الدويل للكتاب خالل الفرتة من 
اأب�ظبي ال�طني  املقبل يف مركز  اإبريل  �ضهر  29 من  اإىل   24
للمعار�س. واأو�ضح من�ض�ر �ضعيد املن�ض�ري مدير ادارة الثقافة 
امل��رك��ز..اأن م�ضاركة املركز يف املعر�س تاأتي تنفيذا  والع��الم يف 
اأ�ض�ضها �ضم� ال�ضيخ �ضلطان بن زايد  ل�ضرتاتيجيته التي و�ضع 
اآل نهيان ممثل �ضاحب ال�ضم� رئي�س الدولة رئي�س املركز والتي 
ولن�ضر  الثقايف  للعمل  �ضامي  م��ي��دان  الكتب  معار�س  اأن  ت��رى 
املعرفة..وقد اأوىل �ضم�ه من خالل روؤيته البحث عن امل�ضاركة 

الن�عية يف كل حمفل معني بالثقافة.
 واأ�ضار املن�ض�ري اإىل اأن املركز �ضيطرح يف معر�س اأب�ظبي للكتاب 
امل��ض�عة الق�ض�ضية لالأطفال التي ت�اأتي يف اإطار احلر�س على 
الهتمام باللغة العربية وعلى تر�ضيخها عند الطالب للمراحل 
اأن  اإىل  العربية..م�ضرا  ه�يتنا  على  حفاظا  ال�ضغرة  ال�ضنية 
معني  ن�عيا  اإ���ض��دارا  جعبتها  يف  حتمل  الق�ض�ضية  امل��ض�عة 
طالب  عند  العربية  اللغة  اإث����راء  يف  ه��دف��ه  يتجلى  ب��الأط��ف��ال 
املراحل ال�ضنية ال�ضغرة. واأ�ضاف اأن املركز �ضيعر�س يف جناحه 
اإ���ض��دارات��ه احلديثة ومنها طبعة ج��دي��دة من  م��ن  ع��ددا  اي�ضا 

كتاب حممد للكتاب واملرتجم العاملي ديني�س ج�نز .
م�ؤلفة  العربي  �ضهرزاد  اجلزائرية  الكاتبة  قالت  جانبها  من   
الق�ض�ضي  ال��ق��ام������س  اإن   .. ل��الأط��ف��ال  الق�ض�ضي  ال��ق��ام������س 
لالأطفال عبارة عن جمم�عة ق�ض�ضية � كل ق�ضة فيه م�ضتقلة 
حت�ضره  مت  ثقافيا  م�ضروعا  متثل  امل��ض�ع�  حيث  من  بذاتها 
اأكر  اإىل  تع�د  للطفل  الكتابة  مع  ط�يلة  جتربة  بعد  ل�ضن�ات 
اإىل  ..م�ضرة  ق�ضة  ال�ضبعن  يقارب  ما  ن�ضر  وبعد  من عقدين 
اأن الهدف من هذا القام��س الق�ض�ضي ه� تعليم الطفل اللغة 

العربية وحتبيبه فيها �ضمن اإطار من الأحداث الدرامية. 
و�ضيتم خالل املعر�س عر�س وت�زيع جملتي الإع��الم والع�ضر 
و الإمارات الثقافية التي ي�ضدرهما املركز كما يتم عر�س فيلم 

عن املركز واأن�ضطته املتن�عة. 
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 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:  

  
بت�اري�����خ:2011/01/10    امل�دعة حتت رقم:151501 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:ريالي انرتنا�ض�نال ك�.، ليمتد   

 جن�ضية ال�ضركة: ك�ريا ال�ضعبية   
وعن�انه:الطابق الثاين، ماور بيلدنغ، 203-8، دونغي� – دونغ، ماب�- ج�، �ضيئ�ل 121-819، ك�ريا ال�ضعبية  

والتابي�كا  والأرز  وال�ضكر  والكاكاو  وال�ضاي  ال��ن  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
واحلل�يات  والفطائر  واخلبز  احلب�ب  من  امل�ضن�عة  وامل�ضتح�ضرات  الدقيق  ال�ضطناعي،  وال��ن  وال�ضاغ� 
واحلل�يات املثلجة، ع�ضل النحل والع�ضل الأ�ض�د، اخلمرة وم�ضح�ق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�ضل�ضات 

 )الت�ابل(، البهارات، الثلج، اآي�ضكرمي، اللن املجمد، حل�ى الب�دجن. الفئة 30  
 وال�اقعة يف الفئة: 30 

 و�ضف العالم�ة: عبارة )رد ماجن�( بحروف عربية ب�ضكل خا�س كما بال�ضكل امل��ضح.  
 ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/11م    امل�دعة حتت رقم:170395 

 تاريخ الأ�ضبقية :  2012/03/07م  
باإ�ض��م:هاري وين�ضت�ن اإنك.

 جن�ضية ال�ضركة:  �ضركة اأمريكية م�ؤ�ض�ضة وفق ق�انن ولية ني�ي�رك  
 وعن�انه:718 فيفث اأفني�، ني�ي�رك، ني�ي�رك 10019، ال�ليات املتحدة الأمركية. 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: املج�هرات وال�ضاعات. فئة 14. 
 وال�اقعة يف الفئة:14 

و�ضف العالم�ة: عبارة )Harry Winston Hope Collection( بحروف لتينية كما بال�ضكل 
امل��ضح.  

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/02/19م    امل�دعة حتت رقم:169418 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�ضركة مت�ين ال�ضرق للتجارة املحدودة  
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة العربية ال�ضع�دية  

 وعن�انه:�س.ب 11035 جدة 21453، اململكة العربية ال�ضع�دية 
اأدوات واأواين واأوعية لال�ضتعمال املنزيل وللمطبخ؛  وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
�ضلب  �ضلك  تنظيف؛  اأدوات  الُفَر�س؛  �ضنع  م���اد  ال��ده��ان(؛  اأو  التل�ين  ُفَر�س  )ع��دا  ُفَر�س  واإ�ضفنج،  اأم�ضاط 
للجلي؛ زجاج غر م�ضغ�ل اأو ن�ضف م�ضغ�ل )عدا الزجاج امل�ضتعمل يف املباين(؛ اأواين زجاجية واأواين خزف 

�ضيني واأواين خزفية غر واردة يف الفئات الأخرى وكافة الأ�ضناف املدرجة حتت هذه الفئة.
 وال�اقعة يف الفئة:21 

مميز كما بال�ضكل امل��ضح ب�ضكل  لتينية  و  عربية  و�ضف العالم�ة:كلمة "اورينك�س" و" Orinex"بحروف 
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/02/23م    امل�دعة حتت رقم:169721 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
باإ�ض��م:في�ضل خالد، حارث خالد، يحي عبد اهلل، خالد عبد اهلل، نا�ضر عبد اهلل، طارق عبد اهلل واأر�ضد عبد اهلل 

وجميعهم �ضركاء باك�ضتاني�ن اجلن�ضية ويتاجرون باإ�ضم ذي ب�تيت� فاكت�ري انرتنا�ضي�نال.  
 جن�ضية ال�ضركة:  باك�ضتان  

وعن�انه:8-�ضي، خايابان-اي-�ضام�ضر، فيز- ڤي، دي ات�س ايه، كرات�ضي، باك�ضتان.
الأك�ضاك  ذل��ك  يف  مبا  واحل��ان��ات  املطاعم  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
وخدمات حت�ضر الطعام وال�ضراب، خدمات الإعا�ضة، خدمات ال�جبات اخلارجية، خدمات تقدمي ال�جبات 

اجلاهزة، خدمات حت�ضر امل�اد الغذائية، وامل�ضروبات ووجبات الطعام لال�ضتهالك داخل املباين وخارجها.
 وال�اقعة يف الفئة:43 

بها  دائ��رة  ر�ضم  حتتها  خا�س  ب�ضكل  الرتقايل  بالل�ن  لتينية  بحروف   )optp( كلمة العالم�ة:  و�ضف 
 )TWO POTATO( من العلى ومن ال�ضفل مكت�ب )ONE POTATO( ضريط مكت�ب فيه�
ويف داخلها ر�ضم حبتي بطاط�س على خلفية على بطاقة مربعات بالل�ن الأحمر والعالمة بالل�ان الحمر 

وال�ضفر والبني والرتقايل كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/02/19م    امل�دعة حتت رقم:169413 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
باإ�ض��م:ازيند ت�ضيميت�س ري�نيت اجنيليني فران�ضي�ضك� )ايه.�ضي.اآر.ايه. اف.(  ا�س.بي.ايه

 جن�ضية ال�ضركة:  ايطاليا  
 وعن�انه:فيال اميليا، 70-00181 روما، ايطاليا 

م�ضتح�ضرات  وبيطرية،  �ضيدلنية  م�ضتح�ضرات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
والأطفال،  للر�ضع  اأغذية  البيطري،  اأو  الطبي  اأغذية وم�اد حمية معدة لال�ضتعمال  لغايات طبية،  �ضحية 
مكمالت حمية للب�ضر واحلي�انات، ل�ضقات وم�اد �ضماد، م�اد ح�ض� الأ�ضنان و�ضمع طب الأ�ضنان، مطهرات، 

م�ضتح�ضرات لإبادة احل�ضرات واحلي�انات ال�ضارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ضاب .
 وال�اقعة يف الفئة:5 

 و�ضف العالم�ة: كلمة )MOMENT( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.   
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/11م    امل�دعة حتت رقم:170400 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:فاب�ر، اإنك.  

 جن�ضية ال�ضركة:  ال�ليات املتحدة الأمركية.  
وعن�انه:31344 فيا ك�ليناز، �ض�يت 104، وي�ضتاليك فيالج كاليف�رنيا 91362، ال�ليات املتحدة المريكية.

املنزيل وللمطبخ،  واأوعية لال�ضتعمال  واأواين  اأدوات  التالية:  املنتجات  الب�ضائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
اأدوات تنظيف، �ضلك جلي،  اأو الدهان(، م�اد �ضنع الفرا�ضي،  اأم�ضاط واأ�ضفنج، فرا�ضي )عدا فرا�ضي التل�ين 
زج��اج    غر م�ضغ�ل اأو زجاج �ضبه م�ضغ�ل )عدا الزجاج امل�ضتعمل يف املباين(، اأواين  زجاجية واأواين خزف 

�ضيني واأواين خزفية غر واردة يف فئات اأخرى.
 وال�اقعة يف الفئة:21 

 و�ضف العالم�ة: كلمة )VAPUR( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.   
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/02/22م    امل�دعة حتت رقم:169633 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:ك�الك�م اإنك�رب�ريتد.  

 جن�ضية ال�ضركة:  ال�ليات املتحدة المريكية   
وعن�انه:5775 م�رهاو�س درايف، �ضان دييغ�، كاليف�رنيا 92121-1714، ال�ليات املتحدة المريكية 

م�دم،  اأج��ه��زة  وخا�ضة  ل�ضلكية،  ات�ضالت  اأج��ه��زة  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
نة وكتيِّبات  ه�اتف خل�ية، ه�اتف ذات دائرة ل�ضلكية مغلقة وه�اتف خدمات الت�ضال ال�ضخ�ضية واأجزاء مك�ِّ
تعليمات ت�ُباع كمجم�عة متكاملة معها؛ جتميعات دوائر اإر�ضال وا�ضتقبال ل�ضلكية الرتدد ومت��ضطة الرتدد، 
وجتميعات دوائر معاجلة الإ�ضارة القيا�ضية والرقمية لأجهزة الت�ضال الال�ضلكية؛ برامج كمبي�تر ملعاجلة 
الإ�ضارة يف اأجهزة امل�دم واله�اتف ذات الدائرة الال�ضلكية املغلقة واله�اتف اخلل�ية وه�اتف خدمات الت�ضال 
ال�ضخ�ضية واأجهزة امل�ضاعدات الرقمية ال�ضخ�ضية؛ اأجهزة معاجلة الإ�ضارة؛ دوائر متكاملة وعتاد وبرجميات 
كمبي�تر ملعاجلة الإ�ضارات يف اأجهزة الت�ضال الال�ضلكي، الأجهزة الإلكرتونية ال�ضتهالكية، اأجهزة ال��ضائط 
وعتاد  متكاملة  دوائ��ر  الذكية؛  واله�اتف  اجليبية،  احلا�ضبة  الأج��ه��زة  املحم�لة،  الأل��ع��اب  اأجهزة  املحم�لة، 
كمبي�تر لله�اتف اخلل�ية، ه�اتف ل�ضلكية، واأجهزة كمبي�تر حمم�لة؛ برجميات كمبي�تر ملعاجلة الإ�ضارة 
اخلل�ية  لله�اتف  كمبي�تر  عتاد  املحم�لة؛  الكمبي�تر  واأج��ه��زة  الال�ضلكية  واله�اتف  اخلل�ية  اله�اتف  يف 
واله�اتف الال�ضلكية؛ اأجهزة م�دم ومّكِرات �ض�ت؛ اأدوات ل�ضغط وتخفيف �ضغط الإ�ضارات، اأجهزة ت�ضفر 
ِّرات ال�ض�تية، وبرجميات �ضغط وتخفيف �ضغط الإ�ضارة وكتيِّبات تقنية  وفك ت�ضفر ال�ض�ت، وخا�ضة امل�ضف�

تباع كمجم�عة متكاملة معها بالفئة 9.   - وال�اقعة يف الفئة:9
 و�ضف العالم�ة: عبارة )SNAPDRAGON( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.   

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/02/26م    امل�دعة حتت رقم:169799 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:جرهارد �ضفارز      
 جن�ضية ال�ضركة:  النم�ضا     

 وعن�انه:اأملب�ضلفيغ 7 اإيه، 6380 �ضتار�ضه ج�هان اإن ترول، النم�ضا    
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: مراجل ماء �ضاخن، مراجل )غاليات(، اأجهزة ت�ضخن، 
اأنابيب املراجل، ل�ازم حتكم واأمان لأجهزة املاء، ل�ازم منظمات  جتهيزات تدفئة، مداخن ملراجل الت�ضخن، 
لأجهزة املاء واأدوات الغاز مبا يف ذلك اأنابيب املاء اأو اأنابيب الغاز، جممعات �ضم�ضية )للت�ضخن(، اأفران �ضم�ضية، 
مركمات بخار، خزانات �ضغط للماء، مركمات حرارية، مبادلت حرارية، �ضخانات ماء )اأجهزة(، �ضخانات ماء، 

جتهيزات تدفئة، جتهيزات تريد للماء، من�ضاآت تدفئة، جتهيزات تكييف اله�اء، اأجهزة تكييف اله�اء.    
 وال�اقعة يف الفئة:11 

 و�ضف العالم�ة: عبارة )TISUN( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.     
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/02/19م    امل�دعة حتت رقم:169415 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
باإ�ض��م:ازيند ت�ضيميت�س ري�نيت اجنيليني فران�ضي�ضك� )ايه.�ضي.اآر.ايه. اف.(  ا�س.بي.ايه

 جن�ضية ال�ضركة:  ايطاليا  
 وعن�انه:فيال اميليا، 70-00181 روما، ايطاليا 

م�ضتح�ضرات  وبيطرية،  �ضيدلنية  م�ضتح�ضرات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
والأطفال،  للر�ضع  اأغذية  البيطري،  اأو  الطبي  اأغذية وم�اد حمية معدة لال�ضتعمال  لغايات طبية،  �ضحية 
مكمالت حمية للب�ضر واحلي�انات، ل�ضقات وم�اد �ضماد، م�اد ح�ض� الأ�ضنان و�ضمع طب الأ�ضنان، مطهرات، 

م�ضتح�ضرات لإبادة احل�ضرات واحلي�انات ال�ضارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ضاب .
 وال�اقعة يف الفئة:5 

 و�ضف العالم�ة: كلمة )VEROLAX( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.   
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2011/05/31م    امل�دعة حتت رقم:157919 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:ما�ضي فرجي�ض�ن ك�رب.    

 جن�ضية ال�ضركة:  ال�ليات املتحدة الأمريكية  
 وعن�انه:4205 ريفرجرين بارك�ى، دول�ت جي�رجيا 30096 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
 املركبات واأجهزة النقل الري اأو اجل�ي اأو املائي. الفئة 12 

 وال�اقعة يف الفئة:12 
عبارة )MASSEY FERGUSON( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.   و�ضف العالم�ة: 

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/11م    امل�دعة حتت رقم:170402 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:فاب�ر، اإنك.  

 جن�ضية ال�ضركة:  ال�ليات املتحدة الأمركية.  
وعن�انه:31344 فيا ك�ليناز، �ض�يت 104، وي�ضتاليك فيالج كاليف�رنيا 91362، ال�ليات املتحدة المريكية.

املنزيل وللمطبخ،  واأوعية لال�ضتعمال  واأواين  اأدوات  التالية:  املنتجات  الب�ضائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
اأدوات تنظيف، �ضلك جلي،  اأو الدهان(، م�اد �ضنع الفرا�ضي،  اأم�ضاط واأ�ضفنج، فرا�ضي )عدا فرا�ضي التل�ين 
زج��اج    غر م�ضغ�ل اأو زجاج �ضبه م�ضغ�ل )عدا الزجاج امل�ضتعمل يف املباين(، اأواين  زجاجية واأواين خزف 

�ضيني واأواين خزفية غر واردة يف فئات اأخرى.
 وال�اقعة يف الفئة:21 

و�ضف العالم�ة: عبارة )THE ANTI-BOTTLE( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/02/22م    امل�دعة حتت رقم:169634 

 تاريخ الأ�ضبقية :  2011/09/06م  
 باإ�ض��م:ك�الك�م اإنك�رب�ريتد.  

 جن�ضية ال�ضركة:  ال�ليات املتحدة المريكية   
وعن�انه:5775 م�رهاو�س درايف، �ضان دييغ�، كاليف�رنيا 92121-1714، ال�ليات املتحدة المريكية 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: دارات متكاملة، عتاد وبرامج كمبي�تر ملعاجلة الإ�ضارات 
يف اأجهزة الت�ضال الال�ضلكي، اأجهزة الكرتونية للم�ضتهلكن، و�ضائط تخزين حمم�لة، اأجهزة األعاب حمم�لة، 

اأجهزة حا�ضبة حتمل باجليب، واأجهزة ه�اتف ذكية. الفئة 9.
 وال�اقعة يف الفئة:9 

و�ضف العالم�ة: ر�ضم ل�ضعار �ضنابدراج�ن دائري يح�ي يف اجلهة الي�ضرى ر�ضم بالل�ن الأ�ض�د على �ضكل حرف 
اإ�س الالتيني كما بال�ضكل امل��ضح.     

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/03/04م    امل�دعة حتت رقم:170101 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:فل��ضي للرتويج اللكرتوين �س.�س.و.    

 جن�ضية ال�ضركة:  البحرين  
 وعن�انه:حمل رقم 11، مبنى 64، طريق 1101، جممع 711، ت�بلي، البحرين.       

وت�جيه  اإدارة  والع��الن وخدمات  الدعاية  التالية: خدمات  املنتجات   / / اخلدمات  الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
الأعمال وخدمات تفعيل الن�ضاط املكتبي. الفئة 35  

 وال�اقعة يف الفئة:35 
و�ضف العالم�ة: كلمة )فل��ضي( بحروف عربية ولتينية ب�ضكل خا�س بالل�ن الأ�ض�د ونقطة الفاء على �ضكل 
م�ضلع بالل�ن الرتقايل الفاحت وحتتها كلمة )قارن. وفر( بحروف عربية ولتينية بالل�ن الرتقايل الفاحت 

بينهما ر�ضم م�ضلع، ب�ض�رة �ضلبية وم�جبة كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/02/19م    امل�دعة حتت رقم:169416 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�ضركة مت�ين ال�ضرق للتجارة املحدودة  
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة العربية ال�ضع�دية  

 وعن�انه:�س.ب 11035 جدة 21453، اململكة العربية ال�ضع�دية 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: معادن غر نفي�ضة وكل خليط منها، م�اد بناء معدنية، 
مباين متنقلة معدنية، م�اد معدنية خلط�ط ال�ضكك احلديدية، حبال واأ�ضالك غر كهربائية من معادن 
النق�د  حفظ  خزائن  معدنية،  واأنابيب  م�ا�ضر  �ضغرة،  معدنية  خ��ردوات  ح��دادة،  م�ضن�عات  نفي�ضة،  غر 
خامات  اأخ��رى،  فئات  يف  واردة  غر  نفي�ضة  غر  معادن  من  م�ضن�عة  منتجات  الثمينة،  والأ�ضياء  وال�ثائق 

معادن،م�ضامر عادية، ما يتعلق ب�ضناعة الأقفال وكافة الأ�ضناف املدرجة حتت هذه الفئة )6(
 وال�اقعة يف الفئة:6 

امل��ضح بال�ضكل  كما  مميز  ب�ضكل  لتينية  و  عربية  و�ضف العالم�ة:كلمة " اورينك�س " و " Orinex" بحروف 
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

 
بت�اري�����خ:2011/05/31م    امل�دعة حتت رقم:157921 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:ما�ضي فرجي�ض�ن ك�رب  

 جن�ضية ال�ضركة: ال�ليات الأمريكية املتحدة.  
وعن�انه:4205 ريفرجرين بارك�ى، دول�ت جي�رجيا 30096 ، ال�ليات الأمريكية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
املركبات واأجهزة النقل الري اأو اجل�ي اأو املائي. الفئة 12

 وال�اقعة يف الفئة:12 
ر�ضم مثلثاث متداخلة كما بال�ضكل امل��ضح.       و�ضف العالم�ة:  

 ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/03/11م    امل�دعة حتت رقم:170403 
 تاريخ الأ�ضبقية :    

 باإ�ض��م:ال�ضيدة ماري اإيلن  بالنتيي زوجة جرارد  
 جن�ضية ال�ضركة: فرن�ضا  

 وعن�انه:�ضنرت نيبت�ن، رو دي ماري�ضي 33260 لتي�ضت دو بي�س، فرن�ضا. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  م�ضتح�ضرات تبيي�س الأقم�ضة وم�اد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي 
املالب�س، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط، عط�ر، زي�ت عطرية، م�ضتح�ضرات جتميل )ك�زمتيك(، غ�ض�ل )ل��ضن( 
لل�ضعر، �ضامب�، غ�ض�ل وجل لل�ضعر وفروة الراأ�س، منظفات اأ�ضنان، زيت الل�ز، حليب الل�ز لأغرا�س التجميل، م�ضتح�ضرات 
جتميل لأغرا�س التنحيف، م�ضتح�ضرات ت�ضمر الب�ضرة، م�ضتح�ضرات ال�قاية من ال�ضم�س، م�ضتح�ضرات جتميل، منتجات 
عطرية، م�ضتح�ضرات العناية باجلمال والب�ضرة لأغرا�س التجميل، غ�ض�ل )ل��ضن( جتميل وكرميات للج�ضم، حليب وجل 
لل�جه واجل�ضم، اأقنعة جتميل، كرميات تفتيح الب�ضرة، منكهات م�ضروبات )زي�ت عطرية(، م�ضتح�ضرات جتميل لالإ�ضتحمام، 
اأمالح وغ�ض�ل )ل��ضن( للحمام لي�ضت لأغرا�س طبية، زي�ت وجل لالإ�ضتحمام، ر�ض�م زينة لل�ضف لأغرا�س التجميل، اأطقم 
جتميل، م�ضتح�ضرات اإزالة املكياج، �ضاب�ن ت�اليت، �ضاب�ن مطهر ومزيل للروائح الكريهة لالإ�ضتخدام ال�ضخ�ضي، مزيالت 
ال�ضخ�ضي، ماء بنات اخلزامى، ماء معطر، ماء ت�اليت، ماء ك�ل�نيا، بخ�ر، خال�ضات زه�ر،  الكريهة لالإ�ضتخدام  الروائح 
عنا�ضر اأ�ضا�ضية لعط�ر الزه�ر، م�اد دهنية لأغرا�س التجميل، مناديل م�ضربة بغ�ض�ل )ل��ضن( جتميلية، طالء ال�ضفاه، ملمع 
�ضفاه، خمطط �ضفاه، كرمي اأ�ضا�س، م�ضكرة، م�ضاحيق �ضائبة وم�ضغ�طة للمكياج )م�ضتح�ضرات جتميل(، مكياج للعي�ن، ظالل 
معطرة،  بي�ضات  التجميل،  لأغرا�س  قطني  غزل  بالأظافر،  العناية  م�ضتح�ضرات  م�ضتعارة،  اأظافر  جتميل،  اأقنعة  للعي�ن، 

مراهم لأغرا�س التجميل، م�ضح�ق التالك للزينة، م�ضتح�ضرات اإزالة طالء الأظافر. فئة 3.
 وال�اقعة يف الفئة:3 

 و�ضف العالم�ة: عبارة )YELEN( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.   
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/02/23م    امل�دعة حتت رقم:169720 

 تاريخ الأ�ضبقية :  2012/02/13م  
 باإ�ض��م:كارل�ض�ن ه�تيلز وورلدوايد اأي بي  

 جن�ضية ال�ضركة:  ال�ض�يد  
وعن�انه:ب�ا�ضطة / اأدف�كاتفرمان فينج كيه بي، �س.ب1703 ، 87 111، �ضت�كه�مل، ال�ض�يد.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات ت�فر الأطعمة وامل�ضروبات غر الكح�لية، 
خدمات الإي�اء امل�ؤقت وخدمات حجز الغرف.

 وال�اقعة يف الفئة:43 
امل��ضح.   بال�ضكل  كما  لتينية  بحروف   )ROYAL CIRCLE( و�ضف العالم�ة: عبارة

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/08م    امل�دعة حتت رقم:170357 

 تاريخ الأ�ضبقية :  2011/09/08م  
 باإ�ض��م:بركلي انتيليكت�ض�ال بروبرتي �ضرف�ضيز ليمتد.  

 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة املتحدة          
 وعن�انه:15 هيل �ضرتيت، لندن دبلي� 1 جيه 5 كي� تي، اململكة املتحدة.  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات جتميع ت�ضكيلة من ال�ضلع ل�ضالح الغر وذلك 
لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�ضرائها عند احلاجة )ول ينط�ي ذلك على خدمة النقل( حيث ميكن 
احل�ض�ل على هذه ال�ضلع مبا�ضرًة من خالل اأحد م�اقع النرتنت اأو من خالل اأي من القن�ات التلفزي�نية 
املبا�ضر وذلك فيما يتعلق  اأو من خالل الت�ض�يق  اأدوات الت�ضالت  اأو  اأو الهاتف النقال  اأومن خالل الهاتف 
وم�ضتح�ضرات  واملن�ض�جات  الزي��اء  ول���ازم  وال�ضاعات  واملج�هرات  القدم  ولبا�س  الراأ�س  واأغطية  باملالب�س 
والن�ضائح  املعل�مات  ت�فر  خدمات  العن،  ورداء  طبية  غر  للزينة  وم�ضتح�ضرات  )ك�زميتيك(  التجميل 
و�ضرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكن  وذل��ك  الغر  ل�ضالح  ال�ضلع  من  ت�ضكيلة  بتجميع  يتعلق  فيما 
عند احلاجة )ول ينط�ي ذلك على خدمة النقل(، خدمات اإ�ضت�ضارات اإدارة الأعمال، خدمات ت�فر الن�ضائح 

وامل�ضاعدة يف اختيار ال�ضلع، خدمات الدعاية والإعالن لالآخرين.    
 وال�اقعة يف الفئة:35 

امل��ضح.  بال�ضكل  كما  لتينية  بحروف   )MISS PORTER( و�ضف العالم�ة:  عبارة 
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/02/19م    امل�دعة حتت رقم:169417 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�ضركة مت�ين ال�ضرق للتجارة املحدودة  
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة العربية ال�ضع�دية  

 وعن�انه:�س.ب 11035 جدة 21453، اململكة العربية ال�ضع�دية 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: ال�رق وال�رق املق�ى وال�ضلع امل�ضن�عة من هذه امل�اد 
القرطا�ضية؛ م�اد  الف�ت�غرافية؛  ال�ض�ر  الكتب؛  املطب�عات؛ م�اد جتليد  اأخ��رى؛  فئات  امل�ضم�لة يف  وغر 
الل�ضق امل�ضتعملة للقرطا�ضية اأو لالأغرا�س املنزلية؛ م�اد ل�ضتخدام الفنانن؛ فر�س الدهان اأو الر�ضم؛ الآلت 
الكاتبة والل�ازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ م�اد التدري�س والتعليم )عدا الأجهزة(؛ امل�اد البال�ضتيكية امل�ضتخدمة 
للتغليف )غر امل�ضم�لة يف فئات اأخرى(؛ ورق لعب؛ حروف الطباعة يف الآلت الطابعة؛ كلي�ضيهات الطباعة 

وكافة الأ�ضناف املدرجة حتت هذه الفئة.
 وال�اقعة يف الفئة:16 

عربية و لتينية ب�ضكل مميز كما بال�ضكل امل��ضح و�ضف العالم�ة: كلمة " اورينك�س " و " Orinex" بحروف 
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:  

 

بت�اري�����خ:2012/02/19م    امل�دعة حتت رقم:169412 
 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:ك�دان�ضا ليمتد     
 جن�ضية ال�ضركة: اليابان     

 وعن�انه:12-21، اأوتاوا 2 – ت�ض�مي، ب�نكي� – ك�، ط�كي�، اليابان    
اآلت  األعاب الفيدي�،  اآلت  األعاب الفيدي�، علب  اآلت  وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

 ت�ضلية تعمل بالنقد اأو ل تعمل بالنقد، بطاقات الدارات املتكاملة)IC(0، بطاقات ممغنطه. 
 وال�اقعة يف الفئة:9 

عبارة )        ( بحروف يابانية ولتينية كما بال�ضكل امل��ضح.   و�ضف العالم�ة:  
 ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743



االمارات ت�سارك يف اجتماعات جلنة التعريفة 
اجلمركية العربية املوحدة بالقاهرة

••  القاهرة-وام:

 ت�ضارك دولة المارات العربية املتحدة يف اعمال اجتماعات جلنة التعريفة 
اجلمركية العربية امل�حدة التي بداأت اأم�س مبقر المانة العامة جلامعة 
الدول العربية برئا�ضة امل�ضت�ضار عبد العزيز املغرة خبر باإدارة اجلمارك 
ووزارات  اجلمركية  الجهزة  ممثلي  وم�ضاركة  ال�ضع�دية  العربية  باململكة 

القت�ضاد بالدول العربية.
م��ث��ل دول���ة الم�����ارات ب��الج��ت��م��اع ط���ارق ع��ب��د اهلل ب���رح��ي��م��ه رئ��ي�����س ق�ضم 

اخلدمات اجلمركية بالهيئة الحتادية للجمارك.
اأنه �ضيناق�س مدي ي�من العديد  اأهمية هذا الجتماع حيث  واأكد املغرة 
من امل��ض�عات الهامة التي ياأتي يف مقدمتها ا�ضتكمال امل�ا�ضيع املعلقة من 
الجتماع ال�ضابق ف�ضال عن املالحظات اخلا�ضة ببع�س ال�ضناف وال�ضلع 
اخلا�س  وه���   87 الف�ضل  مناق�ضة  ا�ضتكمال  واي�����ض��ا  الط��ف��ال  ل��ن  مثل 

بال�ضيارات واملركبات.
على  او�ضكت  اللجنة  ان   - الجتماع  هام�س  علي  ت�ضريح  يف  املغرة  وق��ال 
انها  على  ..م�����ض��ددا  امل���ح��دة  العربية  اجلمركية  التعريفية  م��ن  الن��ت��ه��اء 
امل�حد عام  العربي  ال�ضا�ضية لطالق الحتاد اجلمركي  الركائز  تعد من 
القت�ضادية  التنم�ية  العربية  القمة  قررته  ما  علي  بناء  وذل��ك   2015

والجتماعية التي عقدت بالك�يت يناير 2009.

•• دبي – حممود علياء:

ذراع  امل��ال��ي��ة،  ل����الأوراق  ال�طني  دب��ي  الإم����ارات  اأعلنت 
اأم�س عن  ي�م  ال�طني  دبي  الإم��ارات  لبنك  ال��ضاطة 
طرح برنامج ثراء ، برنامج ال�لء الفريد من ن�عه، 
الذي ي�فر للم�ضتثمرين مكافاآت عند تنفيذ عمليات 

التداول.
ويقدم برنامج ثراء ، وه� الأول من ن�عه يف الدولة 
من  ف��ئ��ات  ب��خ��م�����س  الإل���ت���ح���اق  ف��ر���س  للم�ضتثمرين 
الذهبية،  ال��ف�����ض��ي��ة،  ال���رون���زي���ة،  ت�����ض��م  ال��ع�����ض���ي��ة 
م�ضتثمري  اإحل��اق  مت  ولقد  واإيكزيكتيف.  البالتينية 
الإمارات دبي ال�طني لالأوراق املالية تلقائياً يف اإحدى 
���ض��رائ��ح ال��ع�����ض���ي��ة اخل��م�����س ل��رن��ام��ج  ث���راء ، وذلك 
مب���ج��ب ح��ج��م ال���ت���دولت امل��ن��ف��ذة م��ن قبلهم خالل 

2012.  وقال ال�ضيد عبد اهلل احل��ضني، مدير  عام 
امل��ال��ي��ة: ي�ضرنا  ل����الأوراق  ع��ام الإم����ارات دب��ي ال�طني 
ال����لء الأول من  ب��رن��ام��ج   ، ث���راء  اأن نعلن ع��ن ط��رح 
عمليات  على  ح�افز  للم�ضتثمرين  يقدم  ال��ذي  ن�عه 
لل�ضركة،  وولئ���ه���م  وي��ك��اف��ئ��ه��م لل��ت��زام��ه��م  ال���ت���داول 
بالتزام  ل��ل���ف��اء  خ�ضي�ضاً  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  �ضمم  وق��د 
الإم��ارات دبي ال�طني ل��الأوراق املالية ببذل كل جهد 
امل�ضتثمر ذات قيمة  ت��داول يق�م بها  جلعل كل عملية 
لقائمة ط�يلة  م�ضافة. ويعتر برنامج ثراء امتداداً 
من احلل�ل املبتكرة واخلدمات الفريدة التي تقدمها 
امل��ال��ي��ة مل�ضتثمريها  ل����الأوراق  ال���ط��ن��ي  الإم�����ارات دب��ي 
الأول من بن منتجات كثرة مميزة  الكرام، ويعتر 

قمنا بالتخطيط لطرحها هذا العام .
دبي  الإم����ارات  م��ع  تنفيذها  يتم  ت���داول  عملية  ولكل 

اأ�ض�اق  م���ن  ���ض���ق  اأي  يف  امل��ال��ي��ة  ل�������الأوراق  ال���ط��ن��ي 
التداول، يح�ضل امل�ضتثمر على ن�ضبة مئ�ية من نقاط  
ثراء بناًء على فئة ع�ض�يته. وميكن للعميل الإطالع 
ع��ل��ى ر���ض��ي��د ن��ق��اط ث���راء م��ن خ���الل خ��دم��ة التداول 

الإلكرتوين اأو من خالل ك�ض�فات احل�ضابات. 
ويعد برنامج ثراء اأحدث جه�د الإمارات دبي ال�طني 
لالأوراق املالية خلدمة عمالئها من خالل تزويدهم 
ب��ف��ر���س ت�����داول ح�����ض��ري��ة وخ���دم���ات م��ب��ت��ك��رة. حيث 
اخلدمات  م��ن  العديد  تقدمي  على  ال�ضركة  حر�ضت 
اآي ف�ن  ال  ع��ر  ال��ت��داول  واملميزة كخدمة  اجل��دي��دة 
واإمكانية  املختلفة،  الإل��ك��رتوين  ال��ت��داول  ومن�ضات   ،
التداول باأكر من عملة وغرها الكثر، وقد �ضممت 
���ض��ك��ل مع  ب��اأف�����ض��ل  لتتنا�ضب  ه���ذه اخل���دم���ات  ج��م��ي��ع 

املتطلبات املختلفة للعمالء. 

املال والأعمال
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•• اأبوظبي-وام: 

املالية  دائ��رة  مع  بالتعاون  اأب�ظبي   - القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  اأجن��زت   
الإلكرتوين  والت�ضجيل  الإلكرتونية  املناق�ضات  نظامي  ت�ضغيل  م�ضروع 
الدولة  داخ��ل  واملقاولن  للم�ردين  يتيحان  اللذين  واملقاولن  للم�ردين 
وخارجها ت�ضجيل وتقدمي عرو�ضهم اخلا�ضة ملناق�ضات الدائرة اإلكرتونيا. 
من  اإلكرتونيا  مناق�ضاتها  جميع  طرح  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  وتبداأ 
خالل ب�ابتها الإلكرتونية املتط�رة مما �ضيمكنها من اإجراء كل مراحل دورة 
امل�ضرتيات اإلكرتونيا ابتداء من عملية طلب امل�اد وانتهاء بت�ضديد قيمتها 
الرت�ضية  واإج����راءات  وتقييمها  العرو�س  وت�ضلم  ال��ط��رح  بعمليات  م���رورا 
التنفيذي  املدير  امل��زروع��ي  الفندي  حممد  غ��امن  �ضعادة  واأك��د  والتعاقد. 
الإلكرتونية  املناق�ضات  نظامي  اأن  ال��دائ��رة  يف  امل�ضاندة  اخلدمات  لقطاع 
واملقاولن من  امل�ردين  �ضيعفي  الإلكرتوين  واملقاولن  امل�ردين  وت�ضجيل 
دفع ر�ض�م ال�ضرتاك يف املناق�ضات التقليدية. وقال اإن النظامن ي�ضكالن 
تطبيقهما  �ضيحقق  حيث  ال��دائ��رة  عمل  جم���الت  يف  ك��رى  حت���ل  نقطة 
اأنظمة  واعتماد  الإل��ك��رتوين  التح�ل  اأهمها  من  الأه���داف  من  جمم�عة 
اللكرتونية  اأب�ظبي لالأنظمة  بالتعاون مع مركز  الإلكرتونية  احلك�مة 
حلك�مة  امل�ضرتيات  اأن�ضطة  يف  امل�ضتدامة  التنمية  وحتقيق  وامل��ع��ل���م��ات 
اأب�ظبي ودعم بيئة الأعمال من خالل اعتماد اأنظمة ل ورقية. واأ�ضاف اأن 
الدائرة ت�ضعى من خالل تنفيذ وتطبيق نظام املناق�ضات الإلكرتونية اإىل 

القت�ضادية  اأب�ظبي  روؤية  ين�ضجم مع  الذي  الإلكرتوين  التح�ل  م�اكبة 
2030 حيث اأن هذين النظامن متاحان ل�ضتخدامهما من الآن. واأو�ضح 
�ضعادة غامن الفندي املزروعي اأن هذه الأنظمة هي ثمرة جه�د التعاون بن 
دائرتي التنمية القت�ضادية واملالية يف اأب�ظبي من حيث ت�ضجيل امل�ردين 
تطرحها  مناق�ضات  اأية  عن  واإبالغهم  اللكرتوين  امل�قع  على  واملقاولن 
ال��دائ��رة ك��ل ح�ضب جم��ال عمله ون���ع اخل��دم��ة التي يقدمها و���ض���ل اإىل 
النظام.  عر  امل�ردين  من  واملالحظات  الأ�ضعار  عرو�س  الدائرة  ا�ضتقبال 
واأ�ضاف اأن النظامن �ضيمنحان امل�ردين اجلدد فر�ضة الت�ضجيل يف �ضجل 
ال�ضرتاك  �ضيمكنهم من  ال��ذي  الأم��ر  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  م���ردي 
يف املناق�ضات التي تطرحها الدائرة وال�ضتعالم عن ف�اترهم ومتابعتها 
وم��راج��ع��ة اأوام����ر ال�����ض��راء ال�����ض��ادرة اإل��ي��ه��م اإ���ض��اف��ة اإىل ت��زوي��ده��م بنتائج 
ا�ضرتاكهم يف اأية مناق�ضات تطرحها الدائرة. ودعا �ضعادته امل�ردين الذين 
ت�ضجيلهم يف  اإلكرتونية ل�ضتكمال  ر�ضالة  اإر�ضال  اإىل  التعامل معهم  �ضبق 
هذا النظام من خالل الدخ�ل اإىل امل�قع الإلكرتوين للدائرة . من جهته 
ال��دائ��رة.. يف  املعل�مات  تقنية  اإدارة  م��دي��ر  احل��ارث��ي  العزيز  عبد  اأو���ض��ح 

املناق�ضات  ون��ظ��ام  وامل��ق��اول��ن  للم�ردين  الإل��ك��رتوين  الت�ضجيل  نظام  اأن 
الإلكرتونية بنيا وفق اأرقى املعاير التقنية اأوراكل اآر 12 . ون�ه مب�ضت�ى 
امل�ضروع  ه��ذا  لإجن���از  وامل��ال��ي��ة  القت�ضادية  التنمية  دائ��رت��ي  ب��ن  ال��ت��ع��اون 
والذي نتج عنه تطبيق �ضركة اأوراكل العاملية نظاما متكامال يرتقي بن�ع 
الأنظمة  املزيد من  للم�ضتخدمن ومينح فر�ضة تط�ير  املقدمة  اخلدمة 

الإلكرتونية البديلة لل��ضائل التقليدية بهدف تنفيذ الأعمال مبا يتما�ضى 
من  واملعل�مات.  اللكرتونية  لالأنظمة  اأب�ظبي  مركز  اإ�ضرتاتيجية  مع 
جانبه قال اإبراهيم ي��ضف ب�عتابة الزعابي مدير اإدارة ال�ض�ؤون املالية اإن 
تلك الأنظمة �ضت�ضهل الإجراءات وتفتح قن�ات ت�ا�ضل جديدة مع امل�ردين 
الإلكرتونية  الأنظمة  تفعيل  اأن  م���ؤك��دا   .. التقليدية  ال��ضائل  عن  ب��دل 
احلديثة ي�ضهم يف ت��ضيع قاعدة امل�ردين يف الدائرة ويفتح جمال التناف�س 
بن امل�ردين يف ال�ضرتاك يف املناق�ضات التي تطرحها مما يعك�س مردودا 
طريقة  على  واملقاولن  امل���ردي��ن  بتدريب  يتعلق  وفيما  للدائرة.  اإيجابيا 
 .. الإلكرتونية  املناق�ضة  ونظام  الإل��ك��رتوين  الت�ضجيل  نظامي  ا�ضتخدام 
اأو�ضح الزعابي اأنه �ضيتم ت�فر برامج تدريب عملية لهم و�ضتك�ن ب�ضفة 
م�ضتمرة ويف م�اعيد واأوقات مالئمة للعاملن يف القطاع اخلا�س. واأ�ضار 
�ضجل  يف  الإل��ك��رتوين  والت�ضجيل  الإلكرتونية  املناق�ضات  نظامي  اأن  اإىل 
امل�ردين واملقاولن ي�ضهما يف زيادة ق�ة املناف�ضة بن امل�ردين الأمر الذي 
يتيح للدائرة وللجهات احلك�مية الأخرى فر�ضة حتقيق انفتاح اأكر على 
احل�ض�ل  وبالتايل  اأب�ظبي  يف  احلك�مية  للمناق�ضات  الدولين  امل�ردين 
الزعابي رئي�س ق�ضم  النتائج. من ناحيته قال حممد خلرمي  اأف�ضل  على 
امل�ضرتيات والعق�د يف اإدارة املالية يف الدائرة اإن هناك 126 �ضركة �ضجلت 
لدى �ضجل امل�ردين يف الدائرة خالل العام املا�ضي 2012 ح�ضب النظام 
اإىل  للدخ�ل  ال�ضتباقية  الإج���راءات  من  العديد  يتطلب  وال��ذي  القدمي 

املناق�ضات التي تطرحها الدائرة. 

•• اأبوظبي-وام: 

املالية  وزارة  من  وف��دا  اأم�س  باأب�ظبي  مقرها  يف  املالية  وزارة  ا�ضت�ضافت   
وكيل  الرتكي  �ضليمان  الدكت�ر  �ضعادة  برئا�ضة  ال�ضع�دية  العربية  باململكة 
وتبادل  امل�ضرتك  ال��ت��ع��اون  تفعيل  بهدف  ال��دول��ي��ة  املالية  لل�ض�ؤون  ال�����زارة 
اخل����رات م��ع خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات امل��ال��ي��ة ب����دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخلليجي 
التنمية  يحقق  املالية مب��ا  امل����ارد  اإدارة  يف  ال�����زارة  على جت��ارب  والإط����الع 

امل�ضتدامة واملت�ازنة.
وا�ضتقبل �ضعادة ي�ن�س حاجي اخل�ري وكيل وزارة املالية ال�فد الزائر وذلك 
امل�ارد  ل�ض�ؤون  امل�ضاعد  ال�كيل  اليتيم  را�ضد  �ضعيد  �ضعادة  من  كل  بح�ض�ر 
وامليزانية و�ضعادة م�ضبح ال�ض�يدي ال�كيل امل�ضاعد لقطاع اخلدمات امل�ضاندة 

اإىل جانب م�ضاركة عدد من مدراء الإدارات يف ال�زارة.
واطلع ال�فد الزائر - الذي ت�ضت�ضيفه وزارة املالية ملدة اأربعة اأيام - خالل 
ال�ضفرية  امليزانية  تنفيذ  تناول مراحل  الأول على عر�س ت��ضيحي  الي�م 
واأمتتتها يف حن ت�ضمل اأجندة الزيارة تقدمي �ضرح �ضامل ح�ل كيفية اإعداد 
اخلطة الإ�ضرتاتيجية والت�ضغيلية لل�زارة يف نظام اإجناز للمتابعة والتخطيط 
ونظام ب�ابة الإمارات لتقارير اإح�ضاءات مالية احلك�مة اإىل جانب مناق�ضة 
اإيرادات احلك�مة الحتادية  ف�ائد واإيجابيات تطبيق كل من نظام تنب�ؤات 
الثاين  الإلكرتوين اجليل  الدرهم  اإي��رادات احلك�مة نظام  ونظام حت�ضيل 

والنظام املايل للحك�مة الحتادية.
الإمارات  لدولة  الر�ضيدة  القيادة  ت�جيهات  مع  متا�ضيا  انه  اخل���ري  وق��ال 
املالية تنظيم �ضل�ضلة من الجتماعات واللقاءات مع خمتلف  ت�ا�ضل وزارة 
اجلهات وامل�ؤ�ض�ضات احلك�مية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك من 

تعتمدها  التي  املالية  املمار�ضات  اأف�ضل  واملعارف ح�ل  تبادل اخل��رات  اأجل 
دول املجل�س .. الأمر الذي يتيح بدوره الفر�ضة لرت�ضيخ مفاهيم ال�ضراكة 

بن الدول الأع�ضاء وتلبية تطلعات اأبناء دول املجل�س جلهة حتقيق الريادة 
يف القطاع املايل على م�ضت�ى املنطقة ككل .

 وزارة املالية ت�ست�سيف وفدا من نظريتها ال�سعودية لتبادل اخلربات والتجارب

وفد غرفة اأبوظبي يبحث تعزيز تواجد ال�سركات االإماراتية يف اأ�سواق �سريالنكا
•• اأبوظبي-وام:

�ضعيد  خلفان  برئا�ضة  الإق��ت�����ض��ادي  اأب���ظ��ب��ي  وف��د  عقد 
الكعبي النائب الأول لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة 
اأب�ظبي �ضل�ضلة اجتماعات مع كبار امل�ض�ؤولن  و�ضناعة 
يف امل�ؤ�ض�ضات الإقت�ضادية الر�ضمية واخلا�ضة يف �ضرلنكا 
الإماراتية  لل�ضركات  ج��دي��دة  اأ���ض���اق  فتح  على  رك���زت 
عملها  نطاق  لت��ضيع  ال�ضركات  لهذه  الفر�ضة  واإت��اح��ة 
يف  ومنتجاتها  خدماتها  وت�ض�يق  ا�ضتثماراتها  وزي���ادة 

اأ�ض�اق �ضرلنكا.
با�ضيل  معايل  مع  اأم�س  م��ضعا  اجتماعا  ال�فد  وعقد 
احلك�مة  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  وزي���ر  باك�ضي  راج���ا 
الكرى  امل�ضروعات  تط�ير  عن  وامل�ض�ؤول  ال�ضرلنكية 
بح�ض�ر �ضعادة عبداحلميد عبدالفتاح كاظم املال �ضفر 
ال��دول��ة ل��دى �ضريالنكا واأع�����ض��اء ال���ف��د امل��راف��ق حيث 
ا�ضتمع رئي�س واأع�ضاء ال�فد اإىل عر�س وايف عن خطط 
التنمية  لتحقيق  وم�ضروعاتها  ال�ضرلنكية  احلك�مة 
كافة  وامل��ج��الت  القطاعات  تغطي  وال��ت��ي  القت�ضادية 
وخدمات  ال�ضياحية  واملن�ضاآت  التحتية  البنية  وخا�ضة 

النقل.
املتاحة  الإ�ضتثمار  فر�س  اأن  ال�ضرلنكي  ال�زير  واأك��د 
داعيا   .. ومتن�عة  كبرة  بالده  الإماراتية يف  لل�ضركات 
وامل�ضتثمرين  الأع���م���ال  ورج����ال  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ض��رك��ات 
والإعفاءات  والت�ضهيالت  الفر�س  هذه  من  لال�ضتفادة 
ال�ضرلنكية  احل���ك����م���ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����ض��ري��ب��ي��ة 
للم�ضتثمرين الأجانب والتي ت�ضل اإىل خم�س �ضن�ات يف 

عدد من القطاعات احلي�ية.
ال�ضتفادة  على  وحر�ضها  ب��الده  حك�مة  اهتمام  واأك���د 
الإماراتية  ال�ضركات  وخ��رات  الإماراتية  التجربة  من 

العقاري  والتط�ير  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  وخا�ضة 
الت�ض�ق  وم��راك��ز  واإدارت���ه���ا  ال�ضياحية  املن�ضاآت  واإق��ام��ة 

الكرى.
وكما اأكد ال�زير ال�ضرلنكي �ضعي حك�مة بالده لزيادة 
اإىل  ال�ضاي  الزراعية وخ�ض��ضا  املنتجات  �ضادراتها من 
وك�نها  الدائم  بن�ضاطها  املعروفة  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ض���اق 

مركز جتاري مهم يف املنطقة.
الغرفة  وف���د  زي����ارة  اأن  امل���ال  عبداحلميد  ���ض��ع��ادة  واأك����د 
امل�ؤ�ض�ضات احلك�مية  اإطار اجله�د التي تبذلها  تاأتي يف 
الإمارات  يف  الأعمال  ورج��ال  اخلا�س  القطاع  و�ضركات 
التعاون  ع���الق���ات  م�����ض��ت���ى  ن���ع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة  لإح������داث 

القت�ضادي وال�ضتثماري بن البلدين ال�ضديقن.
ال�فد وما يت�ضمنه من لقاءات  زي��ارة  اإن برنامج  وقال 
والنتائج  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن  يف  امل�ض�ؤولن  م��ع 
م�ضرة  دف��ع  يف  �ضت�ضهم  اللقاءات  ه��ذه  �ضتحققها  التي 
التعاون ومبا يحقق م�ضلحة ال�ضركات ورجال الأعمال 
اإىل  م�ضرا   .. اجلانبن  ل��دى  القت�ضادية  والفعاليات 
ا���ض��ت��ث��م��ارات وت�اجد  ل��دي��ه��ا  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ض��رك��ات  اأن 
ال��زي��ارة �ضتعزز م��ن هذا  القطاعات وه��ذه  يف ع��دد م��ن 
الأ�ض�اق  يف  الإم��ارات��ي��ة  الإ�ضتثمارات  وت��دع��م  الت�اجد 
�ضعيد  خلفان  �ضعادة  حتدث  جانبه  ومن  ال�ضرلنكية. 
اأب���ظ��ب��ي وروؤيتها  ال����ف���د ع���ن خ��ط��ط  ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س 
القت�ضادية والقطاعات التي تركز عليها هذه اخلطط 
كمحركات من� م�ضتقبلية لإقت�ضاد الإمارة .. لفتا اإىل 
ما تتمتع به هذه القطاعات من مزايا تناف�ضية وقدرات 
ومن  م�ضتقبال  والت��ضع  العمل  من  متكنها  ت�ضديرية 
وال�ضياحة  وامل��ع��ادن  البرتوكيماويات  قطاعات  اأب��رزه��ا 
واخلدمات  املعل�مات  وتكن�ل�جيا  والإت�ضالت  والنقل 

املالية وخدمات الرعاية ال�ضحية.

واأكد الكعبي لل�زير ال�ضرلنكي تزايد اهتمام ال�ضركات 
ورغبتها  وحر�ضها  ال�ضرلنكية  بالأ�ض�اق  الإم��ارات��ي��ة 
على تعزيز ت�اجدها الإ�ضتثماري يف هذا البلد ال�ضديق 

الذي ي�ضهد نه�ضة اقت�ضادية كبرة.
العاملة  ال�����ض��رك��ات الإم��ارات��ي��ة وال�����ض��رك��ات  اأن  واأ���ض��اف 
حافل  �ضجل  ولديها  كبرة  خ��رات  متتلك  اأب�ظبي  يف 
وق�ي يف تنفيذ امل�ضاريع بعدد من القطاعات واملجالت 
وترغب يف ت��ضيع اأعمالها ون�ضاطاتها وامل�ضاهمة بتنفيذ 
امل�ضروعات ودعم عملية التنمية بالتعاون مع ال�ضركات 
وامل�ؤ�ض�ضات ال�ضرلنكية اخلا�ضة.. م��ضحا اأن التقارير 
الإماراتية  ال�ضتثمارات  حجم  اأن  اإىل  ت�ضر  الر�ضمية 
دولر  مليار   1.7 ال���  جت���اوز  ال�ضرلنكية  الأ���ض���اق  يف 
واخلدمات  التح�يلية  وال�ضناعات  البناء  قطاعات  يف 

الل�ج�ضتية والإت�ضالت وتكن�ل�جيا املعل�مات.
القت�ضادي مع معايل  اأب�ظبي  وفد غرفة  التقى  وكما 
املركزي حيث  �ضرلنكا  كابريل حمافظ م�ضرف  اآجتا 
ق���دم امل�����ض���ؤول ال�����ض��رلن��ك��ي ل��رئ��ي�����س واأع�����ض��اء ال�فد 
التي تخطط حك�مة بالده  امل�ضروعات  اأهم  عر�ضا عن 
اإقامة  مقدمتها  ويف  القادمة  ال�ضن�ات  خالل  لإقامتها 
واإقامة  ال�ضتثمار  و���ض��رك��ات  للم�ضارف  ح��رة  منطقة 
اإىل  ال�ضياحة  حركة  لإ�ضتيعاب  كرى  �ضياحية  م�ضاريع 
خالل  امل��ائ��ة  يف   100 بن�ضبة  ارتفعت  وال��ت��ي  �ضرلنكا 
للبرتول  ج��دي��دة  م�ضفاة  واإق���ام���ة  امل��ا���ض��ي��ن  ال��ع��ام��ن 
ال��داخ��ل��ي��ة. ودع���ا حم��اف��ظ م�ضرف  تلبي الح��ت��ي��اج��ات 
الإماراتية  وال�ضركات  الأعمال  املركزي رجال  �ضرلنكا 
اإىل ال�ضتثمار يف بالده وال�ضتفادة مما ت�فره الق�انن 
�ضريبية  واإع��ف��اءات  وت�ضهيالت  خدمات  من  والأنظمة 
تقريبا  الأجنبية  لل�ضركات  الكاملة  امللكية  اأهمها  ومن 
اأي عقبات يف جمال  يف خمتلف القطاعات وعدم وج�د 

حت�يل الأرباح وراأ�س املال اإ�ضافة اإىل عدم وج�د ر�ض�م 
على امل�ضروعات الأجنبية.

اأرباح ال�ضركات  اأن الق�انن ب�ضرلنكا ت�ضتثني  واأو�ضح 
الأجنبية من �ضريبة الدخل اإ�ضافة اإىل ال�ضمانات التي 
اىل  لفتا   .. الأجنبية  لال�ضتثمارات  احلك�مة  تقدمها 
ال�ضتثمارات  حماية  اتفاقيات  وقعت  ب��الده  حك�مة  اأن 

الأجنبية ومنع الزدواج ال�ضريبي مع 38 دولة.
امل�ضتقبلية  اأن اخلطط  اإىل  ال�ضرلنكي  امل�ض�ؤول  واأ�ضار 
حجم  ي�ضل  اق��ت�����ض��اد  لتحقيق  ت�ضعى  ب���الده  لق��ت�����ض��اد 
اأمريكي  دولر  مليار   100 اإىل  فيه  الإج��م��ايل  ال��ن��اجت 

واأربعة اآلف دولر اأمريكي كدخل فردي.
واأع����رب ع��ن ا���ض��ت��ع��داد ب���الده لت�فر ك��ل م��ا م��ن �ضاأنه 
اإجن�������اح ال����ض���ت���ث���م���ارات الإم����ارات����ي����ة وت�����ض��ه��ي��ل مهمة 
امل�ضتثمرين الإماراتين والعمل على اإجناح م�ضروعاتهم 

وا�ضتثماراتهم يف �ضرلنكا.
واأك����د ال��ك��ع��ب��ي خ���الل ه���ذا ال��ل��ق��اء امل������ض��ع ع��ل��ى اهتمام 
يف  بال�ضتثمار  ال���ف��د  ي�ضمها  ال��ت��ي  ال�����ض��رك��ات  ممثلي 
الل�ج�ضتية و  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  وخ��ا���ض��ة يف  ���ض��رلن��ك��ا 
ال��ت��ط���ي��ر ال��ع��ق��اري وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وامل�����ض��اه��م��ة يف 
تنفيذ م�ضاريع يف هذه القطاعات وغرها من املجالت 
اأن  الكعبي  وقال  �ضرلنكا.  لقت�ضاد  بالن�ضبة  احلي�ية 
اجله�د التي تبذلها م�ؤ�ض�ضات و�ضركات القطاع اخلا�س 
يف البلدين تهدف اإىل زيادة حجم ال�ضتثمارات امل�ضرتكة 
1.7 مليار  التي �ضجلت  التجارية  املبادلت  ورفع قيمة 
الزيارة  ت�ضهم هذه  اأن  .. متمنيا   2011 عام  دره��م يف 
من خالل نتائجها الإيجابية يف حتقيق قفزة يف حجم 
ال��ت��ج��اري��ة وت��ك��ث��ي��ف الإ���ض��ت��ث��م��ارات امل�ضرتكة  امل���ب���ادلت 
املت�ا�ضلة يف  وامل�ضاركة  التجارية  ال�ف�د  والزيارات بن 

املعار�س وامل�ؤمترات التي تقام يف اأب�ظبي و�ضرلنكا. 

الوطني لالإح�ساء : انخفا�ش موؤ�سر الرقم 
القيا�سي الأ�سعار امل�ستهلك ل�سهر فرباير

•• اأبوظبي-وام:

ذكر املركز ال�طني لالإح�ضاء اأن اأ�ضعار امل�ضتهلك يف دولة الإمارات �ضجلت 
بال�ضهر  املا�ضي مقارنة  �ضهر فراير  باملائة خالل   0.15 انخفا�ضا قدره 
ال�ضابق حيث انخف�س الرقم القيا�ضي العام لأ�ضعار امل�ضتهلك �ضنة الأ�ضا�س 
يناير  �ضهر  خالل   117.41 ب�  مقارنة   117.24 اإىل   100=2007
فراير  خ��الل  ب��امل��ائ��ة   0.73 بن�ضبة  ارت��ف��اع��ا  �ضجل  امل��ق��اب��ل  ويف  ال�ضابق 

.2012 العام  من  فراير  �ضهر  مع  مقارنة   2013
غر  وامل�ضروبات  الأغ��ذي��ة  اأ�ضعار  ان  اىل  اأم�س  له  تقرير  يف  املركز  واأ���ض��ار 
فراير  �ضهر  خ��الل  انخفا�ضا  �ضجلت  ال��دول��ة  م�ضت�ى  على  الكح�لية 
اأ�ضعار  لنخفا�س  نتيجة  ال�ضابق  بال�ضهر  مقارنة  باملائة   0.78 م��ق��داره 
اللح�م والدواجن والزي�ت والده�ن والف�اكه واخل�ضروات والت�ابل وامللح 
والأغذية الأخرى بالإ�ضافة اىل ال�ضاي والن والكاكاو، ويف املقابل ارتفعت 
ال�ضكرية  واملنتجات  وال�ضكر  والبي�س  الأل��ب��ان  ومنتجات  الأ�ضماك  اأ�ضعار 

بالإ�ضافة اىل املياه املعدنية وامل�ضروبات املرطبة.
اأ�ضعارها  �ضجلت  فقد  والتبغ  الكح�لية  امل�ضروبات  ملجم�عة  بالن�ضبة  اأم��ا 
ارتفاعا خالل ال�ضهر مقداره 0.25 باملائة مقارنة بال�ضهر ال�ضابق نتيجة 

لرتفاع ا�ضعار ال�ضيجار وال�ضجائر.
و�ضجلت اأ�ضعار جمم�عة املالب�س والأحذية انخفا�ضا خالل ال�ضهر مقداره 
0.17 باملائة مقارنة بال�ضهر ال�ضابق ونتج هذا ب�ض�رة رئي�ضية عن انخفا�س 
ا�ضعار م�اد املالب�س واأج�ر تف�ضيل وتنظيف املالب�س بينما ارتفعت اأ�ضعار 
اأ�ضعار جمم�عة ال�ضكن واملياه والكهرباء  املالب�س اجلاهزة والأحذية..اأما 
لرتفاع  نتيجة  باملائة   0.01 مقداره  ارتفاعا  اأ�ضعاها  �ضجلت  فقد  والغاز 
ا�ضعار جمم�عة التجهيزات واملعدات  امل�ضاكن فيما �ضجلت  اأ�ضعار ايجارات 
املنزلية ارتفاعا مقداره 0.18 باملائة خالل فراير مقارنة بال�ضهر ال�ضابق 
الأث��اث وال�ضجاد فيما �ضجلت  اأ�ضعار  ارتفاع  ونتج هذا ب�ض�رة رئي�ضية عن 
باملائة   0.05 م��ق��داره  ف��راي��ر  خ��الل  انخفا�ضا  النقل  جمم�عة  ا���ض��ع��ار 
ا�ضعار  انخفا�س  ع��ن  رئي�ضية  ب�ض�رة  ه��ذا  ونتج  ال�ضابق  بال�ضهر  مقارنة 
جمم�عة  من  كل  اأ�ضعار  ا�ضتقرت  بينما  الغيار  وقطع  اخلا�ضة  ال�ضيارات 

الت�ضالت وجمم�عة التعليم وجمم�عة الرتويح والثقافة.
اأما بالن�ضبة ملجم�عة خدمات ال�ضحة فقد �ضجلت اأ�ضعارها ارتفاعا خالل 
ا�ضعار  ارتفاع  رئي�ضية عن  ب�ض�رة  ونتج هذا  باملائة   0.15 ال�ضهر مقداره 

الدوية والفيتامينات.
ارتفاعا خالل  ا�ضعارها  �ضجلت  فقد  والفنادق  املطاعم  وبالن�ضبة ملجم�عة 

ال�ضهر احلايل مقداره 0.02 باملائة مقارنة بال�ضهر ال�ضابق.
و�ضجلت ا�ضعار جمم�عة ال�ضلع واخلدمات املتن�عة انخفا�ضا خالل ال�ضهر 
ب�ض�رة  ه��ذا  ونتج  ال�ضابق  بال�ضهر  مقارنة  باملائة   0.29 مقداره  احل��ايل 

رئي�ضية عن انخفا�س ا�ضعار العناية ال�ضخ�ضية.
املالب�س  واأ�ضعار  الكح�لية  غر  وامل�ضروبات  الأغ��ذي��ة  اأ�ضعار  اأن  ويالحظ 
قد  املتن�عة  واخل��دم��ات  ال�ضلع  واأ�ضعار  النقل  خدمات  واأ�ضعار  والأح��ذي��ة 
واأ�ضعار  املنزلية  واملعدات  التجهيزات  ا�ضعار  ارتفعت  املقابل  ويف  انخف�ضت 
خدمات ال�ضحة وا�ضعار املطاعم والفنادق وال�ضكن واملياه والكهرباء والغاز 

وامل�ضروبات الكح�لية والتبغ.
خالل  باملائة   0.05 م��ق��داره  انخفا�ضا  عجمان  يف  الأ���ض��ع��ار  �ضجلت  وق��د 
ال�ضهر احلايل نتج ب�ض�رة رئي�ضية عن انخفا�س اأ�ضعار الأغذية وامل�ضروبات 
 0.16 م��ق��داره  انخفا�ضا  الفجرة  يف  الأ�ضعار  و�ضجلت  الكح�لية،  غر 
غر  وامل�ضروبات  الأغذية  اأ�ضعار  انخفا�س  عن  رئي�ضية  ب�ض�رة  نتج  باملائة 
الكح�لية و�ضجلت الأ�ضعار يف راأ�س اخليمة انخفا�ضا مقداره 0.30 باملائة 
نتج ب�ض�رة رئي�ضية عن انخفا�س ا�ضعار الأغذية وامل�ضروبات غر الكح�لية 
انخفا�ضا  ال�ضارقة  يف  الأ�ضعار  و�ضجلت  املتن�عة  واخلدمات  ال�ضلع  واأ�ضعار 
غر  وامل�ضروبات  الأغ��ذي��ة  ا�ضعار  انخفا�س  ب�ضبب  باملائة   0.11 م��ق��داره 
الكح�لية وا�ضعار ال�ضلع واخلدمات املتن�عة و�ضجلت الأ�ضعار يف ام القي�ين 
اأ�ضعار  انخفا�س  عن  رئي�ضية  ب�ض�رة  نتج  باملائة   0.20 مقداره  انخفا�ضا 

الأغذية وامل�ضروبات غر الكح�لية.
�ضهر  خ��الل  باملائة   0.24 بن�ضبة  انخفا�ضا  اأب�ظبي  يف  الأ�ضعار  و�ضجلت 
الأ�ضعار  �ضجلت  ح��ن  يف  ال�ضابق  يناير  �ضهر  م��ع  مقارنة  فراير2013 

انخفا�ضا بن�ضبة 0.03 باملائة يف دبي خالل نف�س الفرتة.



خالل  ال��ي���م  لت�����ض��الت  العم�مية  اجلمعية  اأق���رت 
اجتماعها ال�ضن�ي يف مقر ال�ضركة يف امارة اأب�ظبي 
اأرب��اح كلية عن عام  ت��ضيات جمل�س الإدارة بت�زيع 
2012 بقيمة 70 فل�س لل�ضهم ال�احد. بالإ�ضافة 
احل�ضابات  تكليف مدقق  اىل م�افقة اجلمعية على 

امل�ضتقل واعتماد بند مكافاأة جمل�س الدارة.
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اأع����رب  الج��ت��م��اع،  ب��داي��ة  ويف 
ات�ضالت عي�ضى ال�ض�يدي با�ضم املجل�س عن خال�س 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  لقيادة  وال��ع��رف��ان  التقدير 
جه�د  م��ن  تبذله  مل��ا  ال��ر���ض��ي��دة  وحك�متها  امل��ت��ح��دة 
وجله�دها  وتقدمها،  الدولة  رفعة  �ضبيل  يف  كبرة 
التنظيمية  وال�����ض��ب��ل  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  ت���ف��ر  يف 
قطاع  لتط�ير  امل��ح��دود  غ��ر  وال��دع��م  والت�ضريعية 

الت�ضالت وتكن�ل�جيا املعل�مات يف الدولة.   
و�ضرح ال�ضيد ال�ض�يدي قائال: ان ادائنا املايل الق�ي 
مكننا من ت�زيع اأرباح جمزية مل�ضاهمينا، ون�كد ان 
يف   2012 ع��ام  خ��الل  بها  قمنا  التي  ال�ضتثمارات 
�ضليم  من���  للمجم�عة  �ضت�ضمن  التحتية  البنية 
باعتبارنا  مكانتنا  تعزيز  يف  و�ضي�ضهم  ثابتة  بخطى 

احدى ال�ضركات الرائدة يف قطاع الت�ضالت 
واأ�ضاف  ترتكز ا�ضرتاتيجية ات�ضالت على �ضيا�ضتنا 
ع��ل��ى معاير  تعتمد  ال��ت��ي  احل��ك��ي��م��ة  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة 
التي  امل�ضافة  القيمة احلقيقّية  ت�ضمل  عّدة  رئي�ضية 

ن�ّفرها للتنمية الجتماعية والتطّ�ر القت�ضادي يف 
الأ�ض�اق التي نعمل فيها والتي �ضتع�د علينا بنتائج 
جمزية . واأ�ضاف ال�ض�يدي ان من� قاعدة عمالئنا 
الزدهار  يف  م�ضاهمتنا  مع  مت�ازيا  ياأتي  واإيراداتنا 

القت�ضادي للدول التي نت�اجد بها .
بت�زيع  اأو����ض���ي  ق��د  ات�����ض��الت  اإدارة  جم��ل�����س  وك����ان 
اأرباح كلية عن عام 2012 بقيمة 70 فل�س لل�ضهم 
ال�احد، بعد العالن عن النتائج املالية لعام 2012 
يف ف��راي��ر امل��ا���ض��ي وال��ت��ي اأظ��ه��رت من����اً يف الرباح 
بلغت  احلك�مي  المتياز  حق  خ�ضم  قبل  ال�ضافية 

مليار درهم.  13.2
ن���ت���ج عنه  ال�����ق������ي  ادائ�����ن�����ا  ان  ال���������ض�����ي����دي  وق�������ال 
امل�ضافة  ال��ق��ي��م��ة  واك����د  مل�ضاهمينا  جم��زي��ة  ع���ائ��د 
اإيجابيا  ارباحنا  تاأثرت  لقد  وا�ضاف  لال�ضتثماراتنا 
اإندوني�ضيا  يف  لأ�ضهمنا  ال�ضرتاتيجي  البيع  بقرار 
ن��ظ��ر ���ض��ع��ر جم����زي الأم�����ر ال�����ذي م��ن��ح��ن��ا �ضي�لة 
ا�ضافية للدخ�ل يف ا�ضتثمارات من �ضاأنها اأن ت�ضمن 

النم� امل�ضتدام للمجم�عة.
وقد قامت جمم�عة ات�ضالت ببيع ح�ضة 9.1 % 
 PT XL Axiata Tbk 775 ملي�ن �ضهم   -
بلغت  اإجمالية  ح�ضيلة  اىل  البيع  اأدى  XL((،وقد 

درهم.  ملي�ن   1،870
عملياتها  ات�ضالت من�  وا�ضلت   2012 عام  خالل 

الإيرادات  % من جمم�ع  الدولية والتي متثل 29 
امل�حدة للمجم�عة.

قال  العم�مية  اجلمعية  ق����رارات  على  تعليقة  ويف 
التنفيذي ملجم�عة ات�ضالت  الرئي�س  اأحمد جلفار، 
قاعدة  تعزيز  يف  ن�ضتمر  ���ض���ف  املقبلة  ال�ضنة  يف   :
عمالئنا التي جتاوزت اأكر من 139 ملي�ن عميل 
اإيراداتنا  تنمية  يف  �ضن�ضتمر  وا���ض��اف  ب��ل��دا   15 يف 
خدمات  ت��ق��دمي  ع��ر  ال��دول��ي��ة  م�ضرتكينا  وق��اع��دة 
وتطبيقات مبتكرة ذات قيمة م�ضافة، بالت�ازي مع 
ال�اعد  تركيزنا على ا�ضرتاتيجيتنا الدولية والنم� 

للخدمات الرقمية .
اجلدير بالذكر ان العام املا�ضي اأعلنت  ات�ضالت عن 
جناح اختبار ال�ضرعة الأعلى على م�ضت�ى العامل يف 
حيث  املتحرك،  الهاتف  ل�ضبكة  الرابع  اجليل  تقنية 
اأعلنت عن  300 ميجابت-الثانية. كما  اإىل  و�ضلت 
تركيب اأكر من ثالثة مالين كيل� مرت من �ضبكات 
اللياف الب�ضرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

مما يجعلها يف طليعة الدول املت�ضلة يف العامل.
ولزالت  كانت  ات�ضالت  جمم�عة  ان  جلفار   وق��ال 
وتقنيات  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار  يف  ال�����ض��ب��اق��ة 
ال�ض�ئية  الل��ي��اف  �ضبكات  ت�ضمل  ال��ت��ي  امل�ضتقبل، 

الفائقة  ال�����ض��رع��ات  ذات   LTE ال���راب���ع  واجل���ي���ل 
وال�����ض��ع��ات ال��ع��ال��ي��ة وال��ت��ي ن���ف��ره��ا ح��ال��ي��ا يف دولة 
المارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�ضع�دية 
���ض��ب��ل مبتكرة  ال��ب��ح��ث ع���ن  ���ض��ن�����ض��ت��م��ر يف  وا����ض���اف 
ت�ضهم  وال��ت��ي  لعمالئنا  املقدمة  خدماتنا  لتح�ضن 
ب�ضكل فعال يف تط�ير املجتمعات وازدهار القت�ضاد . 
هذا وقد حازت جمم�عة ات�ضالت على ثالث ج�ائز 
لت�زيع ج�ائز احتاد  العاملي  لالبتكار خالل احلفل 
والذي   2012 ل��ع��ام   )GSMA اي���ه  ام  ا����س  ج��ي 
املتحرك  الهاتف  مل�ضغلي  العاملي  اللقاء  خ��الل  اأقيم 
خدمة   ف��ازت  حيث  ال�ضبانية.  بر�ضل�نة  مدينة  يف 
يف  للمراأة  خدمات  ت�فر  التي   Mobile Baby
املالية  للخدمات  فل��س  خدمة  و  النامية  البلدان 
املجم�عة  بالإ�ضافة اىل ف�ز  املتحرك،  الهاتف  عر 
الأم������ارات م��ن ف�ربز  ���ض��رك��ة يف دول���ة  اق����ى  بلقب 
ال�ضرق الأو�ضط. وقد حافظت املجم�عة على م�قع 
مايل ق�ي مكنها من تاأكيد تقييمها الئتماين حيث 
املمتاز  الئتماين  الت�ضنيف  على  املجم�عة  حافظت 
�ضتاندرد  AA- م��ن  ال��ع��امل��ي��ة،  ال����ك���الت  ق��ب��ل  م��ن 
اآند ب�رز، A+ من وكالة فيت�س و Aa3 من وكالة 

م�ديز.
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دولة  15 عرب  م�سرتك  مليون  ارتفاع عدد امل�سرتكني االإجمايل اإىل 139 
ارتفاع ن�شبة م�شاهمة العمليات الدولية يف اإيرادات املجم�عة امل�حدة لت�شل اإىل 29 ٪

معر�ش ال�سرق االأو�سط لل�سيارات املعدلة 
يف اك�سبو ال�سارقة ي�ستقطب 38 األف زائر

•• ال�شارقة-وام:

الذي  املعدلة  لل�ضيارات  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ملعر�س  الرابعة  ال���دورة  حققت   
احت�ضنه مركز اك�ضب� ال�ضارقة على مدار ثالثة ايام جناحا كبرا خا�ضة 
يف ي�مه الخر الذي �ضهد املناف�ضات اخلتامية لبط�لة ال�ضتعرا�س احلر 
التي نظمت على هام�س املعر�س مب�ضاركة اأبرز جن�م م�ضابقات ال�ضتعرا�س 
على  الأوىل  مبراكزها  ال��ف��ائ��زون  ح�ضل  حيث  املعدلة  ال�ضيارات  واأح���دث 

ج�ائز مميزة لف�ضل �ضيارة معدلة.
وكانت مناف�ضات ال�ضتعرا�س احلر التي جرت اأم�س الأول �ضهدت ح�ض�را 
جماهريا غفرا من خمتلف الفئات العمرية �ضكلت الغالبية العظمى من 
ع�ضاق ريا�ضة ال�ضيارات والدرجات املعدلة واملهتمن بريا�ضة ال�ضيارات على 
م�ضت�ى الدولة. وقال �ضعادة �ضيف املدفع مدير عام مركز اك�ضب� ال�ضارقة 
ان هذه الدورة �ضجلت من�ا وزيادة يف اعداد الزوار بن�ضبة 15 يف املئة بحيث 
و�ضل عدد زوار املعر�س اىل 38 األف زائر مقارنة بح�ايل 30 الفا يف العام 
املا�ضي ..وبلغ عدد امل�ضاركن 100 عار�س بينهم 45 �ضركة امريكية من 
ا�ضهر �ضركات ال�ضيارات املعدلة يف العامل وجاءوا حتت مظلة منظمة �ضيما 
والتي  املعدلة  ال�ضيارات  تنظيم معار�س  املتخ�ض�ضة يف  العاملية  المريكية 

�ضاهمت يف تنظيم هذا احلدث بالتعاون مع مركز اك�ضب� ال�ضارقة.
وا�ضار اىل ان املعر�س ا�ضتقطب الكثر من الزوار من دول جمل�س التعاون 
اخلليجي الذين ح�ضروا خ�ضي�ضا للتعرف على احدث ما يعر�س يف عامل 
النارية املعدلة خا�ضة وان هذه الن�عية من  ال�ضيارات املعدلة والدراجات 

ال�ضيارات حتظى باهتمام قاعدة عري�ضة من ال�ضباب.
وا�ضتمل املعر�س على العديد من الفعاليات والأن�ضطة والتعرف على احدث 
ال�ضيارات الريا�ضية الفخمة وال�ضيارات املعدلة و�ضيارات ال�ضباق اإ�ضافة اإىل 
قطع الغيار واملك�نات الالزمة لتعديل ال�ضيارة والت�ضاميم املثرة واحدث 
والإك�ض�ض�ارات  التقنيات  واآخ��ر  اجل���دة  عالية  الت�ضحيم  وزي���ت  الإط��ارات 
ال��ت��ي جت��د اإق��ب��ال ك��ب��را م��ن ال�����ض��ب��اب امل���ل��ع بتعديل ال�����ض��ي��ارات واحدث 
ال�ضيارات من  على  اأ�ضيفت  التي  والتط�يرات  التعديالت  التكن�ل�جيا يف 
حيث ال�ضكل واملحرك وكل ما يتعلق بعمليات التعديل التي ا�ضبحت �ضناعة 
هامة وم�ؤثرة يف املنطقة. وت�قع �ضعادة �ضيف املدفع اأن ت�ضهد املنطقة زيادة 
كبرة يف الإقبال على خدمات تعديل ال�ضيارات يف ال�ضن�ات املقبلة بالنظر 

اإىل اإمكانات التعديل التي تتيحها ال�ضيارات الفاخرة و�ضيارات الرفاهية.
مع  التذكارية  الهدايا  للمعر�س  احلتامي  الي�م  يف  املدفع  �ضيف  وت��ب��ادل 
لدورهم  تقديرية  ب�ضهادات  امل�ضاركن  بتكرمي  وق��ام  �ضيما  �ضركة  رئي�س 
البارز يف جناح املعر�س وم�ضاركتهم املميزة وبت�ضليم جائزة ل�ضاحب اف�ضل 
�ضيارة ودراجة نارية معدلة. وميثل املعر�س على امتداد دوراته ب�ابة للنفاذ 
اىل اأ�ض�اق املنطقة وخا�ضة دول جمل�س التعاون ويعد م�عدا ثابتا لالإثارة 
والت�ض�يق على اأجندة �ضباب الإمارات واملنطقة امل�لعن بال�ضيارات املعدلة 
عجلة  ت���ازن  يف  التحكم  يف  مهاراتهم  املت�ضابق�ن  خالله  ي�ضتعر�س  حيث 
القيادة وال�ضرعة واملكابح والنقل والدفع لإظهار اأق�ضى اإمكانات ال�ضيارة . 

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

ال�سارقة ت�سارك يف معر�ش مو�سكو الدويل لل�سياحة وال�سفر

برنامج متويل التجارة العربية مينح تون�ش خط ائتمان مببلغ 40 مليون دوالر

معر�ش ال�سرق االأو�سط للزراعة 2013 ي�سم 
ثالثة موؤمترات متخ�س�سة وبرناجما للجوائز

•• دبي-وام: 

28 من �ضهر مار�س  26 حتى  2013 الذي يقام خالل الفرتة من  ي�ضت�ضيف معر�س ال�ضرق الأو�ضط للزراعة 
اجلاري..فعاليات ملتقى ت�قعات الأعمال الزراعية وملتقى ت�قعات قطاع الدواجن وفعاليات القمة الأوىل للب�ضتنة 
يف ال�ضرق الأو�ضط. وي�ضهد املعر�س يف ن�ضخته للعام 2013 اطالق ج�ائز ال�ضرق الأو�ضط للزراعة للمرة الأوىل 
والتي تكرم الأفراد والأق�ضام وفرق العمل وامل�ؤ�ض�ضات التي �ضاهمت يف من� وتط�ير القطاع الزراعي مع الرتكيز 
وزير  بن فهد  اأحمد  را�ضد  الدكت�ر  رعاية معايل  املعر�س حتت  ويقام  املبتكرة.  واملنهجيات  املمار�ضات  اأف�ضل  على 
البيئة واملياه يف مركز دبي التجاري العاملي ويعد املعر�س ال�حيد يف املنطقة الذي يغطي ج�انب الأعمال الزراعية 
ليتيح  الزراعية يف مكان واحد  والل�ازم  واملعدات  والب�ضتنة  املائية  والزراعة  ال�ضمكية  والدواجن والروة  واملا�ضية 
القرارات يف  كبار �ضانعي  اأمام جمه�ر من  واملنتجات واخلدمات  البتكارات  اأحدث  ا�ضتعرا�س  اإمكانية  للعار�ضن 
التي تركز على  الإم��ارات  املالية يف  ل�ضركة كالريتي لال�ضت�ضارات  التنفيذي  املدير  ل�دج  نيك�ل�س  املنطقة. وقال 
ال�ضتثمار يف قطاعات الغذاء واملاء والطاقة .. اإنه مع ارتفاع تكلفة واردات الغذاء يف دول اخلليج مبا ي�ضاهي 18 
 2025 اأن يبلغ ت�افر املاء م�ضت�يات �ضحيحة حتى عام  �ضعف تكلفتها قبل ح�ايل ع�ضرة اأع�ام فاإنه من املت�قع 
واردات  تكلفة  اأن  اإىل  م�ضرا   .. امل�ضتدام  الزراعي  النظام  على  للحفاظ  جذرية  تغيرات  اإىل  املنطقة  حتتاج  وقد 
 36 اإىل    2002 اأمريكي عام  ارتفعت من ملياري دولر  العربية  التعاون لدول اخلليج  اإىل دول جمل�س  الغذاء 
مليار دولر حاليا. واأ�ضار ل�دج اأحد املتحدثن يف ملتقى ت�قعات الأعمال الزراعية اإىل اأن 85 يف املائة من الأغذية 
املت�فرة يف دول اخلليج حاليا هي اأغذية م�ضت�ردة..بينما يت�قع انخفا�س حجم امل�ارد املائية يف املنطقة بن�ضبة50 
اأ�ضعاف كمية املاء  �ضتة  اإىل  ت�ضتهلك ح�ايل خم�ضة  وال�ضع�دية  الإمارات  اأن  واأ�ضاف  يف املائة بحل�ل عام 2050. 
يف  للفرد ال�احد مقارنة باململكة املتحدة التي متتلك م�ارد مائية كافية و يف دول اخلليج ت�ضتخدم ما ن�ضبته 80 
املائة من املياه للزراعة التي متثل بالأ�ضل من اإثنن اإىل خم�ضة يف املائة فقط من اإجمايل ناجت الدخل الق�مي 
للمنطقة باأ�ضرها وتنتج من خم�ضة اإىل 15 يف املائة من احتياجاتها الغذائية. وقال اإن كفاءة ا�ضتهالك املياه تعتر 
اأحد اأهم املتطلبات ل�ج�د نظام زراعي م�ضتدام وط�يل الأمد اإل اأن العديد من الأ�ضاليب الزراعية يف املنطقة ل 
تعك�س التناق�س احلايل يف م�ارد املياه على مدى ال� 50عاما املا�ضية .. م�ضددا على �ضرورة اأن يك�ن هناك تغير 
فعلي يف هذا اجلانب بدل من العتماد على دعم القطاع من خالل امل�ضاعدات وال��ضائل ال�ضناعية. واأ�ضار اإىل اأن 
الأمر قد ي�ؤدي اإىل ت�قف العديد من الأن�ضطة الزراعية يف املنطقة فعلي �ضبيل املثال يتطلب اإنتاج كيل�جرام واحد 
من التم�ر ح�ايل ثالثة الآف لرت من املاء ومن املحتمل اأن يجري اإنتاج املاء �ضناعيا با�ضتخدام التحلية .. بينما 
كانت قبل 20 عاما مياها �ضطحية م�ج�دة ب�ضكل طبيعي. واأو�ضح ل�دج الذي �ضيتطرق خالل م�ضاركته يف امللتقى 
اأن العتماد ال�ضخم على واردات  للحديث ح�ل مقاربات القطاع جتاه الأمن الغذائي امل�ضتدام يف دول اخلليج .. 
الغذاء يف املنطقة اأدى اإىل ان�ضغال القطاعن العام واخلا�س بتملك الأرا�ضي يف الدول النامية لتعزيز خمزونها 
من التم�ين الغذائي. واأ�ضار اإىل اأنه وفقا للمعهد الدويل لأبحاث ال�ضيا�ضات الغذائية فاإن 50 ملي�ن هكتار من 
الأرا�ضي اأي ما يعادل �ضعف م�ضاحة بريطانيا يف الدول النامية مت متلكها اأو ا�ضتئجارها مب�جب عق�د لالأغرا�س 
الزراعية عام 2010. وقال ل�دج اإن دول اخلليج العربية اإ�ضافة اإىل امل�ضتثمرين من القطاعن العام واخلا�س يف 
خمتلف اأنحاء العامل اأنفقت على مدى  10 اإىل 15 عاما الأخرة مليارات الدولرات على تاأمن وتط�ير الأرا�ضي 
مع  بالتزامن  الزراعي  الأو�ضط  ال�ضرق  معر�س  ويقام  الهكتارات.  مالين  م�ضاحتها  اإجمايل  يبلغ  التي  الزراعية 
معر�س ال�ضرق الأو�ضط للطب البيطري املتخ�ض�س يف قطاع الطب البيطري املزدهر يف املنطقة مما ميثل فر�ضة 

للم�ردين الدولين وامل�زعن املحلين ل�ضتعرا�س اأحدث التقنيات واملعدات والأدوية يف الطب البيطري.

••  ال�شارقة-وام: 

ت�����ض��ارك ام����ارة ال�����ض��ارق��ة يف م��ع��ر���س م��ضك� 
من  الفرتة  خ��الل  وال�ضفر  لل�ضياحة  ال��دويل 
اطار  يف  وذلك  اجل��اري  مار�س   23 اىل   20
وال�ضياحي  ال��ت��ج��اري  الإمن�����اء  ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س 
املعار�س  اأب�����رز  امل�����ض��ارك��ة يف  ع��ل��ى  ب��ال�����ض��ارق��ة 
ال��دول��ي��ة ب��ه��دف ال���رتوي���ج مل��ق���م��ات الإم����ارة 
حققته  ال��ذي  الكبر  النجاح  وبعد  ال�ضياحية 
الإمارة يف م�ضاركات الأع�ام ال�ضابقة للمعر�س 
برلن  ب���ر���ض��ة  ملعر�س  الأخ����رة  ال����دورة  ويف 

الدولية لل�ضياحة وال�ضفر.
ي�ضم ال�فد امل�ضارك يف املعر�س الذي يرتاأ�ضه 
���ض��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي ال���ن����م���ان رئ��ي�����س هيئة 
الإمناء التجاري وال�ضياحي ممثلن عن هيئة 
مطار ال�ضارقة الدويل واإدارة متاحف ال�ضارقة 
وال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ران وف���ن���دق رادي�������ض����ن بل� 
وغراند  ال�طنية  ال�ضارقة  فنادق  وجمم�عة 
الفندقية  لل�ضقق  روبي  وتامي  ال�ضارقة  اأوتيل 

وعرب لينك لل�ضياحة واخلالدية لل�ضياحة.

الدويل  م��ضك�  معر�س  يف  امل�����ض��ارك��ة  وت��اأت��ي 
على  ع�ضر  ال���راب���ع  ل��ل��ع��ام  وال�����ض��ف��ر  لل�ضياحة 
تنظمها  التي  امل�ضاركات  قائمة  على  ال��ت���ايل 
املرم�قة  الإم��ارة  مكانة  تعزيز  بهدف  الهيئة 
الرو�ضي  ال�ض�ق  واأب��رزه��ا  العاملية  الأ���ض���اق  يف 
يف  ن�ضبة  اأع��ل��ى  ال��رو���س  ال�ضياح  ي�ضجل  حيث 
�ضن�يا  الإم����ارة  ي����زورون  ال��ذي��ن  ال�ضياح  ع��دد 
والتي �ضهدت زيادة ملح�ظة يف اأعداد ال�ضياح 
الرو�س خالل عام 2012 وو�ضل عددهم اىل 
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اآلف و671 �ضائحا رو�ضيا عام 2011.
ال�ضارقة  اإم���ارة  ت�اجد  اأهمية  الن�مان  واأك��د 
وال�ضفر  لل�ضياحة  ال��دويل  يف معر�س م��ضك� 
ال�ضارقة  منتج  مكانة  تعزيز  يف  ي�ضاهم  ال��ذي 
الرتويج  ويف  ال��رو���ض��ي  ال�����ض���ق  يف  ال�ضياحي 
والطبيعية  الثقافية  الإمارة  ملعامل ومق�مات 
مثالية  وجهة  منها  جعلت  التي  والرتفيهية 
الإح�ضائيات  وان  خ��ا���ض��ة  ال���رو����س  ل��ل�����ض��ي��اح 
تعك�س الأعداد الكبرة لل�ضياح الرو�س الذين 
يت�افدون اإىل ال�ضارقة �ضن�يا والذين ي�ضكل�ن 

ال�ضياح الذين زاروا  اجمايل  من  املئة  يف   18
الإمارة خالل عام 2012.

املعر�س  يف  ال�ضابقة  امل�ضاركات  ان  اإىل  واأ���ض��ار 
وع��ل��ى م���دى 14 ع��ام��ا ع��ل��ى ال��ت���ايل حققت 
زيادة ملح�ظة يف اأعداد ال�ضياح الرو�س وبحيث 
ارتفع عددهم خالل العام املا�ضي بن�ضبة 47 يف 
املئة ..م�ؤكدا اأن هذه الزيادة ت�ضع الهيئة اأمام 
تعزيز  على  م�ضتمر  وب�ضكل  العمل  م�ض�ؤولية 
مع  وال��ت��ع��اون  وعامليا  اإقليميا  الإم����ارة  مكانة 
خمتلف اجلهات الفاعلة يف قطاعات ال�ضياحة 
منتج  لتط�ير  وال��ف��ن��ادق  وال��رتف��ي��ه  وال�ضفر 
الت�ضهيالت  كافة  وت���ف��ر  ال�ضياحي  الإم���ارة 
اإمارة  ان  واأ�ضاف  الرو�س.  لل�ضياح  واخلدمات 
قائمة  على  مرم�قة  مكانة  احتلت  ال�ضارقة 
الرو�ضي  لل�ضائح  املف�ضلة  ال�ضياحية  ال�جهات 
وث��ق��ايف حيث  ت��ن���ع طبيعي  م��ن  ب��ه  مل��ا تتميز 
الفعاليات  اإىل جانب  الأوروب��ي  لل�ضائح  تقدم 
متن�عا  �ضياحيا  منتجا  العاملية  واملهرجانات 
واأ�ضيال ويق�م ال�ضائح بتجربة �ضياحية راقية 
تراثية  م���اق��ع  اإىل  ثقافية  زي����ارات  تت�ضمن 

ومتاحف عريقة ومراكز جتارية ت�ضم ماركات 
واجل�  ال�ضاحرة  ال�ض�اطئ  جانب  اإىل  عاملية 

املنا�ضب خالل امل�ا�ضم ال�ضياحية.
وال�ضياحي  ال��ت��ج��اري  الإمن�����اء  ه��ي��ئ��ة  وت��ع��م��ل 
ال�ضارقة  مل��ن��ت��ج  ال����رتوي����ج  ع���ل���ى  ب���ال�������ض���ارق���ة 
ال�ضياحي يف معر�س م��ضك� الدويل لل�ضياحة 
وال�ضفر عر جناح ع�ضري يجمع بن اأ�ضالة 
امل��ا���ض��ي وع���راق���ة احل��ا���ض��ر م��ن خ���الل املنتج 
ال�ضارقة  لإم��ارة  العريقة  والتقاليد  الرتاثي 
ترويجية عن  م��ن�����ض���رات  ت���زي��ع  على  ع���الوة 
الإمارة على زوار اجلناح باللغتن الإجنليزية 

والرو�ضية.
لل�ضياحة  ال���دويل  م��ضك�  معر�س  اأن  ي��ذك��ر 
اأربعة  م��دى  ع��ام وعلى  وال�ضفر يجذب يف كل 
اأيام نخبة من �ضناع قطاعي ال�ضياحة وال�ضفر 
ح�ل العامل اإىل جانب جهات عاملية وم�ؤ�ض�ضات 
�ضياحية وفنادق ومنتجعات دولية حيث يت�قع 
اأن يح�ضر املعر�س يف دورته ال 20 اأكر من 
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وجهة عاملية.

•• اأبوظبي-وام: 

للبنك  ائتمان  العربية خط  التجارة  برنامج مت�يل   قدم 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي���ن   40 ب��ق��ي��م��ة  ال��ت���ن�����ض��ي  امل���رك���زي 
ل�ضتخدامه يف مت�يل التجارة اخلارجية لت�ن�س مب�جب 
اتفاقية وقعها يف ت�ن�س معايل الدكت�ر ال�ضاذيل العياري 
جا�ضم  الدكت�ر  و�ضعادة  الت�ن�ضي  املركزي  البنك  حمافظ 

املناعي الرئي�س التنفيذي رئي�س جمل�س اإدارة الرنامج.
اأب�ظبي  يف  مقره  من  �ضحفي  بيان  يف   - الرنامج  وذك��ر 
اإنه بهذا اخلط ي�ضل عدد خط�ط الئتمان التي  اأم�س - 
قدمها الرنامج ل�كالته ال�طنية املعتمدة يف اجلمه�رية 

الت�ن�ضية اإىل 25 اتفاقية خط ائتمان قيمتها الإجمالية 
ح�ايل578 ملي�ن دولر اأمريكي.

واأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ال�����ض��اذيل ال��ع��ي��اري حم��اف��ظ البنك 
ب��ه برنامج  ي��ق���م  ال���ذي  ال���دور  اأه��م��ي��ة  الت�ن�ضي  امل��رك��زي 
مت�يل التجارة العربية من خالل الت�ضهيالت الئتمانية 
ب�ضروط مي�ضرة واخلدمات التجارية الأخرى التي ي�فرها 
ي�ضهم يف تعزيز وتنمية حجم  اإيجابي  اأث��ر  ملا يف ذلك من 
القدرات  وتعظيم  العربية  ال���دول  ب��ن  التجاري  التبادل 
بالتعاون  م�ضيدا  العرب  وامل�ضدرين  للمنتجن  التناف�ضية 
اإدارة  م��ن  الت�ن�ضي  امل��رك��زي  البنك  يلقاه  ال��ذي  والتفهم 

الرنامج.

واأ�ضاد �ضعادة الدكت�ر جا�ضم املناعي بالدور الذي يق�م به 
البنك املركزي الت�ن�ضي من ترويج واإفادة من الت�ضهيالت 
واخل���دم���ات ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ي���ف��ره��ا ال��رن��ام��ج ..من�ها 
باأهميتها يف تنمية القدرات الإنتاجية والتناف�ضية للمنتج 
وامل�ضدر العربي ودعم اقت�ضاديات الدول العربية وت�ضجيع 
ال��ت��ك��ام��ل القت�ضادي  مل�����ض��رة  ت��ع��زي��زا  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

العربي.
واأ�ضار اإىل اأن خدمات الرنامج تن�ضجم مع الت�جهات لإن�ضاء 
منطقة حرة للتجارة العربية ..داعيا اإىل حتقيق ال�ضتفادة 
الق�ض�ى من هذه الت�ضهيالت واخلدمات لالإ�ضهام يف دفع 

م�ضرة التنمية والبناء يف الدول العربية.
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 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/03/11م    امل�دعة حتت رقم:170404 
 تاريخ الأ�ضبقية :    

 باإ�ض��م:ال�ضيدة ماري اإيلن  بالنتيي زوجة جرارد  
 جن�ضية ال�ضركة: فرن�ضا  

 وعن�انه:�ضنرت نيبت�ن، رو دي ماري�ضي 33260 لتي�ضت دو بي�س، فرن�ضا. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:    م�ضتح�ضرات تبيي�س الأقم�ضة وم�اد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي 
املالب�س، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط، عط�ر، زي�ت عطرية، م�ضتح�ضرات جتميل )ك�زمتيك(، غ�ض�ل )ل��ضن( 
لل�ضعر، �ضامب�، غ�ض�ل وجل لل�ضعر وفروة الراأ�س، منظفات اأ�ضنان، زيت الل�ز، حليب الل�ز لأغرا�س التجميل، م�ضتح�ضرات 
جتميل لأغرا�س التنحيف، م�ضتح�ضرات ت�ضمر الب�ضرة، م�ضتح�ضرات ال�قاية من ال�ضم�س، م�ضتح�ضرات جتميل، منتجات 
عطرية، م�ضتح�ضرات العناية باجلمال والب�ضرة لأغرا�س التجميل، غ�ض�ل )ل��ضن( جتميل وكرميات للج�ضم، حليب وجل 
لل�جه واجل�ضم، اأقنعة جتميل، كرميات تفتيح الب�ضرة، منكهات م�ضروبات )زي�ت عطرية(، م�ضتح�ضرات جتميل لالإ�ضتحمام، 
اأمالح وغ�ض�ل )ل��ضن( للحمام لي�ضت لأغرا�س طبية، زي�ت وجل لالإ�ضتحمام، ر�ض�م زينة لل�ضف لأغرا�س التجميل، اأطقم 
جتميل، م�ضتح�ضرات اإزالة املكياج، �ضاب�ن ت�اليت، �ضاب�ن مطهر ومزيل للروائح الكريهة لالإ�ضتخدام ال�ضخ�ضي، مزيالت 
ال�ضخ�ضي، ماء بنات اخلزامى، ماء معطر، ماء ت�اليت، ماء ك�ل�نيا، بخ�ر، خال�ضات زه�ر،  الكريهة لالإ�ضتخدام  الروائح 
عنا�ضر اأ�ضا�ضية لعط�ر الزه�ر، م�اد دهنية لأغرا�س التجميل، مناديل م�ضربة بغ�ض�ل )ل��ضن( جتميلية، طالء ال�ضفاه، ملمع 
�ضفاه، خمطط �ضفاه، كرمي اأ�ضا�س، م�ضكرة، م�ضاحيق �ضائبة وم�ضغ�طة للمكياج )م�ضتح�ضرات جتميل(، مكياج للعي�ن، ظالل 
معطرة،  بي�ضات  التجميل،  لأغرا�س  قطني  غزل  بالأظافر،  العناية  م�ضتح�ضرات  م�ضتعارة،  اأظافر  جتميل،  اأقنعة  للعي�ن، 

مراهم لأغرا�س التجميل، م�ضح�ق التالك للزينة، م�ضتح�ضرات اإزالة طالء الأظافر. فئة 3..
 وال�اقعة يف الفئة:3 

عبارة  اأ�ضلفلها  و  ال��ذه��ب��ي  ب��ال���ن   )  O   ( ح��رف  و  البني  ب��ال��ل���ن  لتينية   ب��ح��روف   )GOLD( كلمة  العالم�ة:  و���ض��ف 
 )F&W PARIS( داخل مربع والعالمة بالأل�ن البني والذهبي كما بال�ضكل امل��ضح.   

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/25م    امل�دعة حتت رقم:171019 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�س. اأيه بي بي اآ�ضيا براون ب�فري ليمتد     

 جن�ضية ال�ضركة: �ض�ي�ضرا  
 وعن�انه:اف�لرتن�ضرتا�ضيه 44 ،  �ضي ات�س – 8050 زي�ريخ، �ض�ي�ضرا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�ضميم 
املتعلقة بها، خدمات التحليل والأبحاث ال�ضناعية، خدمات ت�ضميم وتط�ير العتاد احلا�ض�بي والرجميات 

احلا�ض�بية. 
 وال�اقعة يف الفئة:42 

و�ضف العالم�ة: كلمة )VENTYX( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.     
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2012/03/18م    امل�دعة حتت رقم:170665 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:ا�س بي اآي وي�ضت ب�رت ، انك  

جن�ضية ال�ضركة:   ال�ليات املتحدة المريكية.
وعن�انه:377 �ض�يفت اأفيني�،�ضاوث �ضان فران�ضي�ضك�، كاليف�رنيا 94080 ،  ال�ليات املتحدة المريكية.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:   �ضراب الأل�فرا )ع�ضارة ال�ضبار(. الفئة 32
 وال�اقعة يف الفئة:32 

و�ضف العالم�ة:  عبارة )alo( بحروف لتينية بالل�ن البي�س يف داخل مربع رمادي الل�ن داخل مربع  �ضكني 
الل�ن كما بال�ضكل امل��ضح.  

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/25م    امل�دعة حتت رقم:171015 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�س. �ضنت�ري ه�لدينجز ليمتد  

 جن�ضية ال�ضركة:اليابان  
 وعن�انه:1-40، دوجيماهاما 2 –ت�ض�م، كيتا – ك�، اأو�ضاكا – �ضي، اأو�ضاكا، اليابان 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:   البرة )�ضراب ال�ضعر( غر الكح�لية، املياه املعدنية 
والغازية وغرها من امل�ضروبات غر الكح�لية، م�ضروبات غازية )م�ضروبات منع�ضة(، ع�ضائر الف�اكه، ع�ضائر 

خ�ضروات )م�ضروبات(، م�ضروبات م�ضل اللن، خال�ضات ح�ضي�ضة الدينار لتح�ضر البرة غر الكح�لية.
 وال�اقعة يف الفئة:32 

 و�ضف العالم�ة: كلمة )SUNTORY( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.   
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/15م    امل�دعة حتت رقم:170619 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:ك�مباين جرفي�س دان�ن.  
 جن�ضية ال�ضركة: فرن�ضا  

 وعن�انه:17 ب�ليفارد هاو�ضمان، 75009 باري�س، فرن�ضا. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  مياه غر ف�ارة اأو ف�ارة )معدنية اأو غر معدنية(، 
ع�ضائر ف�اكه اأو خ�ضراوات،  م�ضروبات م�ضتخل�ضة من الف�اكه اأو اخل�ضراوات، �ضراب ليم�نا�ضة، ماء ال�ض�دا، 

م�ضتح�ضرات امل�ضروبات. الفئة 32.  
 وال�اقعة يف الفئة:32 

و�ضف العالم�ة: كلمة )ب�ناف�نت( بحروف عربية ور�ضم كاريكاتري ل�ضخ�س وكرة اأر�ضية واجلميع  داخل 
بطاقة بالل�ن ال�ضامل�ن )Pantone 1565C(  كما بال�ضكل امل��ضح.  

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:   

 

بت�اري�����خ:2012/03/26م    امل�دعة حتت رقم:171034 
 تاريخ الأ�ضبقية :    

 باإ�ض��م:هنكل ايه جي اآند ك�. كيه جي ايه ايه  
 جن�ضية ال�ضركة: اأملانيا  

 وعن�انه:هنكل�ضرتا�ضه 67، 40589 دو�ضلدورف، اأملانيا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�ضتح�ضرات تبيي�س الأقم�ضة وم�اد اأخرى ت�ضتعمل يف 
غ�ضل وكي املالب�س، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط، �ضاب�ن، عط�ر وزي�ت عطرية، م�ضتح�ضرات 

جتميل )ك�زميتيك(، غ�ض�ل )ل��ضن( لل�ضعر، منظفات اأ�ضنان.
 وال�اقعة يف الفئة:3 

عبارة )MOUSSE COLOR( بحروف لتينية بالل�ن الأحمر كما بال�ضكل امل��ضح.   و�ضف العالم�ة:  
 ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/03/20م    امل�دعة حتت رقم:170806 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:فان دري ه�لدينج بي. يف.  
 جن�ضية ال�ضركة:    ه�لندا  

 وعن�انه:نيجفرهاي�ض�يج 11، 3641 اآر بي ميجدريخت، ه�لندا. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  حل�م وم�ضتخل�ضات اللح�م، حليب ومنتجات احلليب، 

زي�ت و�ضح�م �ضاحلة لالأكل. فئة 29.
 وال�اقعة يف الفئة:29 

و�ضف العالم�ة:   ر�ضم �ضكل معن بداخله ر�ضم �ضكل كارتري لراأ�س بقرة والعالمة بالأل�ان الأحمر الغامق  
والأبي�س والأزرق والأحمر الفاحت كما بال�ضكل امل��ضح.  

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/25م    امل�دعة حتت رقم:171016 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�س. اأيه بي بي اآ�ضيا براون ب�فري ليمتد     

 جن�ضية ال�ضركة: �ض�ي�ضرا  
 وعن�انه:اف�لرتن�ضرتا�ضيه 44 ،  �ضي ات�س – 8050 زي�ريخ، �ض�ي�ضرا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة 
والإ�ضارة  والقيا�س  ال���زن  واأدوات  الب�ضرية  والأدوات  والأجهزة  وال�ضينمائي  الف�ت�غرايف  الت�ض�ير  واأدوات 
واملراقبة )الإ�ضراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات ل��ضل اأو فتح اأو حت�يل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم 
مغناطي�ضية،  بيانات  حامالت  ال�ض�ر،  اأو  ال�ض�ت  ن�ضخ  اأو  اإر�ضال  اأو  لت�ضجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف 
اأقرا�س ت�ضجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س رقمية متعددة ال�ضتعمالت )دي يف دي( وغر ذلك من و�ضائط 
الت�ضجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�ضجيل النقد، اآلت حا�ضبة، معدات واأجهزة 

احل�ا�ضب ملعاجلة البيانات، برجميات احلا�ض�ب، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
 وال�اقعة يف الفئة:9 

و�ضف العالم�ة: كلمة )VENTYX( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.     
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

بت�اري�����خ:2012/03/15م    امل�دعة حتت رقم:170620 
 تاريخ الأ�ضبقية :  2011/10/04م  
 باإ�ض��م:كابيني ك�نتين�نتال  
 جن�ضية ال�ضركة: فرن�ضا  

 وعن�انه:17 رو  دو ك�ليزي، 75008 باري�س، فرن�ضا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: م�ضتح�ضرات تبيي�س الأقم�ضة وم�اد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي 
املالب�س، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط، عط�ر، زي�ت عطرية، م�ضتح�ضرات جتميل )ك�زمتيك(، غ�ض�ل )ل��ضن( 
لل�ضعر، �ضامب�، غ�ض�ل وجل لل�ضعر وفروة الراأ�س، منظفات اأ�ضنان، زيت الل�ز، حليب الل�ز لأغرا�س التجميل، م�ضتح�ضرات 
جتميل لأغرا�س التنحيف، م�ضتح�ضرات ت�ضمر الب�ضرة، م�ضتح�ضرات ال�قاية من ال�ضم�س، م�ضتح�ضرات جتميل، منتجات 
عطرية، م�ضتح�ضرات العناية باجلمال والب�ضرة لأغرا�س التجميل، غ�ض�ل )ل��ضن( جتميل وكرميات للج�ضم، حليب وجل 
لل�جه واجل�ضم، اأقنعة جتميل، كرميات تفتيح الب�ضرة، منكهات م�ضروبات )زي�ت عطرية(، م�ضتح�ضرات جتميل لالإ�ضتحمام، 
اأمالح وغ�ض�ل )ل��ضن( للحمام لي�ضت لأغرا�س طبية، زي�ت وجل لالإ�ضتحمام، ر�ض�م زينة لل�ضف لأغرا�س التجميل، اأطقم 
جتميل، م�ضتح�ضرات اإزالة املكياج، �ضاب�ن ت�اليت، �ضاب�ن مطهر ومزيل للروائح الكريهة لالإ�ضتخدام ال�ضخ�ضي، مزيالت 
ال�ضخ�ضي، ماء بنات اخلزامى، ماء معطر، ماء ت�اليت، ماء ك�ل�نيا، بخ�ر، خال�ضات زه�ر،  الكريهة لالإ�ضتخدام  الروائح 
عنا�ضر اأ�ضا�ضية لعط�ر الزه�ر، م�اد دهنية لأغرا�س التجميل، مناديل م�ضربة بغ�ض�ل )ل��ضن( جتميلية، طالء ال�ضفاه، ملمع 
�ضفاه، خمطط �ضفاه، كرمي اأ�ضا�س، م�ضكرة، م�ضاحيق �ضائبة وم�ضغ�طة للمكياج )م�ضتح�ضرات جتميل(، مكياج للعي�ن، ظالل 
معطرة،  بي�ضات  التجميل،  لأغرا�س  قطني  غزل  بالأظافر،  العناية  م�ضتح�ضرات  م�ضتعارة،  اأظافر  جتميل،  اأقنعة  للعي�ن، 

مراهم لأغرا�س التجميل، م�ضح�ق التالك للزينة، م�ضتح�ضرات اإزالة طالء الأظافر. فئة 3.
3 وال�اقعة يف الفئة: 

و�ضف العالم�ة: كلمة )CAROLIGHT( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

 امل�دعة حتت رقم:170405   بت�اري�����خ:2012/03/11م  
 تاريخ الأ�ضبقية :    

 باإ�ض��م:كابيني ك�نتين�نتال  
 جن�ضية ال�ضركة: فرن�ضا  

 وعن�انه:17 رو  دو ك�ليزي، 75008 باري�س، فرن�ضا. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  م�ضتح�ضرات تبيي�س الأقم�ضة وم�اد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي 
املالب�س، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط، عط�ر، زي�ت عطرية، م�ضتح�ضرات جتميل )ك�زمتيك(، غ�ض�ل )ل��ضن( 
لل�ضعر، �ضامب�، غ�ض�ل وجل لل�ضعر وفروة الراأ�س، منظفات اأ�ضنان، زيت الل�ز، حليب الل�ز لأغرا�س التجميل، م�ضتح�ضرات 
جتميل لأغرا�س التنحيف، م�ضتح�ضرات ت�ضمر الب�ضرة، م�ضتح�ضرات ال�قاية من ال�ضم�س، م�ضتح�ضرات جتميل، منتجات 
عطرية، م�ضتح�ضرات العناية باجلمال والب�ضرة لأغرا�س التجميل، غ�ض�ل )ل��ضن( جتميل وكرميات للج�ضم، حليب وجل 
لل�جه واجل�ضم، اأقنعة جتميل، كرميات تفتيح الب�ضرة، منكهات م�ضروبات )زي�ت عطرية(، م�ضتح�ضرات جتميل لالإ�ضتحمام، 
اأمالح وغ�ض�ل )ل��ضن( للحمام لي�ضت لأغرا�س طبية، زي�ت وجل لالإ�ضتحمام، ر�ض�م زينة لل�ضف لأغرا�س التجميل، اأطقم 
جتميل، م�ضتح�ضرات اإزالة املكياج، �ضاب�ن ت�اليت، �ضاب�ن مطهر ومزيل للروائح الكريهة لالإ�ضتخدام ال�ضخ�ضي، مزيالت 
ال�ضخ�ضي، ماء بنات اخلزامى، ماء معطر، ماء ت�اليت، ماء ك�ل�نيا، بخ�ر، خال�ضات زه�ر،  الكريهة لالإ�ضتخدام  الروائح 
عنا�ضر اأ�ضا�ضية لعط�ر الزه�ر، م�اد دهنية لأغرا�س التجميل، مناديل م�ضربة بغ�ض�ل )ل��ضن( جتميلية، طالء ال�ضفاه، ملمع 
�ضفاه، خمطط �ضفاه، كرمي اأ�ضا�س، م�ضكرة، م�ضاحيق �ضائبة وم�ضغ�طة للمكياج )م�ضتح�ضرات جتميل(، مكياج للعي�ن، ظالل 
معطرة،  بي�ضات  التجميل،  لأغرا�س  قطني  غزل  بالأظافر،  العناية  م�ضتح�ضرات  م�ضتعارة،  اأظافر  جتميل،  اأقنعة  للعي�ن، 

مراهم لأغرا�س التجميل، م�ضح�ق التالك للزينة، م�ضتح�ضرات اإزالة طالء الأظافر. فئة 3..
 وال�اقعة يف الفئة:3 

بطاقة  يف   )Whitenizer( كلمة   اأ�ضفلها  لتينية  بحروف  خطن  بن   )EXCLUSIVE( كلمة  العالم�ة:  و�ضف 
والعالمة بالأل�ان الأزرق والذهبي كما بال�ضكل امل��ضح.   

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/04/01    امل�دعة حتت رقم:171335 
 تاريخ الأ�ضبقية :    

 باإ�ض��م:�ضركة وولف اأويل ك�رب�ري�ضن اإن.يف.  
 جن�ضية ال�ضركة: بلجيكا.  

وعن�انه:ج�رج جيلي�ت�ضرتات 52، بي - 2620 هيميك�ضيم، بلجيكا.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

 مقاوم التجمد ومك�نات مقاوم التجمد. فئة 1 
 وال�اقعة يف الفئة:1 

و�ضف العالم�ة:  كلمة )CHAMPION( بحروف لتينية بالل�ن الأبي�س داخل بطاقة بالل�ن الأحمر 
كما بال�ضكل امل��ضح.  

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/03/22م    امل�دعة حتت رقم:170899 
 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:ان. يف. ن�تري�ضيا  
 جن�ضية ال�ضركة:    ه�لندا  

 وعن�انه:186 اير�ضت �ضتا�ضن�ضرتات، 2712 ات�س ام زويرتمر، ه�لندا. 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:  اأغذية لغايات طبية خا�ضة، اأغذية وم�اد حمية معدة 
لال�ضتخدام الطبي، مكمالت حمي�ية للب�ضر، اأغذية للر�ضع والأطفال، مكمالت غذائية حمي�ية لال�ضتخدام 

الطبي، منتجات غذائية لال�ضتخدام الطبي.
 وال�اقعة يف الفئة:5 

 و�ضف العالم�ة: كلمة )FORTIMEL( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.   
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/25م    امل�دعة حتت رقم:171017 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�س. اأيه بي بي اآ�ضيا براون ب�فري ليمتد     

 جن�ضية ال�ضركة: �ض�ي�ضرا  
 وعن�انه:اف�لرتن�ضرتا�ضيه 44 ،  �ضي ات�س – 8050 زي�ريخ، �ض�ي�ضرا 

خدمات  الإ���ض��الح،  خدمات  املباين،  اإن�ضاء  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
الرتكيب اأوالتجميع.
 وال�اقعة يف الفئة:37 

و�ضف العالم�ة: كلمة )VENTYX( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.     
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/15م    امل�دعة حتت رقم:170621 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�ض�لي��ضا �ضنغاب�ر بتي. ليمتد  

 جن�ضية ال�ضركة: �ضنغاف�رة  
 وعن�انه:12 جالن كيالجن بارات #06-01، �ضنغاف�رة 159354 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: زجاج مباين، م�اد بناء غر معدنية، م�اد اإن�ضاء غر 
اأب�اب غر معدنية،  اأمان، ن�افذ واإط��ارات ن�افذ غر معدنية للمباين،  معدنية، زجاج عازل للمباين، زجاج 

ل�ازم وجتهيزات جنارة غر معدنية. فئة 19.
 وال�اقعة يف الفئة:19 

امل��ضح.    بال�ضكل  كما  لتينية  بحروف   )IQUE( و�ضف العالم�ة: كلمة 
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/12م    امل�دعة حتت رقم:170464 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�ضاها باتانابيب�ل ببليك ك�مباين ليمتد.  

 جن�ضية ال�ضركة:  تايالند  
 وعن�انه:2156 ني� بيت�ضب�ري رود، باجنكابي ه�ايك�اجن، بانك�ك 10310، تايالند. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:       ن�دلز )معكرونة رقيقة( �ضريعة التح�ضر، ن�دلز 
)معكرونة رقيقة( حم�ضرة من الأرز �ضريعة التح�ضر، اك�اب ن�دلز )معكرونة رقيقة( �ضريعة التح�ضر. 

الفئة 30.
 وال�اقعة يف الفئة:03 

 و�ضف العالم�ة: عبارة )iMee ( كما بال�ضكل امل��ضح. 
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/04/08    امل�دعة حتت رقم:171649 

 تاريخ الأ�ضبقية :2010/10/11  
 باإ�ض��م:�س. ت�ضاينال�ك�س اأ�س. اأيه.  
 جن�ضية ال�ضركة: ل�ك�ضمب�رج.  

وعن�انه:روت دي�ضك 7، ال-1470 ل�ك�ضمب�رج، ل�ك�ضمب�رج.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

اإت�ضالت، اأجهزة اإكرتونية، اأجهزة كمبي�تر، اأجهزة ه�اتف، ه�اتف حمم�لة، ه�اتف فيدي�،  اأجهزة واأدوات 
اأجزاء ول�زام لأجهزة  الكمبي�تر،  الرادي�، كامرات فيدي�، عتاد وبرامج  واإر�ضال  اإ�ضتقبال  اأجهزة  كامرات، 
�ض�احن،  بطاريات،  املحم�لة،  اله�اتف  لأجهزة  واإك�ض�ض�ارات  اأج��زاء  واملحم�لة،  النقالة  رقمية  اإلكرتونية 
�ضماعات اأذن، م�ضخمات �ض�ت، ميكروف�نات، اأجهزة �ض�ت لل�ضيارات، اأجزاء ول�ازم جلميع املنتجات املذك�رة..

فئة 9.
 وال�اقعة يف الفئة:9 

و�ضف العالم�ة:  كلمة  )ICE( بحروف لتينية بالل�ن الأبي�س وف�قها ر�ضم دائرة ويف اأحد اأطرافها �ضكل 
PHONE( بحروف   ( كلمة  و حتتها  الأبي�س  بالل�ن  ر�ضم خط  الكلمة  و حتت  الرتقايل  بالل�ن  مثلث 

لتينية بالل�ن الرتقايل والكل داخل بطاقة �ض�داء كما بال�ضكل امل��ضح.  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/25م    امل�دعة حتت رقم:171014 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�س. �ضنت�ري ه�لدينجز ليمتد  
 جن�ضية ال�ضركة: اليابان  

 وعن�انه:1-40، دوجيماهاما 2 –ت�ض�م، كيتا – ك�، اأو�ضاكا – �ضي، اأو�ضاكا، اليابان 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

قه�ة، حب�ب الن، م�ضروبات اأ�ضا�ضها القه�ة، قه�ة مثلجة، �ضاي، اأوراق ال�ضاي، �ضاي منكه بطعم الف�اكه، م�ضروبات ا�ضا�ضها 
ال�ضاي، �ضاي مثلج، م�ضروبات مثلجة، كاكاو، م�ض�ربات ا�ضا�ضها ال�ض�ك�لته، منكهات )بخالف البهارات(، بهارات، م�ضتح�ضرات 
داب�ق )غل�تن( للطعام،  دقيق،  مق�ضر،  �ضعر  مق�ضر،  �ض�فان  مق�ضر،  اأرز  العطرية"(،  منكهة للطعام )لي�ضت من "الزي�ت 
)�ض�ماي  بالبخار  مطب�خة  �ضينية  زلبية  �ضندوي�ضات،  مطب�خة(،  )جي�زا  حم�ضية  �ضينية  زلبية  احلب�ب،  م�ضتح�ضرات 
مطب�خة(، �ض��ضي، كرات مقلية من خليط املخي�س مع قطع �ضغرة من الأخطب�ط )تاك�ياكي(، خبز مطه� على البخار 
يحت�ي على اللحم، هامب�رجر )�ضندوي�ضات(، بيتزا، �ضناديق لل�جبات اخلفيفة )حم�ضرة(، ه�ت دوج )�ضندوي�ضات(، فطائر 
لَى، خالئط حل�يات �ضريعة التح�ضر، خالئط الب�ظة، خالئط ال�ضربات، عجينة  حلم، رافي�يل، حل�يات، خبز وكعك حُمَّ
اأرز خممر ممّلت )ك�جي(، خمرة، م�ضح�ق اخلبيز، ثلج، ع�امل متا�ضك الب�ظة، مطريات حل�م  ل�ز، م�ضح�ق اخلمرة، 

لالأغرا�س املنزلية، م�ضتح�ضرات لتكثيف الكرمية املخف�قة، منتجات ثان�ية من الأرز للطعام )�ضيك ليز(
 وال�اقعة يف الفئة:30 

و�ضف العالم�ة: كلمة )SUNTORY( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/03/25م    امل�دعة حتت رقم:171018 
 تاريخ الأ�ضبقية :    

 باإ�ض��م:�س. اأيه بي بي اآ�ضيا براون ب�فري ليمتد     
 جن�ضية ال�ضركة: �ض�ي�ضرا  

 وعن�انه:اف�لرتن�ضرتا�ضيه 44 ،  �ضي ات�س – 8050 زي�ريخ، �ض�ي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات التعليم والتهذيب، خدمات التدريب، خدمات 

الرتفيه، خدمات الأن�ضطة الريا�ضية والثقافية. 
 وال�اقعة يف الفئة:41 

و�ضف العالم�ة: كلمة )VENTYX( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.     
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/3/18    امل�دعة حتت رقم:170664 

 تاريخ الأ�ضبقية :  2011/12/19م  
 باإ�ض��م:ايه بي بي ت�رب� �ضي�ضتمز ايه جي.        

 جن�ضية ال�ضركة:  �ض�ي�ضرا  
 وعن�انه:بروجر�ضرتا�ضه 71 ايه، �ضي ات�س – 5400 بادن، �ض�ي�ضرا.     

الداخلي  اأجهزة �ضحن تربينية ملحركات الح��رتاق  التالية:   املنتجات   / الب�ضائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
وخا�ضًة حمركات الديزل والغاز، اأجزاء ومك�نات اأجهزة ال�ضحن الرتبينية.

 وال�اقعة يف الفئة:7 
 و�ضف العالم�ة: احلروف الالتينية )HZTL( كما بال�ضكل امل��ضح.    

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/03/15م    امل�دعة حتت رقم:170618 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:فري�ضيني��س ميديكال كر دويت�ضالند جي ام بي ات�س  

 جن�ضية ال�ضركة: املانيا  
 وعن�انه:1 اإل�س- كرونر- �ضرتا�ضه، 61352، باد ه�مب�رغ ، املانيا . 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اجهزة وادوات طبية . 
 وال�اقعة يف الفئة:10 

 و�ضف العالم�ة: عبارة )LIGASORB( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.   
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743



زار وفد رفيع امل�ضت�ى، من حك�مة �ضياتل 
يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، دبي ورلد 
�ضنرتال ، امل�ضروع املُ�ضمم خ�ضي�ضاً ليك�ن 
اأول مدينة مطار متكاملة يف العامل، وذلك 
يف اإطار ج�لة بعثة الأعمال اإىل الإمارات 
عدداً  الزيارة  وت�ضمنت   . املتحدة  العربية 
م��ن امل���ؤ���ض�����ض��ات احل��ك���م��ي��ة واخل��ا���ض��ة يف 
التبادل  ف���ر����س  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  ال����دول����ة 
�ضياتل  بن  التعاون  ودفع عجلة  التجاري 

ودولة الإمارات العربية املتحدة.
التنفيذي  الرئي�س  ي��ضيتاين،  ت��اي  وق��ال 
�ضياتل  حك�مة  يف  ن�ضعى  �ضياتل:  مل���اينء 
ال�ضرق  منطقة  يف  ت���اج��دن��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الأو�����ض����ط، وال���ت���ي ت��ع��ت��ر دول����ة الإم�����ارات 
زي��ارت��ن��ا لدبي  وت��اأت��ي  ل��ه��ا.  ب���اب��ة مثالية 
ورل���د ���ض��ن��رتال ب��ه��دف ال��ت��ع��رف ع��ل��ى هذا 
اخل�ضائ�س  م���ت���ع���دد  ال���ف���ري���د  امل�������ض���روع 
وف��ر���س الأع���م���ال ال����اع���دة ال��ت��ي يتيحها 
للم�ضتثمرين وال�ضركات العاملة يف جمال 
خدمات  وم���ف��ري  والتعليم  التكن�ل�جيا 
اأن  ون��ت���ق��ع  ال��ط��ران.  وم�ضغلي  ال�ضحن 
ت�ضاههم الت�ضهيالت التي ي�فرها امل�ضروع 
يف فتح اآفاق جديدة للم�ؤ�ض�ضات الأمريكية 
احل��ك���م��ي��ة واخل��ا���ض��ة ل��ت��ك���ن ج�����زءاً من 
حركة النم� التجاري يف ال�ضرق الأو�ضط .

الت�ضغيلي  الرئي�س  ب�قراعه  را���ض��د  وق��ال 
مل���ؤ���ض�����ض��ة م��دي��ن��ة دب���ي ل��ل��ط��ران : تلعب 
يف  ه��ام��اً  دوراً  وال�ضحن  ال��ط��ران  �ضركات 
الط�يل.  امل���دى  على  القت�ضاد  ا�ضتقرار 
وب������دوره، ي�����ض��اه��م دب���ي ورل����د ���ض��ن��رتال يف 
يف  املتكاملة  الفر�س  م��ن  جمم�عة  ط��رح 
وال�ضحن  وال���ط���ران  الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات 
والبنية التحتية، من �ضاأنها تعزيز عمليات 
ال�ضركات العاملية الرائدة يف جمال التعاقد 

ال�ضغرة  املحلية  وال�ضركات  الباطن  من 
واتاحة من�ضة  �ض�اء،  واملت��ضطة على حد 

لهم للت��ضع اإقليمياً وعاملياً .
حم�ضن  م��ن  ك��ل  ال��زائ��ر  ال���ف��د  وا�ضتقبل 
وعالقات  العمليات  تط�ير  مدير  اأحمد، 
وم���اي���ك���ل خم���ل����ط���ة، مدير  ال�������ض���رك���اء، 
مدير  �����ض����ي����ف،  وط����ح����ن�����ن  ال�������ط�������ران، 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة امل���ؤ���ض�����ض��ي��ة يف دب���ي ورلد 
الأمريكي  ال���ف��د  ت��األ��ف  ف��ي��م��ا  ���ض��ن��رتال، 
التجارة  ت��ط���ي��ر  احت���اد  ع��ن  ممثلن  م��ن 
الطران  لقطاع  التميز  مركز  �ضياتل،  يف 
وال�ضناعة، كلية جرين ريفر ك�مي�نتي، 
وكيغ  �ضياتل  يف  القت�ضاد  تط�ير  جمل�س 
ك�نرتي، وممثلن عن عدد من ال�ضركات 
احلك�مية واخلا�ضة؛ حيث كان يف ا�ضتقباله 
واطلع ال�فد على املخطط الرئي�س مل�ضروع 
املتن�عة  واخل�ضائ�س  �ضنرتال،  ورلد  دبي 
العاملة  لل�ضركات  يقدمها  التي  والفريدة 
ف��ي��ه، ك��م��ا مت ا���ض��ط��ح��اب ال���ف��د يف ج�لة 
امل�ضروع  مرافق  على  فيها  تعرف  ميدانية 
ومنطقة  الل�ج�ضتية  املنطقة  ذلك  يف  مبا 
اآل مكت�م  ال��ت��ي حت��ي��ط مب��ط��ار  ال��ط��ران 

الدويل، وجممع الأعمال.
الل�ج�ضتية  للمن�ضة  ا�ضتعرا�ضه  وخ��الل 
دبي  ي�فرها  التي  الأع��م��ال  من��اذج  متعدد 
اأهمية  اأحمد  حم�ضن  بن  �ضنرتال،  ورل��د 
وج�د نقطة ات�ضال جمركي واحدة تربط 
امل��ي��ن��اء ال��ب��ح��ري يف ج��ب��ل ع��ل��ي مب��ط��ار اآل 
مكت�م اجل�ي، وامليزة ال�ضرتاتيجية التي 
امل�ضرف  م�قعه  وه��ي  امل�����ض��روع  بها  ينفرد 
على قطار الحتاد الذي يجري العمل على 
اأن يرتبط فيما  املقرر  ومن  اإن�ضائه حالياً 
التعاون  جمل�س  دول  قطارات  ب�ضبكة  بعد 
يف  العاملة  ال�ضركات  مينح  ما  اخلليجي، 

الآمن  ال��ض�ل  ميزة  �ضنرتال  ورل��د  دب��ي 
اإىل جميع دول جمل�س التعاون. 

وي�فر دبي ورلد �ضنرتال، عدداً من امليزات 
الل�ج�ضتي،  القطاع  يف  العاملة  لل�ضركات 

وذل���ك م��ن خ��الل من���اذج اأع��م��ال متكاملة 
وم�ضت�ى  وج�������ي(  ب���ح���ري  ب�����ري،  )ن���ق���ل 
عاٍل من ال�ضالمة والأم��ن، وطرق ات�ضال 
بنيته  وت�ضاعد  مناف�ضة.  واأ�ضعار  متط�رة، 

تط�ير  على  ال�ضركات  املتط�رة  التحتية 
ا�ضتناداً  دب��ي،  من  وعاملياً  اإقليمياً  اأعمالها 
اإىل اخلدمات والت�ضهيالت املت�فرة ملراكز 

اأعمالها. 
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وفد حكومي من �شياتل يزور دبي ورلد �شنرتال ويبحث فر�ص التعاون التجاري

الزيارة ت�سمنت لقاءات مع عدد من املوؤ�س�سات احلكومية و�سركات القطاع اخلا�ش

•• عجمان-وام:

 نظمت دائرة املالية بعجمان دورة تدريبية ح�ل كيفية اإعداد وحتليل الق�ائم 
املالية والبيانات اخلتامية يف ظل املعاير املحا�ضبية الدولية وتقنيات قيا�س 
الأداء املايل وذلك ل�ضاغلي ال�ظائف املالية الإ�ضرافية والتنفيذية يف دوائر 
التى عقدت  التدريبية  الدورة  الإم��ارة. تهدف  واإدارات حك�مة  وم�ؤ�ض�ضات 
على مدار ثالثة اأيام يف مقر الدائرة اإىل تزويد امل�ضاركن باملهارات الالزمة 
لتحليل املعل�مات املالية مل�ضاعدة الإدارة يف اتخاذ القرارات املالية املختلفة 
والتعرف على الأ�ضاليب اخلا�ضة بالتحليل وذلك للقيام باأعمالهم املالية 
بكفاءة وفاعلية. ومت من خالل الدورة تعريف امل�ضاركن على عدة مداخل 
واأهميته  امل��ايل  التحليل  ومفه�م  امل��ايل  التحليل  اإىل  كمدخل  متخ�ض�ضة 
ختام  ويف  امل����ارد.  وا�ضتخدامات  التم�يل  وم�ضادر  امل��ايل  التحليل  اأن����اع 
اإدارة احل�ضابات احلك�مية  الدورة كرم ال�ضيد مروان احمد ال علي مدير 
بالدائرة امل�ضاركن يف ال�ر�ضة بتقدمي ال�ضهادات التقديرية والبالغ عددهم 
�ضاغلي ال�ظائف املالية الإ�ضرافية والتنفيذية يف دوائر  من  م�ضاركا   19
والتخطيط  البلدية  ودائ��رة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  كالأمانة  الإم��ارة 
و�ضلطة  العقاري  للتنظيم  عجمان  وم�ؤ�ض�ضة  القت�ضادية  التنمية  ودائ��رة 

منطقة عجمان احلرة و دائرة الأرا�ضي و الأمالك . 

اأدجاز جتدد ا�ستحقاقها �سهادة االآيزو 
التوايل على  الثالثة  للمرة   14001

•• اأبوظبي-وام:

ل�ضهادة  اأدج��از على جتديد  املحدودة  الغاز  لت�ضييل  اأب�ظبي  �ضركة   ح�ضلت 
2004 واملخت�ضة بنظام الإدارة  اأن نالتها عام  14001 التي �ضبق  الآي��زو 
ممار�ضاتها  لتح�ضن  امل�ضتمرة  بجه�دها  اعرتافا  وذل��ك  ال�ضركة  يف  البيئية 
اكتمال  بعد  ذلك  جاء  والت�ضغيلية.  ال�ضناعية  اأن�ضطتها  خالل  من  البيئية 
التي  ريج�ضرت  ل�يدز  �ضركة  قبل  من  ال�ضهادة  لتجديد  اخلارجي  التدقيق 
وقد  �ضن�ات.  ث��الث  كل  ال�ضهادة  لتجديد  اخلارجي  التدقيق  اأعمال  تت�ىل 
من  الي�م  التجديد  �ضهادة  لل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  كاظم  فهيم  ت�ضلم 
البيئية  ب��الأم���ر  اأدج��از  بالتزام  اأ�ضاد  ال��ذي  ريج�ضرت  ل�يدز  �ضركة  مندوب 

وامتثالها ملتطلبات معاير نظام الإدارة البيئية.

 االإمارات لل�سحن اجلوي تفوز 
باجلائزة املا�سية يف منتدى الدوحة 

•• دبي-وام:

 � � ذراع ال�ضحن التابعة لطران الإم���ارات  ف��ازت الإم���ارات لل�ضحن اجل���ي 
بجائزة التميز املا�ضية لفئة ناقالت ال�ضحن التي تزيد عملياتها عن 800 
األف طن �ضن�يا وذلك يف منتدى ال�ضحن العاملي الذي اختتم يف العا�ضمة 

القطرية الدوحة.
وقال رام منن نائب رئي�س اأول طران الإمارات لدائرة ال�ضحن ان ال�ضركة 
بل  فح�ضب  تنقلها  التي  ال�ضحن  كميات  بف�ضل  لي�س  اجلائزة  بهذه  ف��ازت 

نتيجة لتميز م�ظفيها �ضمن �ضبكة حمطاتها عر العامل.
واأعرب عن �ضعادته بهذا التف�ق الدائم لالإمارات لل�ضحن اجل�ي وريادتها 
ال��ق��ائ��م��ن عليها  ف���اإن  ..وم����ع من��� ح��ج��م عملياتها  ال��ع��امل��ي��ة  الأ����ض����اق  يف 
م�ضمم�ن على م�ا�ضلة تزويد عمالئها بخدماتها املتف�قة لتلبية خمتلف 
كارغ� وورلد قد منح�ا  اإير  واحتياجاتهم. وكان قراء جملة  متطلباتهم 
الإمارات لل�ضحن اجل�ي اأعلى درجات التميز يف امل�ضح ال�ضن�ي الذي جتريه 
�ضركات  تقييم  امل�ضح  ويت�ضمن  التا�ضعة.  لل�ضنة  لقرائها  ال�ضهرة  املجلة 
م��ن حيث  ال�ضحن  �ضركات مناولة  وك��ذل��ك  وامل��ط��ارات  اخل��ط���ط اجل���ي��ة 

خدمة العمالء وج�دة الأداء وا�ضتخدام تكن�ل�جيا املعل�مات.

م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي يدعم 
جهود موؤ�س�سة حتقيق اأمنية 

•• اأبوظبي-وام: 

 قدم م�ضرف اأب�ظبي الإ�ضالمي دعما ماليا مل�ؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية بقيمة 
درهم للعام الثاين. وياأتي هذا الدعم �ضمن مبادرات امل�ضرف  األف   200
اأمنية نح� حتقيق مزيد من الأمنيات لالأطفال املر�ضى  مل�ضاندة م�ؤ�ض�ضة 
عن  للم�ؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي  ه��اين  واأع���رب  ال��دول��ة.  داخ��ل 
العام  امل�ضرف خالل  الإ�ضالمي..من�ها مب�ضاهمة  اأب�ظبي  مل�ضرف  �ضكره 
لأداء  اأذه���ب  اأن  اأمت��ن��ى  فئة  ت��ن��درج حت��ت  اأم��ن��ي��ات  ثمان  املا�ضي يف حتقيق 
واإقامة يف  �ضفر  تذاكر  امل�ضرف  بالتعاون مع  امل�ؤ�ض�ضة  العمرة حيث وفرت 
للطفل  اأي��ام  اأربعة  مل��دة  املكرة  مكة  و  املن�رة  املدينة  يف  وامل�ا�ضالت  فنادق 
امل��ب��ارك. ومتتلك  اأ���ض��رت��ه خا�ضة خ��الل �ضهر رم�ضان  اأف���راد  وث��الث��ة م��ن 
الإمارات  العامل و يعد مكتب  48 فرعا منت�ضرا يف خمتلف دول  امل�ؤ�ض�ضة 
ال�حيد يف املنطقة العربية الذي تاأ�ض�س خالل عام 2003..فيما متار�س 
امل�ؤ�ض�ضة عملها الإن�ضاين يف الدولة من خالل مكتبن يف كل من اأب�ظبي 
اإ�ضابات مر�ضية خطرة  اأطفال يعان�ن  اأمنيات  اإىل حتقيق  ودبي وت�ضعى 

بن �ضن ثالثة و 18 عاما يقيم�ن يف الدولة من خمتلف اجلن�ضيات. 
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••  ال�شارقة-وام:

بال�ضارقة  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  نظمت 
العمالء  خ��دم��ة  ج����دة  ح���ل  تدريبيا  ب��رن��اجم��ا 
ال�ضارقة  حك�مة  وخطط  ا�ضرتاتيجية  اط��ار  يف 
الدولية  امل�������ض���ت����ي���ات  ارق�������ى  اىل  ب���ال��������ض����ل 
الم���ارة  يف  املختلفة  ال���دوائ���ر  م��ع  للمتعاملن 
وحتقيق  القت�ضادي  النم�  مع  الأداء  وليت�اكب 
اف�����ض��ل اخل���دم���ات ل��ل��م���اط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن من 

مراجعي الدائرة.
وت����ن����درج ه����ذه ال�������دورة ���ض��م��ن ج���ه����د ال���دائ���رة 
اأف�ضل خدمة  باأداء م�ظفيها وتقدمي  لالإرتقاء 
للعمالء اإىل جانب احلر�س على تط�ير مهارات 
م�ظفي خدمة العمالء وتعلم املهارات الأ�ضا�ضية 
الدائرة  اإىل  ال�����اردة  ال�����ض��ك��اوي  م��ع  التعامل  يف 

بحرفية ودقة ومعاير اإدارية وتنظيمية عالية.
وقال �ضعادة �ضلطان عبد اهلل بن هده ال�ض�يدي 
رئي�س الدائرة ان تنظيم هذا الرنامج والدورات 
رف���ع مقايي�س  ي�����ض��ت��ه��دف  الأخ�����رى  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
والتثقيف  الت�عية  خ��الل  م��ن  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة 
مل�ظفي الدائرة ملناق�ضة الق�ضايا املتعلقة بج�دة 
للتميز  اأ�ضا�ضيا  عامال  ا�ضبحت  التي  اخلدمات 
العمالء  ولء  وت��ع��زي��ز  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  وداف��ع��ا 

وثقتهم.
واحتياجات  رغ��ب��ات  حتقيق  ���ض��رورة  على  واأك���د 
العميل اأثناء وبعد تقدمي اخلدمة لك�ضب ر�ضاه 
الدائرة  وبن  بينه  الثقة  بناء  وذل��ك عن طريق 
مالحظاتهم  لإب���داء  للعمالء  الفر�ضة  واإت��اح��ة 
وت��ضيح وت�ضهيل الإجراءات الالزمة للح�ض�ل 
الدائرة  اب�����اب  ان  ..م�����ض��را اىل  ع��ل��ى اخل��دم��ة 

ومالحظاتهم  العمالء  �ضكاوى  لتلقي  مفت�حة 
وعر القن�ات اللكرتونية.

واكدت هنادي املهري نائب مدير اإدارة التط�ير 
امل���ؤ���ض�����ض��ي ع��ل��ى اله���ت���م���ام ب��امل�����ض��اك��ل ال��ت��ي ترد 
الثقة  وتنمية  حلها  على  والعمل  العمالء  م��ن 
وال�ضتجابة  ال��ع��م��الء  م��ع  امل��ت��ب��ادل  والح�����رتام 
ال�ضريعة لحتياجاتهم وتقدمي احلل�ل الناجحة 
وج�د  و���ض��رورة  العميل  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ي 

حل�ل عملية وفعالة لأ�ضعب امل�ضاكل.
ال��رن��ام��ج مي��ث��ل عن�ضرا  ه���ذا  ان  اىل  وا����ض���ارت 
مهما وفعال يف عملية حت�ضن الداء يف التعامل 
اخلدمات  اأف�ضل  ت�فر  ول�ضمان  العمالء  م��ع 
..وياأتي يف اطار احلر�س على متابعة اآخر تقنيات 
التدريب وت�فرها للم�ضاهمة يف حتقيق اأهداف 

الدائرة و ت�فر اأف�ضل خدمة ممكنة للعمالء. 

•• دبي-وام:

التابعة   � ال�ضادرات  لتنمية  دبي  م�ؤ�ض�ضة  عقدت   
لقاء  اأم�س   � دب��ي  يف  القت�ضادية  التنمية  لدائرة 
مع وفد رفيع امل�ضت�ى من جن�ب اأفريقيا تراأ�ضه 
�ضعادة �ض�دير ماين القن�ضل القت�ضادي جلن�ب 
ال�ضركات  م��ن  جمم�عة  ي�ضم  دب��ي  يف  اأف��ري��ق��ي��ا 
والزراعة  والت�ضييد  املقاولت  بقطاع  تعنى  التي 
الإل���ك���رتوين وغ��ره��ا م��ن القطاعات  وال��ق��ط��اع 
العالقات  تعزيز  اإط��ار  يف  اللقاء  ياأتي  احلي�ية. 
الثنائية بن جن�ب اأفريقيا واإمارة دبي خ�ض��ضا 
ودولة الإمارات عم�ما وفتح اآفاق جديدة للتبادل 
وال��ت�����ض��دي��ر يف قطاعي  ال��ت��ج��اري وال���ض��ت��ث��م��ار 
ال���زراع���ة وخ���دم���ات ال�����ض��رف��ة الإ���ض��الم��ي��ة بن 

البلدين.

التنفيذي  املدير  الع��ضي  �ضاعد  املهند�س  وق��ال 
مل�ؤ�ض�ضة دبي لتنمية ال�ضادرات يف ت�ضريح �ضحايف 
ترتبطان  اأفريقيا  الإم���ارات وجن�ب  دول��ة  اأن  له 
حيث  املا�ضية  ال�ضن�ات  مر  على  متينة  بعالقات 
ت�يل دبي لل�ضادرات اهتماما وا�ضحا من خالل 
م�ضاركتها يف املعار�س وامللتقيات املقامة يف جن�ب 

اأفريقيا.
ت�����ض��ك��ل حم��ط��ة مثالية  دب���ي  اإم�����ارة  اأن  واأو����ض���ح 
لها يف  م��ق��را  الإم����ارة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  لل�ضركات 
الأ�ض�اق  اإىل  والت�جه  الت�ضدير  اإع���ادة  عمليات 
اإذ ت�ضر الأرق��ام الأخ��رة اإىل اأن  املجاورة كذلك 
70 يف املائة من �ضركات جن�ب اأفريقيا يف الدولة 
اأعمالها  ل�ضتدامة  من�ضة  دب��ي  اإم��ارة  من  تتخذ 
والنم� يف املنطقة. ولفت الع��ضي اإىل اأن جن�ب 
اأفريقيا  ق���ارة  اإىل  ال��دخ���ل  ب���اب��ة  تعد  اأف��ري��ق��ي��ا 

بحكم م�قعها اجلغرايف الذي ي�ضمح لها بالت�غل 
اأفريقيا  يف  املناطق  من  وغرها  �ضادك  دول  اإىل 
..كما تعتر من اأكر املدن تط�را من حيث البنية 
وامل�ا�ضالت  العامة  امل��راف��ق  وخ��دم��ات  التحتية 
وتبادل  ال�ضتثمار  �ضه�لة  يف  ذل��ك  ي�ضاهم  حيث 

الفر�س الت�ضديرية بن البلدين.
وذك���ر ���ض��ع��ادة م���اين اأن ح��ج��م ال��ت��ج��ارة ب��ن دبي 
 7.3 املا�ضي نح�  العام  واأفريقيا بلغ يف  وجن�ب 
�ضركة جن�ب   170 ح���ايل  وهناك  دره��م  مليار 
اأفريقية تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها ملزالة 
اأعمالها على م�ضت�ى اخلليج وال�ضرق الأو�ضط ما 
يدل على عمق العالقة التجارية بن البلدين .. 
اأن الت�قعات الأولية تفيد باأن حجم  اإىل  م�ضرا 
التجارة بينهما �ضي�ضهد من� بن�ضبة 10 يف املائة 

مع نهاية العام احلايل.

اقت�سادية ال�سارقة تنظم برنامج جودة خدمة العمالء 

دبي لل�سادرات تبحث اآفاق التعاون التجاري والت�سدير مع جنوب اأفريقيا

االإمارات ت�ست�سيف اليوم االجتماع الثاين للجنة 
وكالء وروؤ�ساء اأجهزة حماية امل�ستهلك يف دول التعاون

••  دبي-وام:

 حتت رعاية معايل �ضلطان بن �ضعيد املن�ض�ري وزير القت�ضاد.. 
للجنة وكالء  ال��ث��اين  الج��ت��م��اع  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ي���م  دب���ي  تنطلق يف 
اخلليجي  التعاون  بدول جمل�س  امل�ضتهلك  اأجهزة حماية  وروؤ�ضاء 

الذي ي�ضتمر ي�من.
ال�ضحي وكبل  العزيز  اأحمد بن عبد  املهند�س حممد  واأك��د �ضعادة 
م������ض���ع حماية  اأن  الج��ت��م��اع  ���ض��راأ���س  ال����ذي  الق��ت�����ض��اد  وزارة 
املجل�س  دول  اأول�يات حك�مات  �ضلم  على  ي��زال  ول  كان  امل�ضتهلك 
اأه��م��ي��ة ودور حم����ري يف اإجن���اح اخل��ط��ط القت�ضادية  ل��ه م��ن  مل��ا 

اخلليجية وحتقيق ت�ازن الأ�ض�اق وتدعيم القت�ضادات ال�طنية.
باأنه  املهم  الإم��ارات لالجتماع  ا�ضت�ضافة دولة  �ضعادته على  وعلق 
وتر�ضيخ  اإر�ضاء  نح�  القت�ضاد  وزارة  وجه�د  جه�دها  على  تاأكيد 
وذلك  اخلليجي  امل�ضتهلك  حماية  �ضعيد  على  املمار�ضات  اأف�ضل 

بالتعاون مع �ضركائها يف دول املجل�س.
البن�دمعايل  من  جمم�عة  على  الجتماع  اأع��م��ال  ج��دول  ويركز 
�ضلطان بن �ضعيد املن�ض�ري وزير القت�ضاد اأهمها مذكرة الأمانة 
ال��ع��ام��ة ب�����ض��اأن الط����الع ع��ل��ى م��ا مت اإجن����ازه يف م�����ض��روع القان�ن 
الأمانة  ومذكرة  املجل�س  ب��دول  امل�ضتهلك  حلماية  امل�حد  النظام 
العامة ب�ضاأن جلنة الت�عية والتثقيف اخلا�ضة بحماية امل�ضتهلك 
حلماية  اخلليجية  للخطة  عمان  �ضلطنة  ومقرتح  املجل�س  ب��دول 
البيانات  تبادل  اآلية  مناق�ضة  ب�ضاأن  ال�ضلطنة  ومقرتح  امل�ضتهلك 
اأو  املقلدة  وال�ضلع  واملنتجات  ال�ضلع  باأ�ضعار  اخلا�ضة  واملعل�مات 
املغ�ض��ضة التي يتم �ضبطها يف دول املجل�س اأو يتم منع تداولها يف 
دول العامل املختلفة وتقرير دول جمل�س التعاون عن ما مت اإجنازه 

يف الأ�ضب�ع اخلليجي حلماية امل�ضتهلك لعام 2013.
ويناق�س املجتمع�ن اأي�ضا مقرتح اململكة العربية ال�ضع�دية ب�ضاأن 
ب�ضاأن  اململكة  وم��ق��رتح  وال���ض��ت��ب��دال  ال���ض��رتج��اع  �ضيا�ضة  ت�حيد 
الجتماع  م�عد  على  والتفاق  املجل�س  دول  بن  ال�ضمان  �ضريان 
املقبل للجنة وكالء وروؤ�ضاء اأجهزة حماية امل�ضتهلك بدول املجل�س. 
وت�يل دول جمل�س التعاون اخلليجي اأهمية خا�ضة مل��ض�ع حماية 
امل�ضتهلك كاأول�ية ق�ض�ى لتحقيق ال�ضتقرار يف ال�ض�ق ودعم اأداء 
اقت�ضاداتها ال�طنية وت�فر اأ�ضكال الدعم والتن�ضيق مع اجلهات 

املعنية بحماية امل�ضتهلك يف دول املجل�س.

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

امل�سرف املركزي يعلن عن عر�ش النقد يف البنوك
••  ابوظبي-وام :

النقد  ال��ذي يحت�ي على  النقد ن0  ان عر�س   - امل��رك��زي  امل�ضرف  اأعلن   
املتداول بالإ�ضافة ملجم�ع النقد املحتفظ به لدى البن�ك - ارتفع بن�ضبة 
�ضهر ن�فمر 2012 اإىل  نهاية  درهم يف  مليار   56.7 املائة من  1.9 يف 

دي�ضمر 2012. �ضهر  نهاية  يف  درهم  مليار   57.8
اأي  النقدية  ال���دائ��ع  زائ�����دا  امل��ت��داول  النقد   - ن1  النقد  ع��ر���س  وارت��ف��ع 
احل�ضاب�ات اجلاري�ة واحل�ضابات حتت الطلب ل�دى البن�ك - بن�ضبة 1.9 يف 
املائة من 293.6 مليار درهم يف نهاية �ضهر ن�فمر اإىل 299.2 مليار 

درهم يف نهاية �ضهر دي�ضمر من نف�س ال�ضنة.
وانخف�س عر�س النقد ن3 - الذي يحت�ي ن2 زائ��دا ال�دائع احلك�مية 
 1.097.4 من  املائة  يف   1.3 بن�ضبة   - امل��رك��زي  وامل�ضرف  البن�ك  ل��دى 
1.083.1 مليار دره��م يف نهاية  اإىل  مليار دره��م يف نهاية �ضهر ن�فمر 
العاملة  البن�ك  ال�دائع لدى  وانخف�ضت  ال�ضنة.  نف�س  دي�ضمر من  �ضهر 
املائة  يف   1.3 بن�ضبة   2012 �ضنة  م��ن  دي�ضمر  �ضهر  خ��الل  ال��دول��ة  يف 
لتبلغ 1.167.8 مليار درهم وذلك نتيجة انخفا�س ودائع املقيمن وغر 
املقيمن يف الدولة بن�ضبة 1.3 يف املائة و0.8 يف املائة على الت�ايل بينما 
العامة  املخ�ض�ضات  م��ن  �ضافية  وال�ضلف  امل�ضرفية  القرو�س  انخف�ضت 
املعلقة  والف�ائد  حت�ضيلها  يف  وامل�ضك�ك  ال�ضيئة  القرو�س  وخم�ض�ضات 
بن�ضبة 0.7 يف املائة وبلغت 1.099.1 مليار درهم كما انخف�ضت الأ�ض�ل 
امل�ضرفية بن�ضبة 0.2 يف املائة وبلغت 1.791.6 مليار درهم يف نهاية �ضهر 

دي�ضمر من �ضنة 2012.
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 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
 امل�دعة حتت رقم:171650    بت�اري�����خ:2012/04/08  

 تاريخ الأ�ضبقية :2010/10/11  
 باإ�ض��م:�س. ت�ضاينال�ك�س اأ�س. اأيه.  
 جن�ضية ال�ضركة: ل�ك�ضمب�رج.  

وعن�انه:روت دي�ضك 7، ال-1470 ل�ك�ضمب�رج، ل�ك�ضمب�رج.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

 خدمات الت�ضالت. فئة  38 
 وال�اقعة يف الفئة:38 

و�ضف العالم�ة:  كلمة  )ICE( بحروف لتينية بالل�ن الأبي�س وف�قها ر�ضم دائرة ويف اأحد اأطرافها �ضكل 
PHONE( بحروف   ( كلمة  و حتتها  الأبي�س  بالل�ن  ر�ضم خط  الكلمة  و حتت  الرتقايل  بالل�ن  مثلث 

لتينية بالل�ن الرتقايل والكل داخل بطاقة �ض�داء كما بال�ضكل امل��ضح.  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

  
بت�اري�����خ:2012/09/17م    امل�دعة حتت رقم:179418 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:جاك�ار كارز ليمتد    
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة املتحدة  

 وعن�انه:ابي رود، وايتلي، ك�فينرتي �ضي يف 3  4 اإل اإف، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: الأثاث واملرايا واطارات ال�ض�ر، املنتجات )غر ال�اردة 
يف فئات اأخرى( امل�ضن�عة من اخل�ضب اأو الفلن اأو الق�ضب اأو اخليزران اأو ال�ضف�ضاف او ال�ضندان اأو العظام 
اأو العاج اأو عظم فك احل�ت اأو ال�ضدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�ض�م وامل�اد البديلة لكل هذه امل�اد اأو من 

امل�اد البال�ضتيكية.
 وال�اقعة يف الفئة:20 

و�ضف العالم�ة: عبارة “F-TYPE” بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/08/16م    امل�دعة حتت رقم:178189 
 تاريخ الأ�ضبقية :  2012/02/16م  

 باإ�ض��م:�س. �ضافانت �ضي�ضتمز اإل اإل �ضي      
 جن�ضية ال�ضركة: ال�ليات املتحدة الأمريكية  

وعن�انه:45 بر�ضيفران�س واى، هياني�س، ما�ضا�ض��ضت�س 02601، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

 برجميات كمبي�تر لالإعداد والت�ض�ير البياين لتك�ينات عنا�ضر ال�ض�ت والفيدي�.  
 وال�اقعة يف الفئة:9 

و�ضف العالم�ة: عبارة )BLUEPRINT EXPRESS( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

  
بت�اري�����خ:2012/09/17م    امل�دعة حتت رقم:179414 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:جاك�ار كارز ليمتد    
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة املتحدة  

 وعن�انه:ابي رود، وايتلي، ك�فينرتي �ضي يف 3  4 اإل اإف، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة 
والإ�ضارة  والقيا�س  ال���زن  واأدوات  الب�ضرية  والأدوات  والأجهزة  وال�ضينمائي  الف�ت�غرايف  الت�ض�ير  واأدوات 
واملراقبة )الإ�ضراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات ل��ضل اأو فتح اأو حت�يل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم 
يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ض�ت اأو ال�ض�ر، حامالت بيانات مغناطي�ضية، اأقرا�س 
اآليات لالأجهزة  ت�ضجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيدي�ية رقمية وغرها من و�ضائط الت�ضجيل الرقمية؛ 
التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�ضجيل النقد، اآلت حا�ضبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبي�تر؛ برامج 

كمبي�تر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.  
 وال�اقعة يف الفئة:9 

و�ضف العالم�ة: عبارة “F-TYPE” بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 

بت�اري�����خ:2012/04/25م    امل�دعة حتت رقم:172674 
 تاريخ الأ�ضبقية :  2011/10/25  

 باإ�ض��م:�س.  كارتييه انرتنا�ضي�نال ايه جي    
 جن�ضية ال�ضركة:   �ض�ي�ضرا   

وعن�انه:هينرتبرغ�ضرتا�ضه 22، ب��ضتفاخ 61، 6312 �ضتاينهاو�ضن، �ض�ي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية :   

ال�ضاب�ن، العط�ر، الزي�ت ال�ضا�ضية، م�ضتح�ضرات التجميل، غ�ض�ل لل�ضعر. 
 وال�اقعة يف الفئة:3 

امل��ضح.   بال�ضكل  كما  لتينية  بحروف   )CARTIER D’ETE( و�ضف العالم�ة:   عبارة
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

  
بت�اري�����خ:2012/09/17م    امل�دعة حتت رقم:179419 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:جاك�ار كارز ليمتد    
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة املتحدة  

 وعن�انه:ابي رود، وايتلي، ك�فينرتي �ضي يف 3  4 اإل اإف، اململكة املتحدة 
املنزيل وللمطبخ،  واأوعية لال�ضتعمال  واأواين  اأدوات  التالية:  املنتجات  الب�ضائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
اأدوات تنظيف، �ضلك جلي،  اأو الدهان(، م�اد �ضنع الفرا�ضي،  اأم�ضاط واأ�ضفنج، فرا�ضي )عدا فرا�ضي التل�ين 
زجاج غر م�ضغ�ل اأو زجاج �ضبه م�ضغ�ل )عدا الزجاج امل�ضتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �ضيني 

واأواين خزفية غر واردة يف فئات اأخرى.
 وال�اقعة يف الفئة:21 

و�ضف العالم�ة: عبارة “F-TYPE” بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/08/22م    امل�دعة حتت رقم:178250 
 تاريخ الأ�ضبقية :  2012/02/23م  

 باإ�ض��م:�س . م�نتبالنك - �ضمبل� جي ام بي ات�س .  
 جن�ضية ال�ضركة:  اأملانيا  

 وعن�انه:هلغروندفيغ 100، 22525 هامب�رغ، اأملانيا.   
العنق،  ربطات  م�ضابك  القم�ضان،  لأكمام  زمامات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
خ�امت )جم�هرات(، اأ�ضاور )جم�هرات(، اأقراط، قالئد )جم�هرات(، دبابي�س للزينة )جم�هرات(، �ضاعات، 
كرون�مرتات )م�ؤقتات دقيقة(، �ضاعات كبرة، اآلت لل�ضاعات، �ضي�ر �ضاعات، اأ�ضاور �ضاعات، �ضناديق من معادن 

نفي�ضة لل�ضاعات واملج�هرات.
 وال�اقعة يف الفئة:14 

و�ضف العالم�ة: عبارة )INFINIMENT VOTRE( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

  
بت�اري�����خ:2012/09/17م    امل�دعة حتت رقم:179415 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:جاك�ار كارز ليمتد    
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة املتحدة  

 وعن�انه:ابي رود، وايتلي، ك�فينرتي �ضي يف 3  4 اإل اإف، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: املعادن النفي�ضة وكل خليط منها واملنتجات امل�ضن�عة 
اأدوات قيا�س  الكرمية،  املج�هرات والأحجار  اأخ��رى،  ال���اردة يف فئات  بها، غر  اأو مطلية  من معادن نفي�ضة 

ال�قت واأدوات قيا�س ال�قت الدقيقة. الفئة 14
 وال�اقعة يف الفئة:14 

و�ضف العالم�ة: عبارة “F-TYPE” بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 

بت�اري�����خ:2012/04/25م    امل�دعة حتت رقم:172675 
 تاريخ الأ�ضبقية :  2011/10/25  

 باإ�ض��م:�س.  كارتييه انرتنا�ضي�نال ايه جي    
 جن�ضية ال�ضركة:   �ض�ي�ضرا   

وعن�انه:هينرتبرغ�ضرتا�ضه 22، ب��ضتفاخ 61، 6312 �ضتاينهاو�ضن، �ض�ي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية :   

خدمات عر�س منتجات على و�ضائل الت�ضال لغايات البيع بالتجزئة مل�اد التجميل، العط�ر، خدمات العالقات 
العامة، خدمات العالن مل�اد الرفاهية وبالتحديد : م�ضتح�ضرات التجميل، العط�ر، العمال الفنية، خدمات 
ادارة العمال واخلدمات التنظيمية يف جمال منتجات الرفاهية، ا�ضت�ضارات العمال ل�ضراء وبيع م�ضتح�ضرات 

التجميل والعط�ر.   
 وال�اقعة يف الفئة:35 

و�ضف العالم�ة:   عبارة )CARTIER D’ETE( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

  
بت�اري�����خ:2012/04/08م    امل�دعة حتت رقم:171653 

 تاريخ الأ�ضبقية :  2011/10/13  
 باإ�ض��م:�س. ادلر ج�اياليرز ا�س. ايه.   

 جن�ضية ال�ضركة:  �ض�ي�ضرا   
 وعن�انه:23، رو دو رون، 1204 جنيف، �ض�ي�ضرا  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
خدمات فعاليات الأن�ضطة الثقافية والفنية وخا�ضًة خدمات تنظيم واإدارة املعار�س الفنية والثقافية، خدمات 

تنظيم امل�ضابقات )التعليم اأو الرتفيه(. فئة 41.
 وال�اقعة يف الفئة:41 

و�ضف العالم�ة: كلمة )ADLER( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

 
بت�اري�����خ:2012/09/17م    امل�دعة حتت رقم:179420 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:جاك�ار كارز ليمتد    
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة املتحدة  

 وعن�انه:ابي رود، وايتلي، ك�فينرتي �ضي يف 3  4 اإل اإف، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: احلبال واخلي�ط وال�ضبكات واخليم واملظالت وامل�ضمع 
والأ�ضرعة والغرارات والأكيا�س )غر ال�اردة يف فئات اأخرى(، م�اد التبطن واحل�ض� )عدا ما كان من املطاط 

اأو البال�ضتيك(، م�اد ن�ضيج من الألياف اخلام.
 وال�اقعة يف الفئة:22 

و�ضف العالم�ة: عبارة “F-TYPE” بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/09/03م    امل�دعة حتت رقم:178759 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:�ضاندونغ جيني� تاير ك�.، ليمتد.          

 جن�ضية ال�ضركة:  ال�ضن.  
 وعن�انه:رقم 260، كينغكن رود، داوانغ ج�انغراو، �ضاندونغ ال�ضن. 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
)للجرارات(،  للمركبات  الإط��ارات  مدا�ضات  املركبات،  لعجالت  اإط��ارات  اله�ائية،  لالإطارات  داخلية  اإط��ارات 
لعجالت  �ضلبة  اإط���ارات  ه�ائية،  دراج���ات  ه�ائية،  اإط���ارات  اله�ائية،  ل��الإط��ارات  اأغطية  امل��رك��ب��ات،  عجالت 

املركبات. فئة 12
 وال�اقعة يف الفئة:12 

و�ضف العالم�ة:  كلمة )KINGSKY( بحروف لتينية ب�ضكل خا�س كما بال�ضكل امل��ضح.   
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

  
بت�اري�����خ:2012/09/17م    امل�دعة حتت رقم:179416 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:جاك�ار كارز ليمتد    
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة املتحدة  

 وعن�انه:ابي رود، وايتلي، ك�فينرتي �ضي يف 3  4 اإل اإف، اململكة املتحدة 
امل�ضن�عة من هذه  واملنتجات  املق�ى  وال���رق  ال���رق  التالية:  املنتجات   / الب�ضائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
امل�اد وغر واردة يف فئات اأخرى؛ املطب�عات؛ م�اد جتليد الكتب؛ ال�ض�ر الف�ت�غرافية؛ القرطا�ضية؛ م�اد 
الل�ضق امل�ضتعملة  يف القرطا�ضية اأو لغايات منزلية؛ وم�اد الفنانن؛ فرا�ضي الدهان اأو التل�ين؛ الآلت الكاتبة 
والل�ازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ م�اد الت�جيه والتدري�س )عدا الأجهزة(؛ م�اد التغليف البال�ضتيكية )غر 

ال�اردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�ضيهات )الرا�ضمات(.
 وال�اقعة يف الفئة:16 

و�ضف العالم�ة: عبارة “F-TYPE” بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/07/03م    امل�دعة حتت رقم:176214 
 تاريخ الأ�ضبقية :  2012/01/13  

 باإ�ض��م:�س.  كارتييه انرتنا�ضي�نال ايه جي    
 جن�ضية ال�ضركة:   �ض�ي�ضرا   

وعن�انه:هينرتبرغ�ضرتا�ضه 22، ب��ضتفاخ 61، 6312 �ضتاينهاو�ضن، �ض�ي�ضرا
ال�قت  قيا�س  واأدوات  الفنية  والأ�ضغال  املج�هرات  عر�س  خدمات   : التالية  املنتجات   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذلك 
وال�ضاعات والأحجار الكرمية واملعادن النفي�ضة على و�ضائل الت�ضال لغايات البيع بالتجزئة، خدمات العالقات العامة، خدمات 
الدعاية والإعالن ملنتجات الرفاهية وخا�ضًة املج�هرات والأ�ضغال الفنية واأدوات قيا�س ال�قت وال�ضاعات والأحجار الكرمية 
جمال  يف  التنظيمية  والإ�ضت�ضارات  الأعمال  اإدارة  خدمات  بالتجزئة،  البيع  لغايات  الت�ضال  و�ضائل  على  النفي�ضة  واملعادن 
منتجات الرفاهية، خدمات اإ�ضت�ضارات الأعمال ل�ضراء وبيع املج�هرات والأحجار الكرمية واملعادن النفي�ضة وكل خليط منها 
والل�ؤل�ؤ وزمامات لأكمام القم�ضان وم�ضابك ربطات العنق واخل�امت والأ�ضاور والأقراط والقالئد ودبابي�س الزينة واحللي 
واأدوات  واأ�ضغال فنية من معادن نفي�ضة وعلب للمج�هرات وعلب من معادن نفي�ضة  �ضغرة )جم�هرات( وحلقات مفاتيح 
قيا�س ال�قت واأدوات قيا�س ال�قت الدقيقة و�ضاعات وكرون�مرتات )م�قتات دقيقة( و�ضاعات كبرة و�ضاعات �ضغرة وعلب 
�ضاعات واأحزمة �ضاعات و�ضي�ر �ضاعات و�ضال�ضل ون�اب�س �ضاعات اأو زجاج �ضاعات وحلقات للمفاتيح )حلي �ضغرة اأو �ضال�ضل 
اأو متاثيل �ضغرة من معادن نفي�ضة وعلب �ضاعات احلائط و�ضاعات اجليب واليد وامليداليات وجم�هرات  �ضغرة( ومناذج 

اأجهزة الكمبي�تر و جم�هرات للحقائب والقطع النقدية
 وال�اقعة يف الفئة:35 

و�ضف العالم�ة: عبارة )HOW FAR WOULD YOU GO FOR Love( بحروف لتينية كما بال�ضكل 
امل��ضح.  

 ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله بالريد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/04/24م    امل�دعة حتت رقم:172458 
 تاريخ الأ�ضبقية :  2011/10/25  

 باإ�ض��م:�س.  كارتييه انرتنا�ضي�نال ايه جي    
 جن�ضية ال�ضركة:   �ض�ي�ضرا   

وعن�انه:هينرتبرغ�ضرتا�ضه 22، ب��ضتفاخ 61، 6312 �ضتاينهاو�ضن، �ض�ي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية : جم�هرات، اأحجار كرمية، معادن نفي�ضة وكل خليط 
منها، لآيلء، زمامات )مرابط( لأكمام القم�ضان، م�ضابك ربطات العنق، خ�امت، اأقراط، قالئد، دبابي�س للزينة، 
حلي �ضغرة )جم�هرات(، حلقات للمفاتيح، اأ�ضغال فنية من معادن نفي�ضة، علب للمج�هرات، علب من معادن 
�ضاعات  دقيقة(،  )م�قتات  كرون�مرتات  �ضاعات،  الدقيقة،  ال�قت  قيا�س  واأدوات  ال�قت  قيا�س  اأدوات  نفي�ضة، 
كبرة، علب �ضاعات، اأحزمة �ضاعات، �ضي�ر �ضاعات، �ضال�ضل ون�اب�س �ضاعات اأو زجاج �ضاعات، حلقات للمفاتيح 
)حلي �ضغرة اأو �ضال�ضل �ضغرة(، مناذج اأو متاثيل �ضغرة من معادن نفي�ضة، علب �ضاعات احلائط و�ضاعات 

 اجليب واليد، ميداليات، جم�هرات اأجهزة الكمبي�تر، جم�هرات للحقائب، قطع نقدية. 
 وال�اقعة يف الفئة:14 

و�ضف العالم�ة:  عبارة )MASSE SECRETE( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

  
بت�اري�����خ:2012/09/17م    امل�دعة حتت رقم:179421 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:جاك�ار كارز ليمتد    
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة املتحدة  

 وعن�انه:ابي رود، وايتلي، ك�فينرتي �ضي يف 3  4 اإل اإف، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

 وال�اقعة يف الفئة:25 
امل��ضح. بال�ضكل  كما  لتينية  و�ضف العالم�ة: عبارة “F-TYPE” بحروف 

ال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية:

  
بت�اري�����خ:2012/09/17م    امل�دعة حتت رقم:179413 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:جاك�ار كارز ليمتد    
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة املتحدة  

 وعن�انه:ابي رود، وايتلي، ك�فينرتي �ضي يف 3  4 اإل اإف، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية: معادن غر نفي�ضة وكل خليط منها، م�اد بناء معدنية، 
مباين متنقلة معدنية، م�اد معدنية خلط�ط ال�ضكك احلديدية، حبال واأ�ضالك غر كهربائية من معادن 
ال�ثائق  واأنابيب معدنية، خزائن حفظ  غر نفي�ضة، م�ضن�عات ح��دادة، خ��ردوات معدنية �ضغرة، م�ا�ضر 

والأ�ضياء الثمينة، منتجات م�ضن�عة من معادن غر نفي�ضة غر واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.  
 وال�اقعة يف الفئة:6 

و�ضف العالم�ة: عبارة “F-TYPE” بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

 
بت�اري�����خ:2012/09/17م    امل�دعة حتت رقم:179417 

 تاريخ الأ�ضبقية :    
 باإ�ض��م:جاك�ار كارز ليمتد    
 جن�ضية ال�ضركة:  اململكة املتحدة  

 وعن�انه:ابي رود، وايتلي، ك�فينرتي �ضي يف 3  4 اإل اإف، اململكة املتحدة 
التالية: اجلل�د املدب�غة واجلل�د املدب�غة املقلدة واملنتجات  وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات 
امل�ضن�عة من هذه امل�اد غر ال�اردة يف فئات اأخرى، جل�د احلي�انات اخلام اأو املدب�غة، ال�ضناديق واحلقائب 

ال�ضفرية ، املظالت وال�ضما�ضي والع�ضي، ال�ضياط واأطقم احلي�انات وال�ضروج.
 وال�اقعة يف الفئة:18 

و�ضف العالم�ة: عبارة “F-TYPE” بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2012/07/29م    امل�دعة حتت رقم:177187 

 تاريخ الأ�ضبقية :  2012/02/27  
 باإ�ض��م:ك�الك�م اإنك�رب�ريتد.  

 جن�ضية ال�ضركة:  ال�ليات املتحدة المريكية   
وعن�انه:5775 م�رهاو�س درايف، �ضان دييغ�، كاليف�رنيا 92121-1714، ال�ليات املتحدة المريكية 

ملحقة  اجهزة   ، كمبي�تر  اجهزة   ، كمبي�تر  رقائق  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
بالكمبي�تر ، برجميات وبرامج مبيتة كمبي�ترية تعمل على مراقبة وتنفيذ وحت�ضن روابط الت�ضالت يف 

الت�ضالت ال�ضبكية والال�ضلكية والكمبي�ترية ، اجهزة م�دم . فئة 9
 وال�اقعة يف الفئة:9 

 و�ضف العالم�ة: ر�ضم كرة يحيط بها ر�ضم حلزوين ب�ضكل خا�س كما بال�ضكل امل��ضح.       
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743

 يعلن ق�ض�م العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل/ �ضما�س للملكية الفكرية   
لت�ضجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/04/24م    امل�دعة حتت رقم:172459 
 تاريخ الأ�ضبقية :  2011/10/25  

 باإ�ض��م:�س.  كارتييه انرتنا�ضي�نال ايه جي    
 جن�ضية ال�ضركة:   �ض�ي�ضرا   

وعن�انه:هينرتبرغ�ضرتا�ضه 22، ب��ضتفاخ 61، 6312 �ضتاينهاو�ضن، �ض�ي�ضرا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات التالية :  خدمات عر�س منتجات على و�ضائل الإت�ضال لغايات 
والأحجار  وال�ضاعات  ال�قت  قيا�س  واأدوات  الفنية  والأ���ض��غ��ال  املج�هرات  جم��ال  يف  للم�اد  بالتجزئة  البيع 
الرفاهية وخا�ضًة  ملنتجات  والإع��الن  الدعاية  العامة، خدمات  العالقات  النفي�ضة، خدمات  واملعادن  الكرمية 
خدمات  النفي�ضة،  واملعادن  الكرمية  والأحجار  وال�ضاعات  ال�قت  قيا�س  واأدوات  الفنية  والأ�ضغال  املج�هرات 
اإدارة الأعمال والإ�ضت�ضارات التنظيمية يف جمال منتجات الرفاهية، خدمات اإ�ضت�ضارات الأعمال ل�ضراء وبيع 

املج�هرات والأحجار الكرمية والأعمال الفنية واأ�ضياء جامعي التحف.
 وال�اقعة يف الفئة:35 

و�ضف العالم�ة:  عبارة )MASSE SECRETE( بحروف لتينية كما بال�ضكل امل��ضح.  
ال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالريد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه وذلك خالل ثالثن ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة الت�شـجيل التجـاري
االثنني  18  مار�س 2013 العدد 10743



فــن عــربــي
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اأخبار كثرة انت�شرت اأخرا عن م�شاركة النجمة ليلى علوي يف اعمال جديدة، لكن املفاجاأة انها ل تعرف عنها �شيئا، مثلما فوجئت 
اي�شا بت�شريحات على ل�شانها مل تقلها، وباإ�شاعة طالقها التي تعتر جتاهلها اف�شل رد. ليلى حتدثت عن كل هذه الخبار والإ�شاعات 
والت�شريحات املزيفة، كما تكلمت عن حمالت الت�شويه التي تعر�شت لها وم�شل�شلها الخر وغيابها عن ال�شينما وعدم ر�شاها عن بع�ص 

اعمالها وحقيقة اجتاه ابنها اىل التمثيل. 

اأعي�ص حياة زوجية �شعيدة وم�شتقرة مع زوجي

ليلى علوي: حمالت الت�سويه ال ميكن ان تهز جناحي الفني 

ي�سرا.. توقف تام
 

قالت الفنانة ي�ضرا ان كل ما يرتدد عن م�ضروعات فنية حاليا يكاد يك�ن 
كالما فى اله�اء، فالن�ضاط الفني مت�قف متاما ب�ضبب الظروف ال�ضيا�ضية 
احلالية، وان ال��ضع احلايل يزعج كل العاملن فى احلقل الفني اإىل درجة 

ان الكل خائف من ان ينفق ما تبقى لديه ثم ل يجد �ضيئا.
ل��ع��دة م�ضل�ضالت ولكن  ن�����س ج��دي��د  اك���ر م��ن  ان��ه��ا تلقت  ي�����ض��را  واأك����دت 
يهداأ  ان  يريد  امل��ال  فراأ�س  والتنفيذية غر م�ج�دة،  الفعلية  الإج���راءات 
البلد وتنفك الأزمة كي يجد متنف�ضا لالنطالق. وا�ضارت اىل انها متفائلة 

جدا، كما انها على ثقة باأنه لن تك�ن هناك ف��ضى.

كندة علو�ش 
تنتهي من  
)على كف 

عفريت(
 

عل��س  كندة  ال�ض�رية  الفنانة  انتهت 
م�����ض��اه��د م�ضل�ضل  اآخ����ر  ت�����ض���ي��ر  م���ن 
تاأليف  من  وه���  عفريت(،  كف  )على 
من�ض�ر،  كمال  واإخ���راج  فكري  يحيي 
وبط�لة كندة عل��س وخالد ال�ضاوي، 
واأم��رة نايف، واأحمد وفيق، وي��ضف 

ف�زي، وحممد ال�ضقنقري.
ث�رة  قيام  م��ع  امل�ضل�ضل  اأح���داث  ت��ب��داأ 
امل�ضرين  معاناة  لتج�ضد  يناير   25
خ��الل ف��رتة ما قبل ال��ث���رة، ويج�ضد 
اأعمال  رجل  �ضخ�ضية  ال�ضاوي  خالد 
وي�ضعى  ال���ط��ن��ي  احل���زب  اإىل  ينتمي 
ب���ج���ن����ن ل���ل���ت���ق���رب م����ن رج������ال امل����ال 
والأعمال، الأمر الذي يجعله يختلط 
الأم�ر  م��ن  كثر  على  ليتعرف  بهم 

واملعل�مات وامل�ضاعب.

حقيقة م��ا ت���ردد اأخ���را ع��ن ط��الق��ك م��ن رج��ل الع��م��ال من�ض�ر  • م��ا 
اجلمال؟

منده�ضة  ان��ا  لذلك  زوج��ي،  مع  وم�ضتقرة  �ضعيدة  زوجية  حياة  اعي�س   -
من تلك الإ�ضاعات التي ا�ضبحت ت��رتدد كل ف��رتة، واق���ى رد عليها ه� 
جتاهلها، ولذلك انا ل اخرج خ�ضي�ضا يف و�ضائل العالم ل نفيها، امنا 

ارد فقط عندما ي�ضاألني احد. 
• هل �ضحيح انك �ضت�ضاركن يف م�ضل�ضل )ولد حارتنا( الذي يح�ضر له 

املخرج خالد ي��ضف؟
- قراأت الرواية وهي رائعة بالطبع، كما اين امتنى العمل يف اي وقت مع 
خمرج يف م�هبة خالد ي��ضف، لكن احلقيقة انني ل اعرف �ضيئا عن هذا 
امل�ضل�ضل، ومل يتم تر�ضيحي له. واحيانا كثرة افاجاأ باخبار عن م�ضاركتي 

يف اعمال جديدة من دون ان تك�ن يل اي �ضلة لها. 
)احل�ضن  م�ضرحية  يف  زينب  ال�ضيدة  �ضخ�ضية  تقدميك  حقيقة  • وما 

ثائرا و�ضهيدا(؟
اأ�ضرة  اأحد من  امل��ض�ع ومل يتكلم معي  - اي�ضا ل اعرف �ضيئا عن هذا 
غر  امل�ضرحية  ه���ذه  يف  م�ضاركتي  ع��ن  يكتب  م��ا  وك���ل  امل�����ض��رح��ي��ة،  ه���ذه 
�ضحيح، رغم انني بالطبع امتنى جت�ضيد �ضخ�ضية تلك ال�ضيدة العظيمة 

ر�ضي اهلل عنها.
اجلديد؟ عملك  على  ا�ضتقررت  • وهل 

- اقراأ حاليا عدة �ضيناري�هات تلفزي�نية، ورغم ان معظمها جيد لكنني 
مل ا�ضتقر على اي منها حتى الن ول احب ان احتدث عن اي عمل ال اذا 

كنت �ضاأقدمه بالفعل.
بداأ  امل��ق��ب��ل  رم�����ض��ان  يف  للعر�س  امل��ر���ض��ح��ة  امل�ضل�ضالت  معظم  ل��ك��ن   •
ت�ض�يرها بالفعل، ال تخ�ضن ان ي�ضرقك ال�قت وجتدين نف�ضك خارج 

ال�ضباق هذا العام؟
- ل ابحث عن وج�د ملجرد ال�ج�د ولي�س �ضرطا ان اقدم عمال كل عام، 
واذا مل اجد ما اقتنع به متاما ويك�ن هناك ال�قت الكايف خلروجه ب�ضكل 

جيد، فمن الف�ضل ال اوجد احرتاما ل�ضمي وتاريخي وجمه�ري. 
ب�نابرت( ن�ضبة  )نابلي�ن  الخر  م�ضل�ضلك  يح�ضد  مل  ملاذا  راأيك  • يف 

م�ضاهدة �ضخمة؟
ال�ضخ�ضي  امل�ضت�ى  على  وان��ا  قدمتها  التي  العمال  اهم  امل�ضل�ضل من   -
ا�ضتمتعت به جدا، لكن امل�ؤكد ان زحام العمال التي عر�ضت على �ضا�ضة 
تاريخي  امل�ضل�ضل  ان  بال�ضافة اىل  اعمال كثرة،  ادى اىل ظلم  رم�ضان 
وانا اعلم منذ البداية انه �ضيك�ن له جمه�ر خا�س يهتم مبتابعته. ورغم 
ذلك انا را�ضية عن العمل وما حققه من جناح، خا�ضة ان ردود الفعل التي 

جاءتني عليه كانت طيبة للغاية، بل فاقت ت�قعاتي.
فيه النجمات  تهتم  وقت  يف  تاريخي  عمل  لتقدمي  دفعك  الذي  • وما 

بتقدمي اعمال اجتماعية حتقق جماهرية اكر؟
- من ل يعرف تاريخه ل يعرف حا�ضره ول يرى م�ضتقبله، فالتاريخ مهم 
جدا، وانا ت�ضته�يني العمال التاريخية جدا. كما ان �ضخ�ضية نفي�ضة )ام 
املماليك( التي قدمتها يف العمل م�ؤثرة جدا ومغرية لي ممثلة حتب ان 

تتحدى طاقاتها يف التمثيل.
تلفزي�نية، اين انت من ال�ضينما؟ الخرة  اعمالك  • معظم 

- بالتاأكيد ل اتعمد البتعاد عن ال�ضينما، فهي ع�ضقي الول، لكنني مل 
اجد ما ينا�ضبني فيها خالل الفرتة املا�ضية خا�ضة ان النتاج ال�ضينمائي 
الف مرة الن قبل  املنتجن يفكرون  ي��زال قليال ومعظم  الث�رة ل  بعد 
القدام على انتاج فيلم. واأنا ل ميكنني بعد ر�ضيدي الكبر يف ال�ضينما 
الذي اعتز به جدا، وبعد ما قدمته من افالم وما ح�ضدته من ج�ائز، 
ان اقدم فيلما ال اذا اقتنعت به متاما. وانا يف انتظار العث�ر على فيلم 

ير�ضي طم�حي لأع�د به اىل ال�ضينما من جديد.
بالندم عليها؟ ت�ضعرين  اأعمال  هناك  • هل 

- لي�س ندما باملعنى املتعارف عليه، لكنني اعرتف ان هناك اعماًل قدمتها 
منذ فرتة ط�يلة وعندما اأ�ضاهدها الن ل ار�ضى عنها. لكن وقتها كانت 
خرتي �ضئيلة وحمدودة للغاية لكنني ل�ضت نادمة على اي عمل لن كل 
فيما  افادتني  خرة  اإيلَّ  وا�ضاف  وجمه�دا  وقتاً  مني  اخذ  قدمته  عمل 

بعده من اعمال.
منك بعد  النيل  حاولت  التي  الت�ض�يه  بحمالت  تاأثرت  مدى  اي  • اىل 
الث�رة امل�ضرية، خا�ضة ان زوجك كان على عالقة قرابة بالرئي�س ال�ضابق 

مبارك؟ 
- انا مل اكن الفنانة ال�حيدة التي تعر�ضت ملثل هذه احلمالت، لكن هناك 
فنان�ن كثرون تعر�ض�ا لها مثلي، بل تعر�ض�ا ملا ه� اب�ضع مما تعر�ضت 
بنف�ضي وجمه�ري،  لثقتي  التفت اىل تلك احلمالت  له. ورغ��م ذلك مل 
ال��ذي �ضنعته على مدى �ضن�ات ل ميكن ان تهزه حمالت  وب��اأن النجاح 

ت�ض�يه متعمدة ومغر�ضة.

العرب امل�ج�دات يف م�ضر  الفنانات  اأخرا  هاجمت  انك  �ضحيح  • هل 
وقلت ان م�ضت�ى ادائهن ا�ضعف من م�ضت�ى ال�ضينما امل�ضرية؟

- ل ميكن ان ت�ضدر عني مثل هذه الت�ضريحات، بالعك�س انا كنت دائما 
م�ضر  لن  امل�ضرية  ال�ضينما  يف  ال��ع��رب  الفنانات  ب���ج���د  امل��رح��ب��ات  م��ن 

ه�لي�ود ال�ضرق ودائما ما كانت تفتح اب�ابها لكل امل�اهب العربية.
اىل التمثيل؟ الجتاه  خالد  ابنك  ين�ي  • هل 

- كثرا ما ا�ضطحبه معي اإىل ال�ضتدي� خالل الت�ض�ير لكي يتعرف على 
ان  الفن، لكنني ل ميكن  انه يحب  وا�ضعر  والدته،  املجال ويعرف مهنة 

افر�س جمال عليه، و�ضاأترك له حرية الختيار عندما يكر.

دوللي �ساهني
 وتاأجيل م�ستمر

دوللي  اأن  اإل  اجل���دي���د  األ��ب���م��ه��ا  م���ن حت�����ض��ر  ان��ت��ه��ائ��ه��ا  رغ���م 
الأليمة  الأح��داث  الأ�ض�اق ت�ضامناً مع  �ضاهن ت�ؤجل طرحه يف 
الألب�م  يت�ضمن  العربية.  ال��دول  وبع�س  م�ضر  يف  جت��ري  التي 
اخلليجية،  باللهجة  واأغنية  خمتلفة  بلهجات  اأغنيات  جمم�عة 
اأنها ا�ضتعانت مب�ضحح لهجات  اأ�ضارت �ضاهن يف حديث لها اإىل 
لأداء الل�ن اخلليجي ب�ضكل �ضحيح، متمنية اأن يعجب اجلمه�ر 

اخلليجي بالأغنية.
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ح�سنوا ذاكرتكم بنظام غذائي �سليم
ت��ضل علماء من جامعة ب��ضت�ن المريكية اىل ان النظام الغذائي الغني 
ب�الك�لن وه� اأحد الفيتامينات من جمم�عة B ي�ضاعد على ابطاء عملية 
�ضيخ�خة الدماغ الب�ضري، كما ي�ضاهم يف  حت�ضن الذاكرة، ح�ضبما ذكرته 
الفيتامن  ه��ذا  ان  اىل  العلماء  واأ���ض��ار  الريطانية.  مايل  ديلي  �ضحيفة 
وا�ضتنتج  وال��ف���ل.  ال��ب��ح��ري  وال�ضمك  والبي�س  ال��دج��اج  حل��م  يف  م���ج���د 
العلماء ان الذين يتناول�ن الك�لن بكميات كبرة اأظهروا اأف�ضل النتائج يف 
اختبار الذاكرة وكان�ا اأقل تعر�ضا لتغرات املخ املرتبطة بعملية ال�ضيخ�خة، 
حيث قد ي�ضاب �ضخ�س باخلرف. وقالت العاملة رودا اآو احدى امل�ضرفات على 
الدرا�ضة ان النظام الغذائي له تاأثر يف ج�ضم الن�ضان مبا يف ذلك الدماغ. 
انه  لي�ضت هناك مادة غذائية ميكن ان ت�ضكل و�ضيلة  ولكنها �ضددت  على 
�ضحرية للتخل�س من اخلرف. وتابعت اخلبرة قائلة اأنا اعتقد ان التغذية 
ال�ضليمة واملتن�عة مهمة جدا ملت��ضطي العمر ب�ضكل خا�س. وكانت درا�ضة 
�ضابقة قد اأظهرت ان النظام الغذائي الذي ي�ضمل ال�ضمك واخل�ضر وزيت 
الدرا�ضة الخرة  الذاكرة. واعتمدت  تاأثر ايجابي على  اأي�ضا  الزيت�ن له 
الدرا�ضة  و�ضملت  القلب.  ح��ال��ة  حتليل  على  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  اأج��ري��ت  ال��ت��ي 
الرد  عليهم  وج��ب  عاما  و83   36 بن  اأعمارهم  ت��رتاوح  �ضخ�س   1400
على ا�ضئلة معينة تخ�س نظامهم الغذائي الي�مي، ثم خ�ضع ه�ؤلء لختبار 
الذاكرة والقدرات الذهنية. وتبن ان الذين تناول�ا امل�اد الغذائية الغنية 
عر�ضة  اق��ل  انهم  تبن  حيث  �ض�اهم،  من  اأف�ضل  نتائج  اأظ��ه��روا  بالك�لن 

لأمرا�س اأوعية املخ الدم�ية والن�بات القلبية واخلرف. 

الراديو 

الرادي� هذا اجلهاز الذي يعتر يف وقت ما معجزة مر مبراحل كثرة عر 
عق�ل اكر من عامل حتى و�ضلنا على هذه احلالة اي حالة البث ال�ضهل 
املمتنع على م�جاته، فاول من اخرتع الرادي� ه� العامل الملاين هرنيك 
ال�ض�ت من  تنقل  التي  البث  ا���ض��ارات  اكت�ضف  وق��د  1887م  ع��ام   هرتز 
خالل الرادي� اإىل م�ضافة قريبة )املنزل(، يف عام 1890 ا�ضاف املهند�س 
الي��ط��ايل م��ارك���ين كيفية ام��ك��ان ار���ض��ال ر���ض��ائ��ل ع��ر ال��رادي��� ب�ا�ضطة 
ب�ا�ضطة  ر�ضالة  ار���ض��ال  1901 يف  ع��ام  العامل م�ر�س  ثم جنح  ال���ض��ارات 
على  ال��رادي���  ذل��ك عرفت حمطات  وبعد  الطل�ضي  املحيط  ع��ر  ال��رادي��� 

م�ضت�ى العامل وتط�ر �ضكله وق�ته حتى و�ضل اإىل ما ه� عليه الن .
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من هو ارفني رومل؟ 
ه� مار�ضال املاين ملع جنمه خالل احلرب العاملي الثانية ب��ضفه قائدا 
للق�ات الملانية يف افريقيا ال�ضمالية ولد عام 1891 ومات منت�ضرا 

عام 1944 .
• من هو اعظم �شعراء ع�شر النه�شة الفرن�شية؟

ه� بردو ونادر ال�ضاعر الفرن�ضي الذي ولد عام 1524 وعا�س حياة 
كلها غزارة يف النتاج حتى ت�يف عن عمر 61 عاما.

وا�شع النظرية النازية يف العراف؟ هو  • من 
ت�ضرفاته  بب�ضاعة  ع��رف  امل��اين  وكاتب  وه��� زعيم  روزب���رغ  الفرد   ه� 
وق�ض�ته �ضادي النزعة ومييل للعنف و�ضع نظريته ال�ضهرة يف النازية 
اع��دم روزن���رغ عام  الهتلر، وق��د  الزعيم  بها  ت�ضيبع  التي  يف الع���راق 

 1946

• هل تعلم اأن علم ال�ليات املتحدة الأمريكية ي�جد عليه 50 جنمة وهى عدد ال�ليات بها .
م وقد ابتكرها الكندى جيم�س ناي�ضميثالذى ولد عام 1861 .  1891 عام  ال�ضلة  كرة  • ابتكرت 

 • هل تعلم ان اول من ذكر م�ضطلح )المم املتحدة( ه� العامل امل�ضلم الفارابي يف كتابه املدينة الفا�ضلة.
 • هل تعلم ان نبات الرنج�س يقتل اعداءه فه� يقتل اي نبات ينم� بج�اره.

 • هل تعلم ان �ضعب الباكا؟ �ضعب من القزام يعي�س يف غابات الكامرون.
 • هل تعلم ان ا�ضل كلمة البرتول ا�ضلها لتيني وتعني زيت ال�ضخر.

يف املت��ضط ثالثن �ضنة يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 
ح�ايل )32( مرة يف الثانية ال�احدة جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 

عندما اجنبت امللكة طفلها الأول فرح امللك به ا�ضد الفرح خا�ضة انه انتظر هذه اللحظة �ضن�ات عديدة وها هي 
امنيته تتحقق مب�ل�د ذكر يرث مملكته فاأ�ضرع وو�ضع ح�ل رقبة م�ل�ده �ضل�ضلة ذهبية كانت هدية من جدته من 
يلب�ضها ل يخلعها العمر كله حتى مي�ت ومهما كر فهى تكر معه ول ي�ضتطيع اأي ان�ضان ان يخلعها من رقبة 
الأمر ال�ضغر ال امه فقط، ويف غمرة فرحة الق�ضر واململكة بالأمر ال�ضغر ت�ضللت امراأه حاقدة حا�ضدة اإىل 
جناح امللكة وا�ضتطاعت ان تخطف الأمر ال�ضغر وتهرب به من �ضراديب الق�ضر بدون ان يح�س بها احد وماتت 
الفرحة يف اململكة ويف القل�ب و�ضاع الهم والغم يف الق�ضر واقام امللك الدنيا واقعدها بحثاً عن �ضغره لكن حمال 
فقد اختفى ال�ضغر. كانت هذ املراأه هى ابنة عم امللك وكانت حتبه وتتمنى الزواج منه لكنه تزوج من ابنه خالته 
وام طفله فكرهت ابنة عمه ذلك وقررت ان تبدل فرحتهما اإىل عذاب ف�ضرقت ال�ضغر واختفت به يف قرية جماورة 
وادعت انه طفلها وعا�ضت هناك تنتظر ال�قت املنا�ضب لتقتل فيه الأمر ال�ضغر حتى ل يتعرف عليه احد لكن 
يله�ا كيفما �ضاء رمبا ا�ضابه مكروه فتتخل�س منه  مل ت�اتيها ال�ضجاعة على ذلك لذا فقد كانت ترتكه كثراً 
كما انها مل ت�ضتطيع ان تخلع ال�ضل�ضلة الذهبية من رقبته فرتكتها وهى تتع�ضم ان يكر فتخنقه فهى ل تعرف 
�ضرها. كر الأمر ال�ضغر و�ضار فتى �ضجاع ق�ي البنيان وملا ل فمنذ �ضغره تع�د ان ل يخاف �ضئ وان يتحمل 
كل �ضئ فالعي�ضة القا�ضية علمته الكثر لكنه كان و�ضيماً جميل الطلعه حل� الل�ضان وكان يحمل �ضمات امه وابيه، 
وقد عمل مع احد التجار بائعاً متج�ًل فاأخذ يذهب هنا وهناك ليبيع ب�ضائعه ويف احد الأيام و�ضل اإىل مملكة 
ابيه فاأخذ يدور يف اململكة يبيع ما معه حتى و�ضل اإىل الق�ضر فاألتف ح�له اخلدم ي�ضرتون من ب�ضائعه اجلميله 
وهناك يف ال�ضرفه كانت جتل�س امللكة وابنتها ال�ضغرة التى انعم اهلل عليهم بها بعد فقدان الأمر ال�ضغر فاأحبت 
ان ترى ما معه فنادت امللكة باأن يدخل اإىل الق�ضر ففعل وهناك عند ال�ضرفة وقف ينظر اإىل الأمرة ال�ضغرة 
ونظرت اليه امللكة مبه�رة به فاأنتبهت على مالمح وجهه فاأن من ينظر اليه كاأنه ينظر اإىل امللك واخذت تدقق 
النظر يف الفتى عندما دخل امللك عليهم وقال ماذا تفعل�ن فلم يرد عليه احد اقرتب ونظر من ال�ضرفة ف�جد 
الفتى ووقف ينظر اليه ويحدق به وفجاأه ملح ال�ضل�ضلة الذهبيه ف�ضرخ وقال ا�ضعد.. ا�ضعد اإىل هنا، �ضعد الفتى 
منده�ضاً خائفاً ويف ال�ضرفة مد امللك يده وعرف ال�ضل�ضلة الذهبية و�ضرخ يا الهى انه ابننا، انظري ايتها امللكة انه 
ابننا، انها ال�ضل�ضلة امل�ضح�رة التى ل ينزعها احد ال انت �ضهقت امللكة وام�ضكت الفتى ونظرت اليه وقالت من اين 
لك بها فقال الب�ضها منذ كنت ر�ضيعاً ومل ت�ضتطيع امى فكها فقالت واين امك خذين اليها، ويف احلال حترك 
ركب امللك يف طريقه اإىل القرية املجاوره والتى تخ�ضع ل�ضلطانه اي�ضاً وهناك ف�جئ باأبنة عمه والتي ادعت ط�ال 
هذه الفرتة انه ابنها وعرف انها من فعلت ذلك، لكنه تركها لعذاب الأيام وعاد �ضعيداً اإىل مملكته ومعه ويل عهده 

لتعي�س اململكة يف �ضعادة. 

ال�سل�سلة امل�سحورة 

االإقالع عن التدخني يفيد القلب

العد�سات الال�سقة قد تزيد 
ال�سعور بجفاف العني

 
يف  تت�ضبب  قد  الال�ضقة  العد�ضات  ان  م�ؤخرا  اجريت  املانية  درا�ضة  ك�ضفت   
ب�مه  غرالد  الأمل���اين  العي�ن  طبيب  واأرج���ع  العن.  بجفاف  ال�ضع�ر  زي��ادة 
ال�ضبب يف ذلك  دو�ضلدورف،  العي�ن مبدينة  الأملانية لأطباء  الرابطة  ع�ض� 
اإىل اأن العد�ضات اللينة تت�ضرب ال�ضائل الدمعي بالكامل، ما ي�ؤدي اإىل ال�ضع�ر 
بجفاف العن. واأكد طبيب العي�ن الأملاين اأن انخفا�س كمية ال�ضائل الدمعي 
با�ضم )م��ت��الزم��ة جفاف  ُي��ع��رف  م��ا  الأوح����د ملتاعب  ال�ضبب  ي��ك���ن  م��ا  ن����ادراً 
العي�ن(، م�ضراً اإىل اأن الغدد الدمعية ل تتقادم اأي�ضاً لدى مرتدي العد�ضات 
اأ�ضرع من الأ�ضخا�س الذين ل يرتدونها. و�ضدد ب�مه على  الال�ضقة ب�ضكل 
�ضرورة ا�ضت�ضارة طبيب عي�ن ل�ضتي�ضاح �ضبب اجلفاف. واإذا حتقق الطبيب 
من اأن �ضبب اجلفاف يرجع اإىل وج�د فج�ات يف الطبقة الزيتية، ف�ضيتعن 
حينئذ عالج الغدد الزيتية امل�ج�دة يف اجلفن. ويحذر طبيب العي�ن الأملاين 
من ا�ضتعمال املحاليل املائية، معلاًل ذلك بق�له :”املحل�ل امللحي �ضي�ؤدي اإىل 
ترقق الطبقة الدمعية اإىل درجة جتعلها تتال�ضى قبل طرفة العن القادمة، 

ومن ثم ي�ضل ال�ضع�ر بجفاف العن اإىل ذروته”.

قالت درا�ضة دولية اإن الأ�ضخا�س الذين يقلع�ن عن التدخن يك�ن�ن اأقل عر�ضة لالإ�ضابة باأزمة قلبية 
اأو �ضكتة دماغية مقارنة باملدخنن حتى ل� زاد وزنهم ب�ضعة كيل�غرامات نتيجة الإقالع عن التدخن.

اأدلة ق�ية على ف�ائد الإق��الع عن التدخن للقلب والأوعية الدم�ية على املدى الط�يل لكن  وهناك 
الباحثن الذين ن�ضرت درا�ضتهم يف دورية اجلمعية الطبية الأمركية قال�ا اإن تاأثر زيادة ال�زن، التي 

غالبا ما ت�ضاحب الإقالع عن التدخن، مل يكن وا�ضحا.
اجل�ضم  وظائف  ت�ضريع  عن  ف�ضال  املدخنن  ل��دى  القلب  �ضربات  معدل  زي��ادة  اإىل  النيك�تن  وي���ؤدي 

الأخرى ويت�ضبب ذلك يف اإحراق �ضعرات حرارية اأكر قليال من غر املدخنن. 
اإن  الأي�س، وتق�ل كلر  الغذائي  التمثيل  التدخن يتباطاأ لديهم عمليات  املدخن�ن عن  وعندما يقلع 
الذين يقلع�ن عن التدخن مييل�ن اإىل تع�ي�س ان�ضحاب النيك�تن بتناول ال�جبات اخلفيفة ومن ثم 

يزداد ال�زن.

ك�ثر عبد النا�رص احللبي
مع  ومتعاونة   .. درا�ستها  متفوقة يف 
زميالتها تهوى القراءة تتمنى اأن تكون 
طبيبة ناجحة تهدي �سورتها اإىل بابا 

وماما والأهل مب�رص والإ مارات.

دنا حمم�د اللمعي 
 ... مب�رص  والأهل  وماما  بابا  حتب   
يف  ناجحة  طبيبة  ت�سبح  اأن  تتمنى 
جميع  اإىل  �سورتها  تهدي  امل�ستقبل. 

الأهل بالإمارات وم�رص.

رمي عبد النا�رص احللبي
وبابا  ماما  حتب  درا�ستها  يف  متفوقة 
ناجحة  مهند�سة  تكون  اأن  وتتمنى 
بالإمارات  الأهل  اإىل  �سالمها  تهدي 

وم�رص.

اإميان عبد النا�رص احللبي
والأهل  وماما  بابا  اإىل  �سورتها  تهدي 
مب�رص والإمارات .. تهوى القراءة والعاب 
طيار  ت�سبح  اأن  تتمنى  الكمبيوتر 

بوينغ يف امل�ستقبل.


