
ال�شركة  ع���ن  امل��ع��ل��وم��ات  ج��م��ع   1-
يتعلق  م��ا  خا�شة  بها  �شتلتحق  ال��ت��ي 
تكون  ب��ح��ي��ث  وف���روع���ه���ا  ب��ن�����ش��اط��ه��ا 
املعلومات  الأك����ر م��ن  ب��اجل��زء  م��ل��م��اً 
�شوف  املعلومات  فهذه  ال�شركة  ح��ول 
اأكر من الثقة بنف�شك  تعطيك قدراً 
و�شتعطى �شاحب العمل انطباع جيد 
وا�شتعداداتك  ق���درات���ك  وع����ن  ع��ن��د 
املعلومات  وه��ذه  �شركته،  لدي  للعمل 
عليها من موقع  ميكن لك احل�شول 
ال�شركة على الإنرتنت اأو من الأخبار 
اأو حتى  ال�شحف  تن�شر عنها يف  التي 
من اإعالنات ال�شركة بو�شائل الإعالم 
ف���ال م���ان���ع م���ن اأن ت���ق���وم ب���ج���زء من 
بال�شركة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  وظ��ي��ف��ة 
املن�شورة  املعلومات  جمع  يف  واملتمثل 
بع�ض  مناق�شة  ميكنك  بحيث  عنها 
منها مع �شاحب العمل خالل املقابلة 

ال�شخ�شية.
مثل  يف  امل��األ��وف��ة  الأ�شئلة  ح��دد   2-
الإجابة  على  وت���درب  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه 
ع��ل��ي��ه��ا ق��ب��ل ال��ل��ق��اء م���ن خ����الل هذه 

النماذج:
- من�����اذج م���ن الأ���ش��ئ��ل��ة ال�����ش��ائ��ع��ة يف 

املقابالت الوظيفية:
والتي  املاألوفة  الأ�شئلة  بع�ض  هناك 
غ��ال��ب��اً م��ا ي��ت��م ال�����ش��وؤال ع��ن��ه��ا خالل 

وتتدرب  تعرفها  اأن  ي��ج��ب  امل��ق��اب��ل��ة 
على الإجابة عليها مثل:

�ض: ملاذا تريد اأن تعمل يف �شركتنا 
اأو ملاذا التحقت بهذا العمل؟

معرفة  هو  ال�شوؤال  ه��ذا  من  الهدف 
الوظيفة  ه���ذه  ع��ل��ى  م���دى ح��ر���ش��ك 
واإم���ك���ان���ات���ك ل���ل���ف���وز ب���ه���ا ح������اول اأن 
عليها  ال��ت��ي ح�شلت  امل��ع��ل��وم��ات  ت��رز 

وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��رك��ة وامل����ه����ارات التي 
تكت�شبها واملزايا التي �شتح�شل عليها 
ال�����ش��رك��ة م��ن ع��م��ل��ك ب��ه��ا، واح����ذر اأن 
تذكر اأنك ترغب يف حت�شني دخلك اأو 

اأن الرواتب لديكم مرتفعة.. اإلخ.
ومواهبك  ن��ف�����ش��ك  ع���ن  حت����دث  �����ض: 

وهواياتك؟
ال���ه���دف م���ن ال�������ش���وؤال ك��م��ا ت����رى هو 
وبالتايل  نف�شك  ت���رى  ك��ي��ف  م��ع��رف��ة 
ا�شتخدم  ي��راك الآخ��ر  اأن  كيف تتوقع 
نف�شك  ل��ل��و���ش��ف  م����وج����زة  ع����ب����ارات 
وخراتك  ق����درات����ك  ع���ن  وال��ت��ع��ب��ر 
اخلا�شة  وامل��ه��ارات  والعملية  العلمية 
والهوايات )لحظ اأن بع�ض الهوايات 
لها دللت معينة مثل القراءة اأو لعب 

ال�شطرجن اأو املو�شيقى(.
�ض: اأين عملت قبل ذلك؟

ال���ه���دف م���ن ال�������ش���وؤال ال��ت��ع��رف على 
اخلا�شة  وقدراتك  ال�شابقة  خراتك 
العالقة  ذات  الأعمال  اأن تذكر  ح��اول 
لها  تتقدم  ال��ت��ي  بالوظيفة  الوثيقة 

فهي تعطى انطباعاً جيداً.

�ض: هل عملت اأثناء الدرا�شة وملاذا؟
الدوافع  ال�����ش��وؤال ه��و م��ع��رف��ة  ه���دف 
اأثناء  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي ج��ع��ل��ت  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
الدرا�شة وهل هي دواف��ع مادية بحتة 
ك��اك��ت�����ش��اب اخلرة  ع��م��ل��ي��ة  دواف�����ع  اأم 

واملهارة.
�ض: ما هو الراتب الذي كنت حت�شل 

عليه من عملك ال�شابق؟
التعرف  اإىل  ال�������ش���وؤال  ه����ذا  ي���ه���دف 
ال�شابق  العمل  يف  امل��ادي  و�شعك  على 
مقارنة اإجاباتك باأ�شباب تركك للعمل 
اأمينا  كن  بينهما  التناق�ض  واكت�شاف 

و�شادقاً دائماً.
�ض: ملاذا تركت عملك ال�شابق؟

ال��ت��ي تتعر�ض لها  اأه���م الأ���ش��ئ��ل��ة  م��ن 
وال���ه���دف م��ن��ه ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م���ا اإذا 
كانت هناك م�شاكل وجدتها يف عملك 
ال�����ش��اب��ق وك���ي���ف ت��ع��ام��ل��ت م��ع��ه��ا، كن 
�شادقاً يف حتديد الأ�شباب ورّك��ز على 
مثل  ب��ال��ّط��م��وح��ات  املتعلقة  اأ���ش��ب��اب��ك 
عدم وج��ود فر�شة للرتقي، ول مانع 

من اأن تذكر اأ�شباباً عامة.
�ض: كيف تعرفت على الوظيفة املعلن 

عنها؟
اإىل معرفة مدى  ال�شوؤال  يهدف هذا 
هل  العمل  على  باحل�شول  اهتمامك 
اأم  اأم م��ن ���ش��دي��ق  ع��رف��ت ب��ال�����ش��دف��ة 
ال�شركة يف  اأخبار  من متابعة 
و�شائل الإعالم اأو غر ذلك 
املعلومات  اأهمية  ترز  وهنا 

التي قمت بجمعها عن ال�شركة.
�������ض: م����ا ه����و ال�����رات�����ب ال�������ذي تريد 

احل�شول عليه من العمل معنا؟
ال�شوؤال  ه���ذا  ع��ل��ى  جت��ي��ب  األ  ح����اول 
ب�شكل مبا�شر بل اجتهد لتح�شل اأنت 
كان  العمل  �شاحب  م��ن  اإج��اب��ت��ه  على 
يتقا�شاه  ال����ذي  ال���رات���ب  ع��ن  ت�����ش��األ��ه 
ت�شعى  اأن  اأو  ل��دي��ه  امل��وظ��ف��ني  اأف�����ش��ل 
يف البحث عن متو�شطات الرواتب يف 
اأو  م��دى  ح��دد  ث��م  امل�شابهة  الوظائف 
متو�شط ميكن اأن يتحرك فيه املرتب 
املرتب.  توقع  يف  تتجاوز  ول  املنتظر 
فلو  ذو حدين  ال�شوؤال  اأن هذا  لحظ 
ت��وق��ع��ت م��رت��ب��اً م��ن��خ��ف�����ش��اً ق���د حترم 
نف�شك من مرتب اأعلى قد متنحه لك 
مبالغاً  رات��ب��اً  توقعت  اإذا  اأم��ا  ال�شركة 
اه���ت���م���ام �شاحب  ي�����ش��رف  ف��ق��د  ف��ي��ه 
العمل عنك لوجود هوة وا�شعة بني ما 

تتوقعه وما �شتح�شل علي.
تريد  ال��ت��ي  الأ�شئلة  لبع�ض  من���اذج   -

ال�شتف�شار عنها:
ترغب  التي  الأ�شئلة  ت��دون  اأن  ح��اول 
يف �شوؤال �شاحب العمل اجلديد عنها 
مفكرة  يف  ال�شخ�شية  امل��ق��اب��ل��ة  اأث��ن��اء 
اأن ينهى  جانبية، ول ت�شاأل عنها قبل 
هو احلديث وحتا�شى الأ�شئلة ال�شلبية 
النتقال  اإم��ك��ان��ي��ة  ع���ن  ت�������ش���األ  ك�����اأن 
اأيام  العمل  اإمكانية  اأو  اآخ��ر  ف��رع  اإىل 

العطالت.
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�صمكة موطنها �ليابان ت�صل �أمريكا
عرث م�شوؤولو احلياة الرية بولية وا�شنطن المريكية على م�شافر غر 
ماألوف على منت قارب ياباين يعتقد ان امواج املد العاتية التي �شربت 
2011 جرفته اىل �شواطئ الوليات املتحدة و�شط  املحيط الهادي عام 

حطام اخر.
باملنقار  نوعها  حتديد  ج��رى  ا�شتوائية  �شمكة  ه��و  امل��األ��وف  غ��ر  امل�شافر 
كيلومرتا   8046 مل�شافة  احل��ي��اة  قيد  على  يبدو  فيما  وظلت  املخطط 
على منت قارب طوله 5ر5 مرت تقاذفته المواج حتى و�شل اىل �شاحل 

وا�شنطن يوم 22 مار�ض اذار.
يف  ال�شمكة  بوا�شنطن  الرية  واحلياة  ال�شماك  ب��ادارة  م�شوؤول  واكت�شف 
البحرية  للكائنات  عينات  يجمع  كان  بينما  ال�شماك  ل�شطياد  �شندوق 

من قارب على ال�شاطئ.
و�شمكة املنقار املخطط التي تعي�ض بال�شا�ض يف املياه ال�شيوية ال�شحلة 
الرحلة  ط��وال  احلياة  قيد  على  يبدو  فيما  املرجانية ظلت  ال�شعاب  مثل 

بالتغذي على الكائنات الخرى يف القارب.
مائي  ح��و���ض  يف  العلماء  ج��ان��ب  م��ن  ل��ل��درا���ش��ة  حاليا  ال�شمكة  وتخ�شع 
للحفاظ على الكائنات البحرية ب�شي�شايد بولية اوريجون والذي ا�شبح 
بعد و�شول ال�شمكة م�شدر جذب للزوار. وقال كيث ت�شاندلر املدير العام 
للحو�ض املائي   النا�ض مفتونون للغاية بروؤية هذه ال�شمكة وبحقيقة انها 
اتت كل هذا الطريق من اليابان و�شط احلطام ..لذلك فانه حدث رائع 

جدا.  
على  املخطط  املنقار  �شمكة  فيه  وج��دت  ال��ذي  ال�شيد  �شندوق  واحتوى 
وك��ائ��ن��ات بحرية  الرج���ل  وم���زدوج���ات  البحر  و���ش��رط��ان  اع�����ش��اب بحرية 

اخرى.

�صوبرماركت لبيع �لطائر�ت
اأطلقت ال�شني �شوبرماركت  جديدا، لكنه لي�ض لبيع املواد الغذائية اأو 
ال�شلع ال�شتهالكية كالعادة، ولكنه �شوبرماركت فريد من نوعه، فهو 
الأول على م�شتوى العامل املخ�ش�ض لبيع الطائرات لأ�شحاب الرثوات 

الراغبني ب�شراء طائرات.
 �شوبرماركت بيع الطائرات اخلا�شة، مت تد�شينه على اأرا�ض زراعية مت 
اإىل مهبط ا�شطفت فيه مروحيات وطائرات �شغرة  حتويلها جزئيا 

تناهز قيمتها ماليني الدولرات.
اأح���د ال��ب��اع��ة وا���ش��م��ه ج��ان��غ ت�شانغيي ل��دى وق��وف��ه اإىل جانب  وي��ق��ول 
مروحية م�شتوردة من فرن�شا اإن بيع طائرات يف ال�شني اأمر بال�شهولة 

نف�شها لبيع اخل�ض.
متخ�ش�شة  �شينية  �شركة  اأ�شبوع  منذ  افتتح  ال��ذي  املوقع  هذا  وتدير 
باأن�شطة الطران، ويف هذا املكان يتم عر�ض جمموعة من الطائرات 
يف  الراغبني  ال�شينية  املي�شورة  الطبقة  لأع�شاء  اأو  ال�شركات  لروؤ�شاء 

تفادي الختناقات املرورية التي تعج بها طرقات البالد.
وقال جانغ لقد قمنا ببيع ثالث طائرات خالل الأيام الأربعة الأخرة 
، مو�شحاً اأن الزبائن التقليديني هم روؤ�شاء �شركات كرى مدرجة يف 

البور�شة.
وتبلغ كلفة بع�ض الطائرات املعرو�شة حوايل 50 مليون يوان )6.3 
لهذا  التحتية  البنى  ف��اإن  ذل��ك  م��ن  ال��رغ��م  لكن على  ي���ورو(،  ماليني 
املعر�ض بدائية، اإذ ل برج مراقبة حديثا بل مدرجا ع�شبيا حتده جرافة 

واأقفا�ض اأرانب.
اأجنبية  جوية  �شركات  من  ات�شالت  تلقى  اأن��ه  ت�شانغيي  جانغ  واأو�شح 

ب�شكل �شبه يومي، لديهم رغبة كبرة يف البيع يف ال�شني.
اأم��ام احل�شول على موافقة  قائمة  ت��زال  ل  التي  ال�شعوبات  ويف وجه 
قيادة  الهواة  الطيارون  يختار  خا�ض،  طران  خمطط  على  ال�شلطات 
بالرحالت  ال�����ش��ني  ت��ع��رف يف  ���ش��ري، يف مم��ار���ش��ات  ب�شكل  ط��ائ��رات��ه��م 

ال�شوداء .
واأ�شار جانغ اإىل اأن زبائنه باإمكانهم التحليق فوق منطقة م�شاحتها 4 
كلم حول موقع البيع، على ارتفاع ل يتجاوز 500 مرت، مبوجب اتفاق 
موقع مع قاعدة حملية ل�شالح اجلو. ومن بني التحديات الأخرى التي 
امل�شتوردة  الطائرات  اأن  اإذ  اللغة،  م�شكلة  ال�شوبرماركت  هذا  يواجهها 

قلما حتمل دليال لال�شتعمال باللغة ال�شينية.

جوجل تعر�س مليار دوالر ل�صر�ء و�ت�س �آب 
ك�شفت تقارير اإخبارية عن اقرتاب �شركة جوجل من ال�شتحواذ على 
بعد   ،)WhatsApp( اآب  وات�ض  ال�شهر  الفورية  املرا�شلة  تطبيق 

مفاو�شات اأمتدت لأكرث من �شهر.
واأ�شارت م�شادر مطلعة يف ال�شركة اإىل اأن جوجل تتفاو�ض منذ خم�شة 
اأ�شابيع مع مالك تطبيق وات�ض اآب  لال�شتحواذ عليه، وتعر�ض ال�شركة 

الأمريكية حالياً مليار دولر من اأجل امتام ال�شفقة.
واأ�شافت امل�شادر يف تقرير اأبرزه موقع DigitalTrends التقني، 
الدخول  اإىل  ال�شهر  التطبيق  ال�شتحواذ على  ت�شعى عر  اأن جوجل 
ل�شوق تطبيقات الرتا�شل الفوري عر الإنرتنت، والتي بداأت ت�شتحوذ 

على اهتمام �شريحة كبرة من م�شتخدمي الأجهزة الذكية.
اأ�شهر تطبيقات الرتا�شل الفوري،  اآب  واح��داً من  ويعد تطبيق وات�ض 
 100 يعمل يف  اأن��ه  اإىل  التطبيق  الإح�شائيات حول  اآخ��ر  ت�شر  حيث 

دولة حول العامل وعلى 750 �شبكة ات�شالت خمتلفة.
اخلدمة  م�شتخدمي  اأن  اأك����دوا  ق��د  امل��ذك��ور  التطبيق  م��ط��ورو  وك���ان 
يف   11.574 م��اي��ع��ادل  اأي  ر���ش��ال��ة،  مليار  م��ن  اأك��رث  يوميا  يتبادلون 
الثانية، مما دفعهم اإىل القيام بتحديثات دورية حتى يتمكن التطبيق 
من مواجهة الكثافة الهائلة يف ال�شتخدام، وذلك عر اأنظمة ت�شغيل 

اأندرويد وiOS وويندوز فون وبالكبري.
اأ�شارت اإىل نية في�شبوك  ال�شتحواذ  اأن تقارير �شابقة كانت قد  يذكر 

على وات�ض اآب  اأواخر العام املا�شي، اإل اأن ال�شفقة مل تتم.

ت������وج������ي������ه ت���ه���م���ت���ن 
ه���اردي���ن���غ ������س�����ارة  �إىل 
املغنية  اإىل  ت��ه��م��ت��ني  ت���وج���ي���ه  مت 
اأحد  ه��اردي��ن��غ،  ���ش��ارة  الريطانية، 
اأع�شاء فرقة )غرلز األود(، بعد اأن 
ال�شرطة  باأمر من  التوقف  رف�شت 
ت�شتخدم  وه�����ي  ���ش��ب��ط��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ه��ات��ف��ه��ا اأث����ن����اء ال���ق���ي���ادة. وذك����رت 
اأن  الريطانية  )ال�شن(  �شحيفة 
ال�����ش��رط��ة ���ش��ب��ط��ت ه��اردي��ن��غ وهي 
القيادة  اأثناء  الهاتف  على  تتحدث 
ال��ع��ا���ش��م��ة لندن.  ����ش���وارع  اأح����د  يف 
ال�شرطة طلبت منها  اأن  واأو�شحت 
رف�شت  اأنها  غر  التوقف،  عندئٍذ 
اإيقافها  مت  اأن���ه  اإىل  م�شرة  ذل���ك، 
يف وق���ت لح���ق وا���ش��ط��ح��اب��ه��ا اإىل 
مركز �شرطة هولبورن. ومت توجيه 
اأطلق  وق��د  ه��اردي��ن��غ،  اإىل  تهمتني 
و�شتمثل  ك���ف���ال���ة،  ل���ق���اء  ���ش��راح��ه��ا 
اأبريل  ني�شان   16 املحكمة يف  اأم��ام 
اإن  م�����ش��در مطلع  وق���ال  اجل�����اري. 
موؤكداً   ، ج��داً  م�شتاءة  كانت  ���ش��ارة 
توجيههما  مت  )التي  التهمتني  اأن 
اأن  اإىل  ي�����ش��ار   . اإل��ي��ه��ا( خ��ط��رت��ني 
الذين  ال���رط���ان���ي���ني  ال�����ش��ائ��ق��ني 
ي�شتخدمون هواتفهم اأثناء القيادة 
قد يواجهون غرامات قد ت�شل اإىل 
1500 دولر، وقد يفقدون رخ�شة 
عدم  غرامة  وت�شل  حتى.  �شوقهم 
التوقف بناء على اأمر من ال�شرطة 
اأن  وي����ذك����ر  دولر.   7600 اإىل 
ه���اردي���ن���غ ف�����ش��خ��ت خ��ط��وب��ت��ه��ا، يف 
من�شق  من  املا�شي،  �شبتمر  اأيلول 
اأن كانا  الأغ���اين، ت��وم ك��راي��ن، بعد 

يخططان للزواج العام املقبل.

م����ن����زل ك���ي�������س���ي ق��ا���س��م 
دوالر م����ل����ي����ون  ب�42 
ال�شابق من  الأم��رك��ي  املذيع  ق��رر 
اأ�شول لبنانية، كي�شي قا�شم، عر�ض 
منزله يف لو�ض اأجنل�ض للبيع لقاء 

دولر. مليون   42
وذكر موقع )توفاب( الأمركي اأن 
منزله  بيع  قرر  عاماً(  قا�شم )80 
مليون   42 لقاء  اأجنل�ض  لو�ض  يف 
ربحاً  ���ش��ي��ج��ن��ي  اأن����ه  واأّك������د  دولر. 
اإىل  كبراً من هذه العملية، نظراً 
1989 لقاء  اأن��ه ك��ان ا�شرتاه ع��ام 

مليون و725 األف دولر فقط.
اآلف   3 امل����ن����زل  م�����ش��اح��ة  وت���ب���ل���غ 
 7 م����ن  وي����ت����األ����ف  م�������رتاً،  و657 
ومكتبة،  و11 حماماً،  ن��وم،  غ��رف 
ك��ب��رت��ني، و�شالون  ن��وم  وغ��رف��ت��ي 
وملعب  لل�شيوف،  ومنزل  حالقة، 

لكرة امل�شرب.

����س���رط���ان �ل���ث���دي ي��ت��ز�ي��د 
ب��������ن �������س������ود �أم������رك������ا 
درا���ش��ة طبية جديدة  نتائج  اأظ��ه��رت 
اأن احتمالت الوفاة ب�شرطان الثدي 
ب����ني امل���ري�������ش���ات ال�������ش���ود اأك������رث من 
اأورده  ن��ظ��رات��ه��ن ال��ب��ي�����ض وف���ق م��ا 
امل���وق���ع الإل����ك����رتوين مل��ج��ل��ة ي���و اأ�ض 
تتبع  اإىل  الدرا�شة  وا�شتندت   . نيوز 
مدار  على  مري�شة   1700 ح��الت 
الوفاة  فر�ض  اأن  وتبني  اأع���وام،  �شتة 
تقريبا.  البي�ض  �شعف  ال�����ش��ود  ب��ني 
مبركز  البحث  فريق  رئي�شة  وقالت 
املتحدة  بالوليات  برمانينت  كايزر 
الأمركيات  اإن  ك��روي��ن��ك  ك��ان��دي�����ض 
م��ن اأ���ش��ل اأف��ري��ق��ي ت��ت��زاي��د لديهن 
من  فرعي  بنوع  الإ�شابة  احتمالت 
معاجلته،  ت�شعب  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان 
الإ�شابة  ف��ر���ض  لديهن  تقل  بينما 
بالنوع الفرعي الذي ت�شهل معاجلته. 
ال���درا����ش���ة  ت����ق����دم  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
للجمعية  ال�شنوي  الج��ت��م��اع  خ��الل 
ال�شرطان خالل  لأبحاث  الأمركية 
ني�شان يف  اأبريل   10-6 الفرتة من 

وا�شنطن.

�لكثري من �لفاكهة و�خل�صار غري كاف الإنقا�س �لوزن
الكلية  من  فريق  اأج��راه��ا  مو�شعة،  اأوروب��ي��ة  درا�شة  نتائج  اأظهرت 
امللكية يف لندن، اأن تناول الكثر من الفاكهة واخل�شار قد ل يكون 
تقدم  مع  وال��ذي يحدث غالباً  الزائد،  ال��وزن  للتخل�ض من  كافياً 

العمر. 
األف �شخ�ض يعي�شون يف )10( دول  ومبتابعة ما يقارب )374( 
يتناولون  الذين  الأ�شخا�ض  اأن  تبني  �شنوات،  خم�ض  ملدة  اأوروبية 
كمية اأكرث من اخل�شار والفاكهة، لي�شوا اأقل عر�شة لزيادة وزنهم، 
م��ع ���ش��رط الأخ����ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار ع��وام��ل م��وؤث��رة اأخ����رى، ككمية 
التمارين  وممار�شة  وجباتهم،  تت�شمن  التي  احل��راري��ة  ال�شعرات 

الريا�شية. 
زيادة  اأن  اإىل  "اأين كالري فرجناود"،  بقيادة  البحث  فريق  واأ�شار 
الوزن لي�شت عذرا للتوقف عن تناول الكثر من اخل�شر والفاكهة، 

فالأطعمة النباتية مليئة بالعنا�شر الغذائية التي قد ت�شاعد 
م�شاكل  بع�ض  مثل  اخل��ط��رة  الأم���را����ض  جتنب  على 

القلب، وبع�ض اأنواع ال�شرطان. 
اأن  تبني  ال�شابقة،  ال��درا���ش��ات  نتائج  بع�ض  ويف 
النظام الغذائي الذي اعتمد على تناول الكثر 
م��ن ال��ف��واك��ه واخل�����ش��ار ن��ظ��ام ف��اع��ل لإنقا�ض 

الوزن. 
اإل اأن الدرا�شة احلالية، ل ت�شر اإىل اأهمية 

التقدم  مع  مثايل  وزن  على  للحفاظ  �شحي  غذائي  اأ�شلوب  اتباع 
يف العمر، واإن اتباع نظام تغذية �شحي بالتزامن مع القالع عن 

التدخني قد يوؤدي اإىل زيادة يف الوزن. 
واإذا كان ذلك �شحيحاً، فاإن نتائج الدرا�شة رمبا يكون لها ت�شورات 
هامة لل�شحة العامة، لأن زيادة الوزن بعد التدخني تكون �شبباً يف 

انتكا�شة الأ�شخا�ض ومعاودتهم للتدخني مرة اأخرى. 
ال���ك���ث���ر م����ن الفاكهة  ب���ت���ن���اول  ي��ن�����ش��ح اخل�������راء  ب���وج���ه ع������ام، 
يف  خا�شة  العامة،  لل�شحة  الكبر  نفعها  ب�شبب  واخل�شراوات 

تقليل �شغط الدم املرتفع والكول�شرتول.

�الإعد�د �مل�صبق للمقابلة
�لوظيفية �لناجحة

�ملقابلة �لتي يتم �الإعد�د لها جيدً� ال�سك 
�أنها �ستكون �أقرب للنجاح، من �ملهم جدً� �أن 

حت�سن �ال�ستعد�د للمقابلة من خالل:



•• العني - الفجر:

افتتح ق�شم الرتبية اخلا�شة بجامعة الإمارات وحدًة 
جديدًة لتقييم ومعاجلة ذوي الحتياجات اخلا�شة ، 
وامل�شاعدة جلميع  العون  يد  ملد  الوحدة  وتهدف هذه 
ل��ي��ح�����ش��وا بحقهم يف  امل��ع��اق��ني يف اجل��ام��ع��ة  ال��ط��ل��ب��ة 
ا�شتكمال تعليمهم كغرهم من الأ�شوياء ، يف البداية 
�شيقوم املركز بعر�ض احلالت املوجودة �شواء كانوا من 
املحلي  املجتمع  اأف��راد  من  غرهم  اأو  اجلامعة  طلبة 
الذين مت ت�شخي�ض حالتهم باحتمال ا�شابتهم باإعاقة 
معينة اأو مت حتويلهم من قبل جهة اأخرى لفح�شهم 
، على اأع�شاء هيئة التدري�ض بق�شم الرتبية اخلا�شة 

لتحديد موعد ملقابلتهم وتقييم حالتهم.  
مدير  نائب  يا�ض  بني  يو�شف  حممد  ال��دك��ت��ور  واك��د 
اأع�شاء هيئة  بان  الكادميية  ال�شوؤون  اجلامعة مدير 
بخرة  يتمتعون  اخلا�شة  الرتبية  بق�شم  التدري�ض 
وا�شعة للتعامل وتقدمي اخلدمات لذوي الحتياجات 
اخلا�شة للذين يعانون من بع�ض الإعاقات ك�شعوبات 
التعلم، والإعاقات احل�شية ، و ال�شطرابات العاطفية، 
و  النطق،  و  اللغة  ،وا�شطرابات  الذهنية  وال�شعوبات 
اإر�شاد   ، ال��وح��دة  ال��ت��ي تقدمها  امل��ه��ام  ال��ت��وح��د، وم��ن 
الطلبة وغرهم من اأفراد املجتمع ، وتقييم حالتهم 
تعد  كما   ، لهم  املنا�شبة  العالجية  اخلدمات  وتقدمي 
القيام  على  الطلبة  ل��ت��دري��ب  ج��ي��دة  فر�شة  ال��وح��دة 

ع��دد من  ال��وح��دة لعقد  امل��ه��ام. وتخطط  مبثل ه��ذه 
زيادة  ت�شهم يف  التي  املوؤمترات  و  التدريبية  ال��دورات 

الوعي مبفهوم الرتبية اخلا�شة .
يلزم من  ما  كل  تقدمي  ان اجلامعة على  اىل  م�شرا 
خدمات و اأبحاث ل�شمان توفر �شبل العي�ض الكرمي 
وزي������ادة ال��ف��ر���ض ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وك���اف���ة اأف����راد 
املجتمع. من جانبه قال الدكتور يا�شر الناطور اأ�شتاذ 
م�شارك ومن�شق الوحدة باأن الوحدة �شت�شاهم يف اإتاحة 
الحتياجات  ل��ذوي  والجتماعية  التعليمية  الفر�ض 
اخل��ا���ش��ة واأ���ش��ره��م وذل����ك م��ن خ���الل حت�����ش��ني نظم 
الوحدة  فالعاملون يف  وتطويعها خلدمتهم،  املجتمع 
ذوو خرة كافية توؤهلهم للتعامل مع ق�شايا الرتبية 
والريا�شيات،  والكتابة  ال��ق��راءة  ك�شعوبات  اخلا�شة 
وال�شعوبات الأخرى يف الإدراك و ال�شلوك واحلركة ، 

ومن ثم و�شع اخلطة العالجية املنا�شبة لهم. 
ت�شعى الوحدة لعقد عدد من ور�ض العمل يف الأجهزة 
الذين  الطلبة  لتاأهيل  وور���ض   ، امل�شتخدمة  واملعدات 
ي��ع��ان��ون م���ن ���ش��ع��وب��ات يف ال��ل��غ��ة وال��ن��ط��ق وال��ب��ل��ع ، 
وا���ش��ط��راب��ات ال�����ش��وت، و ال�����ش��وت الأن���ف���ي  اخل��ن��ف ، 
والتلعثم ، واإعادة التاأهيل ال�شمعي لالأ�شخا�ض الذين 
ي��ع��ان��ون م��ن ف��ق��دان ح��ا���ش��ة ال�����ش��م��ع، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
التدرب على العالج الطبيعي والوظيفي وغرها من 

اخلدمات التي يحتاجها ذوو الحتياجات اخلا�شة . 
الوحدة  امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف  امل���ع���دات والأج����ه����زة  ت��ت��م��ي��ز 

ب��اأن��ه��ا م��ت��ع��ددة ال���وظ���ائ���ف ف��ي��م��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
اخلنف  درجة  وقيا�ض   ، ال�شوتي  والتحليل  الت�شجيل 
الدماغ  وتخطيط  التنف�ض،  ودرج��ة  الأن��ف��ي،  ال�شوت 
الع�شالت  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  وال���ت���دري���ب  وال��ت�����ش��وي��ر،   ،
الو�شائل  م��ن  العديد  امل��رك��ز  وميتلك  التنف�شية،كما 

التعليمية والتقوميية الأخرى. 

من  التمكن  اإىل  البعيد  امل��دى  وعلى  ال��وح��دة  تهدف 
املجتمع  ت��زوي��د  ب��رن��ام��ج ت�شتطيع م��ن خ��الل��ه  و���ش��ع 
الحتياجات  ذوو  خل���دم���ة  م��وؤه��ل��ة  ع��ل��م��ي��ة  ب���ك���وادر 
الكلينيكية  الأب����ح����اث  اإج�������راء  زي������ادة  و  اخل���ا����ش���ة، 
التطبيقية يف هذا املجال، كما وت�شعى الوحدة لتقدمي 

مقرتح للماج�شتر يف ا�شطرابات التوا�شل .  

بلدية مدينة �لعني حت�صل على �صهاد�ت 
نظام �الإد�رة �ملتكامل �لعاملية 

•• العني – الفجر:

ت�شلم معايل ماجد علي املن�شوري رئي�ض دائرة ال�شوؤون البلدية بح�شور �شعادة 
الدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية مدينة العني وعدد من امل�شوؤولني يف 
العاملية  املتكامل  الإدارة  نظام  �شهادات  ريج�شرت،  لويدز  �شركة  من  البلدية، 
اجلهود  اإطار  يف  وذلك  العني،  مدينة  لبلدية  ال�شركة  منحتها  التي   IMS
التي تبذلها البلدية لالرتقاء باآلية العمل البلدي وتطبيق اأف�شل املمار�شات 
العاملية يف هذا املجال.  وجاء اإعالن ح�شول بلدية مدينة العني على �شهادات 
نظام الإدارة املتكامل IMS بعد التدقيق الذي اأجرته �شركة لويد ريج�شرت 
 ISOاجلودة اإدارة  نظام  ه��ي:  اأنظمة  ثالثة  يف   2012 دي�شمر  �شهر  يف 
ISO و نظام ال�شالمة   14001:2004 البيئة  ونظام   9001:2008
جميع  بتطبيق  وذل���ك   OHSAS 18001:2007 املهنية  وال�����ش��ح��ة 
متطلبات الأنظمة والتي يتم اإدارتها كمنظومة واحدة من اجل حتقيق املعاير 
واملوا�شفات القيا�شية العاملية. حيث بداأت هذه املبادرة من خالل تكليف فريق 
لهم  كان  والذين  بالقطاعات  الإدارة  اإىل ممثلي  بالإ�شافة   ، امل�شروع،  لإدارة 
اىل  املن�شوري  علي  ماجد  معايل  اأ�شار  و  النظام.  ه��ذا  جن��اح  يف  اأ�شا�شي  دور 
ان ح�شول بلدية مدينة العني على �شهادات نظام الدارة املتكامل هو اإجناز 
معتروي�شتحق اأن يكون قدوة لباقي املوؤ�ش�شات لتطبيقه ملا فيه من م�شاهمه 
باحلفاظ على البيئة وال�شالمة وال�شحة املهنية و اجلودة. و ما بذلته بلدية 
مدينة العني من جمهود لتح�شني كفاءة موظفيها و تعزيز ر�شا عمالءها هو 
ناجت ملمو�ض لتميز بلدية مدينة العني على خمتلف ال�شعدة �شواء اخلدمية 
ككل  البلدي  النظام  توجهات  �شمن  ياأتي  ما  هو  و  العملية  اأو  الوظيفية  اأو 
ال��دور الفاعل الذي تقوم به  يف تطوير العمل و حت�شني اخلدمات و تكثيف 
جودة  وتعزيز  التميز  ثقافة  تعزيز  و  موظفيها  جهود  ا�شتثمار  يف  البلديات 
املهام البلدية املوكلة اليها . و هناأ معاليه بلدية مدينة العني على هذا التميز 
موؤكدا على دور النظام يف دعم توجه بلدية مدينة العني يف امل�شي قدما نحو 
التميز ، و الذي حتر�ض دائرة ال�شوؤون البلدية على دعمه و تعزيزه ملختلف 
البلديات . جدير بالذكر ان نظام الإدارة املتكامل هو نظام عاملي يهدف اإىل 
زيادة ر�شا املتعاملني الداخليني واخلارجيني ، و تقليل الأثر البيئي ال�شلبي 
و   ، املهنية  والإم��را���ض  العمل  اإ�شابات  تقليل  و   ، البلدية  اأن�شطة  الناجت عن 
ال�شتخدام  و   ، احلكومية  والت�شريعات  والقوانني  الأنظمة  بجميع  اللتزام 
تاأهيل عدد من  امل�شتمرين. كما مت  التح�شني والتطوير  و   ، الأمثل للموارد 
املوظفني ب�شهادات التدقيق الداخلي و�شهادات رئي�ض مدققني يف نظام اإدارة 
و   ISO  14001:2004 البيئة  ونظام   ISO 9001:2008اجلودة
نظام ال�شالمة وال�شحة املهنية OHSAS 18001:2007.  بالإ�شافة 
اإىل عقد ور�ض تعريفية جلميع موظفي البلدية ، وور�ض تدريبية نتج عنها 

ُتخريج اأكرث من ثمانني مدققاً متميزا و موؤهال .
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وحدة جديدة لتقييم ومعاجلة ذوي �الحتياجات 
�خلا�صة بجامعة �الإمار�ت

•• العني - الفجر:

امل�شتمرة  املهنية  التنمية  يف  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ض  توجهات  على  بناء 
امل�شتمرة  التدريبية  ال���دورات  اإط��ار  ويف   ، الرتبوي  القطاع  يف  للعاملني 
ال��رتب��وي��ة والإداري�����ة ملدراء  اإث����راء اخل���رات  ب��ه��دف  ال��ت��ي يتم تنظميها 
م�شغرا  م��وؤمت��را  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ض  نظم  امل���دار����ض،  جم��م��وع��ات 
املهنية  التنمية  املهنيني واخل��راء وي�شتهدف  ي�شارك فيه جمموعة من 
ملدارء جمموعات املدرا�ض باملكاتب التعليمية التابعة للمجل�ض ) العني ، 
الغربية ، واأبوظبي ( يف الفرتة من الأحد املوافق 31 مار�ض وحتى نهاية 
اإب��ري��ل مبقر مدر�شة م��رمي بنت  ال��راب��ع من �شهر  امل��واف��ق  ي��وم اخلمي�ض 

�شلطان التابعة ملكتب العني التعليم.
يهدف هذا املوؤمتر ن�شف ال�شنوي اإىل متابعة تطوير التعليم يف جمل�ض 
اأبوظبي للتعليم عن طريق ا�شتهداف املدراء ب�شحذ معارفهم ومهاراتهم 
يف بناء قيادة مدر�شة فعالة قادرة على اأن تكون عامال اأ�شا�شيا من عوامل 
التي  لال�شرتاتيجيات  فهمهم  حت�شني  على  والعمل  والتغير،  التطوير 
و�شيا�شته  للتعليم  اأبوظبي  اأعمال جمل�ض  تنفيذ جدول  دعم  على  تعمل 

الرامية اإىل التطوير امل�شتمر جلميع مرتكزات العملية التعليمية .
اإ�شافة اإىل تبادل املعرفة واخلرات بني امل�شاركني بهدف تطبيق اأف�شل 
املمار�شات الرتبوية وتدوير التجربة بني املخت�شني ، كما ويهدف املوؤمتر 
الن�شف �شنوي اإىل التعرف على �شلبيات الأداء يف الفرتة ال�شابقة ، لتجاوز 

معوقات العمل ، للو�شول اإىل اأف�شل م�شتوى لالإجناز .
وذكر اأحمد دريه املدير الإقليمي باأن املوؤمتر ي�شم الكثر من الفعاليات 
اإثراء  ب��ه��دف  التنوع  ه��ذا  واأن  العمل  وور����ض  وامل��ح��ا���ش��رات   ، والأن�����ش��ط��ة 
 ، امل��ه��ارات وامل��ع��ارف  اأه��داف املوؤمتر يف �شحذ  خ��رات امل�شاركني وحتقيق 
وعر�ض اأف�شل التطبيقات العاملية يف جمال التعليم لال�شتفادة من تلك 

اخلرات يف تطوير م�شتوى الأداء للعاملني يف القيادة املدر�شية .
واأ�شاف اأحمد دريه : لقد حر�شنا من خالل اختيارنا لعناوين املحا�شرات 
وور�����ض ال��ع��م��ل ، وال��ت��وا���ش��ل ع��ر ا���ش��ت��خ��دام تقنية ف��ي��دي��و امل��وؤمت��ر اإىل 

ال�شتفادة من التجارب العاملية املتطورة والتي اأثبتت جناحها ومثل هذا 
التوا�شل والنفتاح على التجارب اخلارجية يجعلنا نح�شل على خال�شة 
يف  العاملني  اآداء  م�شتوى  تطوير  يف  وفاعليتها  ج��دواه��ا  اأثبتت  جت��ارب 
حقول م�شابهة واأكمل دريه : هنالك عناوين مهمة حتمل م�شامني قيمة 
توافرها  الواجب  الإ�شالحات  حزمة  مثل  التعليمي  بال�شاأن  للمهتمني 
والنظرة   ، التعليمية  باملخرجات  الإرت��ق��اء  �شبيل  يف  التعليمية  للعملية 
لعنا�شره  وم��ع��ارف  م��ه��ارات  م��ن  يتطلبه  وم��ا  العمل  ل�شوق  امل�شتقبلية 
املهارات  النظر يف طبيعة  نعيد  بال�شرورة  يجعلنا  الذي  الأم��ر  الب�شرية 
واملعارف واخلرات التي يجب اأن تكون جزء من اليوم الدرا�شي للطالب 

اإىل  اإ�شافة   ، ب��ج��دارة  العمل  �شوق  خلو�ض  لتاأهيله  تعليمه  ف��رتة  اأث��ن��اء 
حت�شني اإجراءت التخطيط لعمل املدار�ض . وذكر اأحد امل�شاركني يف هذا 
املوؤمتر باأن املوؤمتر فر�شة رائعة لتبادل اخلرات الرتبوية والإدارية على 
م�شتوى املكاتب التعليمية وعلى م�شتوى الأف��راد فهنالك تنوع كبر يف 
اخلرات املطروحة ويف التجارب التي ن�شتمع اإليها من خالل ور�ض العمل 
، واأ�شاف اأن اأهم ما مييز الطروحات ثراء يف اخلرات والأفكار املتنوعة 
 ، م�شاركا  خم�شني  من  اأك��رث  ي�شم  املوؤمتر  اأن  يذكر   . للتطوير  والغنية 
بح�شب  جماعي  عمل  يف  ي�شرتكون  اأو  جمموعات  ب��ني  يوميا  يتوزعون 

الرنامج اليومي املنوع للموؤمتر .

موؤمتر �لتنمية �ملهنية ملدر�ء جمموعات �ملد�ر�س مبجل�س �أبوظبي للتعليم

حملة للتربع بالدم تنظمها �صركة 
�أبوظبي خلدمات �ل�صرف �ل�صحي 

•• العني - الفجر:

الدم  بنك  مع  بالتعاون  ال�شحي  ال�شرف  خلدمات  اأبوظبي  �شركة  نظمت 
القليمي التابع مل�شت�شفى توام حملة للترع بالدم على مدى يومي الأثنني 
العني  الرئي�شي يف مدينة  اأبريل اجل��اري مبقرها  1 و2  املوافق  والثالثاء 
من  كبر  ع��دد  بح�شور  وم��زي��د،  زاخ���ر  يف  لها  التابعة  املعاجلة  وحم��ط��ات 
ال�شركة وروؤ�شاء الأق�شام ومدراء الإدارات. تهدف هذه  موظفي وموظفات 
احلمالت الن�شانية التي حتر�ض على تنظيمها ال�شركة با�شتمرار يف فرعيها 
�شي�شاهم  ال��ذي  ال��دم  خم��زون  يف  امل�شاهمة  اإىل  وال��ع��ني  اأبوظبي  مبدينتي 
لحقاً يف تزويد الدم للم�شابني يف احلوادث والأمرا�ض املزمنة واخلا�شعني 
للعمليات اجلراحية، بالإ�شافة اإىل ن�شر ثقافة الترع بالدم بني املوظفني 
واملجتمع لتعزيز روح امل�شاعدة والعطاء لإن�شاء جمتمع متكافل م�شاهم يف 
ال�شركة  الأمرا�ض.  خ�شع موظفو  بيئة �شحية وخالية من  احلفاظ على 
اإىل فح�ض طبي للج�شم وخمري على الدم قبل بدء الترع والذي بدوره 
 ، اإىل م�شاعدة طبية  التي حتتاج  اأو تلك  املر�شية  �شاهم يف ك�شف احل��الت 
ويعد الفح�ض مبثابة �شهادة للبنية ال�شحية اجليدة اأي�شاً، كما ح�شلوا على 
بع�ض الن�شائح من قبل فريق طاقم بنك الدم املتنقل حول كيفية املحافظة 
امل�شكالت  على دم �شليم ون�شائح غذائية للبع�ض الذين يعانون من بع�ض 
امل�شاركة يف �شتى  ال�شركة على  اإط��ار حر�ض  تاأتي هذه احلملة يف  ال��دم.  يف 
جتاه  امل�شوؤولية  روح  وتطوير  دع��م  يف  ت�شاهم  وال��ت��ي  املجتمعية  الأن�شطة 

املجتمع، و�شارك يف احلملة نحو 50 موظف وموظفة يف ال�شركة.



بالن�شبة اإىل الإجهاد، من ال�شعب التخّل�ض منه، لكننا ن�شتطيع ال�شيطرة 
الأمر،  تعّقد  ل  ا���ش��رتخ��اء.  جلل�شات  اخل�����ش��وع  ع��ر  ال�����ش��ارة  اآث����اره  على 

ت�شتطيع ممار�شة هذه التمارين يف املنزل اأو يف املكتب. 

هدف �أ�سا�سي
يتفاعل اجل�شم عند التعّر�ض لالإجهاد عر قب�ض ع�شالته. ول �شك يف اأن 
الظهر، املنطقة احل�ّشا�شة يف ج�شمنا، هدف اأ�شا�شي بامتياز. عند ا�شت�شارة 
اأو  دوم��اً يف حلظة  الإج��ه��اد  م�شاألة  تطراأ  الظهر،  م�شكلة يف  ب�شاأن  طبيب 
اأوج��اع الظهر مع ف��رتات ت�شّنج يف احلياة لدى  اأخ��رى. تتزامن نوبات  يف 
املر�شى. ويف غالبية الأحيان، يربط الأ�شخا�ض بني ال�شعوبات وامل�شقات 
اأن  ُيذَكر  عنها ج�شمهم.  يعّر  التي  والأوج��اع  احلياة  يواجهونها يف  التي 
خمتلفة.  ب��درج��ات  ل��ه  نتعّر�ض  ال��ذي  الهجوم  اأ�شكال  م��ن  �شكل  الإج��ه��اد 
لالحتماء.  كطريقة  وتقلي�شها  ع�شالته  قب�ض  عر  عليه  اجل�شم  ف��رّد 
اإزالة  عن  عاجزة  وت�شبح  الطويل  امل��دى  على  تتعب  الع�شالت  ه��ذه  لكن 
م�شتوى  على  خ�شو�شاً  الت�شّنجات  ه��ذه  حت��دث  الأمل.  فيرتّكز  ال�شموم، 
العنق والكتفني. ُي�شار اإىل اأن ع�شالت الن�شف العلوي من الظهر، الرقبة 
والراأ�ض هي الأكرث تعّر�شاً لالإجهاد، بينما املنطقة الواقعة يف اأ�شفل الظهر 
تتاأثر ب�شهولة بالذبذبات وحمل الأغرا�ض الثقيلة. لكن ل مينع اأن يتفاقم 

الأمل يف اأ�شفل الظهر يف اإطار ت�شّنج ع�شبي. 

حلقة �سعيفة
الظهر هدف من اختيار الإجهاد، لأنه احللقة ال�شعيفة يف ج�شمنا. يخ�شع 
مّر  على  ق��ا���ٍض  لختبار  ب��ه  املرتبطة  الع�شالت  وجميع  الفقري  العمود 
احلياة، اإذ يحفظ لوقت طويل اآثار ال�شدمات القدمية واحلوادث. ف�شاًل 
الأقرا�ض  ان���زلق  الأه��م��ي��ة:  متفاوتة  اإ���ش��اب��ات  جميعنا  نعاين  ذل��ك،  ع��ن 
osteoarthritis... يف هذا ال�شياق، يرخي  الفقرية، الفتق، الف�شال 
القلق بثقله على املناطق املت�شّررة م�شبقاً. حتاول بحوث علمية اإثبات اأن 
الإجهاد ي�شعف دفاعات جهاز املناعة يف اجل�شم، الأمر الذي قد يوؤدي اإىل 
التهاب الأقرا�ض الفقرية اأو الأوتار، وقد يك�شف اأي�شاً عن وجود ف�شال كان 
حتى وقت ق�شر غر موؤمل. لكن ذلك كّله جمّرد فر�شية. يف �شياق مواٍز، 
اأقل ا�شتعداداً ملقاومة  اإ�شعاف ظهرنا وجعله  ت�شاهم و�شعياتنا ال�شيئة يف 
ل�شاعات طويلة  الع�شلية اجللو�ض  الت�شّنجات  يفاقم  وما  الإجهاد.  نوبات 
اأمام �شا�شة الكمبيوتر مع دفع الراأ�ض اإىل الأمام ورفع الكتفني، ناهيك عن 
قيادة �شيارة لفرتة طويلة ب�شكل مرتاٍخ يف مقعد غر مريح. ُي�شاف اإىل 
ذلك اخلمول ونق�ض الن�شاطات اجل�شدية اللذان يت�شّببان باإذابة ع�شالت 

الظهر ما يجعلها اأكرث ه�شا�شًة وح�شا�شيًة جتاه الهجمات.
ع�شلة  احلاجز،  باحلجاب  كبرة  عنايًة  جهتهم  من  العظام  اأطباء  ي��ويل 
يت�شارع  الإج��ه��اد،  وط���اأة  فتحت  �شهيق.  ك��ل  عند  ال�شدري  القف�ض  ترفع 
التنّف�ض اأو ي�شيق. لكن اإن ت�شّنج احلجاب احلاجز، تتعطل وظيفة منطقة 

اأ�شفل الظهر.

م�سدر قلق
ي�شتطيع كل منا حتّمل اإجهاد عابر، �شرط امل�شي اأو ال�شباحة لال�شرتخاء 
قلياًل. لكن الإجهاد قد ُيحدث على املدى الطويل خلاًل يف دوائ��ر الأمل، 
الت�شّنج  يتحّول  املر�شى.  بع�ض  ل��دى  التحّمل  على  ال��ق��درة  خف�ض  ع��ر 
الظهر  اأمل  في�شبح  متوّقعة.  غر  م�شكلة  اإىل  عندئذ  الب�شيط  الع�شلي 
م�شدر قلق يفاقم حالة الإجهاد التي ظهرت يف البداية. يقع نحو 20% 

من املر�شى يف هذه احللقة املفرغة حيث يتناوب الأمل والإجهاد. 
بالن�شبة اإىل اأطباء الروماتيزم، ت�شعب معاجلة هوؤلء املر�شى، نظراً اإىل 
اأن اأمل الظهر ال�شديد يخفي اأحياناً اكتئاباً حقيقياً. يجب اإذاً تعّلم الإ�شغاء 
اإىل هوؤلء الأ�شخا�ض وعدم القول لهم اأبداً اإنهم يتوّهمون الأمل. ُيحدث 
الهورمونان  وال��ن��وراأدري��ن��ال��ني،  ال�شروتونني  وظيفة  يف  خلاًل  الكتئاب 
ن�شف  اإح�شا�ض  �شبب  يف�ّشر  ما  وه��ذا  الأمل.  اإ���ش��ارات  نقل  عن  امل�����ش��وؤولن 
امل�شابني بالكتئاب باآلم غر اعتيادية، يتمركز 20 اإىل 30 يف املئة منها 
يف الظهر. يف هذا الإطار، اأثبت بع�ض الأدوية امل�شادة لالكتئاب التي تعمل 
معاً.  والأمل  الكتئاب  �شد  فاعليته  وال�شروتونني،  النوراأدرينالني  على 

ف اأحياناً لتخفيف ما يبدو يف البداية اأملاً ب�شيطاً يف الظهر.  تُو�شَ

ر�بط وثيق
على  املعلومة  فُتنقل  حتذيرية.  اإ�شارة  ما  اإ�شابة  عن  الناجم  الأمل  ي�شّكل 
الو�شائل  بوا�شطة  ُتعالج  حيث  الدماغ،  اإىل  لت�شل  ال�شوكي  النخاع  طول 
الو�شائل  الأمل وحّدته، ف�شاًل عن  امل�شوؤولة عن حتديد موقع  الدماغية 
بعد ثالثة  لكن  ب�شرعة.  غالباً  الظهر  اأمل  يختفي  وال�شلوكية.  العاطفية 
اأ�شهر، ي�شبح مزمناً. وغالباً ما يعّر هذا الأمل عن انزعاج كامتعا�ض يف 

العمل، ما�ض �شعب...
- اجلزء العلوي من العمود الفقري: يتاأثر بالو�شعيات ال�شيئة، من هنا 

ترز اأهمية تقويته. 

- الع�شالت املربعة املنحرفة: ح�شا�شة جداً لالإجهاد، كما اأعلى الظهر. 
الع�شالت  م��ن  ج���زءاً  ت�شّكل  الع�شدية:  ال��روؤو���ض  الثالثية  الع�شالت   -

ال�شرورية لتنّف�ض عميق. 
- الع�شلة املنحرفة العليا من املعدة: ي�شمح بع�ض التمارين باإرخاء هذه 

الع�شلة املت�شّنجة عن غر ق�شد. 

�أماكن �لعمل 
اإ�شابات  متّثل  الإج��ه��اد.  بفعل  املهني  العامل  يف  دوم��اً  الظهر  اأمل  يتفاقم 
هذا.  ع�شرنا  يف  العمل  اأماكن  يف  الأول  الأم��را���ض  �شبب  املتكرر  الإج��ه��اد 
يرتبط معظم هذه الإ�شابات التي تطاول املفا�شل، الأوتار ومناطق اأخرى 
ثالثة  بالتايل  جن��د  منا�شبة.  غ��ر  ح��رك��ات  اأو  �شحيحة  غ��ر  بو�شعيات 
كثافة  الإ���ش��اب��ات:  ه��ذه  ت�شمل  التي  كافة  الأم��را���ض  عنا�شر م�شرتكة يف 
الأعمال من دون توافر وقت للراحة، �شغوط متزايدة، واأخراً غياب دعم 

اأرباب العمل والزمالء. 

كيف نريح �لت�سّنجات؟ 
لالأدوية فاعلية حمدودة. يف املقابل، ت�شاعد العالجات اليدوية يف تخفيف 
اآلم الظهر اإىل حد كبر. مع ذلك يجب يف البداية، اإجراء فح�ض �شريري 
جدي. فاأمام مري�ض ي�شتكي من اأمل يف ظهره، �شيعمد الطبيب اإىل ا�شتبعاد 
الأ�شباب اجل�شدية كافة قبل طرح م�شاألة الإجهاد. يف حال كان اأمل الظهر 
الأطباء  لكن  راح��ة موقّتة،  الأدوي���ة  ت��وؤّم��ن  ق��د  ت��وّت��ر ع�شبي،  ع��ن  ناجماً 
يعرفون حق املعرفة باأن مل�شّكنات الأمل والأدوية املزيلة للت�شّنج اأثراً حمدوداً 
فح�شب. غالباً ما نرى مر�شى يعانون ت�شنجات ع�شلية م�شتمرة وينتقلون 
من طبيب اإىل اآخر ويجرون فحو�شاً كثرة لكن من دون جدوى. لذلك 
اأدوية  يلجاأ عدد متزايد من املر�شى اإىل التقنيات اليدوية لتفادي تناول 
العظام  بتقومي  املعاجلة  اأو  باحلركة،  املعاجلة  اليدوية،  فاملعاجلة  كثرة. 
علمياً.  يوماً  ُتدَر�ض  فاعليتها مل  لكن  الت�شّنج،  اآلم  لتخفيف  مفيدة جداً 

لكن ذلك ل مينع من اأن بع�ض املر�شى ي�شعر بالر�شا. 

حتّرك بانتظام
ل تنهي الراحة التي يوؤّمنها التدليك م�شكلة الإجهاد. فلدى اأكرث املر�شى 
على  بال�شيطرة  املغناطي�شي  التنومي  وح��ّت��ى  ال���ش��رتخ��اء  ي�شمح  ت��وت��راً، 
النفعالت. ت�شّكل هذه التقنيات بالتايل جزءاً من الرت�شانة العالجية يف 
مراكز مكافحة الأمل. يبقى اأي�شاً اعتماد قواعد ال�شحة العامة املنا�شبة. 
النوم  تنظيم  الخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ون:  يقّدمهما  اأ���ش��ا���ش��ي��ت��ان  ن�شيحتان  وث��ّم��ة 

وممار�شة ن�شاط ج�شدي. 
مكّيفة  الو�شعية،  حول  بن�شائح  الأمل  مكافحة  و�شفة  تنتهي  النهاية،  يف 
نهار عمل من  خ��الل  ب��د  ل  ذل��ك،  ف�شاًلعن  �شخ�ض.  ك��ل  ن�شاط  بح�شب 

الع�شبي.  التوتر  وتهدئة  الظهر  اأمل  لتخفيف  ا�شرتاحة  اأخذ فرتات 
النظر،  م��ّد  امل�����ش��ي،  النهو�ض،  اآخ���ر، يجب  اإىل  وق��ت  وم��ن 

حتريك الكتفني ب�شكل دائري لتليينهما، القيام 
فاجل�شم  للراأ�ض...  دوري��ة  بحركات 

ُخلق ليتحرك، وما من �شيء 
من  بالظهر  ���ش��رراً  اأك���رث 

الو�شعيات اجلامدة. 

ن�سائح �خلرب�ء
م�شاألة  ُت���ث���ار  م���ا  غ���ال���ب���اً 

ا�شت�شارة  ع��ن��د  الإج����ه����اد 
فياأخذها  الطبيب.  املر�شى 

اخت�شا�شيو اأمرا�ض الظهر يف 
العتبار عند اختيارهم العالج 
وتقدميهم الن�شائح للمر�شى. 

مر�شاهم  ي�شهد  ال��روم��ات��ي��زم:  اأط��ب��اء 
اإىل  ُتعزى  حالت �شداع ذات جذور عنقية، 

والتقّل�شات  الع�شبية  اجل����ذور  يف  ال��ت��ه��ّي��ج��ات 
ال��ع�����ش��ل��ي��ة يف اجل����زء ال��ع��ل��وي م���ن ال��رق��ب��ة. ي�شعد 

الراأ�ض ومن ثم يهبط جمدداً  اأحد جوانب  اإىل  الأمل 
باإجهاد  العوار�ض  هذه  ترتبط  املرّبعة.  الع�شالت  اإىل 

مفرط وو�شعيات �شيئة. 
- الأهم: يجب التحّقق من اأن هذه الآلم لي�شت ناجمة 
م�����ش��اك��ل يف  ع��ن  اأو  ال��ف��ق��رات  ان��ك��ب��ا���ض يف  اأو  ورم،  ع��ن 
الع�شالت، اإرهاق، اأو ا�شطرابات يف النوم ل �شيما لدى 

الن�شاء املجَهدات. 
املجهدون عياداتهم  املر�شى  املعاجلون باحلركة: يرتاد 
اأكرث فاأكرث ويخرونهم باأنهم مرهقون وي�شعرون باأمل 
اأنحاء ج�شمهم كافة. فيحاول املعاجلون البحث عن  يف 

نقاط الت�شّنج لديهم ويبداأون بتدليكهم ب�شكل خفيف من ثم ينتقلون اإىل 
تدليك اأكرث عمقاً.

الأهم: يقدمون دوماً للمر�شى ن�شائح حول الو�شعيات املنا�شبة ويعّلمونهم 
التنّف�ض بطريقة �شحيحة عر ا�شتخدام ع�شالت بطنهم. 

يف  �شعبة  اختبارات  الأ�شخا�ض  بع�ض  ي�شهد  العظام:  بتقومي  املعاجلون 
الطفل  ويعك�شها عر و�شعياته. مييل  اآثارها  حياتهم. فيحفظ ج�شمهم 
اأبوية �شديدة، مثاًل، اإىل �شغط كتفيه. وحني يتعّر�ض  اخلا�شع ل�شيطرة 
ي�شتطيع  بالطريقة عينها.  البلوغ، يتفاعل ج�شمه  �شن  لإجهاد مماثل يف 

املعالج بتقومي العظام يف هذه احلالة ر�شد اأكرث املناطق ت�شّنجاً. 
- الأهم: يبحثون عن اأول اإ�شابة تعّر�ض لها، ومن ثم يعمدون اإىل اإرخاء 

املناطق كافة ذات ال�شلة. 
بني  ال��راب��ط  ال��ط��ب  ه���ذا  مي��ّث��ل  اجل�����ش��م��ي:  النف�شي  ال��ط��ب  اخت�شا�شيو 
نف�شي  ع��ام��ل  ع��ن  ناجماً  الظهر  اأمل  ي��ك��ون  م��ا  غالباً  واجل�����ش��د.  النف�شية 
عر  املري�ض  فيها  يتفاعل  �شدامية  حالة  عن  عبارة  فالإجهاد  ج�شمي. 
الخت�شا�شيون  ه��وؤلء  يطّبق  لذلك  ال�شيطرة.  عن  خ��ارج  ب�شكل  ج�شده 
تقنية لال�شرتخاء ت�شمح للمري�ض باإيجاد الرابط بني امل�شكلة اجل�شدية 

)عر حركات متكّيفة( وامل�شكلة النف�شية. 
ا�شتخدمها  اعتماد و�شائل  الت�شّنجات عر  التقنية بحل  الأه��م: تق�شي   -

ال�شخ�ض م�شبقاً بطريقة فطرية. 
اأن تكون  العادية، يجب  النف�شي احلركي: يف احلالت  اخت�شا�شيو الطب 
يوؤّمن  مب��ا  م��ا  ح��د  اإىل  ق��وي��ة  واأرداف���ن���ا  وحو�شنا  ظهرنا  اأ���ش��ف��ل  ع�شالت 
ا�شتقرارنا وثباتنا. يجب بالتايل اإرخاء ع�شالت اأعلى الظهر، كالع�شالت 
لكن  �شحيحة.  بطريقة  والتنف�ض  بحرية  الراأ�ض  حت��ّرك  لإتاحة  املرّبعة، 

ل�شوء احلظ، يحدث دوماً العك�ض.
اأك��ر قدر ممكن وتنظيم قّوته الع�شلية  - الأه��م: يجب حتريك اجل�شم 
عر ممار�شة التمارين اجل�شدية. من ال�شروري اإذاً ا�شتدعاء الأحا�شي�ض 

والوعي اجل�شدي. 
املعاجلون اليدويون: ميكن تخفيف عوار�ض الإجهاد اجل�شدية عر مّط 
القيام  ال��ذات��ي،  التمطط  متارين  عن  ف�شاًل  ال�شروري  من  الع�شالت. 
بتمارين وعائية قلبية، متارين تنّف�ض عر البطن، اّتباع حمية �شليمة مع 

جتّنب املواد املنّبهة )الكافيني، وغره(، وتنظيم النوم. 
- الأهم: ُتظهر التمارين للمر�شى باأنهم يتمتعون بقدرة اأكر مما كانوا 

يعتقدون. 
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�لظهر منطقة ه�ّسة يف ج�سمنا، �إذ يتلقى �سربات �حلياة �لقا�سية كافة: �سدمات، حو�دث، وهن ناجم عن �ل�سن، و�إجهاد بال �سك. ال 
باأن  نعي  �أن  �أي وقت م�سى. علينا  �أكرث من  يت�سارع ويتفاقم  �لذي  �ليومي  �لظهر حتّمل �الإجهاد  �سيما ع�سالت  ت�ستطيع ع�سالتنا ال 
�الأدوية قليلة �لفاعلية �سد �لت�سّنجات �لع�سلية، لذ� من �الأف�سل حماربة �الأمل من �جلذور. يجب بالتايل ت�سغيل �لع�سالت ومّطهم، 

وتغير �لو�سعيات، و�عتماد قو�عد �ل�سحة �لعامة �ملنا�سبة. 

بات لدى النا�ض �شبب جديد ي�شاف اإىل قائمة الأ�شباب التي تدفعهم اإىل الإكثار من تناول ال�شوكول، اإذ وجدت درا�شة كندية اأن تناولها ب�شورة 
معتدلة يقلل من خماطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية.

ووجدت الدرا�شة، التي نفذها باحثون من “جامعة تورونتو” الكندية، و�شملت قرابة 50 األف �شخ�ض، اإن تناول لوح �شكول قد يخف�ض احتمالت 
الإ�شابة ب�شكتة بواقع %22، كما اأنه عند الإ�شابة بنوبة فاإن خطر الوفاة نتيجة لذلك ينخف�ض بن�شبة 46%.

�شاأنها  عليها فالفونويد�ض من  يطلق  لالأك�شدة  الكاكاو غنية مبواد م�شادة  نبات  اإنتاجها من  يتم  التي  ال�شوكول  اأن  البحث  واأثبت 
احلماية من الإ�شابة ب�شكتات دماغية.

واأ�شار الباحثون اإىل �شرورة اإجراء املزيد من الأبحاث يف هذا ال�شاأن. وقالت �شرا �شاحب، التي قادت الدرا�شة: هناك حاجة اىل 
املزيد من الأبحاث لتحديد اإذا ما كانت ال�شوكول بحق تقلل خطر الإ�شابة بال�شكتة، اأم اأن الأمر بب�شاطة ل يتعدى اأن 

الأ�شخا�ض الأ�شحاء هم الأكرث مياًل نحو التهام ال�شوكول عن �شواهم.”
ووجد باحث اآخر يف الدرا�شة التي �شملت 44 األفا و489 �شخ�شاً اأن الذين تناولوا لوحاً واحد من ال�شوكول مرة 

واحدة يف الأ�شبوع، كانوا معر�شني بن�شبة %22 اأقل عن غرهم لالإ�شابة ب�شكتة دماغية.
اأن  ال�شوكول مرة واحدة يف ال�شبوع، ظهر  50 غراماً من  1169 �شخ�شاً، تناولوا  ويف درا�شة ثانية، و�شملت 
اإ�شابتهم ب�شكتة دماغية عن غرهم الذين ل يتناولون  اأقل للوفاة جراء   46% امل�شاركني معر�شني بن�شبة 

ال�شوكول.
و�شدد اخلراء على �شرورة عدم الإكثار من تناول ال�شوكول عر القول باأن الإفراط يف ا�شتهالكها قد يجعل 

املرء بديناً لأنها حتوي دهوناً م�شبعة.
ومقاومة  القلب،  و�شحة  ال��دم،  �شغط  يف  اإيجابياً  تاأثراً  لل�شوكول  اأن  بّينت  قد  �شابقة  درا�شات  وكانت 

الأن�شولني، وحتى �شحة الأ�شنان.

�ل�صوكوالته
 تقلل خماطر �الإ�صابة بال�صكتة �لدماغية

ماذ� لو كانت ب�سبب �الإجهاد؟

حارب �آالم �لظهر من �جلذور

زيت �لزيتون
 مينع �اللتهابات ويحمي �لقلب 
للقلب  مفيدة  الزيتون  زيت  على  حتتوي  التي  اأو�شطية  ال�شرق  امل��اأك��ولت 

لأنها متنع جينات ت�شبب اللتهابات يف اجل�شم.
هذا ما تو�شلت اليه درا�شة اأ�شبانية جديدة ربطت بني اللتهابات والبدانة 
خالل  لالإن�شان  الأ�شا�شية  ال�شحية  الفوائد  عن  اأدل��ة  وقدمت  واحلمية، 

تناوله زيت الزيتون.
واأجرى الباحثون درا�شتهم على اأطعمة غنية مبركبات )الفينول( املوجودة 
يعانون  �شخ�شاً  ع�شرين  توؤثر يف جينات  اأنها  لهم  فتبني  الزيتون  زيت  يف 
القلبية  بالنوبة  لالإ�شابة  النا�ض  تعر�ض  التي  الغذائي  التمثيل  متالزمة 

والنوع الثاين من ال�شكري.

�لن�صاط �لريا�صي يطيل �لعمر 
من املعروف باأن ممار�شة الريا�شة والن�شاط البدين ب�شكل م�شتمر لها فوائد 
�شحية كثرة ودور وقائي لعدة اأمرا�ض. وقد دلت درا�شة اىل دور ممار�شة 
واإطالة  القلب  الإ�شابة مبر�ض  الوقاية من  املتو�شط يف  البدين  التدريب 

العمر، وباأن مقدار الفائدة يزداد مع ارتفاع معدل الن�شاط البدين.
 5200 بيانات  و�شملت  وه��ول��ن��دا،  اأم��رك��ا  م��ن  باحثون  ال��درا���ش��ة  اأج���رى 
عاما،  واأربعني  ل�شتة  متابعتهم  ا�شتمرت  فاأكرث،  50عاما  يبلغون  �شخ�ض 
وتبني اأن من واظبوا على ممار�شة اأن�شطة بدنية متو�شطة بدءا من عمر 
اخلم�شني عاما امتد بهم العمر 1.3 �شنة، كما تاأخرت اإ�شابتهم باأمرا�ض 
اتبعوا  من  اأن  وجد  بينما  اخلاملني.  باأقرانهم  مقارنة  1.1عام،  القلب 
معدلت مرتفعة من الأن�شطة البدنية امتد بهم العمر مبعدل 3.5 اعوام 
باأقرانهم  واأك��رث، مقارنة  �شنوات   3.2 القلب  باأمرا�ض  اإ�شابتهم  وتاأخرت 

اخلاملني وكثري اجللو�ض. 
وعلق الدكتور اأو�شكار اإت�ض. فرانكو من املركز الطبي جلامعة اإيرا�شمو�ض 
يت�شم  حياة  من��ط  ات��ب��اع  اأن  درا�شتنا  )تو�شح  ق��ائ��ال:  هولندا  يف  �شي.  اإم. 

بالن�شاط هو و�شيلة فعالة للتمتع بال�شحة يف مرحلة ال�شيخوخة(. 
بينما قال مايكل جي بري، من جامعة فلوريدا الأمركية: )يتعني على 
الأطباء الإحلاح والت�شجيع على ممار�شة اجلميع لريا�شة امل�شي، �شواء فيما 

يتعلق بال�شتمرارية اأو الرمت لتحقيق فوائد ملحوظة(.
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171886  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
، خدمات  الت�ش�لية  ، خدمات قاعات  املالهي  ، مدن  املالهي  ، حدائق  ، منتزهات ترفيهية  الت�شلية   ، الرتفيه 
الرتبية والتعليم ، تنظيم وتقدمي واإنتاج العرو�ض واحلفالت املو�ش�يقية والعرو�ض احلية والأداء امل�ش�رحي 
واملعار�ض واملباريات الريا�شية والأن�ش�طة الريا�شية والثقافية ، قاعات مو�شيقية ، دور ال�شينما ،  ا�شتديوهات 
�شناعة الأفالم ال�شينمائية ، خدمات الدي�شكو ، خدمات النوادي ، ن�شر الكتب والن�شو�ض واملجالت وال�شحف 
والعرو�ض  املو�شيقية  واحل��ف��الت  وامل��ع��ار���ض  ال��رتف��ي��ه  ت�شهيالت  ت��وف��ر    ، املكتبات  خ��دم��ات    ، وال���دوري���ات 
خدمات   ، ال�شحية  النوادي  خدمات   ، والثقافية  ال�شتجمامية  والأن�شطة  والألعاب  والريا�شة  والتمثيليات 
مع�شكرات العطالت ، توفر املعلومات املتعلقة بالتعليم والرتفيه والت�شلية وال�شتجمام والريا�شة والثقافة 
تاأجر   ، الفيديو  واأف��الم  الأف��الم  اإنتاج   ، والتلفزيون  الراديو  برامج  اإنتاج   ، والتلفزيون  بالراديو  الرتفيه   ،
الأفالم ال�شينمائية وال�شور املتحركة واأ�شرطة الفيديو واأقرا�ض الليزر واأقرا�ض الفيديو واأقرا�ض الفيديو 
الرقمية متعددة ال�شتعمالت ، تاأجر م�شجالت ال�شوت ،  تاأجر م�شاهد العر�ض وامل�شاهد امل�شرحية ، مدار�ض 
احل�شانة ، النوادي والردهات املجهزة باأجهزة �شمعية وب�شرية واأجهزة الغناء املرفقة معها ، غرف و�شالت 
املعار�ض  تنظيم   ، امل�شيف  خدمات   ، باملرا�شلة  درا�شية  دورات   ، ال�شرك   ، اجلمال  م�شابقات  تنظيم   ، اللعب 
املتاحف )عر�ض  ، توفر جتهيزات  البدنية )جيمناز(  الريا�شة  ، تعليمات  التعليمية  اأو  الثقافية  لالأغرا�ض 
ال�شيناريو  كتابة  خدمات   ، ترفيه(   ( حفالت  تنظيم   ، الأورك�����ش��رتا  خدمات   ، اليان�شيب  اإدارة   ، ومعار�ض( 
الن�شر   ، الرقمي  الت�شوير  خدمات   ، احليوان  حدائق   ، امل�شرحي  الإنتاج   ، والتلفزيونية  الإذاع��ي��ة  والرامج 
املكتبي الإلكرتوين ، خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرًة )من �شبكة احلا�شوب( ، تف�شر لغة الإ�شارة ، التوجيه 
الليلية  النوادي   ، املو�شيقي  التاأليف  خدمات   ، باملايكروفيلم  ت�شوير   ، تدريبية(  اأو  تعليمية  )ن�شائح  املهني 
الإلكرتونية  املطبوعات  توفر   ، الكاروكي  خدمات  توفر   ، الفيديو  اأف��الم  اإنتاج   ، الفوتوغرايف  الت�شوير   ،
  ، الفيديو  اأ�شرطة  ت�شجيل   ، الفورية  الإلكرتونية  وال�شحف  الكتب  ن�شر   ، للتنزيل(  القابلة  )غر  الفورية 
ممرات البولينج ، ا�شتاد اأو قبة �شرب كرة الباي�شبول )األعاب( ، عر�ض الأفالم عر ال�شبكة ، خدمات الرتفيه 
لالألعاب  موؤقت  ا�شتخدام  توفر   ، احلا�شوب  �شبكات  خ��الل  من  تفاعلية  الكرتونية  األ��ع��اب  توفر  حت��دي��داً 
الأف��الم بخالف  اإنتاج   ، النوادي ال�شحية )تدريب �شحي ولياقة(  ، خدمات  القابلة للتنزيل  التفاعلية غر 
الأفالم الدعائية ، عرو�ض ال�شينما ، معلومات عن الرتبية والتعليم ، معلومات عن الرتفيه ، خدمات الألعاب 
املقدمة مبا�شرة من �شبكة احلا�شوب ، تاأجر معدات واأجهزة الألعاب ، ت�شهيالت لعبة الغولف ، ن�شر الن�شو�ض 
)بخالف ن�شو�ض الدعاية والإعالن( ، توفر ت�شهيالت ال�شتجمام ، معلومات عن ال�شتجمام ، تاأجر املعدات 
ال�شمعية والب�شرية ، تاأجر كامرات الفيديو ، تاأجر الأفالم ال�شينيمائية ، تاأجر اأجهزة الإ�شاءة للم�شارح 
، تاأجر  ، تاأجر بروجكرتات )اآلت عر�ض( وملحقاتها  ، تاأجر ال�شور املتحركة  اأو �شتوديوهات التلفزيون 
اأجهزة الراديو والتلفزيون ، تاأجر م�شاهد العر�ض ، تاأجر معدات الريا�شة )عدا املركبات( ، تاأجر املالعب 
الريا�شية ، تاأجر مرافق ال�شتادات ، تاأجر م�شاهد م�شرحية ، تاأجر كامرات الفيديو ، تاأجر م�شجالت 
الفيديو باحلافظات ال�شريطية ، تاأجر اأ�شرطة الفيديو ، تاأجر الدمى ، تدريب احليوانات ، التدريب العملي 

 )ا�شتعرا�ض( ، الرتجمة ، تنظيم واإدارة ور�شات العمل )تدريب( ، جميعها يف الفئة )41(. 
الواقعة بالفئة : 41

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171893  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
دمى ، اللعب واأدوات اللعب ، عرائ�ض )دمى( ، األعاب م�شنوعة من املخمل ، دمى الدببة ، اأ�شكال دمى واأطقم 
 ، ، زخرفات وزينة للمهرجانات  ، كرات وبالونات لعب  الريا�شية  الريا�شة اجلمنازية والأدوات  اأدوات   ، لعب 
زخرفات وزينة ل�شجرة عيد امليالد ، هدايا للحفالت ، مركبات لعب ، مركبات كهربائية )لعب( ، األواح ركوب 
األ��واح تزلج ، ح�ش�وات حماية للريا�شة  األ��واح رك��وب الثلج ، زلج��ات ذات عجالت ، زلج��ات جليد ،  الأم��واج ، 
والألعاب ، م�شد�شات هوائية )لعب( ، العاب الرند )الزهر( ، كرات للعب ، اأجرا�ض زينة �شجرة عيد امليالد ، 
كرات بليارد ، طاولت بليارد ، قوالب بناء )لعب( ، األعاب لوحية ، �ش�كاكر انفجارية )مفرقعات لعيد امليالد( 
، �ش�معدانات ل�ش�جرة عيد امليالد ، رقع  األعاب بناء   ، اأجهزة واآلت بولنغ   ، اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات   ،
اأ�شجار عيد امليالد من مواد تركيبية ، قواعد �شجرة   ، األعاب �شطرجن ، رقع �ش�طرجن   ، الداما ، لعب الداما 
عيد امليالد ، اأجهزة �شحر )األعاب( ، كو�شاكيوز )األعاب نارية( ، كوؤو�ض للعبة الرند )الزهر( ، لعبة ال�شهام ، 
اأ�ّش�رة للدمى ، مالب�ض للدمى ، بيوت للدمى ، غرف للدمى ، العاب الدومينو ، األواح  لعبة الرند )الزهر( ، 
الداما ، الداما )األعاب( ، اأثقال يدوية )متارين ريا�شية( ، واقيات للمرافق )اأدوات ريا�شية( ، اأجهزة مترين 
)مو�شعات لل�شدر( ، اأجهزة ركوب يف املعار�ض ، ر�شاعات للدمى ، �شنانر �شيد ال�شمك ، عدة �شيد ال�شمك 
، زعانف لل�شباحة ، طوافات ل�شيد ال�شمك ، اأقرا�ض طائرة )لعب( ، األعاب اأتوماتيكية ، م�شارب لالألعاب ، 
الفيديو  األعاب  اآلت   ، �شائلة  بلورية  ب�شا�شات  م��زودة  األعاب حممولة   ، الفيديو  األعاب  اآلت   ، اأجهزة لالألعاب 
اخلا�شة بقاعات الت�شلية ، حقائب للعبة الغولف ، م�شارب غولف ، قفافيز لعبة الغولف ، قفافيز لالألعاب 
ولالألعاب الريا�شية ، لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة( ، بكر خيوط للطائرات الورقية ، طائرات ورقية 
، واقيات للركب )اأدوات ريا�شية( ، املهجونغ )لعبة �شينية( ، كرات رخامية اأو زجاجية للعب ، دمى متحركة 
، اأقنعة م�ش�رحية ، اقنعة لعب ، هواتف نقالة )لعب( ، مركبات �شغرة ، حلي للحفالت وللرق�شات ، ح�ش�وات 
، طابات  اللعب  ، م�ش�د�ش�ات  ، كب�ش�ولت قدح )لعب(  العاب منزلية   ، الريا�شية(  حماية )اأج��زاء من املالب�ض 
لعب ، ُلعب متحركة ، م�شارب ، خ�ش�خي�ش�ات )اأدوات لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�شنة هزازة ، زلجات بدواليب 
، نفاخات فقاقيع �شابون  ، زلق��ات )اأدوات لعب(  ، زلج��ات ، عربات جليد )اأدوات ريا�شية(  األ��واح �ش�راعية   ،
، برك  ، دراج��ات هوائية ثابتة للتمارين  ، من�شات وثب )اأدوات ريا�شية(  اأو نحلة )لعب(  ،  فرفرة  )لعب( 
�شباحة )اأدوات لعب( ، وترات )زعانف( لل�شباحة ، اأرجوحات ، طاولت تن�ض ، دمى للحيوانات الأليفة املنزلية 
، كرات  الريا�شية  والن�ش�اطات  الريا�شية  املائية ولالألعاب  لل�شباحة ولالألعاب  لعب  اأدوات   ، ، زلج��ات مائية 
على  التزلج  وال��واح  للزلجات  خ�شي�شا  م�شممة  حقائب   ، وبالنقد  اأوتوماتيكياٌ  تعمل  ت�شلية  اآلت   ، �شاطئ 
، نثار الورق امللون ، زلجات م�ش�تقيمة ذات  املاء ، بطاقات بنغو ، �شبكات �شيد الفرا�شات ، ورق لعب )�ش�دة( 
انزال  �ش�باك   ، ال�ش�راعية  لالألواح  ، �شواري   املتغرة  الأ�ش�كال  نواظر   ، املقطوعة  ال�شور  اأحاجي   ، عجالت 
ل�شيادي ال�شنارة ، مركبات لعب حترك ل�ش�لكيٌا ، عجالت الروليت ، كرات ثلج ، اأحذية ثلج ، ورق لعب ياباين 
، �شرتات لل�شباحة ، اأحزمة لل�شباحة ، طوافات لال�شتحمام وال�شباحة ، اأجهزة طوف لل�شباحة ، اأجنحة مائية 
، اأطقم �شغرة )لعب( ،  ، اأجهزة بناء الأج�شام ، بطاقات خد�ض لألعاب اليان�شيب  ، قبعات ورقية للحفالت 

 با�شينكو )لعبة يابانية( ، ماكينات لعب اآلية ، جميعها مت�شمنة يف الفئة )28(. 
الواقعة بالفئة : 28

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171890  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
النب ، ال�شاي ، الكاكاو ، ال�شكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�شاغو ، النب ال�شطناعي ، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب ، اخلبز ، املعجنات ، احللويات ، احللويات املثلجة ، الع�شل ، الع�ش�ل الأ�ش�ود ، اخلمرة ، م�شحوق 
اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�شل�شة ، التوابل ، البهارات ، الثلج ، الب�شكويت ، م�شحوق كعك ، زخارف 
للكيك �شاحلة لالأكل ، منكهات للكيك ، اأقرا�ض اأرز ، احللويات وال�شكاكر ، ال�شوكولته ، م�ش�روبات �شوكولته 
مع احلليب ، م�ش�روبات ا�ش�ا�ش�ها  ال�ش�وكولته ، حلويات لتزيني اأ�شجار عيد امليالد ، م�ش�روبات كاكاو مع احلليب 
، منتجات الكاكاو ، م�ش�روبات ا�ش�ا�ش�ها الكاكاو ، م�شروبات القهوة ، منكهات القهوة ، خالئط وم�ش�تح�شرات 
ت�ش�تخدم كبدائل للقهوة ، م�ش�روبات ا�ش�ا�ش�ها القهوة ، كعك حملى ، ف�ش�ار )حب الذرة( ، رقائق الذرة ، بوظة 
)اآي�ض كرمي( ، كري )بهار( ، ك�شرتد ، رقائق احلبوب ، منكهات بخالف الزيوت العطرية ، حلويات مثلجة ، 
هالميات )جلي( فواكة )حلويات( ، خبز زجنبيل ، قطر ال�شكر ، منقوعات غر طبية ، كات�شب )�شل�شة( ، 
�شو�ض )حلويات( ، قطع حلوى ، فطائر حلم ، مطريات حلوم لالأغرا�ض املنزلية ، فطائر حمالة )بانكيك( ، 
اأقرا�ض حمالة ، فطائر ، معجنات ، فلفل ، بيتزا ، حلوى البودنغ ، رافيويل ، هالم ملكي لالإ�ش�تهالك الب�ش�ري 
، �شكر ، معجون الو�ش�ابي )توابل( ، �شل�شلة �شويا ، با�شتا )معكرونة( ، نودلز )معكرونة رقيقة( و�ش�عرية 
، برتزل  ، لنب جممد )حلويات مثلجة(  الوفل  ، كعك  ، فانيال  �ش�و�ش�ي   ، يابانية(  اأودون )معكرونة رقيقة   ،
)ب�ش�كويت مملح وجاف( ، وجبات خفيفة ، حلوى اللوز ، م�شتح�شرات منكهة للطعام ، عوامل متا�ش�ك البوظة 
)مثلجات لالأكل( ، خبز فرجني ، كعك حمالة ، كيك ، كراميل )حلوى( ، علكة لي�شت لغايات طبية ، دقيق 
ذرة ، ب�ش�كويت رقيق ه�ض ، مثلجات �شاحلة لالأكل ، قطر ، ثلج طبيعي اأو ا�شطناعي ، معكرونة ، مرزبانية 
، مايونيز ، دقيق ال�شوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر ، بهار ، قر�ش�لة )بق�شماط( ، ملح الطعام ، �ش�ندوي�ش�ات ، 
�شل�شة الطماطم ، توابل ، �شربات )مثلجات( ، �شباجيتي ، حلويات �ش�كرية ، تورتات )كيك بالفواكه( ، طحني 
،  ماأكولت  اأ�شا�شها النودلز  ، توابل ال�شلطة ، �شل�شة مرق اللحم ، �شل�شلة البا�شتا ، وجبات حم�شرة  قمح 
اأ�شا�شها الأرز ، �شربات )مثلجات( ،  رقائق ذرة ، دقيق ذرة ، وجبة  خفيفة اأ�شا�شها احلبوب ، ماأكولت خفيفة 
الذرة ، رقائق �شوفان ، جلوكوز لأغرا�ض الطهي ، اأ�شابع حبوب غنية بالروتني ، �شل�شلة مرق اللحم ،  حلوى 
املو�ض ، اأطعمة اأ�شا�شها ال�شوفان ، معجون فول ال�شويا )بهارات( ، م�شروبات اأ�شا�شها ال�شاي ، اأع�شاب احلدائق 

 ،  توابل حمفوظة ، م�شافات دابوق )غلوتني( لأغرا�ض الطهي ، جميعها يف الفئة 30. 
الواقعة بالفئة : 30

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171897  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
املن�ش�وجات ومنتجات الن�ش�يج ، الأقم�شة غر الواردة يف فئات اأخرى ، مناديل من الن�شيج ، حمارم 
من الن�شيج ، اأغطية لالأ�ّشرة ، اأغطية للموائد ، رايات ، بيا�شات حمام )عدا املالب�ض(  ، بيا�شات 
)اأغطية( لالأ�ًشرة ، �شرا�شف ، بطانيات لالأ�ّشرة ، �شتائر من الن�شيج ، اأقم�ش�ة ، اأغطية من الن�ش�يج 
لالأثاث ، اأغطية من البال�شتيك لالأثاث ، اأغطية للو�ش�ائد ، �ش�تائر لالأبواب ، قما�ض من جلود 
احليوانات املقلدة ، منا�شف من الن�شيج ، اأعالم لي�شت من الورق ، قفازات للحمام من الن�شيج ، 
بيا�شات لال�ش�تعمال املنزيل ، رقع من القما�ض ، مناديل من القما�ض لإزالة م�ش�تح�شرات التجميل 
، مفار�ض مو�شعية لي�شت من الورق ، اأغطية للفر�ض ، قفافيز للغ�شيل ، نامو�ش�يات ، �شتائر من 
 ، حُل��ف   ، للمن�ش�وجات(  )بدائل  البال�شتيكية  امل��واد   ، للمخدات  اأكيا�ض   ، البال�شتيك  اأو  الن�شيج 
للنوم  اأكيا�ض   ، اأقم�شة حريرية   ، )قما�ض(  ، حرير  اأكفان   ، )اأن�شجة(  م��الءات   ، لل�شفر  بطانيات 
)اأغطية( ، بيا�شات للموائد  لي�شت من الورق ، مفار�ض غر ورقية للموائد ، مناديل من الن�ش�يج 
 ، تعلق على اجل��دران  الن�ش�يج  ، مطرزات من  للتنجيد  اأقم�شة   ، الن�ش�يج  ، مطرزات من  للموائد 
مل�شكات  الن�شيج  اأغطية من   ، املحارم  اأو  املناديل  الن�ش�يج حلامالت  اأغطية من  لالأ�ّشرة،  �شرا�شف 
اأو  ، مرابط  املراحي�ض  ، ك�ش�وة مف�شلة لأغطية  املراحي�ض  الن�شيج ملقاعد  اأغطية من   ، الأب��واب 
اأغطية   ، قطنية  من�ش�وجات   ، للموائد(  )بيا�شات  واقية  مفار�ض   ، لل�ش�تائر  الن�ش�يج  من  م��ردات 
، لباد ، فريز  االن�ش�يج  اأقم�شة لال�شتخدام يف الن�ش�يج ، منا�شف للوجه من   ، لالأ�ش�ّرة )�شرا�شف( 
)قما�ض( ، ن�ش�يج القنب ، اأغطية غر ورقية للموائد ، خممل ، قما�ض �شويف ، مناديل من الن�ش�يج 
اأغطية من الأقم�شة ملقاب�ض   ، اأغطية من الن�شيج لعلب املحارم   ، لإزالة م�ش�تح�شرات التجميل 
، اأغطية من الأقم�شة لقناين احليوانات الأليفة ، رقع من القما�ض لت�شجيل الأ�شماء ،  الأب��واب 
رقع حمبوكة ، جرابات من الن�ش�يج اأو احلرير للزينة ، ك�شوة مف�شلة لأغطية املراحي�ض )ن�شيج( 

 ، فوط من الن�شيج ، بيا�شات من الديابر ،  جميعها واقعة يف الفئة 24. 
الواقعة بالفئة : 24

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات CHARMMYKITTY  باللغة الإجنليزية 
بخط وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

  
بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171912  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  اأخرى ت�ش�تعمل يف غ�ش�ل وكي املالب�ض  م�شتح�شرات تبيي�ض الأقم�ش�ة ومواد 
وجلي وك�شط ، �شابون ، عطريات ، زيوت عطرية ، م�ش�تح�شرات جتميل ، غ�ش�ول )لو�شن( لل�شعر ، منظفات 
 ، )مانيكر(  ال��ي��د  ب��اأظ��اف��ر  العناية  م�شتح�شرات   ، تواليت  م���واد   ، للغرف  عطرية  م�شتح�شرات   ، اأ���ش��ن��ان 
)لو�شن(  غ�ش�ول   ، التجميل  لأغ��را���ض  لوا�شق   ، والب�شرة  ال�شعر  ولنظافة  للعناية  وم�شتح�شرات  منتجات 
م��واد معطرة   ، املنزلية  للغايات  لل�ش�وا�ض  تنظيف م�شادة  م�ش�تح�شرات   ، للعرق  ، م�شادات  بعد احلالقة  ملا 
اأقنعة   ، ، م�شتح�شرات جتميل لال�ش�تحمام  لي�ش�ت لغايات طبية  ا�ش�تحمام  اأمالح   ، للغ�ش�يل  الكالجة  ، حلاء 
جتميلية ، اأمالح التبيي�ض ، �شودا التبيي�ض ، نيلة للغ�ش�يل )ال�شبغة الزرقاء( ، رذاذات لإنعا�ض رائحة الفم 
اإزالة  م�شتح�شرات   ، )للغ�ش�يل(  منزلية  لغايات  الأل��وان  لتن�شيع  كيماويات   ، الفم  رائحة  لإنعا�ض  اأ�شرطة   ،
اأعواد   ، للحيوانات  جتميل  م�شتح�شرات   ، التنحيف  لغايات  جتميل  م�شتح�شرات   ، جتميل  اأطقم   ، الأل��وان 
 ، الب�شرة  تبيي�ض  كرميات   ، جتميلية  كرميات   ، التجميل  لأغرا�ض  قطني  غزل   ، التجميل  لأغرا�ض  قطن 
اأطقم  ملمعات   ، الت�شنيعية  العمليات  يف  امل�ش�تخدمة  بخالف  ال��ده��ون  م��زي��الت   ، امل��دب��وغ  للجلد  ك��رمي��ات 
الأ�شنان ، م�شتح�شرات تنظيف اأطقم الأ�شنان ، مزيالت الروائح الكريهة للب�شر ، مزيالت الروائح الكريهة 
للحيوانات واحليوانات الأليفة ، منظفات بخالف امل�شتخدمة يف العمليات الت�شنيعية ولغايات طبية ، اأ�شباغ 
اأ�شباغ لل�شعر ، ملونات لل�شعر ، كرميات لل�شعر ، جل لل�شعر ، �شامبو ،  جتميلية ، ماء الكولونيا ، كولونيا ، 
ملطف لل�شعر ، م�شتح�شرات ترطيب لل�شعر ، عطور ، طالء ال�شفاه ، كرمي ولو�شن للوجه والب�شرة ، اأظافر 
، م�شتح�شرات ق�شر )مزيالت  ال�شم�ض  ، م�ش�تح�شرات الوقاية من  اأظافر  ، ملمع وطالء ومرقق  م�ش�تعارة 
، م�شتح�شرات  التواليت  لغايات  ، حليب منظف  )زي��وت عطرية(  للكعك  ، منكهات  التجميل  لغايات  األ��وان( 
 ، م�ش�تعارة  رمو�ض   ، والكي(  الغ�ش�يل  )ت�ش�تخدم يف  لالأقم�ش�ة  ملينات   ، احلواجب  اأق��الم   ، احلواجب  جتميل 
 ، والكي  للغ�شيل  قا�شر   ، ال�شعر  وجتعيد  متويج  م�شتح�شرات   ، لل�شعر  )�ش�راي(  رذاذ   ، الأر���ش��ي��ات  �ش�مع 
م�ش�احيق   ، مكياج   ، التجميل  لأغرا�ض  )لو�شن(  غ�ش�ولت   ، الغ�شيل  ن�شا   ، والكي  الغ�شيل  نقع  م�شتح�شرات 
 ، طبية  لغايات  لي�ش�ت  للفم  غ�شول   ، م�شكارا   ، املكياج   اإزال���ة  م�شتح�شرات   ، مكياج  م�شتح�شرات   ، مكياج 
مل�شقات فنية لالأظافر ، م�شتح�شرات العناية بالأظافر ، اأقالم جتميلية ، ملمع لالأثاث والأر�شيات ، مراهم 
لأغرا�ض التجميل ، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة( ، حجر اخلفاف ، قما�ض �ش�حج 
)�ش�نفرة( ، ورق �ش�حج )لل�ش�نفرة( ،  خ�شب معطر ، �شامبو للحيوانات الأليفة ، كرميات لالأحذية ، ملمعات 
لالأحذية ، �شمع لالأحذية ، م�شتح�شرات تنعيم )تن�ش�ية( ، �شابون لتن�شيع الن�ش�يج ، ملمع ن�ش�وي للغ�ش�يل 
م�ش�ربة  ورقية  مناديل   ، جتميل(  )م�ش�تح�شرات  لل�شم�ض  بالتعر�ض  الب�شرة  ل�شمرار  م�شتح�شرات   ، والكي 
، �ش�مع �شقل  ، �ش�مع الغ�شيل  اإزال��ة ال�شعر  ، �شمع  اإزال��ةال طالء  بغ�ش�ولت )لو�ش�ن( جتميلية ، م�شتح�شرات 
اإزالة ال�شعر ، فازلني لإغرا�ض التجميل ، ر�ش�وم زينة لل�ش�ف لأغرا�ض  ، �ش�مع للجلد املدبوغ ، م�شتح�شرات 

 التجميل ، اأعواد بخور )اأعواد اجلو�ض( ، مواد عطرية ، كلها مت�شمنة يف الفئة 3. 
الواقعة بالفئة : 3

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171896  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
، مراييل )مالب�ض( ، مالب�ض لل�شاطئ ، مالب�ض �شباحة  الراأ�ض  اأغطية   ، ، لبا�ض القدم  مالب�ض 
، اأثواب �شباحة ، مالب�ض للريا�شة ، مالب�ض م�شادة للماء ، قفافيز )مالب�ض( ، قفازات ، اأحزمة 
)مالب�ض( ، مالب�ض لالأطفال وللرجال وللن�شاء ، مالب�ض لالأطفال الر�شع ، �شراويل لالأطفال 
النوم  ، مالب�ض  داخ��ل��ي��ة  ، مالب�ض  ال���ورق  م��ن  ل��الأط��ف��ال غ��ر م�شنوعة  ���ش��دري��ات   ، )م��الب�����ض( 
من  واقيات   ، قلن�شوات   ، قبعات   ، للبنطلونات  حمالت   ، ا�ش�تحمام  )روب(  مباذل   ، والبيجامات 
ال�شم�ض ، بريهات )قبعات م�ش�تديرة م�ش�طحة( ، اأغطية راأ�ض وقبعات ا�شتحمام ، اأغطية لتدفئة 
، ربطات  ، كرفتات  ، ربطات عنق  ، مالب�ض عنق  اأغطية لالأذنني )مالب�ض(   ، اليدين )مالب�ض( 
، حمالت  للجوارب  اأرب��ط��ة   ، �شيقة  وج���وارب  وج���وارب طويلة  ج��وارب ق�شرة   ، للعنق  فرا�شية 
 ، اأخفاف   ، اأحذية ريا�شية   ، اأحذية   ، للجوارب الق�شرة واجل��وارب الطويلة واجل��وارب ال�شيقة 
اأحذية ال�ش�اطئ ، مالب�ض للحفالت التنكرية ، اأكمام للعمل )مالب�ض( ، و�شاح (مالب�ض( ، مناديل 
عالية  اأحذية   ، تزلج  اأحذية   ، ا�ش�تحمام  اأخفاف   ، ا�ش�تحمام  �شنادل   ، للرقبة(  )مناديل  خمرمة 
ال�ش�اق ، �ش�يالت للمالب�ض ، م�ش�دات لل�شدر ، بناطيل ق�شرة )مالب�ض( ، قمي�شولت )�ش�رتات 
ن�ش�وية ق�شرة( ، معاطف ، زمامات الأكمام ، �ش�الت من الفرو ، اأربطة راأ�ض )مالب�ض( ، اأغطية 
للراأ�ض ، جاكيتات )مالب�ض( ، اأثواب من ال�شوف )مالب�ض( ، �شدارات )�شدر القمي�ض( ، مالب�ض 
حمبوكة ، مالب�ض خارجية ، معاطف خارجية ، �ش�راويل داخلية ، جاكيتات مقلن�ش�ة ، كنزات �شوفية 
طماقات   ، جالبيب   ، داخلية(  )مالب�ض  داخلية  قم�شان   ، قم�شان   ، �شالت   ، اأو�شحة   ، �شنادل   ،
للكاحل ، اأحذية طويلة ال�شاق للريا�شة ، قم�شان للريا�شة ، بذلت ، اأثواب ا�ش�تحمام ، قم�شان 
ن�شف كم )تي �ش�رت( ، بنطلونات ،  مالب�ض داخلية ، بذات نظامية ، �شدرات ، بذلت رطبة للتزلج 
البدنية  للريا�شة  اأحذية   ، الداخلية  الن�شاء  مالب�ض   ، )مالب�ض(  للمع�شم  ع�شابات   ، امل��اء  على 
)اجلمنا�شتيك( ، �شدارات )مالب�ض ن�ش�ائية داخلية( ، مالب�ض للريا�شة البدنية )اجلمنا�ش�تيك( ، 

 زنانر للمالب�ض ، مالب�ض لراكبي الدراجات ، جميعها مت�شمنة يف الفئة )25(. 
الواقعة بالفئة : 25

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات CHARMMYKITTY  باللغة الإجنليزية 
بخط وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171892  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اللحوم والأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد ، خال�شات اللحوم ، فواكه وخ�شروات حمفوظة وجمففة ومطهوة 
، هالميات )جيلي( ومربيات و�شل�شات فواكه ، البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون املعدة 
لالأكل ، مرق ، مركزات مرق ، ح�شاء ، مركزات ح�شاء ، زبدة ، كافيار ، جبنة ووجبات جبنة خفيفة ، منتجات 
الألبان ، منتجات غذائية ُمعدة من ال�شمك ، اأطعمة ُمعدة من ال�شمك ، فواكه مثلجة ، فواكه جممدة ، رقائق 
فواكه ، �شمن نباتي ، مربى فواكه ، هالم حلوم ، حلوم معلبة ، م�شروبات احلليب ، فطر حمفوظ ، مك�شرات 
، بازلء  ر  ���ش��وداين حم�شّ ف��ول   ، ���ش��وداين  ف��ول  زب��دة   ، الكبد  ، معجونة حلم  الكبد  ، معاجني حلم  حم�شرة 
حمفوظة ، ق�شور فواكه ، رقائق بطاطا ، مقرم�شات بطاطا ، فطائر بطاطا مقلية ، �شلطات ، خملل امللفوف ، 
�شجق ، زيت �شم�شم ، م�شتح�شرات لإعداد ال�شوربة ، �شوربات ، توفو )فول �شويا خمّمر( ، �شلطات خ�شروات 
، م�شتح�شرات �شوربة اخل�شروات ، ق�شدة خمفوقة ، لنب رائب ، وجبات �شريعة التجهيز الواقعة يف الفئة 29 
وغر املدرجة يف فئات اأخرى ، منتجات الأطعمة املطهوة بالكاري ، رزم وجبات �شريعة التجهيز الواقعة يف الفئة 
29 وغر املدرجة يف فئات اأخرى ، اأطعمة خفيفة الواقعة يف الفئة 29 وغر املدرجة يف فئات اأخرى ، اأع�شاب 
بحرية )لالأكل( ، اللحوم والأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد املعاجلة واملحفوظة ، م�شتح�شرات لإعداد مرق 
اللحم ، زبدة لب بال�شوكولتة ، حلوم مطبوخة ، كروكيت ، فواكه مغطاه بال�شكر ، �شمك معلب ، هالم )جلي( 
 ، ال��ذرة ال�شفراء ، زيت زيتون للطعام ، زبيب ، معجون بندورة  فواكه ، �شلطات فواكه ، فواكه معلبة ، زيت 
 ، بحرية معاجلة وحمفوظة  وم��اأك��ولت  اأ�شماك   ، بحرية )غر حية(  وم��اأك��ولت  اأ�شماك   ، خ�شروات معلبة 
اأ�شماك وماأكولت بحرية معلبة ، منتجات غذائية معدة/حم�شرة من زلل بي�ض املاأكولت البحرية لأغرا�ض 
الطهي ، اأع�شاب بحرية لأغرا�ض الطهي ، بقول حمفوظة ، احلليب املخفوق ، م�شروبات احلليب وم�شروبات 
يكون احلليب هو ال�شائد فيها ، اأطعمة خ�شروات خممرة )كيمي�شي( ، بذور معاجلة ، زيوت ال�شم�شم ، تاكيني 
)معجون بذور ال�شم�شم( ، �شبهوان )لفر( حمّم�ض ، لنب خمي�ض ، �شّبار )الألوه فرا( حم�شر لال�شتهالك 

الب�شري ، بي�ض ال�شمك املعالج ، اأع�شا�ض الطيور املُعدة لالأكل ، جميعها واقعة يف الفئة 29. 

 

الواقعة بالفئة : 29
بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 

وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

  
بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171900  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

مواد   ، ال��ده��ان(  اأو  التلوين  فرا�شي  )ع��دا  فرا�شي   ، واإ�شفنج  اأم�شاط   ، وللمطبخ  املنزيل  لال�شتعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
 ، اأو زجاج �شبه م�شغول ) عدا الزجاج امل�شتعمل يف املباين(  اأدوات تنظيف ، �شلك جلي ، زجاج غر م�شغول   ، �شنع الفرا�شي 
اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غر واردة يف فئات اأخرى ، اأحوا�ض ا�شتحمام حممولة لالأطفال ، �شالل 
األواح للكوي ، مالزم خللع البوت  لال�شتخدام املنزيل ، فناجني ، اأقفا�ض طيور ، خالطات غر كهربائية للغايات املنزلية ، 
، فتاحات قوارير ، �شدادات قوارير م�شنوعة من ال�شراميك اأو اخلزف ال�شيني اأو الزجاج اأو البلور اأو اخلزف اأو الفخار اأو 
البور�شالن ، قوارير ، اأطباق عميقة ، علب �شابون ، األواح خبز ، دلء )�شطول( ، �شواين ، اأقفا�ض للحيوانات املنزلية ، قوالب 
كيك ، قوالب لكعكة الوفل ، طفايات �شموع ، حلقات �شموع ، �شمعدانات ، �شناديق �شكاكر ، علب لالأم�شاط ، حلى من اخلزف 
ال�شيني ، اأواين من اخلزف ال�شيني ، اأعواد الأكل )اأواين اأكل( ، منا�شر مالب�ض ، فاردات للمالب�ض ، قطع قما�ض للتنظيف 
، �شحون واقية )كو�شرت( لي�شت من الورق وبخالف بيا�شات املوائد ، خالطات كوكتيل ، مر�شحات غر كهربائية للقهوة ، 
مطاحن يدوية للقهوة ، اأباريق قهوة غر كهربائية ، اأطقم قهوة ، غاليات قهوة غر كهربائية ، اأم�شاط  كهربائية ، اأم�شاط 
اأجهزة لتريد   ، ، م��ردات حممولة  ، �شطل ثلج  اأ�شياخ �شي   ، اأوعية طهي   ، ، قوالب للطهي  اأكيا�ض للمعجنات   ، للحيوانات 
الأطعمة حتتوي على موائع تبادل حراري للغايات املنزلية ، فتاحات �شدادات الفلني ، اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل 
، اأغطية لل�شحون ، اأغطية غر م�شنوعة من الورق لأوعية الزهور ، اأواين فخارية ، كوؤو�ض ، األواح تقطيع للمطبخ ، اآنية 
 ، �شرب  كوؤو�ض   ، �شرب  ، قوارير  ال�شابون  اأو �شخ  لنفث  اأوعية   ، لل�شابون  ، �شحون  ، مقايل جموفة غر كهربائية  لل�شرب 
اأحوا�ض �شرب ، اأوعية �شرب ، منا�شر جتفيف للغ�شيل ، �شناديق نفايات ، اأكواب للبي�ض ، معالف ، اأوعية زهور ، م�شائد ذباب ، 
قفافيز لغايات منزلية ، اأقداح ، مبا�شر )اأواين منزلية( ، �شواين �شوي غر كهربائية ، اأوعية معزولة حرارياً ، م�شخنات غر 
كهربائية لر�شاعات الأطفال ، حامالت زهور ونباتات ، اأباريق �شاخنة )غر م�شخنة كهربائياً( ، دلء ثلج ، قوالب مكعبات 
الثلج ، اأغطية الواح كي ، اأباريق ، غاليات غر كهربائية ، قواعد لل�شكاكني ، مقاب�ض من اخلزف ال�شيني ، �شواين دّوارة ، 
اأطقم م�شروبات ، �شناديق للوجبات اخلفيفة ، حامالت بطاقات قوائم الطعام ، علب طعام ، مالعق خلط ، مما�شح ، حامالت 
مناديل ، حلقات مناديل ، فوهات لأوعية ر�ض املياه ، لبادات للتنظيف ، مقايل ، اأطباق ورقية ، قطاعات للمعجنات ، مطاحن 
فلفل يدوية ، حمارق عطور اأو طيب اأو مواد عطرية اأو زيوت عطرية اأو اأريج عطري ، بخاخات عطور ، مرذاذ عطور ، �شالل 
جمهزة للنزهات ، ح�شالت غر معدنية على �شكل حيوانات ، اأغطية لالأوعية ، اأوعية ، طناجر �شغط غر كهربائية ، �شناديق 
، فرا�شي حالقة ،  ، لبادات جلي  ، مغارف كبرة ل�شكب الطعام  ، �شحون فناجني  ، قدور  ، مر�شات فلفل  نفايات ، مالحات 
فاردات للقم�شان ، فرا�شي لالأحذية ، لبي�شات اأحذية ، قوالب لالأحذية ، مناخل كبرة للحبوب ، اأجهزة امت�شا�ض الدخان 
لغايات منزلية ، حامالت �شابون ، زبديات ح�شاء ، اأطقم بهارات ، حامالت ا�شفنج ، اإ�شفنج لغايات منزلية ، م�شاند لفرا�شي 
احلالقة ، متاثيل من اخلزف ال�شيني اأو الفخار اأو الزجاج ، متاثيل �شغرة من اخلزف ال�شيني اأو الفخار اأو الزجاج ، م�شايف 
، حماقن ل�شقاية الزهور والنباتات ، اأدوات مائدة ، اأباريق ، كرات حلفظ ال�شاي ، علب �شاي ، اأوعية ل�شكب ال�شاي ، اأطقم �شاي 
، اأباريق �شاي ، فرا�شي تواليت ، حقائب تواليت ، حامالت ورق التواليت ، اإ�شفنج تواليت ، اأدوات �شرف ورق التواليت ، اأواين 
تواليت ، فرا�شي اأ�شنان ، فرا�شي اأ�شنان كهربائية ، حامالت عيدان تنظيف اأ�شنان ، عيدان تنظيف الأ�شنان ، �شكك وحلقات 
 ، اأو مكاب�ض بناطيل  ، مكاوي  ، منا�شب ثالثية القوائم  ، �شواين لغايات منزلية  ، �شواين ق�ض  ، �شناديق القمامة  املنا�شف 
اأدوات فرد للبناطيل ، قوارير خوائية ، علب جتميل جمهزة ، مزهريات ، حمم�شات غر كهربائية لكعكة الوفل والبانكيك 
اأدوات غر   ، �شقاية  اأدوات   ، املياه  اأوعية لر�ض   ، اأحوا�ض غ�شيل   ، األ��واح غ�شيل   ، ، حمم�شات غر كهربائية للطهي واخلبز 
كهربائية لل�شقل بال�شمع ، حتف فنية من اخلزف ال�شيني اأو الفخار اأو الزجاج ، حلى مزخرفة لل�شبابيك اأو الأبواب م�شنوعة 
 ، لالأطعمة  واأوعية  �شناديق   ، والبور�شالن  والفخار  اخلزفية  والآواين  والبلور  والزجاج  ال�شيني  واخلزف  ال�شراميك  من 
م�شائد فئران ، خيوط لالأ�شنان ، اأحزمة/اأ�شرطة ل�شناديق الغذاء ولالأوعية املنزلية اأو املطبخية ، اأوعية للعطور وللطيب 
، قوارير تريد ، �شناديق زجاجية ، مكان�ض ، منتجات الفرا�شي ، �شحون للزبدة ، اأغطية ل�شحون الزبدة ، �شخانات ، اأدوات 
تنظيف يدوية ، مالقط غ�شيل ، �شناديق تريد حممولة غر كهربائية ، اأوعية الكعك املحلى ، اأواين طهي غر كهربائية 
، فرا�شي للحواجب ، فرا�شي للبا�ض القدم ، مقاليات ، م�شايف خمروطة ال�شكل ، قفافيز لأعمال احلدائق ، قوارير زجاجية 
)اأوعية( ، قوارير عزل ، قطن ذر م�شاحيق التجميل ، خالطات ، م�شايف �شاي لي�شت من معادن نفي�شة ، خفاقات وخمافق 
غر كهربائية ، اأوعية معدنية ل�شنع املثلجات وامل�شروبات املثلجة ، اأدوات قطع الكعك املحلى )الب�شكويت( ، قوارير وقواعد 
للقوارير ، مناف�ض غبار ، رجاجات كوكتيل ، علب م�شاحيق للتجميل ، علب حلبوب الدواء اأو الأقرا�ض ، اأغطية من اخل�ش�ب 
اأو البال�ش�تيك لعلب املحارم ، م�شاند لفرا�شي الأ�شنان ، مما�شك خليوط الأ�شنان ، اأوعية لغايات منزلية ،  اأواين منزلية ، 
اأطقم قهوة )اأدوات مائدة( ، اأوعية مطبخ ، حامالت حمارم ، حلقات حمارم ، اأدوات مائدة بخالف ال�شكاكني وال�شوك واملالعق 
، علب و�شناديق لغايات منزلية ، علب حبوب الأدوية )من اخل�شب اأو البال�شتيك( ، اأدوات غر كهربائية لإزالة املكياج ، اأجهزة 
اإزالة الروائح الكريهة لال�شتخدام ال�شخ�شي ، �شالل النفايات الورقية ، �شحون عميقة ، اأوعية معزولة حرارياً للم�شروبات ، 

 اأحوا�ض )مربي داخلي لالأحياء املائية( ، م�شائد ح�شرات ، جميعها مت�شمنة يف الفئة )21(. 
الواقعة بالفئة : 21

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات CHARMMYKITTY  باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة وفوق 
الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
بالريد  اإر�شاله  اأو   ، القت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  فعلى من 

امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2006/06/05 املودعة حتت رقم : 81521  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
ال�شابون ، م�شتح�شرات التنظيف ، م�شتح�شرات العناية بال�شعر ، ملونات ال�شعر ، اأ�شباغ لل�شعر ، غ�شولت 
، بوردة  ، رذاذ )�شراي( لل�شعر  ، الكوندي�شرنز  ، ال�شامبوهات  )لو�شن( لل�شعر ، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر 
ال�شعر ، زينة ال�شعر ، طالءات ال�شعر ، مو�ض لل�شعر ، ملعة لل�شعر ، جل ال�شعر ، ترطيب ال�شعر ، �شوائل لل�شعر ، 
زيوت لل�شعر ، تونك لل�شعر ، كرميات ال�شعر ، م�شتح�شرات لال�شتحمام ، م�شادات للعرق غر طبية ، مزيالت 

الروائح الكريهة لال�شتخدام ال�شخ�شي.
الواقعة بالفئة : 3

الالتينية. باللغة   CLEAR ACTIVSPORT و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات
ال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )CLEAR( ل�شيوع ا�شتخدامها.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 57246

با�شم  : جان�شني بيوتك ، اإنك
وعنوانه : 800 ريدج فيو درايف ، هور�شام ، بن�شلفانيا 19044 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 20 يونيو 2005 امل�شجلة حتت رقم : 53987  
الفئة : 5

املنتجات : م�ش�تح�شرات �شيدلنية لعالج الأمرا�ض ذاتية املناعة وال�شطرابات ذاتية املناعة.
 ال�شرتاطات 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/11/23 
وحتى تاريخ : 2023/11/23

 �إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 57247

با�شم : كوردي�ض كوربوري�ش�ن
وعنوانه : 430 روت 22 ، بريدج واتر ، نيو جر�شي ، الوليات املتحدة الأمريكية.  

بتاريخ : 01 يونيو 2004 امل�شجلة حتت رقم : 46994  
الفئة : 10

 املنتجات : القثطريات الطبية.  
ال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/11/23 
وحتى تاريخ : 2023/11/23

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

  
بتاريخ : 2012/04/23 املودعة حتت رقم : 172433  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : �شيزارز وورلد، انك.  

وعنوانه : وان �شيزارز بال�ض درايف ، ل�ض فيغا�ض ، ان ڤي 89109 الوليات املتحدة الأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

خدمات الرتفيه ، خدمات الرتفيه التلفزيوين ، تنظيم وتوفر الألعاب واملناف�شات لغايات الرتفيه ، خدمات األعاب تفاعلية ، 
خدمات املعلومات وال�شت�شارات وامل�شورة املتعلقة مبا ذكر اآنفاً ، خدمات النوادي ، خدمات م�شرحية وترفيهية ت�شم املو�شيقى 
ال�شواطئ وامل�شابح  ، نوادي  النوادي ال�شتجمامية والريا�شية   ، النوادي ال�شحية   ، والرق�ض والكوميديا والدراما وال�شحر 
، احلجز  الت�شلية  ، مراكز  الت�شلية  قاعات   ، املالهي  ، منتزهات  الرتفيه  ، خدمات منتزهات  الريا�شية  الت�شهيالت  توفر   ،
توفر   ، ال�شتجمامية  لالأن�شطة  ت�شهيالت  توفر   ، وال�شحر  وال��درام��ا  والراق�شة  والكوميدية  املو�شيقية  لال�شتعرا�شات 
واإدارة  تنظيم   ، الريفية  النوادي  خدمات   ، وال�شحر  والدراما  والراق�شة  والكوميدية  املو�شيقية  لال�شتعرا�شات  ت�شهيالت 
مالعب   ، الريا�شية  واملباريات  الأن�شطة  وترويج  تنظيم   ، الريا�شية  والفعاليات  الريا�شية  واملباريات  الريا�شية  الأح��داث 
�شباقات  اإدارة   ، اللكرتونية  والألعاب  ال�شمعية  والأ�شرطة  والأف��الم  الفيديو  اأ�شرطة  اإنتاج   ، الراديو  برامج  اإنتاج   ، الغولف 
العرو�ض  اإنتاج   ، وت�شهيالت اجلمباز  البدنية  الرتبية  توفر   ، الريا�شية  والفعاليات  الريا�شية  الت�شهيالت  اإدارة   ، اخليول 
امل�شرحية ، خدمات وكالت التذاكر امل�شرحية ، تنظيم الجتماعات واملوؤمترات ، خدمات التعليم والتهذيب ، توفر التدري�ض 

والتدريب يف جمالت الريا�شة والرتفيه ، تدريب يف اإدارة الفنادق ، اإنتاج برامج التلفزيون.
الواقعة بالفئة : 41

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات CAESARS PALACE باللغة الإجنليزية.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 
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عقدت وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع اأم�ض 
مبقر الوزارة يف دبي الجتماع الثاين لفريق عمل 
بالتعاون  ال���وزارة  تنظمها  التي  الثقافية  القوافل 
التوايل.  على  الرابع  للعام  ال�شركاء  مع ح�شد من 
ح�شر الجتماع �شعادة حكم الها�شمي وكيل الوزارة 
امل�شاعد لتنمية املجتمع ومديري الإدارات واملراكز 
الجتماع  خالل  ومت  بالدولة.  الثقافية  املجتمعية 
مناق�شة اخلطة اجلديدة للقافلة الثقافية الثانية 
 18 ي���وم���ي  2013 ح��ي��ث حت���ط رح���ال���ه���ا  ل��ل��ع��ام 
واملناطق  املعال  فلج  مبنطقة  احل��ايل  ابريل  و19 
وال�شلمة  واملهذب  وكابر  كالرا�شدية  منها  القريبة 
الجتماع  وا�شتعر�ض  القيوين.  اأم  لإم��ارة  التابعة 
والأفكار  وال��ف��ع��ال��ي��ات  والأن�����ش��ط��ة  ال���ش��ت��ع��دادات 
كما  احل��ايل.  للعام  ا�شتحداثها  مت  التي  اجل��دي��دة 
مت ا�شتعرا�ض اأهم اللقطات امل�شورة من موقع فلج 
املعال والتي تو�شح حجم اجلمهور املتوقع ح�شوره 
القافلة  بجمهور  م��ق��ارن��ة  والأن�����ش��ط��ة  للفعاليات 
راأ�ض  لإم����ارة  ال��ت��اب��ع��ة  ���ش��وك��ة  منطقة  يف  ال�شابقة 
اخليمة اإ�شافة ملتابعة جهود املوؤ�ش�شات املختلفة يف 
دعم جهود وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
يف هذا الإطار. من جانبه اأ�شاد �شعادة حكم الها�شمي 
وكيل ال��وزارة امل�شاعد لتنمية املجتمع بفريق عمل 
القوافل الثقافية و�شكرهم على جهودهم يف ال�شمو 
ب��اأه��داف ال����وزارة وحتقيق الأه����داف امل��رج��وة من 
على  باملحافظة  منها  يتعلق  م��ا  ل�شيما  ال��ق��واف��ل 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات��ه��ا م��ع��را عن 
�شعادته من النجاح الذي حققه فريق عمل الوزارة 
ب�شهادة اخلراء وال�شركاء. واأكد اأن مبادرة القوافل 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  تتبناها  ال��ت��ي  الثقافية 
تاأتي  ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع  للعام  املجتمع  وتنمية 
خمتلف  بني  الفاعلة  ال�شراكة  ج�شور  ومد  لتعزيز 
و�شول  واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  ال���وزارات 

الوعي  ون�شر  املجتمعي  التالحم  قيم  تعزيز  اإىل 
الثقايف والجتماعي يف اأنحاء الدولة والتوا�شل مع 
املوؤ�ش�شات  خدمات  وتقدمي  البعيدة  املناطق  اأهايل 
�شكانهم.  اأم���اك���ن  اب��ت��ع��دت  م��ه��م��ا  ل��ه��م  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
لهذا  الأوىل  الثقافية  القافلة  يف  ال���وزارة  وقدمت 
والتي حطت  انطالقها-  الرابعة ع�شرة منذ  العام 
رحالها مبنطقة �شوكة اأكرث من 120 فعالية يتم 
احلكومية  اجلهات  من  وا�شعة  مب�شاركة  تنفيذها 
ال��دول��ة. وقالت  املحلية والحت��ادي��ة واخل��ا���ش��ة يف 

اأمينة خليل مديرة اإدارة التنمية املجتمعية مديرة 
فريق  ان  بالإنابة  والثقافية  املجتمعة  املراكز  اإدارة 
و�شول  الأداء  وجت��وي��د  ت��ط��وي��ر  يف  يبحث  ال��ع��م��ل 
ال�شرتاتيجية  والأه�������داف  ال���روؤي���ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
2011-2013/ لوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
للم�شوؤولية  العربية  اجلائزة  اأن  مو�شحة  املجتمع 
موؤخرا  ال����وزارة  عليها  ح�شلت  ال��ت��ي  الجتماعية 
ي��ق��دم��ه اجل��م��ي��ع يف  ال���ذي  ت��ق��دي��را للجهد  جت�شد 
اأن  واأو���ش��ح��ت  ال��ث��ق��اف��ي��ة.  ال��ق��واف��ل  اإجن����اح  �شبيل 

بحيث  يومني  مل��دة  منطقة  كل  يف  �شتبقى  القافلة 
والثقافية  ال�شعرية  الأم�شيات  تقدمي  يتم خاللها 
ال��ق��اف��ل��ة واأبناء  ب���ني  وع��ق��د اجل��ل�����ش��ات احل���واري���ة 
املنطقة واإقامة الندوات التوعوية والثقافية لنخبة 
والإر�شادات  التوعية  اإىل  بالإ�شافة  املثقفني  م��ن 
الأ���ش��ري��ة وامل�����ش��اب��ق��ات ال��رتاث��ي��ة وف��ق��رات يقدمها 
ط���الب م���دار����ض منطقة ف��ل��ج امل��ع��ال وغ��ره��ا من 
برامج التوعية ال�شاملة التي ت�شهم يف دعم وتعزيز 

قيم الثقافة املجتمعية.

مكتب  مدير  القا�شمي  عبدالرحمن  ب��ن  �شامل  ال�شيخ  افتتح 
�شمو احلاكم �شباح اليوم معر�ض  اآثارنا حتكي تاريخنا الذي 
تقيمه اإدارة متاحف ال�شارقة بقاعة املعار�ض املوؤقتة يف متحف 
التابعة  بال�شارقة  الآث���ار  اإدارة  مع  بالتعاون  ل��الآث��ار  ال�شارقة 
الع�شرين  الذكرى  مبنا�شبة  وذل��ك  والإع���الم  الثقافة  لدائرة 
لتاأ�شي�ض متحف ال�شارقة لالآثار وانطالق اأعمال بعثة التنقيب 

املحلية والتي بداأت منذ عام 1993.
�شرح  اإىل  القا�شمي  عبدالرحمن  ب��ن  ���ش��امل  ال�شيخ  وا�شتمع 
حول  الآث����ار  اإدارة  م��دي��ر  جا�شم  �شباح  ال��دك��ت��ور  م��ن  مف�شل 
التي  املعر�ض  يف  التفقدية  جولته  خ��الل  املختلفة  املقتنيات 
رافقه فيها �شعادة عبداهلل حممد العوي�ض رئي�ض دائرة الثقافة 
اإدارة  ع��ام  م��دي��ر  م��ن��ال عطايا  و���ش��ع��ادة  ال�شارقة  والإع����الم يف 
التنفيذية  ال�شوؤون  مدير  دميا�ض  وعائ�شة  ال�شارقة  متاحف 
متحف  عام  اأم��ني  الدرمكي  ونا�شر  ال�شارقة  متاحف  اإدارة  يف 

ال�شارقة لالآثار.
وثمن ال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن دور اأبناء الوطن يف العناية 
باإرثها احل�شاري ممثال يف اآثارها التي ينبغي احلفاظ عليها 
لالأجيال القادمة .. م�شيدا بدور كل من اإدارة متاحف ال�شارقة 
ومتحف ال�شارقة لالآثار يف اإبراز اأهمية الآثار وما حتمله من 

قيمة تاريخية ثمينة.
ال�شارقة  ت��اري��خ  ت��اري��خ��ن��ا  حت��ك��ي  اآث���ارن���ا  م��ع��ر���ض  وي�شتعر�ض 
فيها مرورا  الب�شري  الوجود  الدالة على  الإ�شارات  اأق��دم  منذ 
بالع�شور املختلفة كما يبني ح�شاد اأعمال بعثة التنقيب املحلية 
يف عدد من املواقع الآثارية املهمة كالفاية ووادي احللو وجبل 
كتابة  اإع��ادة  العلماء من  والتي مكنت  ودب��ا ومليحة  البحي�ض 

تاريخ الإمارة عر الع�شور.
كما �شي�شكل املعر�ض فر�شة لتعريف الباحثني واجلمهور باآثار 
واحلفاظ  اكت�شافها  يف  بذلت  التي  املتميزة  واجلهود  ال�شارقة 

عليها.

وق��ال��ت م��ن��ال ع��ط��اي��ا م��دي��ر ع���ام اإدارة م��ت��اح��ف ال�����ش��ارق��ة اإن 
املعر�ض الفتتاحي � الذي يقام يف ال�شالة اجلديدة للمعار�ض 
املوؤقتة يقدم فر�شة ل مثيل لها للباحثني واجلمهور لدرا�شة 
الك��ت�����ش��اف��ات الأث���ري���ة يف ال�����ش��ارق��ة م��ن خ���الل اأرب��ع��ة ق�ش�ض 
ال�شارقة  يف  الب�شرية  للم�شتوطنات  القدمي  التاريخ  ت�شتك�شف 
واملعتقدات حول احلياة واملوت وتاريخ ال�شارقة التجاري وكفاح 

�شكانها القدماء من اأجل البقاء.
واأ�شافت عطايا اأن املعر�ض يت�شمن جمموعة تتكون من 115 
قطعة نادرة وفريدة ف�شال عن �شتة مناذج يتعرف الزوار من 
خاللها على اجلهود املتميزة التي بذلت من اأجل الك�شف عن 

الرتاث الغني لالإمارة وا�شتك�شاف ما�شيها واحلفاظ عليه. 
ال�شارقة  متحف  عام  اأم��ني  الدرمكي  نا�شر  اأو�شح  جانبه  من 
الآثار اأن ادارة متاحف ال�شارقة ممثلة مبتحف ال�شارقة لالإثار 
الباحثني  م��ن  ل��زواره��ا  مهمة  تاريخية  م��ادة  بتقدمي  عهدت 
الإمارات  دول��ة  تاريخ  عن  والآث���ار  التنقيب  مبجال  واملهتمني 
ب�شكل عام واإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�ض حيث يعد هذا املعر�ض 
لالآثار  ال�شارقة  متحف  ي�شت�شيفه  تخ�ش�شي  معر�ض  اأول 

القادم. اكتوبر  والذي ميتد للفرتة ما بني 7 ابريل اإىل 7 
يف  الأوىل  للمرة  تعر�ض  التي  الأث��ري��ة  املكت�شفات  اأب���رز  وم��ن 
املعر�ض  م�شب برونزي  على �شكل راأ�ض ح�شان عرث عليه يف 
اأمفورا  م وجرة   150 للعام  يعود  اأنه  ويعتقد  منطقة مليحة 
اأ���ش��ف��ر م��ع رق��ب��ة ط��وي��ل��ة ومقب�شني  ت��زج��ي��ج  م�����ش��ت��وردة ذات 
 2004 طويلني وج��دت مدفونة يف مدفن يف مدينة دبا عام 
وتعود للعام 100 م اأو ما يعرف بالفرتة الهليني�شتية ويعر�ض 
كذلك م�شط فريد من العاج عرث عليه اأي�شا يف دبا وتظهر فيه 
وهي  مادته  عن  ناهيك  الزخرفة  يف  وا�شحة  هندية  تاأثرات 
وقطعة  البالد  تلك  من  فيال  م�شدرها  ك��ان  رمب��ا  التي  العاج 
م�شغولة من العظم يف مدينة دبا يعتقد اأنها تعود للفرتة بني 
القرنني الأول قبل امليالد والأول امليالدي نق�شت عليها ر�شوم 

جتريدية تظهر ما ي�شبه وجها ب�شريا.
اأوىل  املعرو�شة تبني  الآث��ار  املثرة عن  الق�ش�ض  وم��ن خ��الل 
ال��ق�����ش�����ض ق���دم ال���وج���ود ال��ب�����ش��ري يف ال�����ش��ارق��ة ال����ذي اأكدته 
مكت�شفات جبل الفاية من الأدوات ال�شوانية املقدر عمرها مبا 
يزيد على 120000عام مما غر كثرا من املفاهيم ال�شابقة 
اجلزيرة  اإىل  اإفريقيا  من  احلديثة  الب�شر  هجرة  موعد  عن 

العربية.
اأما الق�شة الثانية فتو�شح جانبا من معتقدات �شكان ال�شارقة 
القدماء حول احلياة واملوت وما اعتقدوه من وجود حياة اأخرى 
ا�شتلزمت يف نظرهم دفن كثر من اأغرا�شهم ال�شخ�شية الأثرة 
املميزة وكذلك  املعدنية واحلجرية  الأواين  القبور وت�شمل  يف 

احللي والفخار امل�شتورد من ح�شارات وبلدان متعددة.
لنتعرف على مليحة حمطة  التجارية  القوافل  وتتحدث عن 
اليمن  من  ال��ق��ادم  والبخور  اللبان  ع�شر  يف  الهامة  القوافل 
يف  العربية  اجلزيرة  ازده��ار  اأ�شرار  بع�ض  اآثارها  من  ونتلم�ض 
تلك الفرتة. ويختتم املعر�ض رحلته يف دبا احل�شن على �شاحل 
ال�شارقة ال�شرقي فهناك ق�شة رابعة ت�شع بها اآثار دبا عن كفاح 
�شالت  ن�شج  ا�شتطاعوا  وكيف  امل��ي��الد  مطلع  ال�شارقة  �شكان 
من  ميتد  واحل�شارات  البلدان  من  عري�ض  قو�ض  مع  وا�شعة 
الهند يف ال�شرق وحتى مدن البحر الأبي�ض املتو�شط يف الغرب. 
لتاأ�شي�ض  الع�شرين  ب��ال��ذك��رى  واح��ت��ف��اء  مت�شل  �شعيد  على 
متحف ال�شارقة لالآثار وتاأليف بعثة التنقيب املحلية اأ�شدرت 
تاريخها   ت���روي  ال�شارقة  اآث���ار  ك��ت��اب   ال�شارقة  متاحف  اإدارة 
على  الإم���ارة  يف  الأث��ري��ة  التنقيبات  ح�شاد  ي�شتعر�ض  وال��ذي 

مدى العقود الأربعة املا�شية.
متحف  يف  رئي�شي  باحث  ح�شني  خالد  الكتاب  موؤلف  وحر�ض 
ال�شارقة لالآثار على توثيق جهود العاملني يف بعثات التنقيب 
املختلفة يف الإم��ارة وما ر�شمته مكت�شفاتها من �شورة لتاريخ 

ال�شارقة العريق الذي كان مدفونا يف رمالها لآلف ال�شنني. 

ثقافة وفن�ن
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�فتتاح معر�س �آثارنا حتكي تاريخنا مبتحف �ل�صارقة للآثار

وز�رة �لثقافة ت�صتعد الإطلق �لقافلة �لثقافية �لثانية
 بفلج �ملعل فـي 18 �بريل �حلايل

�أكادميية �ل�صعر ت�صدر طبعة جديدة من 
)ر�عي �لبريق( ملحمد بن فطي�س �ملري

اأ�شدرت اأكادميية ال�شعر التي ت�شرف عليها جلنة اإدارة املهرجانات والرامج 
الثقافية والرتاثية يف اإمارة اأبوظبي..طبعة جديدة من كتاب راعي البرق 
حممد  لل�شاعر  والإب��داع��ي��ة  ال�شعرية  التجربة  وي��وث��ق  ال��ك��ت��اب  ير�شد   .
البرق  وحامل  املليون  �شاعر  بلقب  بفوزه  توجت  والتي  امل��ري  فطي�ض  بن 
والأك��ر عامليا يف عامل  الأ�شهر  املليون  �شاعر  الأول من م�شابقة  املو�شم  يف 
ال�شعر. وجاءت طبعة الكتاب يف 275 �شفحة فيما �شم �شبعة ف�شول الأول 
بعنوان درر املحيط الهادئ و�شمل الق�شائد التي �شارك بها ابن فطي�ض يف 
م�شابقة �شاعر املليون عر خمتلف مراحلها والثاين عنوانه اأ�شخم م�شروع 
ال�شعر  الثقايف يف خدمة  املليون ودوره��ا  �شاعر  تناول م�شابقة  ثقايف عربي 
اللجنة من جديد  الثالث عنوان  الف�شل  بينما حمل  املنطقة..  النبطي يف 
لل�شاعر  ال�شعرية  التجربة  يف  امل�شابقة  حتكيم  للجنة  مف�شلة  اآراء  و�شم 
ر�شائل  ع��ن��وان  ال��راب��ع  الف�شل  وحمل  امل�شابقة.  خ��الل  فطي�ض  ب��ن  حممد 
اإىل ابن فطي�ض و�شم عددا من املقالت والآراء الإعالمية والق�شائد التي 
اخلام�ض  الف�شل  حمل  بينما  امل�شابقة..  يف  جتربته  وعن  ال�شاعر  يف  قيلت 
ابن فطي�ض من  ت�شكيلة خمتارة من ق�شائد  عنوان ق�شائد خمتارة و�شم 
الف�شل  وج��اء  ال�شعرية.  الأغر�ض  املليون يف خمتلف  �شاعر  م�شابقة  خ��ارج 
ال�شاد�ض حتت عنوان بانوراما و�شم جمموعة من الوقفات الإعالمية مع 
احللقة النهائية من م�شابقة �شاعر املليون يف املو�شم الذي فاز فيه ال�شاعر 
واللحظات التي �شبقتها من ترقب وحتفز اجلميع ملعرفة الفائز بلقب حامل 
البرق ثم الحتفالت والفرحة التي عمت بعد فوز ال�شاعر باللقب. و�شم 
املو�شم  ب��رق  حلامل  متنوعة  �شورا  ال�شور  األبوم  بعنوان  ال�شابع  الف�شل 
اأو  فيها  �شارك  التي  املنا�شبات  الأول يف خمتلف فرتات حياته ويف خمتلف 
تواجد. يذكر اأن اأكادميية ال�شعر كانت قد اأ�شدرت ديوان ال�شاعر حممد بن 
ال��دورة املا�شية من معر�ض  فطي�ض وحظي باإقبال جماهري كبر خالل 

الكتاب يف اأبوظبي ومن املتوقع اأن ت�شدر الطبعة الثانية منه قريبا
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�نطلق فعاليات �الإ�صد�ر �لثالث من �ملهرجان 
�لرت�ثي �ل�صينمائي 2013 باأبوظبي 

املجتمع.. وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  بح�شور معايل  اأم�ض  م�شاء  انطلقت 
اأبريل اجلاري مبنارة  التا�شع من  ي�شتمر حتى  الذي  ال�شينمائي  الرتاثي  املهرجان  الثالث من  الإ�شدار  فعاليات 

ال�شعديات حتت عنوان ن�شاء اأقوياء.
ال�شباب الماراتني  اأف��الم �شناع الأف��الم  ال�شريط لعالن بدء عر�ض  ال�شيخ نهيان بن مبارك بق�ض  وقام معايل 
والأملان وذلك رغم رداءة الطق�ض اأم�ض حيث �شاهد اأفالم املهرجان الذي ا�شتهلت بفيلم الفتتاح ظاهرة القمبوعة 
� الذي ح�شره كل  مما افرح املخرجني الذين عروا عن �شعادتهم ل�شتمرار دعمه لهم. واتيحت خالل املهرجان 
من اأمناء املهرجان �شالح كرامة العامري ومدير م�شابقة اأفالم الإمارات وفيليب بروير ومدير مهرجان ماك�ض 
الن�شاء  واإماراتية ق�شرة وروائية ووثائقية عن  اأملانية  اأفالم  مل�شاهدة  ال�شينما  الفر�شة لع�شاق   � الأملاين  اأوفول�ض 

ال�شابات.
الأملاين  الإم��ارات��ي  املهرجان  اإن  الدولة  لدى  الإحتادية  اأملانيا  �شفر جمهورية  �شوبف  فون  نيكولي  �شعادة  وق��ال 
املفتوح يعد منوذجا رائعا لعالقاتنا الثنائية الثقافية الناب�شة باحلياة وتلتزم اأملانيا بدورها يف تعميق هذا التبادل 

الثقايف بالتعاون الوثيق مع �شركائنا يف دولة الإمارات.
وقد  املطر  النقا�ض حوله حتت  وا�شتمر  القمبوعة  امل��دين ظاهرة  الرحمن  فيلم عبد  املهرجان عر�ض  ومت خالل 
مت تاأجيل عر�ض فيلم اأم الإمارت ليوم الثالثاء حيث ي�شتمر عر�ض الأفالم امل�شاركة يف منارة ال�شعديات بجزيرة 
ال�شعديات باأبوظبي. ووجه معهد جوته ملنطقة اخلليج الدعوة اإىل �شناع الأفالم املختارة للعر�ض وذلك ملناق�شة 
مت  حيث  اجل��اري  ال�شهر  من  التا�شع  حتى  امل�شتمرة  املهرجان  اأي��ام  خالل  يطرحونها  التي  واملو�شوعات  اأفالمهم 
ا�شافة يوم ا�شايف لأيام املهرجان الثالثة ل�شمان عر�ض الأفالم املوؤجلة. و�شيتم عر�ض الأفالم امل�شاركة باملهرجان 
الرتاثي ال�شينمائي مبنارة ال�شعديات على مدى الفرتة من 6 وحتى 9 اأبريل 2013 ابتداء من ال�شاعة ال�شابعة 
والن�شف م�شاء ويتم عر�ض كل الأفالم بلغاتها الأ�شلية مع ترجمة اجنليزية على ال�شا�شة ويلي كل فيلم مناق�شة 
املت�شمنة فيه كما  الفيلم واملو�شوعات  تتناول  املمثلني  اأو  الفيلم  مفتوحة بني اجلماهر واحلا�شرين من �شناع 

�شتتاح الفر�شة للجماهر لطرح اأ�شئلتهم على ال�شيوف.
جدير بالذكر اأن املهرجان الرتاثي ال�شينمائي من تنظيم معهد جوته ملنطقة اخلليج بالتعاون مع كل من �شفارة 
جمهورية اأملانيا الحتادية باأبوظبي ومهرجان اأبوظبي ال�شينمائي وجلنة اأبوظبي لالأفالم و"تو فور 54  اإحدى 

�شركات هيئة املنطقة الإعالمية يف اأبو ظبي. 

الوزراء  رئي�ض  م�شت�شار  ال�شيد  ر�شوان  الدكتور  اللبناين  املفكر  دعا 
ال���زائ���ر يف ج��ام��ع��ة زاي����د اىل جت��ن��ي��ب الدين  ال��ل��ب��ن��اين والأ����ش���ت���اذ 
الفرق  �شيطرة  ومنع  با�شمه  ال�شيا�شية  ال�شطوة  اأه���وال  ال�شالمي 
الدينية على الرتبية والتعليم والفتوى والإر�شاد العام يف املجتمعات 
العربية. جاء ذلك يف حما�شرة األقاها موؤخرا على طلبة الدرا�شات 
العليا مبعهد درا�شات العامل الإ�شالمي بجامعة زايد حول الدرا�شات 
الإ�شالمية املعا�شرة بالغرب الأ�شول واملناهج والإ�شكاليات وطرائق 
على  الأ�شوليات  ا�شتيالء  ان  وامل�����ش��ارك��ة..واأ���ش��اف  والإف���ادة  التلقي 
املرجعية الدينية قد يوؤدي اىل عدم ممار�شة العبادات ب�شكل جمعي 
واىل زيادة الختالف يف العقائد وا�شتالم احلزبيني التعليم الديني 
وعلى وحدة  الإ�شالم  على  اخل�شية  اىل  يدعو  الذي  المر  والفتوى 
املجتمعات و�شكينتها. ولفت الدكتور ال�شيد اىل ان التطورات بالغة 
جعلت  والإ�شالمي  العربي  العاملان  ي�شهدها  التي  والت�شاع  العمق 
اأو�شطية  ال�����ش��رق  و  وال�شو�شيولوجية  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��درا���ش��ات  اأه���ل 
وال�شيا�شية يهتمون اهتماما بالغا بهذه الظاهرة الإ�شالمية احلديثة 
واملعا�شرة م�شرا اإىل اأن اجلامعات الغربية لتخلو من ق�شم اأواأكرث 
تتكاثر  النظريات  ت��زال  ول  املعا�شر  اأو  القدمي  الإ���ش��الم  لدرا�شات 
ال��ت��ي ت�شدر  امل��ج��الت  اأ���ش��ول��ه وت��ط��ورات��ه ف�شال ع��ن ع�شرات  ح��ول 
ال�شرق  اأو  اأو العربية  املعاهد املتخ�ش�شة بالدرا�شات الإ�شالمية  عن 
اأو�شطية . وارج��ع حم��اولت الغرب الأوروب��ي للتعرف على ال�شالم 
ومقاربته منذ القرن الثالث ع�شر والرابع ع�شر لعوامل عدة ابرزها 
والأندل�ض  �شقلية  يف  اأوروب��ا  بجوار  الإ�شالمي  احل�شاري  الزده��ار 
الكتب  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى  يقبلون  اجل��ام��ع��ات  واأ���ش��ات��ذة  الكهنة  م��اج��ع��ل 

والعلوم العربية حتى القرن ال�شابع ع�شر وين�شئون ر�شدية لتينية 
يف  وا�شتخدامه  وفل�شفته  وفكره  ر�شد  لب��ن  خا�ض  اأوروب���ي  فهم  اأي 
الذي  ال��ث��اين  العامل  ان  وا���ش��اف  الكني�شة.  رج��ال  �شطوة  مواجهة 
الخرى  والديانات  للح�شارات  الأوروبية  الروؤية  انفراجا يف  اأحدث 
اجلغرافية  الك�شوف  ويف  العثماين  للخطر  اأوروب���ا  جت��اوز  يف  متثل 
للتوعية  والن�شراف  وبروت�شتانت  كاثوليك  اإىل  امل�شيحية  وانق�شام 
والرومانية  الإغريقية  احل�شارتني  يف  املتاأ�شل  الأوروب���ي  بامل�شروع 
لال�شتيالء على العامل املتح�شر وغر املتح�شر والقدرة على ذلك 
اوروبا  عليها  ح�شلت  التي  ال���رثوات  ب�شبب  ال�شر�ض  التناف�ض  رغ��م 
من القارات املكت�شفة حديثا. واأكد الدكتور ر�شوان ال�شيد انه ميكن 
الإ�شالمية  الظاهرة  الدرا�شات احلديثة يف فهم  الإف��ادة من مناهج 
وال�شالمية نظرا لن  العربية  املجتمعات  الظواهر يف  وغرها من 
املناهج العلمية م�شرتكة ول ميكن اخلروج عليها بزعم ال�شتقالل 
اإىل  التو�شل  يعني  ل  املناهج  ه��ذه  ا�شتخدام  اأن  اىل  لفتا  املنهجي 
النتائج ذاتها ول اإىل التو�شيات ذاتها. واأ�شاف انه لو تاأملنا الظاهرة 
املقارنة مع التجربة  املناهج احلديثة والخرى  الإ�شالمية يف �شوء 
لوجدنا  املثال  �شبيل  على  وال��دول��ة  الدين  بني  العالئق  يف  الغربية 
وهي  الدين  هي  الكني�شة  اأن  على  والكاثوليكية  البابوية  اإ�شرار  اأن 
امل�شيحيني  انق�شام  اإىل  اأف�شى  قد  نف�شه  الوقت  يف  الإم��راط��وري��ة 
اإىل كاثوليك وبروت�شتانت كما اأدى اإىل عزل الدين عن املجال العام 
وظهور الدولة الوطنية والعلمانية. وا�شتذكر املحا�شر من التاريخ 
ال�شالمي جتربة �شهدت م�شاحلة بني الدين والدولة لظهور فكرة 
تق�شيم العمل بني ال�شيا�شيني والع�شكريني ورجالت الفقه واملوؤ�ش�شة 

واحدة  م��رة  غر  معتر  �شدام  يح�شل  مل  ان��ه  اىل  م�شرا  الدينية 
عليه  فرد  القراآن  املاأمون فر�ض عقيدة خلق  اخلليفة  عندما حاول 
اأحمد بن حنبل وقال له: نحن ل نتدخل يف ال�شاأن ال�شيا�شي واأمر 
املوؤمنني ل يتدخل يف ال�شاأن الديني فالقراآن كالم اهلل غر خملوق 
حدوده.  كل  وال��ت��زم  امل�شكلة  انتهت  حتى  عاما   18 الأم��ر  وا�شتغرق 
القرن  خالل  فال�شيا�شي  ال�شحوي  الإ�شالم  ظهور  املحا�شر  وارج��ع 
يف  ال��ف��راغ  وب�شبب  وعجزها  الدينية  املوؤ�ش�شة  �شعف  اإىل  الع�شرين 
�شارت  التي  الهوية  حركات  ظهرت  وال�شيا�شية  الدينية  احلياتني 
تت�شلح  �شيا�شية  ح��رك��ات  الع�شكرية  احلكومات  م��ع  ال�شدام  ب�شبب 

بالدين و�شيا�شاته للو�شول اإىل ال�شلطة.

جامعة ز�يد تنظم حما�صرة حول �لدر��صات �الإ�صلمية �ملعا�صرة يف �لغرب



••  ال�شارقة -وام:

�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��اد   
بالروؤية  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�شمي 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الثاقبة 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن 
اخلدمات  اأف�����ش��ل  ت��وف��ر  اإىل  ال��داع��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة 

للمواطنني واملقيمني على حد �شواء.
وثمن �شموه توجيهات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
الواقعة  احلمراء  الرقعة  منطقة  تخ�شي�ض  ب�شاأن 
مب���ح���اذاة ����ش���ارع ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د لإقامة 
لل�شيارات  امل�شتويات  اأع��ل��ى  على  ومعار�ض  م��راف��ق 
اجلديدة وتخ�شي�ض املنطقة الداخلية لإقامة �شوق 
قريبا  تنفيذه  يف  العمل  يبداأ  امل�شتعملة  لل�شيارات 
بنى  من  املنطقة  به  تتمتع  ما  اإىل  �شموه  ..منوها 
الرواج  حتقيق  يف  ت�شاهم  خدمية  وم��راف��ق  حتتية 

لتلك امل�شاريع.
واأع��رب �شمو ويل عهد ال�شارقة عن �شعادته بروؤية 
لل�شيارات  العربية  وظفته  الذي  الكبر  ال�شتثمار 
لل�شيد  بال�شكر  �شموه  متوجها  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 

عبد الواحد الر�شتماين على ما يقدمه من جهود 
ال��ي��وم من  مل��ا راآه  اإع��ج��اب��ه  لتحقيق ذل��ك ..واأب�����دى 
مرافق لل�شيارات اجلديدة ومرافق خدمة ال�شيارات 
املكفولة  امل�شتعملة  ال�شيارات  املنظمة لبيع  واملرافق 

�شمن املبنى اجلديد للعربية لل�شيارات.
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اف��ت��ت��اح  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 
ال�شارقة �شباح اليوم لأكر مرفق يف �شبكات العربية 
درهم  مليون   150 كلفته  بلغت  ال���ذي  لل�شيارات 

والواقع على �شارع حممد بن زايد يف ال�شارقة.
ويعد املرفق اجلديد لل�شركة مبثابة خطوة بارزة يف 
ا�شرتاتيجية النمو التي تنتهجها العربية لل�شيارات 
بالن�شبة اإىل �شيارات ني�شان واإنفينيتي ورينو يف دبي 

وال�شارقة واملناطق ال�شمالية.
�شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وق���ام 
املنطقة  يف  كيو  هاي  مرفق   اأول  بافتتاح  القا�شمي 
وه��و ع��ب��ارة ع��ن م��رك��ز خ��دم��ة �شريع ي��وف��ر �شيانة 

لطرازات ال�شيارات كافة اأثناء انتظارك لها.
و �شهدت الفعالية ك�شف النقاب عن تو�شيع جذري 
ل��ق�����ش��م  ال�����ش��ي��ارات امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة امل��ع��ت��م��دة اخلا�ض 

بالعربية لل�شيارات.
وتعزز مرفق العربية لل�شيارات اجلديد يف ال�شارقة 
بال�شارقة  خ��ا���ض  امل��ب��ي��ع��ات  ع��ل��ى  ت���دري���ب  مب��رك��ز 

والإمارات ال�شمالية.
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الر�شتماين  عبدالواحد  واأك��د 
اأحدث  افتتاح  ان  الر�شتماين  جمموعة عبدالواحد 
يعتر  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  لل�شيارات  للعربية  مرفق 
�شالت  ان  اىل  ..م�����ش��را  ل��ل�����ش��رك��ة  ب�����ارزة  خ��ط��وة 
العر�ض اجل��دي��دة وم��رك��ز اخل��دم��ة اجل��دي��د يوفر 
للعمالء يف ال�شارقة وباقي الإمارات م�شتوى جديدا 

من اخلدمة والعملية.
وقال ل �شك يف اأن هذا ال�شرح اجلديد واملذهل على 
�شارع حممد بن زايد ي�شهد على التزامنا باجلودة 

ومقاربتنا التي ت�شع العمالء يف املقام الأول  .
لل�شركة  املرفق هو اخلام�ض  اأن هذا  بالذكر  جدير 
املرافق  بعد  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  لل�شيارات  العربية 
الذيد و خورفكان  الوحدة و  املوجودة يف  اخل��ان و 
األ����ف م���رت مربع  وت��ب��ل��غ م�����ش��اح��ت��ه الأر����ش���ي���ة 35 
العر�ض  �شيارة يف �شالت   225 ويت�شع لأكرث من 
ني�شان  وط����رازات  امل�شتعملة  لل�شيارات  املخ�ش�شة 

اإنفينيتي ورينو اجلديدة.
يقع خلف  كيو فهو  ه��اي  م��رف��ق   اإىل  بالن�شبة  اأم��ا 
زاي��د يف  �شارع حممد بن  ني�شان على  �شالة عر�ض 
ال�شارقة وهو مبثابة مرفق �شامل يت�شمن معدات 
م��ت��ط��ورة وت��ق��ن��ي��ني حم��رتف��ني م��اه��ري��ن لإج����راء 

خدمة �شريعة لل�شيارات ذات جودة عالية.
ويوفر  هاي كيو جمموعة كاملة من الإطارات من 
خدمات  اإىل  بالإ�شافة  كافة  التجارية  ال��ع��الم��ات 
الزيت  ال�شيارات ت�شمل غيار  لطرازات متعددة من 
ال�شريع وخدمات ال�شيانة ومكيف الهواء بالإ�شافة 
اإىل خدمات املكابح والتعليق والبطاريات وترا�شف 
العجالت واملوازنة واإ�شالح اجل�شم ب�شرعة وغرها 
�شقف  حتت  تناف�شية  واأ�شعار  ج��ودة  باأف�شل  وذل��ك 

واحد.
ب���اأن  ه��اي كيو ه��ي عالمة جت��اري��ة يف نطاق  يذكر 
خدمة ال�شيارات ن�شاأت يف اأوروبا وتندرج حتت لواء 
�شركة  غودير وهي تتواجد يف قارات اآ�شيا واأوروبا 
بريطانيا  ت�شمل  دول  �شت  يف  وتنت�شر   واأف��ري��ق��ي��ا 
واأف��ري��ق��ي��ا اجل��ن��وب��ي��ة والإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

و�شلطنة عمان واململكة العربية ال�شعودية. 

�الإمار�ت ت�صارك يف معر�س 
هانوفر �ل�صناعي �لدويل 2013

•• هانوفر-وام:

التي   2013 ال��دويل  ال�شناعي  هانوفر  معر�ض  فعاليات  يف  ت�شارك   
تنطلق اليوم 24 جهة من القطاعني العام واخلا�ض يف دولة الإمارات..

من موؤ�ش�شات ودوائر و�شركات م�شدرة وم�شانع عاملة يف الدولة ترعاها 
اأبوظبي بالتعاون مع وزارة القت�شاد. ويعد  دائرة التنمية القت�شادية 
اأي��ام.. املعر�ض الذي يقام يف مدينة هانوفر الأملانية على مدى خم�شة 
املعار�ض ال�شناعية املتخ�ش�شة يف العامل ويجمع حتت  اأكر واأهم  اأحد 
�شقف واحد اأحد ع�شر معر�شا جتاريا من اأملانيا ودول اأخرى من العامل. 
ويركز املعر�ض على اآخر التطورات التقنية والفنية يف خمتلف جمالت 
قطاع ال�شناعة حتت �شعار ال�شناعة املتكاملة م�شلطا ال�شوء على تكامل 
ال�شتدامة  وحتقيق  الفعالية  زيادة  بهدف  لل�شناعة  املختلفة  اجلوانب 
وهو ما ي�شفه العديد من امل�شوؤولني وقادة الأعمال ب� الثورة ال�شناعية 
التنفيذي لقطاع  امل��دي��ر  امل��ا���ض  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة حمد  وق���ال   . ال��راب��ع��ة 
العالقات القت�شادية الدولية يف الدائرة..اإن جناح دولة الإمارات برعاية 
 650 بحوايل  ال�شابقة  م�شاركاتها  �شمن  م�شاحة  الأك��ر  يعد  الدائرة 
اإماراتية  جهة  مرتا مربعا ويقع يف قلب معر�ض هانوفر مت�شمنا 24 
وامل�شدرين  ال�شناعية  وال�شركات  واخلا�ض  احلكومي  القطاعني  متثل 
للجهات  �شنوية هامة  يعد فر�شة  املعر�ض  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  الإم��ارات��ي��ني. 
امل�شاركة من الدولة لعر�ض منتجاتها وخدماتها ومتطلباتها املرتبطة 
ال�شناعي  املنتج  وت��ع��زي��ز  تطوير  ب��ه��دف  وامل��ع��رف��ة  التكنولوجيا  بنقل 
من�شة  يعد  املعر�ض  اأن  خا�ض..كما  ب�شكل  اأبوظبي  واإم���ارة  ال��دول��ة  يف 
والفر�ض  الإم��ارات  لدولة  الوطني  القت�شاد  ملقومات  للرتويج  مثالية 
التي يوفرها للم�شتثمرين ورجال  ال�شتثمارية واحلوافز والت�شهيالت 
الأعمال وخا�شة يف قطاع ال�شناعة. وذكر حمد املا�ض اأن م�شاركات دولة 
ال�شابقة يف معر�ض هانوفر جعلت جناح الدولة ي�شكل نقطة  الإم��ارات 
ي�شتقطب  ب��ات  حيث  هانوفر  يف  املعر�ض  اأرك��ان  من  رئي�شا  وركنا  هامة 
من  احلكوميني  امل�شوؤولني  كبار  من  واملهتمني  ال��زوار  من  كبرا  ع��ددا 
الدول امل�شاركة وكبار رجال الأعمال وامل�شتثمرين وخا�شة يف جمهورية 
اأبوظبي   - القت�شادية  التنمية  دائ���رة  اأن  واأ���ش��اف  الحت��ادي��ة.  اأمل��ان��ي��ا 
جناح  يف  املتواجدين  و�شركائها  القت�شاد  وزارة  مع  بالتعاون  �شتنظم 
.. وذل��ك على  الثاين لال�شتثمار والأع��م��ال   الإم��ارات��ي  املنتدى  الدولة 
هام�ض فعاليات املعر�ض بهدف اإبراز امل�شاريع ال�شتثمارية التي ت�شهدها 
اإىل جانب  ال�شناعة  اأه��م��ه��ا  ال��ق��ط��اع��ات وم���ن  م��ن  ال��ع��دي��د  ال��دول��ة يف 
املعنية منها  2021 وخا�شة  الإم����ارات  دول��ة  روؤي���ة  ال��رتوي��ج لأه���داف 
اأي�شا يف  ي�شهم  املنتدى  اأن  .. مو�شحا  ال�شناعة  بتنمية وتطوير قطاع 
اإليه على جهود  املدعوين  العامليني  الأعمال  القرار وقادة  اإطالع �شناع 
2030 الرامية  اأبو ظبي يف حتقيق روؤيتها القت�شادية  اإم��ارة  حكومة 
اإىل خلق اقت�شاد متنوع ومتوازن وم�شتدام قائم على املعرفة مبا يعزز 

من تناف�شية الإمارة على امل�شتوى العاملي.

املال والأعمال
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ويل عهد �ل�صارقة يفتتح مرفق �لعربية لل�صيار�ت �جلديدة 

 مو�نئ دبي �لعاملية تنجز �أكرب م�صروع تعميق يف ميناء جبل علي منذ ع�صر �صنو�ت

•• اأبوظبي -وام:

مذكرة  لالإعالم  الوطني  واملجل�ض  القت�شاد  وزارة  وقعت 
اأم�ض يف مقر املجل�ض بابوظبي للتعاون يف املجالت  تفاهم 
عاما  اإط����ارا  امل��ذك��رة  وت�شكل  ال��ط��رف��ان.  بها  يخت�ض  ال��ت��ي 
والتن�شيق  القت�شاد  ووزارة  املجل�ض  بني  العالقة  لتنظيم 
بينهما يف املجالت الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية 
والإجرائية التي تتعلق مبجال عمل كل منهما ا�شافة اىل 
تبادل املعرفة والتجارب املوؤ�ش�شية على كافة امل�شتويات ووفقا 
اإن�شاء قاعدة بيانات  النافذة والعمل على  للنظم القانونية 
موحدة تت�شمن جميع البيانات واملعلومات وامل�شتندات التي 
الو�شول  �شهولة  ل�شمان  امل�شرتكة  العمل  مبجالت  تتعلق 
اأحمد بن عبدالعزيز  �شعادة حممد  واأك��د  اإليها وحتديثها. 
تعزيز  على  ال���وزارة  حر�ض  القت�شاد  وزارة  وكيل  ال�شحي 
وال�شفافية  والح������رتام  ال�����ش��دق  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ع��الق��ت��ه��ا 
ويف  ال��دول��ة  يف  العاملة  العالمية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع 
مقدمتها املجل�ض الوطني لالعالم اإميانا منها باأهمية قيام 
العالم  وان  خا�شة  م�شرتكة  م�شوؤولية  �شمن  بناء  تعاون 
املختلفة  القت�شادية  القطاعات  لتنمية  حيوية  اأداة  اأ�شبح 
وترويج الفر�ض ال�شتثمارية ودعم خطط التنمية وحت�شني 
التعاون  ان  وق��ال  وموؤ�ش�شاتها.  للدولة  التناف�شية  القدرة 

ب��ني ال������وزارة وامل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي ل��الع��الم م��وج��ود ا�شال 
بهذا  منوها  الفكرية  امللكية  حماية  �شعيد  على  وخا�شة 
وزارة  تنفذها  التي  التفتي�شية  بنجاح احلمالت  اخل�شو�ض 
�شبط  ت�شتهدف  والتي  الدولة  ا�شواق  مبختلف  القت�شاد 
منتهكي حقوق التاأليف والن�شر مب�شاعدة املجل�ض الوطني 
اإىل  ال��وزارة  �شاعدت  بجهود خمل�شة  يقوم  ال��ذي  لالإعالم 
مقلدة  م���واد  �شبط  يف  املعنية  الأخ����رى  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ان��ب 
اأ�شواق  ب�شمعة  ي�شر  مم��ا  امل�شتهلك  اإىل  طريقها  يف  كانت 
وكيل  ال�شحي  �شعادة  اأك��د  التفاقية  وبخ�شو�ض  ال��دول��ة. 
وزارة القت�شاد اأن هذه التفاقية تعك�ض حر�ض الوزارة على 
توطيد �شراكتها مع املوؤ�ش�شات الإعالمية الوطنية الرائدة 
نقل  يف  الإع���الم  و�شائل  ودور  بر�شالة  املتوا�شل  واإمي��ان��ه��ا 
ال�شورة ال�شحيحة حول روؤية ور�شالة وزارة القت�شاد اإىل 
اقت�شاد  بناء  يف  املتمثل  الأ�شا�ض  وهدفها  الكرمي  اجلمهور 
معريف تناف�شي ومتنوع بكفاءات وطنية. واأ�شاف �شعادته اأن 
هذا التفاق ي�شكل الإطار الأن�شب ل�شتدامة التوا�شل بني 
الطرفني والرتقاء باأطر التعاون يف املجالت املختلفة مبا 
ي�شهم يف حتقيق الأهداف والأولويات الوطنية ويف مقدمتها 
روؤية الإمارات 2021 موؤكدا اأن هذه اخلطوة تعتر اإيذانا 
امل�شرتكة  والأن�شطة  املبادرات  بتنفيذ جمموعة من  بالبدء 
بني اجلانبني. وبني ال�شحي اأن اأهمية التعاون الذي يجمع 

املوؤ�ش�شات احلكومية و�شركائها الإعالميني يكمن يف اإف�شاح 
يف  املمكنة  املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق  اإر���ش��اء  اأم���ام  امل��ج��ال 
والتجارب  املعرفة  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  وذل���ك  العمل  جم��ال 
املوؤ�ش�شية على كافة امل�شتويات وتوحيد اجلهود يف جمالت 
كافة  تت�شمن  بيانات  قاعدة  اإي��ج��اد  عر  امل�شرتكة  العمل 
اأن  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار  ال�شلة.  ذات  وامل��ع��ل��وم��ات  البيانات 
واملجل�ض  ال���وزارة  بني  التن�شيق  اآليات  من  تعزز  التفاقية 
الفكرية  امللكية  جم���الت  يف  �شيما  ل  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي 
م�شميات  وتوحيد  ال��دول��ة  اإىل  ال�شحافية  ال��وف��ود  وزي���ارة 
ت��راخ��ي�����ض الأن�����ش��ط��ة الإع���الم���ي���ة وغ���ره���ا م���ن املجالت 
�شعادته  اأع��رب عن  كما  امل�شرتك..  بالهتمام  ت�شتاأثر  التي 
الكبر  ال��دور  على  مثنيا  الرائدة  اخلطوة  لهذه  وتقديره 
الوعي اجلماهري حول  املجل�ض يف تعزيز  به  ال��ذي يقوم 
التفاهم من  توقيع مذكرة  الوطنية. ح�شر  الق�شايا  اأهم 
بن  اأح��م��د  حممد  املهند�ض  �شعادة  القت�شاد  وزارة  جانب 
عبدالعزيز ال�شحي و�شعادة الدكتور علي احلو�شني الوكيل 
مدير  اجل��اب��ري  ف��وزي  وال�شيد  الفكرية  للملكية  امل�شاعد 
اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي  ط��ارق  وال�شيد  امل��وؤل��ف  حقوق  اإدارة 
الت�شال احلكومي والآن�شة فاطمة احلو�شني مديرة اإدارة 
العالمات التجارية. ومن جانب املجل�ض الوطني لالإعالم 
و�شعادة  املجل�ض  ع��ام  مدير  العابد  اإبراهيم  �شعادة  ح�شر 

الإعالم  تنظيم  ل�شوؤون  التنفيذي  املدير  الدرمكي  �شعيد 
للخدمات  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ي��درو���ض  ع��ب��داهلل  و���ش��ع��ادة 
وال�شيد  القانوين  امل�شت�شار  عاطف  اأمي��ن  و�شعادة  امل�شاندة 

�شامل النعيمي مدير اإدارة التغطية الإعالمية وال�شيد علي 
اجلروان مدير اإدارة املوارد الب�شرية والآن�شة علياء اليا�شي 

مديرة اإدارة الت�شال احلكومي. 

 وز�رة �القت�صاد و�ملجل�س �لوطني للإعلم يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون و�لتن�صيق يف جمايل عملهما

•• دبي-وام:

عملية جتريف  لأك��ر  بنجاح  اإمتامها  اليوم  العاملية  دبي  موانئ  ك�شفت 
لتعميق الغاط�ض يف ميناء جبل علي منذ 10 �شنوات ما ي�شمح للميناء 
املقبل من �شفن احل��اوي��ات العمالقة يف  اأك��ر من اجليل  مبناولة ع��دد 
وقت واحد. و �شت�شمح عملية التجريف وم�شاريع التو�شعة التي تت�شمن 
اإ�شافة مليون حاوية منطية اإىل الطاقة ال�شتيعابية ملحطة احلاويات 
الثالثة اجلديدة  املحطة  وب��ن��اء  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  لح��ق  وق��ت  الثانية يف 
بالكامل والتي �شت�شيف اأربعة ماليني حاوية منطية بحلول عام 2014 
مليناء جبل علي مبناولة 10 من �شفن اجليل املقبل �شعة 18 األف حاوية 
منطية قيا�ض 20 قدما يف وقت واحد و�شيكون امليناء الوحيد يف املنطقة 
القادر على ذلك. و ت�شمنت عملية تعميق الغاط�ض جتريف واإزالة 477 
 2900 اأم��ام حائط الر�شيف بطول  األ��ف مرت مكعب من الرمال من 
ملناولة  بالدحرجة  ال�شحن  مر�شى  اأم���ام  العمق  زي���ادة  مت��ت  حيث  م��رت 
املركبات والآليات ومر�شى ناقالت النفط من 10.5 - اإىل 11.5 - مرت 
يف حني متت زيادة العمق اأمام مرا�شي احلاويات 14 و16 و17 من 14 
اإىل 16 مرتا. و قال �شلطان اأحمد بن �شليم رئي�ض جمل�ض اإدارة موانئ 
البوابة  املا�شية  ال�شنوات  �شكل ميناء جبل علي على مدى  العاملية  دبي 
واملنطقة  الأو�شط  وال�شرق  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة  التجارية 
ا�شتجابة  امليناء  ق���درات  تعزيز  اإط���ار  يف  الغاط�ض  تعمق  وي��اأت��ي  عموما 
اإىل  العمالقة  ال�شفن  ل�شتقدام  يتجهون  ال��ذي  العمالء  لحتياجات 
املنطقة ولهذا قررنا زيادة عمق الغاط�ض يف املرا�شي لتعزيز كفاءة امليناء 
الذي يعتر اأحد اأكرث �شال�شل التوريد ن�شاطا يف العامل وتاأهيله ملناولة 
اأعداد اأكر من ال�شفن العمالقة يف وقت واحد . من جانبه قال املهند�ض 
الوطنية  البحرية  اجل��راف��ات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  زغلول  يا�شر 
العاملية على هذا  بالعمل مع موانئ دبي  اأبوظبي نحن �شعداء  ومقرها 
امل�شروع الهام الذي يعزز البنية التحتية للميناء ويعزز من تدفق التجارة 
عر دبي اإىل ال�شرق الأو�شط واملنطقة عموما. بدوره قال حممد املعلم 
نائب الرئي�ض الأول ومدير عام موانئ دبي العاملية-الإمارات ان عمليات 
التجريف وتعميق الغاط�ض �شتمكن ميناء جبل علي من توفر اخلدمات 
من  العمالء  اعتادها  التي  القت�شادية  اجل��دوى  وذات  الكفاءة  عالية 
الراهن  الوقت  يف  علي  جبل  ميناء  ان  اىل  م�شرا  العاملية  دب��ي  موانئ 
يقوم مبناولة ثالث �شفن عمالقة �شعة 14 األف حاوية منطية اأ�شبوعيا 
املقبلة. وحر�شا  الأع���وام  خ��الل  �شرتفع  العدد  ه��ذا  ب��اأن  نعتقد  ونحن 

يف  التنظيمية  اجلهات  مع  العاملية  دبي  موانئ  عملت  البيئة  على  منها 
التجريف  عمليات  يف  املتبعة  البيئية  الت�شريعات  تطبيق  ل�شمان  دب��ي 
البيئي  لالأثر  كامل  تقييم  باإجراء  قيامها  وتت�شمن  الغاط�ض  وتعميق 
والروا�شب  املياه  �شمل قيا�ض وتقييم جودة  التجريف  قبل بدء عمليات 
الهواء والبيئة الرية والبحرية وم�شتويات ال�شجيج  امليناء وجودة  يف 
ومناذج الآليات املائية. ولقد اأظهرت هذه الختبارات اإنخفا�شا يف جودة 
املياه �شمن امليناء ب�شبب عمليات التجريف لكن هذا الأثر ق�شر الأمد 
ال�شلطة  اإليها  اأ�شارت  التي  الإيجابية  الفوائد  ومن  الدنيا  احل��دود  ويف 
اإعادة ا�شتخدام الروا�شب يف قاع امليناء التي  اإمكانية  املخت�شة بالتقييم 
جرى جتريفها يف ا�شت�شالح جزيرة جبل علي اإىل ال�شمال من املحطة 
الثانية وذلك مع توافق اجلودة الهند�شية للرتبة مع املعاير القائمة. 

ي�شار اإىل اأن حمطات ميناء جبل علي ت�شم 22 مر�شا و78 رافعة قادرة 
غواط�شها  عمق  بلوغ  ومع  العامل  يف  احلاويات  �شفن  اأك��ر  مناولة  على 
17 مرتا فاإن حمطات احلاويات قادرة على مناولة اأكر �شفن احلاويات 
اأكر  با�شتقبال  املا�شي  ال�شهر  اأحتفل  ق��د  امليناء  وك��ان  ال��ي��وم  العاملة 
�شفينة حاويات يف العامل  �شي اإم اإيه. �شي جي اإم. ماركو بولو بطاقة 16 
األف و 20 حاوية منطية. كما حققت موانئ دبي العاملية يف وقت �شابق 
من العام اجلاري اإجنازا كبرا متثل مبناولة احلاوية رقم 100 مليون 
يف مرافقها يف دبي خالل ع�شر �شنوات حيث قام ميناء جبل علي وميناء 
 1979 ال��ع��ام  منذ  منطية  ح��اوي��ة  مليون   135 مبناولة  معا  را���ش��د 
ومتت مناولة 75 يف املائة منها ال�100 مليون حاوية خالل الفرتة ما 

بني يناير 2003 ويناير 2013.

 �صركة نفط �لكويت تنفي وجود 
ت�صرب نفطي يف بر �الأحمدي

••  الكويت -وام:

 نفت �شركة نفط الكويت الليلة املا�شية وجود اأي ت�شرب نفطي قرب املنازل 
على  اللكرتونية  املواقع  بع�ض  تناقلته  ما  وف��ق  الأح��م��دي  بر  منطقة  يف 
�شبكة النرتنت. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن ال�شركة يف بيانها 
اإن فرق ال�شركة قامت مب�شح جميع اأنابيب النفط والديزل يف املنطقة ومل 

تعرث على اأي ت�شرب نفطي. 
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اأحد   ، الإ�شالمي  الإم���ارات  م�شرف  اأعلن 
ال����رائ����دة يف دولة  الإ���ش��الم��ي��ة  امل�������ش���ارف 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، ال���ي���وم عن 
اإطالق بطاقة املكافاآت الئتمانية اجلديدة 
للمتعاملني  ل��ت��وف��ر  ت�شميمها  مت  ال��ت��ي 
اليومية  امل��ال��ي��ة  ���ش��وؤون��ه��م  اإدارة  اإم��ك��ان��ي��ة 
الئتمانية  البطاقة  وتتيح  تامة.  ب�شهولة 
اجلديدة املتوافقة كلياً مع اأحكام ال�شريعة 
الإ���ش��الم��ي��ة، اأع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات امل���رون���ة يف 
جمموعة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال����ش���ت���خ���دام 
تتوفر  وه��ي  القّيمة،  امل��زاي��ا  م��ن  متنوعة 
الذهبية  الكال�شيكية،  م��ت��ن��وع��ة:  ب��ف��ئ��ات 
. كما تقدم بطاقة  اإنفينيت  و  البالتينية، 

اإمكانية  للمتعاملني  الئتمانية  املكافاآت 
ت�شوي�ض  ال������ولء  ن���ق���اط  ع��ل��ى  احل�������ش���ول 
تتم  ال��ت��ي  امل�����ش��رتي��ات  ك��اف��ة  على  بوينت�ض 
عر البطاقة، وبواقع نقطتني لكل درهم 
النقاط  ا�شتبدال  ينفقونه، يف حني ميكن 
ال�شركاء  م����ن  ك����ب����رة  جم���م���وع���ة  ل�����دى 
ال��ت��ج��اري��ني، مب��ا يف ذل���ك ���ش��رف دي جي 
كارفور مول  و  الوكا�ض  ج��وي  و  داما�ض  و 

اأبوظبي و �شبيني�ض و هوم �شنرت .
الإ�شالمي  الإم����ارات  م�شرف  ت��ع��اون  كما 
مع �شركة فالي دبي ملنح املتعاملني فر�شة 
بوينت�ض  ت�شوي�ض  ال���ولء  نقاط  ا�شتبدال 
التي  ال�شفر  خ��دم��ات  م��ن  العديد  مقابل 

القت�شادي  ال����ط����ران  ���ش��رك��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق����ال ج��م��ال ب���ن غليطة، 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����ش��رف الإم������ارات 
مكانته  م�����ن  ان����ط����الق����اً   : الإ������ش�����الم�����ي 
املالية  املوؤ�ش�شات  اأبرز  من  كواحد  الرائدة 
ي��ل��ت��زم م�شرف  ال����دول����ة،  الإ���ش��الم��ي��ة يف 
ب��ت��وف��ر جمموعة  الإم������ارات الإ���ش��الم��ي 
التي  واخل��دم��ات  املنتجات  من  ا�شتثنائية 
ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى كافة 
امل�����ش��ت��وي��ات ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب����اأن بطاقة 
املكافاآت الئتمانية اجلديدة �شترثي باقة 
اأحكام  م��ع  وامل��ت��واف��ق��ة  امل��م��ي��زة  منتجاتنا 

الوقت  يف  وت�شاهم  الإ�شالمية،  ال�شريعة 
للم�شرف  الريادي  املوقع  تر�شيخ  يف  ذات��ه 

امل�شرفية  اخل����دم����ات  ل��ت��م��ي��ز  ك��م��ن��ط��ل��ق 
املزايا  ب���ني  وم����ن   . وج���ودت���ه���ا  وت��ن��وع��ه��ا 
املكافاآت  ب��ط��اق��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
الئتمانية من م�شرف الإمارات الإ�شالمي 
اإمكانية ح�شول املتعاملني على ح�شومات 
خ��ا���ش��ة ع��ن��د ا���ش��ت��خ��دام��ه��م ل��ل��ب��ط��اق��ة يف 
اأرجاء  100 مطعم يف خمتلف  اأك��رث من 
ال���دول���ة. وه��ن��ال��ك اأي�����ش��اً خ��دم��ات اأخرى 
م�شرتياتهم  قيمة  حت��وي��ل  اإمكانية  مثل 
بالإ�شافة  مت�شاوية،  �شهرية  اأق�شاط  اإىل 
اإىل احل�شول على بطاقات اإ�شافية لأفراد 
يف  النتظار  �شالة  اإىل  والدخول  العائلة، 

املطار، وغرها الكثر.

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف  خ��ل��ي��ف��ة  مل��دي��ن��ة  ب���ي���ان  ق����ال 
واللوجي�شتية  ال�شناعية  ال�شتثمارات  مركز  كيزاد 
منحت  انها  اأم�ض  خليفة  ميناء  من  بالقرب  الواقعة 
�شركات  لإح����دى  دره���م  م��ل��ي��ون   100 بقيمة  ع��ق��دا 
م�شروع  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  لبناء  وذل���ك  امل��ق��اولت 
امل�شتودعات  م�شروع  ويق�شم   . اجلاهزة.  امل�شتودعات 
ت�شليم  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث  م���راح���ل  ث����الث  اإىل  اجل���اه���زة 
 .280.  000 مب�شاحة  جاهز  م�شتودعات   105
مربع على اأن يتم الإنتهاء من املرحلة الأوىل  1قدم 
مب�شاحة 834.499 قدم مربع يف الربع الأخر من 

اآك���وورث رئي�ض تطوير  ت�شارلز  وق��ال  العام اجل��اري. 
بدء  على  كيزاد معلقا  ال�شناعية يف  املناطق  امل�شاريع 
اجلاهزة  امل�شتودعات  من  الأوىل  املرحلة  بناء  اأعمال 
كبرا  اإق��ب��ال  اجل��اه��زة  امل�شتودعات  م�شروع  ي�شهد   :
من قبل امل�شتثمرين كما ا�شتطاع اأن يكت�شب اهتماما 
ورغبة جدية من قبل جمموعة من ال�شركات املحلية 
والدولية ول�شك اأن منوذج امل�شتودعات اجلاهزة التي 
قامت �شركة نظم املقاولت بتطويره يف الوقت املحدد 
وباجلودة املطلوبة قد لعب دورا حموريا يف الت�شويق 
�شتوفرها  التي  ال�شتثنائية  املزايا  وعر�ض  للم�شروع 
الإعالن  وي�شعدنا  هذا  بكيزاد.  اجلاهزة  امل�شتودعات 
عن منح عقد البناء الرئي�شي ل�شركة نظم املقاولت 

ليكون بداية ملزيد من الإجنازات القادمة التي �شيتم 
. وب��دوره قال  القادمة  الع��الن عنها خ��الل الأ�شهر 
املقاولت  ب�شركة/نظم  العمليات  مدير  �شبلي  زي��اد 
نحن �شعداء لختيارنا كمقاول رئي�شي لبناء وتطوير 
اجلاهزة  امل�����ش��ت��ودع��ات  م�����ش��روع  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة 
بكيزاد. ل�شك اأن ما منتلكه من خرة و�شجل حافل 
يف بناء م�شاريع رئي�شية اأخ��رى كان من الأم��ور التي 
العقد.  ه��ذا  لنيل  واأهلتنا  التناف�شية  امل��ي��زة  منحتنا 
النجاح  م�شرة  من  ج��زءا  نكون  اأن  اإىل  نتطلع  نحن 
التي حتققها كيزاد من خالل ما تقدمه من فر�ض 
 . ا�شتثنائية  وبنية حتتية �شناعية  ا�شتثمارية فريدة 
الهائلة  ال�شتثمارات  من  اأ�شا�شيا  ج��زءا  كيزاد  تعتر 

26.5 مليار  وال��ب��ال��غ��ة  ل��ل��م��وان��ئ  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رك��ة 
تطوير  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  دولر  م��ل��ي��ار   7.2 دره���م 
مدينة  واإن�شاء  اأبوظبي  لإم��ارة  جديدة  بحرية  بوابة 
�شناعية وجتارية متكاملة. وت�شمل تلك ال�شتثمارات 
الأوىل  للمرحلة  التحتية  البنية  اأعمال  من  النتهاء 
لكيزاد وكذلك ميناء خليفة الذي يعمل حاليا بكامل 
مياه عميقة يف  ميناء  اأول  ويعتر  الت�شغيلية  طاقته 
املرحلة  اأن  يذكر  اآل��ي��ه.  �شبه  بطريقه  يعمل  املنطقة 
الأوىل من كيزاد تغطي م�شاحة 53 كيلومرت مربع 
فيما �شيتم تطوير املرحلة الثانية على م�شاحة 366 
الأرا�شي  ثلثي م�شاحة  يقارب  اأي ما  كيلومرت مربع 

يف دولة �شنغاقورة. 

املال والأعمال
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م�صرف �الإمار�ت �الإ�صلمي يطلق بطاقة �ملكافاآت �الئتمانية

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم ور�صة عمل حول مبادرة �إبد�ع

جمل�س �إد�رة �حتاد م�صارف �الإمار�ت يقر تقريره �ل�صنوي لعام 2012

خليفة �ل�صناعية متنح عقد� ل�صركة مقاوالت بقيمة 100 مليون درهم
 لبناء م�صروع �مل�صتودعات �جلاهزة

ان�����ش��ج��ام��اً م��ع ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد 
بالعمل احلكومي  الإرت��ق��اء  اإىل  الهادفة  رع��اه اهلل،  دب��ي  حاكم 
اإم��ارة دبي، نظمت  املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية يف  يف جميع 
هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم، ور�شة عمل حول مبادرة )حممد 
بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع احلكومي - اإب��داع( وذلك يف املقر 

الرئي�شي للهيئة يف زعبيل – �شرق.
وح�شر ور�شة العمل �شعادة �شعيد حممد الطاير، ع�شو جمل�ض 
ن�شرات،  واأحمد  للهيئة،  التنفيذي  والرئي�ض  املنتدب  الإدارة 
املن�شق العام لرنامج دبي لالأداء احلكومي املتّميز، وجمموعة 
من  وع��دد  املوظفني،  وكبار  للرئي�ض  التنفيذيني  ال��ن��واب  من 

كبار امل�شوؤولني وموظفي الهيئة.
ل��الإب��داع احلكومي  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  م��ب��ادرة حممد  وتعد 
اإبداع اأحد املبادرات التطويرية املنبثقة عن برنامج دبي لالأداء 
احلكومي املتميز. وتهدف املبادرة اإىل تر�شيخ مفهوم الإبداع يف 
العمل احلكومي، وتوفر بيئة عمل م�شجعة وحتفيز املوظفني 

على العمل الإبداعي الفردي واجلماعي.
وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير: جت�شد هذه املبادرة حر�ض 
�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، على 
توفر كل مقومات النجاح والتفوق ملوظفي الدوائر احلكومية 
وحثهم على التفكر والعمل بطرق اإبداعية مبتكرة ت�شهم يف 
التي  امل�شتدامة  التنمية  عجلة  ودف��ع  املوؤ�ش�شي  العمل  تطوير 
تتبناها اإمارة دبي على كافة امل�شتويات كما ت�شعى اإىل حتقيق 
العاملي  ال��ن��م��وذج  م��ن خ��الل تطبيق  اأداءه����ا  نتائج  ال��ت��ف��وق يف 
مبا  التطويرية  امل��ب��ادرات  تعزيز  وموا�شلة  والإب����داع  للتمّيز 

ير�ّشخ ثقافة التمّيز لدى موظفي القطاع احلكومي .
واأ�شاف �شعادته: انطالقاً من دورها كموؤ�ش�شة م�شتدامة على 

التنمية  عملية  يف  فعال  ب�شكل  الهيئة  ت�شهم  ع��امل��ي،  م�شتوى 
الجتماعية والقت�شادية والبيئية يف الإمارة من خالل توفر 
لروؤية  امل�شتمرة وامل�شتقرة للكهرباء واملياه حتقيقاً  الإم��دادات 
اإمارة دبي، ويف هذا الإطار ناق�شنا خالل ور�شة العمل اأهداف 
مبادرة اإبداع ومعايرها وفئاتها و�شروطها واآلية الرت�شح لها، 
ت�شجيع موظفينا  اإىل  املبادرة  تطبيق هذه  ون�شعى من خالل 
وم�شاريع  اإب��داع��ي��ة  اأف��ك��ار  وت��ق��دمي  خ���اَلق  ب�شكل  العمل  على 
مبتكرة ت�شهم يف حت�شني عمل الهيئة وتعزيز جودة اخلدمات 
التي نقدمها جلمهور متعاملينا وفق اأعلى معاير التوافرية 

والكفاءة والعتمادية .
اأ���ش��ا���ش��اً جوهرياً  الإب����داع  ب��ات  لقد  ب��ال��ق��ول:  �شعادته  واخ��ت��ت��م 
الأهداف  وحتقيق  والإرت��ق��اء،  التطور  �شرورات  من  و�شرورة 

والإ�شرتاتيجيات. وباأخذ ذلك بعني الإعتبار، ل تدخر الهيئة 
جهداً يف بناء مهارات موظفيها والإرتقاء مبواهبهم وقدراتهم 
ث��روة حقيقة لأي  اأب��ع��د م��دى. فاملبدعون ه��م  اإىل  الإب��داع��ي��ة 
لالأمم  الأ�شا�شية  الركيزة  وه��م  النجاح،  اإىل  تتطلع  موؤ�ش�شة 
الإبداع  وي�شاهم  ال�شدارة  يف  اإل  تكون  اأن  تاأبى  التي  املتقدمة 
يف الأداء يف تطوير وحت�شني اآليات وطرق العمل مبا يلعب دورا 
هاما يف تقدمي خدمات متميزة ذات كفاءة واعتمادية عاليتني، 
وعلى  احلكومية  اجلهة  اأداء  على  اإيجابية  تاأثرات  لها  تكون 
مدى جودة ورقي اخلدمات املقدمة للجمهور وتر�شخ بدورها 

مكانة دبي كقطب عاملي للمال والعمال وال�شياحة .
ي�شار اإىل اأن مبادرة اإبداع ت�شمل عدة فئات هي الفكرة املبدعة و 

املوظف املبدع و املدير املبدع و اجلهة الراعية لالإبداع .

ادارة احتاد م�شارف الم��ارات اجتماعه الول  عقد جمل�ض 
برئا�شة  دب��ي،  امل�شرق يف  لبنك  الرئي�شي  املقر  العام يف  لهذا 
الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  الغرير،  عبداهلل  عبدالعزيز  معايل 
وخطة   2012 لعام  ال�شنوي  التقرير  خاللها  ا�شتعر�ض 
والق�شايا  واملوا�شيع  الن�شاطات  واأه��م  احل��ايل  للعام  العمل 

التي تناولها الحتاد منذ الجتماع الخر.
ويف م�شتهل الجتماع حيا معايل عبدالعزيز عبداهلل الغرير، 
الإدارة  اأع�شاء جمل�ض  ال�شادة  اإدارة الحت��اد،  رئي�ض جمل�ض 
ورحب بان�شمام ال�شيد عبداهلل عبد الرحيم، نائب الرئي�ض 
حل  وال��ذي  الوطني،  ابوظبي  للمجموعة-بنك  التنفيذي 
حمل معايل عبداهلل حممد غبا�ض، الذي مت تعيينه موؤخراً 
امل�شتمر  والتن�شيق  بالتعاون  معاليه  واأ���ش��اد  للدولة.  وزي��راً 
والقطاع  املجتمع  خ��دم��ة  يف  ال�شا�شي  الحت���اد  دور  لب���راز 

امل�شريف والقت�شاد الوطني.
وقام املجل�ض بدايًة بامل�شادقة على حم�شر الجتماع ال�شابق 
اىل  ب��ع��ده��ا  وت���ط���رق  نوفمر2012،   8 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��د 
الأعمال،  ج��دول  على  املطروحة  املوا�شيع  ومناق�شة  درا�شة 

وتقرير مراقبي  املالية  البيانات  املوافقة على  ومن �شمنها 
امليزانية  م�شروع  على  وامل��واف��ق��ة   ،2012 لعام  احل�شابات 
لعام  احل�شابات  مدققي  وتر�شيح   2013 للعام  التقديرية 

.2013
للعام  ل��الحت��اد  ال�شنوي  التقرير  على  املجل�ض  واف���ق  وق��د 
اجنازات الحتاد والدور املهم الذي  ت�شمن  والذي   2012
ال��ع��ق��اري و  ال��ره��ن  ن��ظ��ام  اك��رث م��ن مو�شوع �شيما  لعبه يف 
نظام ال�شيولة و تعميم مراقبة حدود الرتكزات الئتمانية و 
ان�شاء �شركة الحتاد للمعلومات الئتمانية واملبادرة يف اعداد 
ان�شاء حماكم  امل�شرفيني واق��رتاح  �شوابط تعيني اخل��راء 
واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  دع��اوى  يف  للنظر  متخ�ش�شة  جتارية 

املالية. 
القت�شادية  ال��ت��ط��ورات  اأه���م  ال�����ش��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  وت�����ش��م��ن 
يف  ومن���واً  للم�شارف  ج��ي��داً  اداءاً  اظ��ه��رت  التي  وامل�شرفية 
م�شتوى  الم���ارات  بنوك  حتقيق  يف  متثل  املوؤ�شرات،  معظم 
مريح من ال�شيولة وقاعدة راأ�شمالية متينة اإ�شافة اإىل ن�شبة 
ملحوظاً  من��واً  الم��ارات��ي��ة  البنوك  �شهدت  اذ  عالية  م��الءة 

 1،791 اإىل   8% ح����وايل  ب��ن�����ش��ب��ة  الأ����ش���ول  اإج���م���ايل  يف 
امل�شريف  القطاع  لزال  2012، حيث  العام  يف  دره��م  مليار 
الماراتي يعتر الأكر عربياً من حيث املوجودات، وارتفع 
 2011 ع��ام  1069،7 مليار دره��م يف  ال��ودائ��ع من  حجم 

اإىل 1167،8 مليار درهم يف العام 2012 مقروناً بارتفاع 
راأ�ض املال والحتياطيات من 258 مليار درهم عام 2011 
وقد   .2012 العام  نهاية  درهم يف  مليار  لي�شل اإىل 276 
ا���ش��اد ال��ت��ق��ري��ر ب��ن��ج��اح ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف يف دول���ة الم����ارات 

بتجاوز الأزمات القت�شادية العاملية خالل ال�شنوات اخلم�شة 
املالية  بالأزمة  باأزمة الرهن العقاري م��روراً  الأخ��رة ابتداأً 

العاملية واأخراً اأزمة ديون منطقة اليورو.
2013 والتي تهدف  وا�شتعر�ض املجل�ض خطة العمل لعام 
اىل تعزيز التعاون والتن�شيق والت�شاور مع امل�شرف املركزي 
ح���ول ك��اف��ة ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م ال��ق��ط��اع امل�����ش��ريف، كذلك 
ال��ت��وط��ني يف  ال�����وزارات وال���دوائ���ر املحلية، ورف���ع ن�شبة  م��ع 
بيئة  خللق  البنوك  بني  والتن�شيق  التعاون  وتنمية  القطاع 
التنمية  يف  دوره��ا  ت��اأدي��ة  من  البنوك  عمل م�شرفية متكن 
امل�����ش��وؤول��ي��ة الجتماعية  امل�����ش��ارك��ة يف  الق��ت�����ش��ادي��ة وك��ذل��ك 
اجتماع  لعقد  بالدعوة  الجتماع  واختتم  العمالء.  وحماية 
احلايل،  ال�شهر  خالل  العادي  ال�شنوي  العمومية  اجلمعية 
التي  العديد من املقرتحات والقرارات  وقد اثمر الجتماع 
ال���دور املميز وال��رائ��د ال��ذي يلعبه الحت���اد يف متثيل  ت��رز 
والن�شجام فيما  التعاون  البنوك الع�شاء وتنمية  وتوحيد 
القت�شاد  يخدم  مبا  امل�شرفية  بال�شناعة  لالرتقاء  بينهم 

الوطني يف الدولة.

اإح����دى  الأول،  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك  وق����ع 
دولة  يف  ال��رائ��دة  املالية  املوؤ�ش�شات 
موؤخراً  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
اتفاقية متويلية مع �شركة اأبوظبي 
بتقدمي  مبوجبها  ي��ق��وم  للتمويل، 
قر�ض حمدد الأجل لل�شركة بقيمة 
100 مليون درهم وباأجل ا�شتحقاق 

ميتد لثالث �شنوات.
اأندريه  م���ن  ك���ل  الت��ف��اق��ي��ة  ووّق�����ع 
لبنك  التنفيذي  الرئي�ض  ال�شايغ، 
املهري،  عيد  وعلي  الأول؛  اخلليج 
اأبوظبي  �شركة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
ل��ل��ت��م��وي��ل، ح��ي��ث ���ش��ي�����ش��ت��خ��دم هذا 
�شركة  عمليات  مت��وي��ل  يف  ال��ق��ر���ض 
اأبوظبي للتمويل وتعزيز اخلدمات 

والعرو�ض التي تقدمها.
وقال ال�شايغ: انطالقاً من موقعنا 
كاأحد اأكر البنوك الإماراتية، نلتزم 
بامل�شاهمة يف  الأول  بنك اخلليج  يف 
والتفاقيات  املبادرات  خمتلف  دعم 
وتنمية  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
وتطوير القت�شاد الإماراتي، حيث 
اأننا على ثقة باأن هذه التفاقية مع 
�شت�شاهم  للتمويل  اأبوظبي  �شركة 
العقاري يف  القطاع  يف دعم وتنمية 

دولة الإمارات العربية املتحدة. 
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال امل���ه���ري: يعتر 
البنوك  اأح����د  الأول  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك 
ال��رائ��دة يف دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة، حيث يتمتع مبوقع متميز 
على �شعيد ال�شوق املحلي. وي�شعدنا 
الأول من  التعاون مع بنك اخلليج 
خالل هذه التفاقية، حيث �شنقوم 
لتعزيز  ال��ق��ر���ض  ه���ذا  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
يتنا�شب  مب���ا  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا  وت��ط��وي��ر 
اأف�شل  لتقدمي  ال��دائ��م  هدفنا  م��ع 

خدمات التمويل العقاري لعمالئنا 
�شوق  وتطوير  تنمية  على  والعمل 
العقارات املحلي.  يذكر اأن اأبوظبي 
م�شاهمة  ����ش���رك���ة  ه����ي  ل��ل��ت��م��وي��ل 
متخ�ش�شة  ���ش��رك��ة  وه����ي  خ��ا���ش��ة، 
ت���ط���وي���ر احل����ل����ول واخل����دم����ات  يف 
التمويلية العقارية املقدمة لالأفراد 
وال�����ش��رك��ات، ح��ي��ث ت��وف��ر جمموعة 
اب��ت��داًء من  التمويلية  م��ن احل��ل��ول 
والتجاري  ال�شكني  العقاري  الرهن 

وحتى خدمات التمويل.

بنك �خلليج �الأول يوفر قر�صا حمدد �الأجل بقيمة 
للتمويل �أبوظبي  ل�صركة  درهم  مليون   100

�لعربية للطري�ن ترفع عدد رحلتها 
�إىل �صللة يف �صلطنة عمان

اقت�شادي يف منطقة  واأك��ر �شركة ط��ران  اأول   ، العربية للطران  اأعلنت 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، اليوم عن زيادة عدد رحالتها اإىل مدينة 
من  واعتباراً  ال�شارقة  يف  الرئي�شي  عملياتها  مركز  من  الُعمانية  �شاللة 
بت�شير ثالث رحالت اأ�شبوعياً، اأي  ال�شركة  تقوم  �شوف   ،2013 مايو   8
باإ�شافة رحلة واحدة اإىل جدول رحالتها احلايل، مما ي�شهل على امل�شافرين 

الراغبني يف زيارة هذه الوجهة ال�شياحية احليوية يف �شلطنة ُعمان.
يوم  اإىل �شاللة  رحلتها اجلديدة  بت�شير  للطران  العربية  تقوم  و�شوف 
يف  ال��دويل  ال�شارقة  مطار  الرحلة  �شتغادر  حيث  اأ�شبوع،  كل  من  الأرب��ع��اء 
ال�شاعة  متام  يف  �شاللة  مطار  اإىل  لت�شل  �شباحاً   08:00 ال�شاعة  متام 
�شتغادر رحلة الإياب من �شاللة يف نف�ض اليوم يف  بينما  �شباحاً.   09:45
متام ال�شاعة 10:25 �شباحاً لت�شل اإىل ال�شارقة يف متام ال�شاعة 12:05 

ظهراً.
العربية  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  ع��ل��ي،  ع���ادل  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
للطران : ي�شرنا اأن نرفع من عدد رحالتنا اإىل مدينة �شاللة، والتي مل 
باإمكانية  اإليها ويف حني يتمتع عمالوؤنا  اإط��الق خدماتنا  مي�ض عام على 
الو�شول اإىل �شبكة وجهاتنا الوا�شعة واأعلى معاير اخلدمة التي نقدمها 
لهم. فاإن اإعالن اليوم عن الرحلة اجلديدة ياأتي نتيجة مبا�شرة للتزامنا 
تو�شيع  موا�شلة  نعتزم  حيث  امل��ال،  مقابل  القيمة  خيارات  اف�شل  بتقدمي 

�شبكتنا يف العامل العربي وخارجه .
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم :57112
با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

وعنوانه : وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جر�شي ، الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ : 05 يونيو 2004 امل�شجلة حتت رقم : 46999  

الفئة : 16
واملنتجات  ال�شكر  ب��داء  بالعناية  تتعلق  وكتيبات  كرا�شات   ، اإخبارية  ر�شائل  يعني   ، ترويجية  م��واد   : املنتجات 

املتعلقة بذلك.
ال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف : 2013/11/16 
وحتى تاريخ : 2023/11/16

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

  
بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171906  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

ولالأغرا�ض  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتريد  والطهي  بخار  والتدفئة وتوليد  ل��الإن��ارة  اأجهزة 
ال�شحية ، اأجهزة تكييف الهواء ، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو ، جمففات هواء )جمففات( ، اأجهزة 
ومكنات تنقية الهواء ، فوهات مانعة لإنتثار ماء احلنفيات ، اأجهزة تر�ش�يح لأحوا�ض تربية وعر�ض الأحياء 
املائية ، �شخانات لأحوا�ض تربية وعر�ض الأحياء املائية ، اإ�شواء لأحوا�ض ال�ش�مك ، اأفران بخالف امل�شتخدمة 
يف التجارب ، �شوايات ، معدات ومن�شاآت للحمام ، �ش�خانات للحمام ، دفايات فرا�ض ، اأجهزة تريد امل�ش�روبات ، 
اأ�شواء للدراجات الهوائية ، بطانيات كهربائية  لي�شت لغايات طبية ، مراجل بخالف اأجزاء الآلت ، حمم�شات 
خبز ، �ش�جاد يدفاأ كهربائياً ، اأ�شواء ال�ش�قف ، ثريات ، اأ�شواء كهربائية ل�ش�جرة عيد امليالد ، مر�ش�حات )فالتر( 
كهربائية للقهوة ، مكنات كهربائية ل�شنع القهوة ، راووقات )اأباريق( كهربائية للقهوة ، حمم�شات بن ، اأوعية 
تريد ، اأوعية طبخ ، اأجهزة ومعدات طهي ، اأواين طبخ كهربائية ، من�شاآت تريد لل�ش�وائل واملياه ، من�شاآت 
، مقايل عميقة  )تدفئة(  ، خممدات  لغايات طبية  لي�شت  كهربائية  تدفئة  )ك��م��ادات(  و�ش�ائد   ، للتبغ  تريد 
كهربائية ، اأجهزة مطهرة ، اأدوات توزيع املطهرات يف التواليت ، اأجهزة تقطر ، جمففات �ش�عر ، مر�ش�حات 
)فالتر( ملياه ال�ش�رب ، اأجهزة لتجفيف العلف والكالأ ، م�شابيح كهربائية ، اأ�شواء �شحرية للتزيني يف احلفالت 
، مراوح )تكييف هواء( ، مراوح كهربائية ، م�ش�خنات كهربائية لر�شاعات الأطفال ، اأجهزة رح�ض ، نوافر 
للزينة ، جممدات ، حمم�شات فواكه ، قداحات غاز ، �شواين �شوي كهربائية ، �ش�وايات )اأدوات طهي( ، اأجهزة 
لتجفيف اليدين عند املغا�شل ، لوازم تزويد احلمام بالهواء ال�ش�اخن ، اأفران الهواء ال�ش�اخن ، األواح ت�شخني 
 ، ثلج  �شناديق   ، املركزية  التدفئة  مل�شعات  ترطيب  اأجهزة   ، للمنازل  م�شيئة  اأرق��ام   ، ال�ش�اخن  امل��اء  قوارير   ،
زجاج   ، للم�شابيح  ، مداخن  للم�شابيح  اأغطية   ، كهربائية  ، غاليات  الثلج  ل�شنع  واأجهزة  الآت   ، ثلج  اأوعية 
للم�شابيح ، زجاجات كروية للم�شابيح ، دعامات تعليق امل�شابيح ، �شنابر امل�شابيح ، عاك�ش�ات �شوء امل�شابيح 
، مظالت م�شابيح ، م�شابيح ، ما�ش�كات مظالت م�شابيح ، فواني�ض لالإ�شاءة ، جمففات كهربائية للغ�ش�يل ، 
ب�شيالت م�شابيح ، من�شاآت ا�شاءة ، اأفران ميكروويف )اأجهزة طهي( ، معدات تريد احلليب ، حنفيات خلط 
ملوا�شر املياه ، دفايات اأطباق ، ا�شواء جيب كا�شفة ، م�شابيح جيب ، دفايات جيب ، كفت )اأوعية ذات مقاب�ض( 
�شغط كهربائية ، خزانات �شغط للماء ، م�ش�عات حراراية كهربائية ، خزائن تريد ، حجرات تريد ، برادات 
، حمم�شات ، اأجهزة حتمي�ض ، اأدوات تدوير �شياخ ال�شوي ، �شياخ �شوي ، �شوايات ، م�شابيح ال�ش�المة ، حجرات 
 ، )للت�ش�خني(  �ش�م�ش�ية  ، جممعات  الكهربائية  ماآخذ لالأ�شواء   ، ، مغا�ش�ل  الدو�ض  ، حمامات  الدو�ض  حلمام 
م�شاعل   ، متنقلة  ، مراحي�ض  تواليت  اأغطية مقاعد   ، تواليت  ، مقاعد  تواليت  اأحوا�ض   ، اخلبز  حمم�شات 
دفايات   ، للخبز/للطهي  كهربائية  حديدية  اأ�ش�طح   ، كهربائية  وف��ل  حمم�شة   ، �شحية(  )تراكيب  مباول   ،
اأجهزة   ، ، فواني�ض جيب  ، معقمات ماء  املاء  لتنقية  واآلت  اأجهزة   ، ، �شخانات ماء  لليدين  ، مغا�شل  لالأ�ّشرة 
كهربائية لتنقية الهواء ، معدات مانعة لبهر م�شابيح ال�ش�يارات )لوازم ملبات( ، معدات مانعة لتوهج م�شابيح 
املركبات )لوازم ملبات( ، م�شابيح قو�شية ، اوتوكالف )طناجر �شغط كهربائية( ، احوا�ض ا�شتحمام )بانيو( 
، م�شابيح �شينية ، اأدوات واقية لالإ�شاءة ، اأدوات ن�ش�ر ال�شوء ، قداحات )الواقعة يف الفئة 11 وغر املدرجة 
اأوعية طهي الأرز   ، اأخرى ، ا�شواء لل�ش�يارات ، ا�شواء للمركبات ، مواقد ، مواقد )اأجهزة ت�شخني(  يف فئات 
اإنارة )�شمامات ثنائية باعثة لل�شوء(  اأجهزة   ، اأجهزة كهربائية ل�شناعة الزبادي   ، ، مكاوي بخار لالأقم�شة 

 �شخانات للحمامات ، اأجهزة لتدفق املاء الدوامي ، جميعها واردة يف الفئة 11. 
الواقعة بالفئة : 11

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171909  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
بي�شاء  اأ�ش�لحة   ، واملالعق(  وال�شكاكني  )ال�ش�وك  قطع  اأدوات   ، باليد(  )ت��دار  يدوية  واأدوات  عدد 
 ، لالأوعية  كهربائية  غر  فتاحات   ، للقوارير  كهربائية  غر  فتاحات   ، اللحى  �ش�عر  مق�شات   ،
علب ماكينات احلالقة ، قرا�شات الب�ش�رة امليتة ، مالقط الب�شرة امليتة ، قطاعات ، اأدوات قطع ، 
اأدوات لت�شفية ال�ش�وائل )عدد يدوية( ، اأدوات لإزالة ال�شعر ، اأدوات نق�ض )عدد يدوية( ، مقلمات 
اأظافر )كهربائية اأو غر كهربائية( ، كما�ش�ات م�ش�امر ، ملمعات اأظافر ، �شوك ، عدد احلدائق 
)تدار باليد( ، مق�شات �شعر لال�شتعمال ال�ش�خ�شي ، اأدوات يدوية غر كهربائية لتجعيد ال�شعر 
، مالقط لإزالة ال�شعر ، معاول لقطع اجلليد ، منا�شر املنحنيات ، �شكاكني )الواردة فقط يف الفئة 
8( ، جمزات ع�شب )عدد يدوية( ، م�شاحذ جلدية ، رافعات تدار باليد لل�ش�يارات ، مبارد اأظافر ، 
مبارد كهربائية لالأظافر ، كما�ش�ات م�ش�امر ، مبارد اإبرية ، كما�شات م�شامر ، م�ش�لكات اخليوط 
يف البر ، مثاقب ترقيم ، ك�شارات جوز لي�ش�ت من معادن نفي�ش�ة ، فتاحات املحار ، اأطقم العناية 
، م�ش�احذ  ، �شفرات ماكينات احلالقة  النبات  اإب��ادة طفيليات  ، عدد  باأظافر القدمني )بيديكر( 
جلدية لالأموا�ض ، ماكينات حالقة كهربائية او غر كهربائية ، مق�شات ، اأدوات �ش�ن )�شحذ( ، 
مالعق ، ر�ش�ا�ش�ات املبيدات احل�شرية )عدد يدوية( ، مدقات ثقيلة )عدد يدوية( ، مالقط �شكر ، 
اأدوات املائدة )الواردة فقط يف الفئة 8( ، فتاحات غر كهربائية للعلب ، قطاعات اللحم واخل�شار 
، م�ش�راحات وقطاعات واأجزائها وملحقاتها )الواقعة فقط يف الفئة 8( ، مق�شات حواف ، مكاوي 
�شعر ، مالقط لتجعيد ال�ش�عر ، اأطقم العناية باأظافر اليدين )مانيكر( ، علب اأدوات احلالقة 
)غر  جنب  م�ش�راحات   ، كهربائية(  )غ��ر  بي�ض  م�ش�راحات   ، يدوية(  )ع��دد  مغارف   ، مالقط   ،
كهربائية( ، قطاعات بيتزا )غر كهربائية( ، هراوات ، جمعدات الرمو�ض ، اأدوات املائدة )�ش�كاكني 

 و�ش�وك ومالعق( ، مكاوي غر كهربائية للمالب�ض ، جميعها مت�شمنة يف الفئة 8. 
الواقعة بالفئة : 8

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات CHARMMYKITTY  باللغة الإجنليزية 
بخط وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171908  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
والأدوات  والأجهزة  وال�ش�ينمائي  الفوتغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  والكهربائية  وامل�ش�احية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
اأو ن�ش�خ  اإر�ش�ال  اأو  اأجهزة ت�ش�جيل   ، الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�ض الوزن والقيا�ض والإ�ش�ارة واملراقبة )الإ�ش�راف( والإنقاذ والتعليم 
اأو ال�شور ، حامالت بيانات مغناطي�ش�ية ، اأقرا�ض ت�ش�جيل ، اأقرا�ض مدجمة واأقرا�ض رقمية متعددة ال�شتعمالت وو�شائط  ال�شوت 
ت�شجيل رقمية اأخرى ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآلت ت�ش�جيل النقد ، اآلت حا�ش�بة ، معدات واأجهزة حا�شوبية ملعاجلة 
البيانات ، اأجهزة اإخماد النران ، ّعدادات ، اأجهزة تعليم �شمعية وب�شرية ، بطاريات )الواقعة فقط يف الفئة 9( ، �شناديق بطاريات ، 
اأجهزة �شحن البطاريات ، منظار ثنائية ، الآت حا�ش�بة �شغرة ، كامرات للت�شوير الفوتوغرايف ، كامرات ت�شوير �شينمائي واأجزاوؤها 
وملحقاتها ، عد�شات كامرا ، اأجهزة قيا�ض ال�شعة ، �شور كرتونية متحركة ، م�ش�جالت الكا�شيت ، �شال�شل للنظارات ، اأفالم الت�شوير 
اأقرا�ض   ، – ب�شرية(  )�ش�معية  اأقرا�ض مدجمة   ، املدجمة  الأقرا�ض  ت�ش�غيل  اأجهزة   ، ال��دوام  �شاعات   ، لل�شوء(  ال�شينمائي )معر�شة 
مدجمة )لذاكرة القراءة فقط( ، برامج م�ش�جلة لت�شغيل احلا�ش�وب ، برامج حا�ش�وب ، برجميات حا�ش�وب )م�شجلة( ، اأجهزة حا�ش�وب 
، طابعات ت�ش�تخدم مع اأجهزة احلا�ش�وب ، عد�شات ل�شقة ، حاويات للعد�شات الال�شقة ، اأجهزة معاجلة البيانات ، مقايي�ض للخياطني 
، اأجرا�ض كهربائية لالأبواب ، اأجهزة ترجمة الكرتونية جيبية ، طفايات احلريق ، اأفالم معر�شة لل�شوء ، اأدوات اإنذار �شد احلريق ، 
اأجهزة اإ�شاءة وم�شية ، براويز لل�ش�رائح الفوتوغرافية )اإطارات( ، اأجهزة تنظيم احلرارة ، �شناديق نغم مو�شيقية ، عد�ش�ات ب�شرية ، 
موازين للر�ش�ائل ، اأحزمة اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال كهربائية ، اأقفال ومفاتيح الكرتونية ، و�شائط 
اأجهزة   ، ، نظارات مكرة )ب�شرية(  ، مغناطي�شات  ، م�شفرات مغناطي�شية  ، بطاقات مغناطي�شية م�شفرة  بيانات مغناطي�شية  تخزين 
اإلكرتونية  اأق��الم   ، �شغر  حا�شوب  �شكل  ، مفكرة يف  نيونية  ، لفتات  ميكرو�شكوبات )جماهر(   ، ميكروفونات   ، قيا�ض  واآلت  واأدوات 
 ، اأ�شطوانات  اأجهزة ت�شغيل   ، اأجهزة راديو   ، ، �شا�شات عر�ض  اأجهزة عر�ض   ، ، حا�شبات جيب  اآلت ت�شوير   ، اأ�شطوانات الفونوغراف   ،
اأجهزة حتكم عن بعد ، م�شاطر )اأدوات قيا�ض( ، موازين ، بطاقات ذكية )بطاقات دارات متكاملة( ، كوا�شف الدخان ، قواب�ض وماآخذ 
نقل  اأجهزة   ، ال�شوت  ن�شخ  اأجهزة   ، ال�شوت  ت�شجيل  اأقرا�ض   ، ال�شوت  ت�شجيل  اأجهزة   ، كهربائية(  )و�شالت  اأخ��رى  تو�شيل  واأدوات 
اأ�ش�الك  اإط��ارات للنظارات ، عد�شات للنظارات ، نظارات �شم�شية ، مفاتيح كهربائية ، م�شجالت �شريطية ،  ال�شوت ، علب للنظارات ، 
ملنع  كهربائية  اأجهزة   ، احل��رارة  درجة  موؤ�شرات   ، تلفزيون  اأجهزة   ، تلفزيونات   ، تل�شكوبات   ، الهاتف  اأجهزة  و�شماعات  وميكروفونات 
، لفافات تخزين  ، كا�شيتات فيديو  ال�شرقة ، ثرمومرتات )موازين ح��رارة( لي�شت لغايات طبية ، ثرمو�شتات )منظمات احل��رارة( 
للفيديو  مدجمة  اأقرا�ض   ، كلمات  معاجلات   ، فيديو  م�شجالت   ، فيديو  �شا�شات   ، فيديو  اأ�شرطة   ، فيديو  �شجالت   ، الفيديو  األعاب 
املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  واأقرا�ض  املدجمة  الفيديو  اأقرا�ض  ت�ش�غيل  اأجهزة   ، ال�ش�تعمالت  املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  اأقرا�ض   ،
�ش�معية وب�شرية ولالأقرا�ض املدجمة  ، مما�ش�ك وحامالت وعلب لأ�ش�رطة  اأجهزة نغمات  �ش�معية وب�شرية مع  اأجهزة   ، ال�ش�تعمالت 
هوائية  وهواتف  هواتف   ، الفاأرة  لبادات   ، ال�ش�تعمالت  املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  ولأقرا�ض  الفيديو  ولأقرا�ض  الليزر  ولأقرا�ض 
ل�شلكية وهواتف خلوية وهواتف متحركة واأجزاوؤها وملحقاتها ، علب اأو اأغطية الهواتف املتحركة ، اأجهزة النداء )بيجر( واأجزاوؤها 
وملحقاتها ، علب اأو اأغطية اأجهزة النداء )بيجر( ، اأكيا�ض واأغطية وحاويات وحامالت ومما�ش�ك للهواتف املتحركة ولأجهزة النداء 
)بيجر( ، �شماعات الراأ�ض ، �شماعات الأذن ، �ش�ماعات وميكروفانات و�ش�بكرفون لال�شتخدام مع الهواتف املتحركة ، موؤ�ش�رات ات�شال 
للهواتف والهواتف املتحركة ولأجهزة النداء )بيجر( ، اأجهزة األعاب الفيديو ، اأقنعة العني للوقاية من ال�شوء ، مفكرات اإلكرتونية 
، باروميرتات )اأجهزة قيا�ض ال�شغط اجلوي( ، طنانات ، طنانات  ، قارئات �شيفرات الأعمدة  اإنذار  اأجهزة   ، اإنذار كهربائية  اأجرا�ض   ،
كهربائية ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )دارات متكاملة( ، كرونوغرافات )اأجهزة ت�شجيل الزمن( ، لوحات مفاتيح 
لأجهزة احلا�شوب ، ذاكرات حا�شوب ، اأجهزة ملحقة باحلا�شوب ، قارنات �شوتية ، قارنات )معدات معاجلة البيانات( ، و�شائط تخزين 
اإعالنات  لوحات   ، غو�ض  ب��ذلت   ، للغوا�شني  اأقنعة   ، للغوا�شني  اأجهزة   ، )مغناطي�شية(  اأقرا�ض   ، ب�شرية  اأقرا�ض   ، ب�شرية  بيانات 
، واقيات للعيون  ، عد�شات عينية  اأجهزة ت�شغيل امل�شاعد ، خيوط للنظارات   ، اإلكرتونية )وح��دات عر�ض ب�شري(  اأقالم   ، اإلكرتونية 
، اآلت فاك�ض ، مر�شحات )فالتر( للت�شوير الفوتوغرايف ، اأقرا�ض مرنة ، اأ�شرطة تنظيف الروؤو�ض الكهر�شوئية )للت�شجيل( ، اأجهزة 
اأغطية عد�شات   ، فواتر  اإع��داد  اآلت   ، احلا�شوب  لأجهزة  بينية  اأجهزة   ، داخلي  ات�شال  اأجهزة   ، متكاملة  دارات   ، اجلو  رطوبة  قيا�ض 
 ، اإيقاع  بندولت   ، قيا�ض  مالعق   ، مغناطي�شية  اأ�شرطة   ، احلا�شوب  لأجهزة  مغناطي�شية  اأ�شرطة  وح��دات   ، الرافعات  ت�شغيل  اأجهزة   ،
معاجلات بيانات �شغرة ، اأجهزة املودم ، اآلت عد وفرز النقود ، �شا�شات عر�ض )اأج��زاء حا�شوب( ، برامج مراقبة )برامج حا�شوب( ، 
فاأرة )معدات معاجلة بيانات( ، األياف ب�شرية )فتائل تو�شيل ال�شوء( ، زجاج ب�شريات ، �شلع ب�شرية ، عدادات الوقوف ، مناقل )اأدوات 
قيا�ض( ، تلغرافات ل�شلكية ، هواتف ل�شلكية ، ما�شحات )معدات معاجلة بيانات( ، �شبه مو�شالت ، �شرائح )للت�شوير الفوتوغرايف( 
، ماكينات �ش�قبية اوتوماتكية ، اأ�شرطة ت�شجيل ال�شوت ، اأجهزة اإزالة التمغنط لالأ�شرطة املغناطي�شية ، اأ�شالك تلغرافات ، تلغرافات 
اإر�شال  اأطقم   ، اإر�شال )لالت�شال عن بعد(  اأجهزة   ، ، موزعات تذاكر  ، كاتبات عن بعد  ، ملقنات عن بعد  ، طابعات عن بعد  )اأجهزة( 
، �شدادات  اأجهزة عوم لل�شباحة   ، اإن��ذار  ، �شفارات  ، م�شجالت فيديو  ، هواتف فيديو  التفريغ  )لالت�شال عن بعد( ، حم��ددات قيا�ض 
)حا�شوب  للمركبات  مالحة  اأجهزة   ، للريا�شة  واقية  خوذ   ، للريا�شة  واقية  نظارات   ، البي�ض  �شلق  توقيت  �شاعات   ، للغوا�شني  اأذن 
م�شجالت   ، للتنزيل(  قابلة  )برجميات  حا�شوب  برامج   ، للتنزيل(  )قابلة  اإلكرتونية  من�شورات   ، حا�شوب  األعاب  برامج   ، طبلوين( 
منا�شب   ، املحمولة  للهواتف  اأ�شرطة   ، احلا�شوب  مع  لال�شتخدام  ر�شغ  م�شاند   ، العلمية  للغايات  �شناعية  اأق��م��ار   ، احلجم  �شغرة 
CD- مدجمة  واأقرا�ض  اإلكرتونية  دارات   ، املحمولة  للهواتف  هوائيات  اأغطية   ، املحمولة  للهواتف  مل�شقات   ، املحمولة  للهواتف 
املو�ش�يقية الإلكرتونية ، م�شغالت و�شائط حممولة ، ملفات  الأدوات  ل�ش�تعمال  اأتوماتيكية  األعاب  برامج  بت�ش�جيل  ت�ش�مح   ROMS
الرقمية  الأقرا�ض  م�شغالت   ، املتحركة  للهواتف  للتنزيل  قابلة  رنني  نغمات   ، للتنزيل  قابلة  مو�شيقى  ملفات   ، للتنزيل  قابلة  �شور 
حمركات   ،  )USB( العام  الت�شل�شلي  الناقل  حمركات   ،  )GPS( العاملي  املواقع  حتديد  اأنظمة   ،  )DVD( ال�شتعمالت  متعددة 
اأجهزة   ، البيانات(  ف��اأرة )معدات معاجلة   ، لل�شوء  باعثة  ثنائية  ، �شمامات  �شخ�شية �شغرة  اأجهزة حا�شوب   ، للحوا�شيب  الأقرا�ض 
واقية من احلوادث لال�شتخدام ال�شخ�شي ، اأقنعة واقية ، اأ�شرطة الهواتف اخللوية ، بو�شالت ، و�شالت كهربائية ، اأغطية للمخارج 

الكهربائية ، دواليب توزيع )كهربائية( ، اأطقم غر يدويًة للهواتف ، جميعها مت�شمنة بالفئة 9. 

 

الواقعة بالفئة : 9
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات CHARMMYKITTY  باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة وفوق الكلمات 

ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.
ال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك 
خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171910  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
م�شتح�شرات �شيدلنية وبيطرية ، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية ، مواد واأغذية حمية ُمعدة لال�شتعمال 
الطبي والبيطري ، اأغذية للر�شع والأطفال ، مكمالت حمية للكائنات الب�شرية واحليوانية ، ل�شقات ومواد 
�شماد ، مواد ح�شو الأ�شنان ، �شمع طب الأ�شنان ، مطهرات ، م�شتح�شرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�شارة 
 ، ، ل�شقات  اأربطة ل�شقة لغايات طبية   ، ، ح�شوة ما�شة  ، قطن ما�ض  اأع�شاب  ، مبيدات  ، مبيدات فطريات 
اإزالة  اأ�شرطة ل�شقة لغايات طبية ، م�شتح�شرات تلطيف اجلو ، م�شتح�شرات تنقية الهواء ، م�شتح�شرات 
 ، ، م�شتح�شرات وم��واد غذائية زللية لغايات طبية ، حليب زليل لغايات طبية  الروائح الكريهة من اجلو 
غ�شول للحيوانات ، قطن معقم ، معقمات  ، بل�شم لغايات طبية ، �شمادات �شحية ، �شمادات للحي�ض ، �شمادات 
، مغاط�ض  لغايات طبية  اإ�شتحمام  اأمالح   ، اإ�شتحمام طبية  ، م�شتح�شرات  اإ�شتحمام عالجية  ، م�شتح�شرات 
اأك�شجني ، اأمالح ملغاط�ض املياه املعدنية ، اأحزمة للفوط ال�شحية )املناديل ال�شحية( ، اأ�شاور لغايات طبية ، 
و�شائد لالإر�شاع ، �شكاكر دوائية ، كب�شولت لالأدوية ، كب�شولت لغايات �شيدلنية ، علكة لغايات طبية ،  اأطواق 
العد�شات  وتنظيف  وتخزين  وغ�شل  تعقيم  م�شتح�شرات   ، دوائية  حلويات   ، للحيوانات  للطفيليات  م�شادة 
الال�شقة ، مزلقات وحماليل ت�شتخدم للعد�شات الال�شقة ، موانع حمل كيميائية ، عالجات م�شامر القدم ، 
حلقات م�شامر القدم ، قطن لغايات طبية ، ل�شقات للجروح الب�شيطة ، م�شتح�شرات �شيدلنية لعالج ق�شرة 
الراأ�ض ، مزيالت الروائح الكريهة بخالف ما هو للكائنات الب�شرية واحليوانية ، مزيالت للروائح الكريهة 
للمالب�ض واملن�شوجات ، منظفات لغايات طبية ، اأغذية ومواد وم�شروبات حمية معدة لغايات طبية ، اأغذية 
، �شراب  ، ط��اردات للكالب  ، غ�شولت للكالب  ، لو�شن للكالب  وم��واد ومطهرات حمية معدة لغايات �شحية 
دوائي ، غ�شول للعني ، �شناديق الإ�شعافات الأولية )معباأة( ، لوا�شق التقاط الذباب ، ورق التقاط الذباب ، 
م�شتح�شرات للق�شاء على الذباب ، غراء للذباب ، عالجات لتعرق الأقدام ، �شا�ض للت�شميد ، مبيدات جراثيم 
، مبيدات  ، ط��اردات ح�شرات  ، منقوعات دوائية  ، دهون لغايات طبية  اأرز ي�شتخدم كطارد للح�شرات  ، خ�شب 
ح�شرات ، فازلني لغايات طبية ، �شراويل للحي�ض ، �شراويل �شحية ، دقيق لبني للُر�شع والأطفال ، لكتوز 
لغايات طبية ، مناديل ورقية م�شربة بلو�شن �شيدلين ، لو�شن لغايات �شيدلنية ، لو�شن لغايات بيطرية ، 
اأقرا�ض دواء ، م�شروبات حليب مملت لغايات طبية ، كحول دوائي ، اأع�شاب دوائية ، زيوت دوائية ، �شاي دوائي 
، علب اأدوية حممولة ومعباأة ، اأدوية لالأغرا�ض الب�شرية ، كمادات للحي�ض ، �شدادات قطنية للحي�ض ، منثول 
 ، للعث  ، م�شتح�شرات م�شادة  للعث  ورق م�شاد   ، الغذاء  اىل  اإ�شافات معدنية   ، لغايات �شيدلنية  ، مراهم 
غ�شولت فم لغايات طبية ، طني للمغاط�ض ، فوط للم�شابني بال�شل�ض ، اإ�شافات غذائية لغايات طبية ، �شراويل 
داخلية �شحية ، فوط �شحية ، كمادات �شحية ، بناطيل �شحية ، �شراويل ما�شة للم�شابني بال�شل�ض ، بطانات 
�شراويل )�شحية( ، مبيدات طفيليات ، حبوب لغايات �شيدلنية ، م�شتح�شرات كيميائية لت�شخي�ض احلمل ، 
�شاي خمتزل لغايات طبية ، عالجات للتعرق ، اإ�شافات حمية هالمية ملكية ، هالم ملكي لغايات �شيدلنية ، 
منا�شف �شحية ، م�شتح�شرات �شيدلنية للعناية بالب�شرة ، اأمالح لل�شم ، م�شتح�شرات تعقيم ، مراهم حلروق 
ال�شم�ض ،  م�شتح�شرات حلروق ال�شم�ض لغايات �شيدلنية ، �شراب لغايات �شيدلنية ، م�شتح�شرات فيتامينية 
�شاغطة  �شمادات   ، كمادات   ، طبية  لغايات  ال�شم�ض  من  واقية  م�شتح�شرات   ، طبية  لغايات  قطنية  اأع��واد   ،
 ، ، �شمادات طبية  الراأ�ض  اأو وجع  اأو لالرتياح من احلمى  و/اأو �شمادات لتخفي�ض ح��رارة اجل�شم  ، كمادات 
، م�شتح�شرات طبية  ، كمادات خردل  دوائية  لغايات  اأع�شاب  �شاي   ، لغايات طبية ، خمففات احلمى  عقاقر 
لأغرا�ض التنحيف ، األياف حمية ، اإ�شافات حمية للحيوانات ، اإ�شافات غذائية لغايات طبية ، زيت كبد �شمك 
القد ، حبوب دواء للتنحيف ، اأقرا�ض طبية حمالة لغايات �شيدلنية ، م�شحوق اللوؤلوؤ لغايات طبية ، مزلقات 
للحيوانات  بروتينية  حمية  اإ�شافات   ، بروتينية  حمية  اإ�شافات   ، لقاحية  حمية  اإ�شافات   ، �شخ�شية  جن�شية 

 ، اإ�شافات حمية راتينجية �شمعية )بروبولي�ض( ، كلها مت�شمنة يف الفئة 5. 
الواقعة بالفئة : 5

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171901  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
الأثاث واملرايا واط��ارات ال�شور ، املنتجات )غر ال��واردة يف فئات اأخرى( امل�شنوعة من اخل�شب اأو الفلني اأو 
اأو  الكهرمان  اأو  ال�شدف  اأو  اأو عظم احلوت  العاج  اأو  العظام  اأو  القرون  اأو  ال�شف�شاف  اأو  اأو اخليزران  الغاب 
املحار اأو املر�ش�وم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�ش�تيكية ، و�ش�ائد هوائية لي�شت لغايات طبية 
، فر�شات هوائية لي�شت لغايات طبية ، خمدات هوائية لي�شت لغايات طبية ، اأكيا�ض نوم للتخييم ، �شتائر من 
اخلرز للزينة ، اك�ش�شوارات غر معدنية لالأ�ش�ّرة ، فرا�ض نوم )ماعدا البيا�شات( ، اأ�ّشرة للحيوانات الأليفة 
املنزلية ، �شناديق غر معدنية ، اأدوات اغالق غر معدنية للقوارير ، اأرفف حفظ للقوارير ، �شدادات فلني 
للقوارير ، بطاقات بال�شتيكية للمفاتيح )غر م�ش�فرة( ، خزانات ذات اأدراج ، اأجرا�ض الزينة ، خطافات غر 
معدنية للمالب�ض ، عالقات معاطف ، م�شابك غر معدنية للمعاطف ، عامود للمعاطف ، اأوعية غر معدنية 
 ، لل�شتائر  �ش�كك   ، لل�ش�تائر  ، م�ش�ابك  القما�ض(  لل�شتائر )لي�شت م�شنوعة من  ، مرابط  والنقل(  )للتخزين 
اأوعية �شرف ثابتة غر   ، حلقات لل�شتائر ، ق�شبان لل�شتائر ، بكرات لل�شتائر ، حبال زينة لل�شتائر ، و�شائد 
معدنية ، بيوت للحيوانات الأليفة ، لوازم غر معدنية لالأ�ّشرة والأث��اث والأب��واب ، اطارات تطريز ، مراوح 
)غر كهربائية( لال�ش�تخدام ال�ش�خ�شي ، متاثيل )هياكل( من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�ض اأو البال�شتيك ، 
حاجبات نار ، قواعد لأوعية الزهور ، اأرفف زهور )اأثاث( ، قواعد للقبعات ، كرا�شي عالية لالأطفال ، اأرقام غر 
معدنية وغر م�شيئة للمنازل ، �شناديق اإيواء للحيوانات الأليفة ، لوحات هوية غر معدنية ، خزانات كتب 
، عربات مل�شاعدة الأطفال على امل�شي ، ح�شيات حلظائر اللعب لالأطفال ، مواد دعاية قابلة للنفخ ، �شناديق 
بريد غر معدنية وغر مبنية بالطوب اأو احلجارة ، اأرفف للريد ، اأرفف عر�ض للمجالت ، فر�ش�ات ، اأوعية  
اأرف��ف للكوؤو�ض ، لوحات ت�ش�جيل غر معدنية ،  اأرف��ف ل��الأواين ،  من البال�شتيك لغايات التعبئة ، خمدات ، 
الق�ض  اأ�ش�غال من   ، ، �شواين غر معدنية  اأدوات غر معدنية  ، مقاب�ض  البال�شتيك  اأو  لفتات من اخل�شب 
، اطارات ال�شور الفوتوغرافية وال�شور ، اأ�ش�رطة حواف مزخرفة  من البال�شتيك و/اأو اخل�شب لال�شتعمال 
مع لوازم النوافذ ، زخارف وزينة للنوافذ اأو الأبواب من البال�شتيك اأو ال�شمع اأو اخل�شب اأو الفلني اأو الغاب 
اأو اخليزران اأو ال�شف�شاف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو 
 ، راأ���ض قابلة للنفخ  ، م�ش�اند  اإحكام لالأكيا�ض غر معدنية  ، م�شابك  امل��واد  املر�ش�وم وامل��واد البديلة لكل هذه 
زخارف من البال�شتيك لالأطعمة واملاأكولت اأو ل�شناديق وجبات الغذاء ، �شناديق لتعليق اأو تخزين املفاتيح 
اأدوي��ة ، حلقات و�شال�شل مفاتيح غر معدنية ، حواجز لالأبواب غر معدنية ، كرا�شي بذراعني ،  ، خزانات 
�شالل غر معدنية ، اأ�ّشرة ، طاولت / ن�شد )اأثاث( ، �شناديق من اخل�شب اأو البال�شتيك ، خزانات خ�ش�بية 
، خزانات )اأث��اث( ، عربات لأجهزة احلا�ش�وب )اأث��اث( ، علب من اخل�شب او البال�شتيك ، كرا�شي )مقاعد( ، 
�شتائر من اخليزران   ، اأ�ّشرة مهد لالأطفال   ، ، خزانات مالب�ض )للتخزين(  �شدادات فلني   ، �شناديق للدمى 
، كرا�شي قابلة للطي ، مكاتب ، عربات طعام )اأثاث( ، م�ش�اند راأ�ض )اأثاث( ، لوحات لتعليق املفاتيح ، رفوف 
 ، اأقفال غر معدنية غر كهربائية ، متاثيل )مانيكان( لعر�ض املالب�ض والأزي��اء   ، ، خزانات تقفل  مكتبات 
اأرفف )اأثاث( ، ح�شان الن�شر ، اأثاث مدر�شي ، مقاعد ، اأرائك ، طاولت ، عربات �شاي ، عربات متحركة لل�شاي 
 ، ، لوحات عر�ض  ، خزائن  اأ�ّشرة لالأطفال   ، ، قواعد للمظالت  ، عربات متحركة لأجهزة احلا�ش�وب )اأث��اث( 
للقدمني وكرا�ش�ي  ، م�ش�اند  ، ط��اولت جتميل  املجاري )�شمامات(  قطع بال�ش�تيكية حلب�ض وت�شريف مياه 
بدون ظهر اأو م�ش�اند ، �شالل ، كالبات غر معدنية لعالقات املالب�ض ، �شالمل من اخل�شب اأو البال�شتيك ، 
خزانات اأدوية ، مفار�ض للمغاط�ض قابلة للنقل ، لوحات غر معدنية لالأ�ش�ماء ، لوحات غر معدنية لالأرقام ، 
م�ش�امر واأوتاد غر معدنية ، حظائر لعب لالأطفال ، اأعمدة احتكاك للقطط ، رفوف ، �شتائر داخلية للنوافذ 
اأو اخليزران  اأو الغاب  اأو الفلني  اأ�شغال فنية وهياكل ومتاثيل �شغرة وزخ��ارف وزينة من اخل�شب   ، )اأث��اث( 
املر�ش�وم  اأو  املحار  اأو  الكهرمان  اأو  ال�شدف  اأو  احل��وت  عظم  اأو  العاج  اأو  العظام  اأو  القرون  اأو  ال�شف�شاف  اأو 
واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من ال�ش�مع اأو اجلب�ض اأو البال�ش�تيك ، اأغطية غر معدنية للقوارير ، علب 
حبوب الأدوية )من اخل�شب اأو البال�شتيك( ، �شتائر داخلية للنوافذ ، اأحجبة داخلية للنوافذ ، ح�شر التبديل 
اأقفال غر    ، املنزلية  الأليفة  للحيوانات  اأ�شّرة   ، للتخييم  نوم  اأكيا�ض   ، التبديل لالأطفال  اأرف��ف   ، لالأطفال 

 معدنية للمركبات ، مقاب�ض غر معدنية ، جميعها مت�شمنة يف الفئة 20. 
الواقعة بالفئة : 20

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171902  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غر الواردة يف 
فئات اأخرى ، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، ال�شناديق واحلقائب ال�ش�فرية ، املظالت 
يف  فقط  )الواقعة  احلقائب   ، وال�ش�روج  احليوانات  واأطقم  ال�ش�ياط   ، والع�شي  وال�ش�ما�ش�ي 
الفئة 18(، حمافظ نقود وحمافظ جيب ، حمافظ جلدية اأو من األواح جلدية ، حقائب اأمتعة 
، جرابات جلدية ، حقائب �شغرة للوثائق والأوراق ، حقائب ظهر ، حقائب مالب�ض �ش�فرية 
اأكيا�ض ت�ش�وق ، اأحزمة جلدية ، اأحزمة كتف جلدية ، ع�شي خيزران ، حمافظ للبطاقات   ،
، حافظات مفاتيح )م�شنوعات  الأليفة  اأو للحيوانات  اأطواق للحيوانات   ، )حمافظ جيب( 
غر  التجميل  مل�ش�تح�شرات  �شغرة  حقائب   ، جلدية  تقليد  اأو  جلدية  خمرمات   ، جلدية( 
جمهزة ، كمامات لأفواه احليوانات ، حقائب مدر�ش�ية ، اأحزمة جلدية ، مقاب�ض للحقائب 
ال�ش�فرية ، �ش�نط �ش�فر ، �شناديق ال�شفر )م�شنوعات جلدية( ، �شناديق ثياب �ش�فرية ، اأغطية 
مظالت ، مقاب�ض للمظالت ، قواعد ع�شي م�ش�ي ، اأحزمة اأمتعة ، حقائب لل�ش�اطئ ، حمافظ 
جلدية م�ش�طحة للوثائق والأوراق ، �شناديق وعلب جلدية اأو من األواح جلدية اأو تقليد جلدية 
، حقائب يد ، �ش�يور جلدية ، ع�شي ت�ش�لق اجلبال ، �شناديق مو�ش�يقية ، اأكيا�ض م�ش�بكة للت�شوق ، 
�ش�نط ظهر ، �ش�نط مدر�ش�ية ، حقائب اأدوات جلدية اأو جلدية مقلدة )فارغة( ، حقائب �شغرة 
�ش�فرية ، حقائب لل�شيد ، حقائب واأكيا�ض وجرابات جلدية للتعبئة ، اأغطية اأثاث جلدية اأو 
جلدية مقلدة ، هياكل حقائب اليد ، حقائب حلمل الأطفال ، حقائب ت�شوق بعجالت ، علب 
مفاتيح )م�شنوعات جلدية( ، حقائب للريا�شة ، مالب�ض للحيوانات الأليفة ، اأكيا�ض جلدية 
اأنبوبية ل�شنع ال�شجق ، حّمالت وحقائب حلمل الأطفال ، اأغطية للحيوانات ، مقود ور�شن 

 جلدة واأطقم للحيوانات الأليفة واحليوانات ، جميعها واقعة يف الفئة 18. 
الواقعة بالفئة : 18

باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة   : ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
الإجنليزية بخط وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع 

ربطة فرا�شية.
ال�شرتاطات

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 
القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

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

بتاريخ : 2012/04/11 املودعة حتت رقم : 171903  
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�شاكي ، �شيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغر واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد 
الكتب ، ال�شور الفوتوغرافية ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية ، مواد 
واأدوات الفنانني ، فرا�شي الدهان اأو التلوين ، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه 
 ، اأخ��رى( ، ح��روف الطباعة  ال��واردة يف فئات  ، م��واد التغليف البال�شتيكية )غر  والتدري�ض )ع��دا الأجهزة( 
الكلي�شيهات )الرا�شمات( ، تقاومي ، كتب ، كتالوجات ، بطاقات بريدية ، اعالنات كبرة ، دوريات ، من�شورات 
مطبوعة ، �شحف وجمالت ، بطاقات تهنئة ، اأدوات كتابة ، اأختام مطاطية ، طبعات واأختام ، خّتامات ، ختامات 
حتبر ، األبومات �شور ، حوا�شي لإطارات اللوحات اأو ال�شور اأو ال�شور الفوتوغرافية ، م�شاند للر�شامني ، ورق 
ن�شاف زيتي للب�شرة ، م�شاند لل�شور الفوتوغرافية ، حر ، مناديل ورق ، ورق تواليت ، مناديل من الورق لإزالة 
م�شتح�شرات التجميل ، منا�شف من الورق ، مفار�ض مو�شعية و�شحون واقية من الورق  اأو الورق املقوى ، ورق 
تغليف ، ورق لف ومواد تغليف ، األوان مائية للفنانني ، ن�شخ تخطيطية ، �شور اأ�شخا�ض ، مطبوعات حجرية ، 
اأقالم حر واأقالم ر�شا�ض واأقالم حر مداد واأقالم حر بكرات ، ري�ض اأقالم احلر ، حامالت اأقالم احلر ، 
حامالت اأقالم الر�شا�ض ، عبوات لالأقالم ولأدوات الكتابة ، ر�شا�ض الأقالم ، اأقالم تلوين واأقالم �شمع تلوين 
، علب لأقالم احلر واأقالم الر�شا�ض ، بّرايات اأقالم الر�شا�ض ، اآلت بري اأقالم الر�شا�ض ، م�شابك للورق 
اأو للغايات  اأقالم تلوين ب�شتيل ، معاجني وغراء للقرطا�شية   ، ، ثقالت ورق ، دبابي�ض للورق ، م�شابك ر�شم 
اأ�شرطة ل�شقة وبكرات   ، ، فتاحات ر�شائل  ، م�شاند ر�شائل  ، �شواين وحامالت ر�شائل  ، ورق معجن  املنزلية 
اأكيا�ض   ، األبومات الطوابع والعمالت   ، اأطقم ر�شم   ، واأل��واح واأق��الم واأدوات ر�شم  ، مواد  لالأ�شرطة الال�شقة 
ومغلفات )قرطا�شية( ، ورق ن�شاف ، م�شاند كتب واإ�شارات للكتب ، موؤ�شرات للكتب ، خزانات للقرطا�شية ، كنفا 
للر�شم الزيتي ، دفاتر مالحظات ، دفاتر اليوميات ، ملفات )لوازم مكتبية( ، دفاتر قطع للكتابة و دفاتر قطع 
للمذكرات ورق كتابة ، ورق ر�شم ، علب كتابة )قرطا�شية( ، طبا�شر و�شبورات واألواح الإعالنات كبرة ، حمافظ 
جوازات ال�شفر ، حمافظ دفاتر ال�شيكات ، اأربطة مطاطية ، �شور ، �شفائح اإ�شتن�شل ، منتجات للمحو ومماحي 
و�شوائل املحي ، فّتاحات ر�شائل كهربائية ، اأوراق املو�شيقى ، �شبورات قابلة للمحي ، زينة وزخارف من الورق و/

اأو الورق املقوى ، اأوراق املحارم ، فوط ورقية ، اأكيا�ض من الورق اأو البال�شتيك لوجبات الغذاء ، �شناديق وعلب 
من الورق املقوى ، كتب تلوين ، ملفات التقارير ، ورق التجليد ، دفاتر مالحظات للجيب ، اأقالم اللباد ، اأربطة 
للكتب ، اأطقم اقالم ر�شا�ض اأ�شود ، اأطقم اأقالم ر�شا�ض ملون ، م�شاطر ، م�شاند الكتابة ، كتب التوغراف 
اآلت واأجهزة   ، ، اآلت تقطيع الورق  ، م�شابك )قرطا�شية( ، دبا�شات ، قاطعات ال�شرائط ، عالمات التحذير 
التغليف بالبال�شتيك ، جهاز تثبيت الأغلفة الواقية حرارياً للم�شتندات وال�شور ، حامالت وعلب البطاقات 
اأو البال�شتيك  اأكيا�ض )مغلفات واأجربة( من الورق   ، األبومات   ، اأو املواد الغذائية  ، زينة ورقية لعلب الغداء 
للتعبئة ، حافظات ورق �شائب ، علب من الورق املقوى اأو الورق ، بطاقات ، حامالت وعلب لالأختام والدمغات ، 
الكتب الهزلية ، فرجار للر�شم ، اأ�شرطة وبطاقات من الورق لت�شجيل برامج الكمبيوتر ، ورق ن�شخ )قرطا�شية( 
، موائع ت�شحيح )لوازم مكتبية( ، ملفات للوثائق ، اأغطية واقية لالأ�شابع )لوازم مكتبية( ، اأعالم من الورق 
، ملفات )قرطا�شية( ، ملفات لالأوراق ، اأ�شرطة ل�شقة ، حمارم من الورق ، بطاقات مفهر�شة ، اأ�شرطة حتبر 
، اأغلفة للورق ، رقع غر م�شنوعة من الن�شيج ، خرائط ، بطاقات تهنئة مو�شيقية ، ن�شرات اخبارية دورية ، 
دفاتر قطع )قرطا�شية( ، علب تلوين )مواد مدر�شية( ، كرا�شات ، اآلت تقديد الورق )لال�شتخدام املكتبي( ، 
حامالت ر�شا�ض اأقالم الر�شا�ض ، طوابع بريد ، ل�شقات )قرطا�شية( ، مناديل من الورق للموائد ، م�شيمر 
اأغلفة ورقية ، فرا�شي   ، اأو غر كهربائية(  ، اآلت كاتبة )كهربائية  اأ�شرطة لالآلت الكاتبة   ، ابهامي ، تذاكر 
كتابة ، طبا�شر الكتابة ، األواح كتابة ، اأغطية )قرطا�شية( ، اأغطية من الورق لأوعية الزهور ، قطاعات الورق 
)لوازم مكتبية( ، مراييل لالأطفال من الورق ، اأكيا�ض للطبخ باملايكرويف ، فالتر قهوة من الورق ، كتيبات ، 
ت�شاميم للتطريز )مناذج( ، �شكاكني للورق )لوازم مكتبية( ، اأغطية من الورق للموائد ، بيا�شات من الورق 
للموائد ، لفتات من الورق اأو الورق املقوى ، رقع للبطاقات الفهر�ض ، ق�شائم ورقية ، ورق ن�شاف للوجه ، 
ل�شاقات للهواتف املحمولة ، �شور زيتية )ر�شوم( باإطار او بدون اإطار ، �شفائح للوثائق لال�شتخدام املكتبي ، 
�شناديق قبعات من الورق املقوى ،  اأدوات دمغ يدوية ، اأقالم حر لو�شع العالمات ، �شواين للتلوين ، فرا�شي 

 دهان اأو تلوين ، مماحي لوح الكتابة ، ورق زوان للر�شم واخلط ، جميعها واقعة يف الفئة 16. 
الواقعة بالفئة : 16

بخط  الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY الكلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
وطريقة مميزة وفوق الكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرة ت�شع ربطة فرا�شية.

ال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2294

با�شم : ماكنيل-بي بي �ش�ي ، اإنك
وعنوانه :وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جر�شي ، الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ : 10 دي�شمر 1995  امل�شجلة حتت رقم : 3344  
الفئة : 5

 املنتجات :الراتينج اخلا�ض بتعديل �شكل الأ�شنان. 
ال�شرتاطات 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/09/27 
وحتى تاريخ : 2023/09/27

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 2293
با�شم : ماكنيل-بي بي �ش�ي ، اإنك

وعنوانه :وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جر�شي ، الوليات املتحدة الأمريكية.   
بتاريخ : 02 يناير 1997  امل�شجلة حتت رقم : 3206  

الفئة : 3
املنتجات : معجون الأ�شنان ، م�شتح�شرات تنظيف وجبات الأ�شنان ، وامل�شتح�شرات اخلا�شة يف غ�شيل الفم 

يف الفئة رقم )3(. 
ال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/09/27 
وحتى تاريخ : 2023/09/27

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 53276

با�شم : ديبوي ، اإنك
وعنوانه : 700 اأورثوبيدك درايف ، وار�شاو ، انديا 46580 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 07 يناير 2004 امل�شجلة حتت رقم : 44670  
الفئة : 10

 املنتجات :الأدوات اجلراحية امل�شتعملة يف اجلراحة الرتقيعية. 
ال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/05/19 
وحتى تاريخ : 2023/05/19

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 57056

با�شم : ديبوي ، اإنك
وعنوانه : 700 اأورثوبيدك درايف ، وار�شاو ، انديانا 46580 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 14 اأغ�شط�ض 2004 امل�شجلة حتت رقم : 48116  
الفئة : 10

 املنتجات : زراعة وتقومي الورك. 
ال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/11/12 
وحتى تاريخ : 2023/11/12

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 56519

با�شم : ديبوي ، اإنك
وعنوانه : 700 اأورثوبيدك درايف ، وار�شاو ، انديانا 46580 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 26 اأغ�شط�ض 2006 امل�شجلة حتت رقم : 62526  
الفئة : 10

املنتجات : املفا�شل التي تزرع اأو تغرز لأغرا�ض تقومي الأع�شاء والقطع اخلا�شة بها.
ال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/10/18 
وحتى تاريخ : 2023/10/18

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761
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•• العني - الفجر: 

ي��زي��د عن  م��ا  اإرج���اع  ب��دء  ع��ن  الفوعة  �شركة  اأعلنت 
 17 من  لأك��رث  البال�شتيكية  ال�شناديق  من  مليون 
8 مراكز  ل��دى  بت�شويق متورهم  قاموا  م��زارع  األ��ف 
غم�ض  اأبوكرية،  الفوعة،  ال�شاد،  مركز  هي  للت�شلم 
وغياثي  امل��رف��اأ  اخل���ر،  �شيح  م��رك��ز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
مو�شم  اأث��ن��اء  ال�شمالية  ب���الإم���ارات  ال��ذي��د  وم��رك��ز   ،

الت�شويق املا�شي.
املدير  العامري  باخلال�ض  عبيد  م�شلم  �شعادة  �شرح 
اإرجاع  يف  با�شرت  ال�شركة  اأن  الفوعة  ل�شركة  ال��ع��ام 
فراير  م��ن��ذ  ل��ل��م��زارع��ني  البال�شتيكية  ال�����ش��ن��ادي��ق 
املزارع  يقوم  حيث  لديها،  املتبع  النظام  وفق  املا�شي 
املنا�شب  املوعد  الرقم املجاين حلجز  بالت�شال على 
ل�شرتجاع ال�شناديق، ويقوم بعدها بت�شلم �شناديقه 

من خالل مراكز الت�شويق املوزعة يف الدولة.
تاأتي  ال�شناديق  اإرج���اع  ف��رتة  اأن  ال��ع��ام��ري  واأ���ش��اف 
باأهمية التخطيط امل�شبق من قبل املزارع لحتياجات 
%50 من  امل��زرع��ة وال��ت��اأك��ي��د على ���ش��رورة ت��وف��ر 
اإجمايل ال�شناديق املخ�ش�شة لإنتاج املزرعة الواحدة 
مما ي�شمن لهم الت�شليم املثايل للتمور من دون اأي 

اأثناء  ال��الزم��ة  ال�شناديق  اأع���داد  يف  ي��ط��راأ  ق��د  عجز 
املو�شم.

ونا�شد العامري املزارعني باأهمية عدم ت�شويق التمور 
بال�شناديق ال�شوداء اأو األوان اأخرى م�شنعة من مواد 
تدوير غر �شحية ولي�شت مالئمة للمواد الغذائية 

خالل مو�شم ا�شتالم التمور.
الق�شيلي  غ����امن  ����ش���ع���ادة حم��م��د  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
لل�شركة  ال��ت��اب��ع  الت�����ش��ال  م��رك��ز  اأن  اإىل  امل��ن�����ش��وري 
لعب دوراً حيوياً من خالل خدمة الهاتف املجاين يف 
تفعيل حجز مواعيد ا�شرتجاع ال�شناديق والرد على 
ال�شناديق  با�شرتجاع  اخلا�شة  ال�شتف�شارات  جميع 
باملعلومات  ت��زوي��ده��م  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ل��م��زارع��ني، 
بت�شليمها  قاموا  التي  ال�شناديق  اأع��داد  عن  الكافية 
ح�شب كميات اإنتاج مزارعهم من التمور وما يتوجب 
مل��و���ش��م الت�شويق  ا���ش��ت��ع��داداً  ال�����ش��ن��ادي��ق  ت��وف��ره م��ن 

املقبل.
ل�شركة  التابع  الت�شال  مركز  اأن  املن�شوري  واأ�شاف 
الفوعة يوفر للمزارعني خدمة الهاتف املجاين للرد 
 20 عن  يزيد  ما  تلقي  مت  حيث  ا�شتف�شاراتهم  على 
األف مكاملة ، منها ما يقارب 15 األف حجز لإ�شرتجاع 
يف  الإ���ش��راع  ب�����ش��رورة  املن�شوري  و���ش��دد  ال�شناديق، 

 8005551 امل��ج��اين  ال��ه��ات��ف  الت�����ش��ال على رق��م 
علماً  ال�شناديق،  ل�شرتجاع  املنا�شب  امل��وع��د  حلجز 
ملزارعي  البال�شتيكية  ال�����ش��ن��ادي��ق  اإرج����اع  ي��ت��م  ب��اأن��ه 

املنطقة  ومزارعي  الذيد  مبركز  ال�شمالية  الم��ارات 
ومزارعي  ال�شاد،  ا�شتالم  مركز  خالل  من  ال�شرقية 

الغربية من خالل مركز ا�شتالم �شيح اخلر.

املال والأعمال

29

�لفوعة تعيد �أكرثمن مليون �صندوق بل�صتيكي للمز�رعني

عمومية �لو�حة كابيتال تو�فق على توزيع �أرباح نقدية بـ 2 ر8 يف �ملائة من �صعر �ل�صهم

وكلء وز�ر�ت مالية و�قت�صاد دول �لتعاون يبحثون تعميق �لتكامل �القت�صادي

�أبوظبي للتطوير �القت�صادي يعلن زيادة يف طلبات 
�ال�صرت�ك بامل�صابقة �ل�صنوية الأف�صل فكرة �أعمال 

•• اأبوظبي -وام:

 اأعلن جمل�ض اأبوظبي للتطوير القت�شادي ان مبادرة اأكون لريادة الأعمال 
�شهدت ارتفاعا كبرا يف اأعداد الطلبة الإماراتيني الذين تقدموا بطلباتهم 
للم�شاركة يف م�شابقة  اأف�شل فكرة اأعمال ال�شنوية بن�شبة 80 باملائة على 
مدى ال�شنوات الثالث املا�شية مما يعك�ض زيادة اهتمام ال�شباب الإماراتي 
بالعمل يف القطاع اخلا�ض بعيدا عن امل�شار التقليدي للتوظيف يف موؤ�ش�شات 

القطاع العام ال�شائد يف الدولة.
اإىل ريادة الأعمال  ال�شباب الإماراتي تتجه  اأع��داد متزايدة من  وقد بداأت 
من خالل مبادرة اأكون حيث يتلقون الن�شائح والإر�شادات التي تعينهم على 

ال�شر يف هذا املجال وحتقيق اأف�شل النتائج.
وتتلخ�ض م�شابقة اأف�شل فكرة اأعمال يف ت�شجيع الطلبة على تقدمي خطة 
الطلبات  بدرا�شة  بعدها جلنة حمكمني خا�شة  تقوم  مل�شروع عمل جتاري 
الفوز  فر�شة  امل�شروع  ل�شاحب  يوفر  مم��ا  امل�شاريع  ه��ذه  اأف�شل  واختيار 

بالتمويل الالزم لتحويل اأفكاره اإىل حقيقة ملمو�شة.
جدير بالذكر اأن امل�شابقة �شهدت يف عامها الأول تقدمي 23 طلبا يف حني 

طلبا. و�شل عدد الطلبات املقدمة يف ال�شنة املا�شية اإىل 113 
ال�شباب من  اإلهام  2009 اىل  العام  اأطلقت يف  التي  اأكون  وتهدف مباردة 
مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة وت�شجيعهم على التوجه نحو ريادة 
الأعمال من خالل تنظيم ور�ض عمل تعقد مب�شاركة عدد من رواد الأعمال 

الإماراتيني وال�شركاء من خمتلف املوؤ�ش�شات.
ومن املتوقع م�شاركة اأكرث من 1700 طالب يف ور�ض العمل هذا العام يف 
16 جامعة عر دولة الإمارات بحلول �شهر مايو حيث اآخر موعد ل�شتالم 

طلبات امل�شاركة.
للتطوير  اأبوظبي  جمل�ض  ع��ام  مدير  الرقباين  �شعيد  فهد  �شعادة  وق��ال 
القت�شادي ان ريادة الأعمال ا�شبحت وب�شكل متزايد خيارا جذابا لل�شباب 
الإماراتيني  الأع��م��ال  رواد  اأجن���ح  م��ن  ع���ددا  ان  ..م�����ش��را اىل  الإم���ارات���ي 
اخلطوات  لأخ��ذ  اجلديدة  الأجيال  لإلهام  املبادرة  يف  ي�شاركون  وال�شركاء 

الأوىل الهامة نحو ريادة الأعمال.
وتو�شعت مبادرة اأكون وارتفع عدد الور�ض املقامة يف �شنة 2013 اإىل 18 
على  مقت�شرة  البداية  يف  كانت  اأن  بعد  للدولة  ال�شبع  الإم���ارات  يف  ور�شة 

اإقامة �شت ور�ض عمل يف اإمارة اأبوظبي.
واأ�شاف �شعادة فهد �شعيد الرقباين ان املبادرة ت�شهد منوا يف عدد الطلبات 
التي يقدمها الطلبة بحثا عن امل�شورة واملعلومات حول التوجه نحو ريادة 
الأعمال كخيار للم�شرة املهنية وي�شاعد على تقدمي مبادرة اأكون يف جميع 
الإمارات بدعم من ال�شركاء ..مبديا تطلعه اىل تو�شعة املبادرة يف ال�شنوات 

القادمة نتيجة لتزايد رغبة الطالب املحليني يف ريادة الأعمال.
واأكد ان اإزدي��اد �شعبية ريادة الأعمال من �شاأنها اأن تقدم فوائد اقت�شادية 
طويلة املدى وت�شاعد يف منو القطاع اخلا�ض يف الإمارات العربية املتحدة 

مبا يتوافق مع الروؤية القت�شادية اأبوظبي 2030.
التاأثر الإيجابي الذي يرتكه  باأن هذا الإقبال دليل على  ونوه الرقباين 
ت�شافر اجلهود بني مبادرة اأكون وال�شركاء امل�شاهمني على الطالب اإ�شافة 
اإىل الدعم العملي الذي تقدمه املنتديات واملبادرات احلكومية الداعمة كما 
الطلبة  الإماراتيون على  الأعمال  رواد  الذي يخلفه  الإيجابي  التاأثر  اأن 

ي�شاهم اأي�شا يف جناحنا حيث اأنهم يرون فيهم قدوة لهم.
اإدارة  يف  الإداري����ة  املمار�شة  يف  الروفي�شور  ه��اي  مايكل  ق��ال  جانبه  م��ن 
ان  لالأعمال  لندن  مدر�شة  يف  الأع��م��ال  وري���ادة  وال��دول��ي��ة  ال�شرتاتيجية 
ريادة الأعمال تعد مفتاح للرفاه والإزدهار الإقت�شادي ..موؤكدا على اأهمية 
ت�شجيع اأي مبادرة تدعم ريادة العمال ب�شكل منهجي ودقيق حيث حتمل 
ريادة العمال مفتاح الإبتكار والنمو الأقت�شادي وتوفر الفر�ض الوظيفية 
هم  ال�شركاء  بدعم عدد من   2013 لعام  اأك��ون  مبادرة  وتقام  امل�شتدامة. 
ال�شباب  اأبوظبي للتجارة وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع  غرفة 
رواد  وموؤ�ش�شة  لل�شيليكون  دب��ي  واح���ة  و�شلطة  الع��م��ال  رج���ال  ومنتدى 
وجمل�ض تنمية املنطقة الغربية و�شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع ودائرة 

التنمية القت�شادية و�شركة تو فور 54.

عن  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  من��واً  الأ���ش��رع  الت�شال  خدمات  �شركة  دو،  اأعلنت 
توقيعها اتفاقية ا�شرتاتيجية مع جمموعة اأون تامي )On Time(، التي 
اأون تامي ع�شواً يف موؤ�ش�شة  تتخ�ش�ض يف جمال اخلدمات املوؤ�ش�شية. وتعد 
موؤ�ش�شات  اإح��دى  واملتو�شطة،  ال�شغرة  امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد 
ال�شركات  قطاع  وتطوير  بدعم  املعنية  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة 
ال�شغرة واملتو�شطة وتهدف التفاقية اجلديدة لتوفر باقة املبادر الفريدة 

من نوعها للمتقدمني بطلبات احل�شول على الرخ�ض التجارية. 
وقع التفاقية كل من فريد فريدوين، الرئي�ض التنفيذي لل�شوؤون التجارية 
 ، ت��امي  اأون  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  حممد،  الكرمي  عبد  ووليد  دو  يف 
را�شد  ملوؤ�ش�شة حممد بن  التنفيذي  املدير  البا�شط اجلناحي،  بح�شور عبد 
تامي  اأون  جمموعة  توفر  و���ش��وف  واملتو�شطة.  ال�شغرة  امل�شاريع  لتنمية 
مبوجب هذه التفاقية باقة املبادر جلميع العمالء الذين يتقدمون بطلبات 
تقدمي  نطاق  تو�شيع  اإىل  بالإ�شافة  جديدة،  على رخ�ض جتارية  للح�شول 
العربية  الإم���ارات  اأنحاء  جميع  يف  واملتحركة  الثابتة  للهواتف  دو  خدمات 

املتحدة.
ال�شغرة  ل��ل�����ش��رك��ات  بالن�شبة  ج����داً  ه��ام��ة  خ��ط��وة  ه���ذه  اجل��ن��اح��ي:  وق����ال 
واملتو�شطة، ونحن كلنا ثقة اأنه �شيكون لها اأثر اإيجابي على قطاع الأعمال 
يف الإمارات العربية املتحدة. وتاأتي راحة البال يف مقدمة اأولويات اأ�شحاب 
ال�شركات النا�شئة، فالوقت هو اأثمن ما لديهم، وتتميز هذه ال�شراكة بتعاون 
البال  راحة  اأعلى م�شتويات  التي حتر�ض على �شمان  ال�شركات  اثنتني من 
لعمالئها، حيث �شتوفر خدمات مميزة لكل املتقدمني بطلبات احل�شول على 

رخ�ض جتارية جديدة .
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ف���ري���دوين م��ع��ل��ق��اً ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة: م��ن امل��ه��م لل�شركات 
احل�شول على خدمات وحلول ات�شال فعالة من اأجل تنمية الأعمال يف عاملنا 
املعا�شر املحكوم بتطبيقات الت�شال، ولهذا ال�شبب حتديداً اخرتنا التعاون 
وم�شاعدة  دع��م  على  �شركتينا  ك��ال  حتر�ض  حيث  ت��امي،  اأون  جمموعة  م��ع 
اأ�شحاب امل�شاريع وال�شركات النا�شئة يف الإمارات العربية املتحدة من خالل 
م�شتويات  اأعلى  ل�شمان  يحتاجونها،  التي  والتطبيقات  باحللول  تزويدهم 
الر�شوم ف�شاًل عن  والقيمة. وت�شمن خدماتنا قيمة عالية مقابل  الراحة 
راحة البال، ما يجعل من هذه ال�شراكة فر�شة مثالية لل�شركات ال�شغرة 

واملتو�شطة يف الدولة .
بدوره، قال وليد: ي�شرنا جمموعتنا توقيع هذه التفاقية مع دو، فنحن يف 
اأون تامي نحر�ض على توفر الوقت واملال على عمالئنا من خالل تزويدهم 
فل�شفة  نتبنى  اإذ  احتياجاتهم،  لتلبية  خ�شي�شاً  م�شممة  وخدمات  بحلول 
خالل  م��ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  يف  الأع��م��ال  رج��ال  م�شاعدة  قوامها 
18 مكاتبنا يف مواقع  تقدمي الدعم لهم ل�شمان راحة البال ولدينا حالياً 
250 خدمة حكومية حتت �شقف  اأك��رث من  دب��ي تقدم  اإم��ارة  خمتلفة من 
واحد، ويعمل فيها اأكرث من 200 موظف. وقد اأجرت مكاتبنا بنجاح اأكرث 
من 3000 معاملة حتى الآن، وبات باإمكان عمالئنا الآن ال�شتفادة يف نف�ض 
الوقت من خدماتنا املتميزة، ومن خدمات القيمة امل�شافة التي تقدمها دو 

�شمن اإطار باقة املبادر .
2012، ح��ي��ث مت  اأك��ت��وب��ر  امل��ب��ادر خ���الل �شهر  ب��اق��ة  اأط��ل��ق��ت  اأن دو  ي��ذك��ر 

ت�شميمها خ�شي�شاً لتلبية احتياجات ال�شركات ال�شغرة واملتو�شطة النا�شئة 
يف الإمارات �شمن باقة واحدة وهي جتمع بني اخلدمات الثابتة واملتحركة 

واملتحركة،  الثابتة  والبيانات  ال�شوتي  الت�شال  تت�شمن  كما  وال�شحابية، 
وا�شت�شافة املواقع على الإنرتنت.

�التفاقية تهدف ل�سمان �سهولة �ال�ستفادة من خدمات �لباقة �مل�سممة خ�سي�سًا لل�سركات �جلديدة �لنا�سئة عرب 18 موقعا تابعا ملجموعة �أون تامي

دو توقع �تفاقية تعاون مع جمموعة �أون تامي لتوفري باقة �ملبادر للمتقدمني بطلبات �حل�صول على �خلدمات �حلكومية

•• اأبوظبي -وام: 

كابيتال  ال��واح��ة  �شركة  م�شاهمو  واف���ق 
املدرجة يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية..
على تو�شية جمل�ض الإدارة بتوزيع اأرباح 
نقدية على امل�شاهمني بواقع �شتة فلو�ض 
2 ر8  اأي ما ميثل ن�شبة  لل�شهم الواحد 
الإغالق  عند  ال�شهم  �شعر  م��ن  امل��ائ��ة  يف 
اأبريل اجل��اري. وقال  بتاريخ الثالث من 
التنفيذي  الرئي�ض  النعيمي  را�شد  �شامل 
الجتماع  تراأ�شه  خ��الل  املنتدب  الع�شو 
ل�شركة  ال��ع��م��وم��ي��ة  للجمعية  ال�����ش��ن��وي 
اأبوظبي..بح�شور  يف  ك��اب��ي��ت��ال  ال��واح��ة 
وطاقم  ال�����ش��رك��ة  اإدارة  جمل�ض  اأع�����ش��اء 
عام  خ�����الل  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة..اإن���ه  الإدارة 
ارتفع �شايف اأرباح ال�شركة ن�شبة   2012
ر214 مليون   44 ليبلغ  املائة  يف   38
درهم رغم حالة عدم اليقني التي تكتنف 
اأ�شول  الأ�شواق العاملية فيما بلغت قيمة 
حوايل   2012 دي�شمر  نهاية  ال�شركة 
 2 بنحو  مقارنة  دره��م  مليار  ر4   44
اإن  2011..وقال  ال��ع��ام  يف  م��ل��ي��ار  ر4 
توؤهلها  مم��ت��ازة  مبكانة  تتمتع  ال�شركة 
ال�شتثمارية يف  للم�شي قدما بخططها 
املجالت التي تتمتع بعوائد ذات اإمكانية 
الواحة  اأن  النعيمي  واأ����ش���اف  جم��زي��ة. 
ل�شمان  حثيثة  ج��ه��ودا  ب��ذل��ت  ك��اب��ي��ت��ال 
اإىل  اإ�شافة  ميزانيتها  وا�شتقرار  متانة 
ت���وف���ر الإم���ك���ان���ات ال���الزم���ة م���ن اأج���ل 
اغتنام الفر�ض ال�شتثمارية املتاحة حال 
دخولنا  احلايل  العام  و�شي�شهد  ظهورها 
بهدف حتقيق  ج��دي��دة  ع��دة قطاعات  يف 

اأف�شل العوائد املمكنة مل�شاهمينا.

التابعة  ال�����ش��رك��ات  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأك�����د 
حققت  ك��ان��ت  ك��اب��ي��ت��ال  ال��واح��ة  ملحفظة 
املا�شي  ال���ع���ام  ت��ق��دم��ا م��ل��ح��وظ��ا خ����الل 
ما  التي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  م��ن  بالرغم 
العاملية..وقال  ب��الأ���ش��واق  حت��ي��ط  زال���ت 
بور�شة  يف  امل���درج���ة  اإي���رك���اب  ���ش��رك��ة  اإن 
كابيتال  الواحة  متتلك  والتي  نيويورك 
ح�شة فيها بن�شبة 3 ر26 يف املائة اأبرمت 
ات��ف��اق��ي��ة مت��وي��ل ج���دي���دة ب��ق��ي��م��ة 5 ر1 
واأج��رت حت�شينات ملحوظة  مليار دولر 
على اأ�شطولها ب�شراء 20 طائرة جديدة 
مل�شتاأجريها  جديدة  طائرة   35 وت�شليم 
وبيع  طائرة   47 لتاأجر  وتوقيع عقود 
ال��ع��ام.. م��دى  على  قدمية  ط��ائ��رة   70

وذلك �شمن ا�شرتاتيجيتها الرامية اإىل 
اإىل  اأدى  مم��ا  اجل��وي  اأ�شطولها  جتديد 
ال�شركة  طائرات  اأعمار  متو�شط  خف�ض 
�شنة  ر5   8 كانت  اأن  بعد  �شنة   5.1 اإىل 
يف نهاية عام 2011. وذكر النعيمي اأن 
جمموعة �شتانفورد مارين - اأ�ض اأم جي 
�شركة خدمات النفط والغاز التي متتلك 
�شركة الواحة كابيتال ح�شة فيها بن�شبة 
توظيف  م��ع��دلت  �شجلت  امل��ائ��ة  يف   49
..2012 ل��ل��ع��ام  امل���ائ���ة  يف   92 ب��ن�����ش��ب��ة 

�شفينة  ع�شرة  لإح���دى  ال��ع��ق��ود  وج���ددت 
ك��م��ا ا���ش��ت��ل��م��ت ���ش��ف��ي��ن��ت��ني ج��دي��دت��ني مت 
ت��اأج��ره��م��ا وب��ذل��ك اإرت��ف��ع ع��دد ال�شفن 
التي تديرها اإىل 42 �شفينة..اإ�شافة اإىل 
اأفريقيا  �شرق  اإىل  اأعمالها  رقعة  تو�شيع 
م��ن خ���الل جن��اح��ه��ا يف م��ن��اق�����ش��ة لعقد 
جديد يف تنزانيا. واأكد اأن  دنيا للتمويل 
بتاأ�شي�شها  كابيتال  الواحة  �شاركت  التي 
املائة  25 يف  ومتلك فيها ح�شة ن�شبتها 

ت��وا���ش��ل م�����ش��ار من��وه��ا ال��ق��وي يف قطاع 
اأ����ش���واق دولة  ال��ت��م��وي��ل ال���ش��ت��ه��الك��ي يف 
ال�شافية  اإيراداتها  بلغت  الإم��ارات حيث 
اأ���ش��ع��اف ما  اأرب���ع���ة   2012 خ���الل ع���ام 
كانت عليه يف العام ال�شابق حيث ارتفعت 
 267 ل��ت��ب��ل��غ  امل���ائ���ة  يف  ر37   4 ن�����ش��ب��ة 
ق���اع���دة عمالئها  دره�����م ومن����ت  م��ل��ي��ون 
 113 عددهم  ليبلغ  املائة  يف   28 ن�شبة 
600 عميل مما �شاعد على رفع  و  األفا 
الثلث.  مبقدار  القرو�ض  قيمة  اإجمايل 
التطوير  ذراع  لن�����د  ال����واح����ة  واأمت�������ت 
العقاري التابع واململوك من قبل الواحة 
م�شروع   م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ك��اب��ي��ت��ال 
لل�شناعات  ال�شتخدامات  متعدد  املركز 
2012 وقد  العام  اخلفيفة واملخازن يف 
عمليات  يف  كبرا  اهتماما  امل�شروع  �شهد 
التاأجر بكافة اأنواعها وعرو�شها مبا يف 

الأرا�شي والوحدات  ا�شتئجار قطع  ذلك 
 250 ب��ني  ت���رتاوح  مب�شاحات  العقارية 
مربع  م����رت  األ������ف   12 و  م���رب���ع���ا  م�����رتا 
ح�شب  البناء  حلول  اإمكانية  اإىل  اإ�شافة 
الطلب والبناء على اأ�شا�ض نظام الإجناز 
ال���زي���ادة  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال���ك���ام���ل. وق�����ال 
ه��ي مبثابة  اأرب��اح��ن��ا  ���ش��ايف  امللحوظة يف 
اأ�شولنا  اأداء  ح�شن  على  وا�شحة  دلل��ة 
املا�شي الأمر الذي يب�شر خرا  العام  يف 
ال�شركة  اأن  اهلل..موؤكدا  باإذن  للم�شتقبل 
لتنمية  م��ت��ي��ن��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  و���ش��ع��ت 
عالية  كفاءة  ذا  فريقا  ومتتلك  اأعمالها 
ال�شتثمارات  م���ن  م��ت��م��ي��زة  وجم��م��وع��ة 
املحتملة التي متكنها من اإ�شافة القيمة 
لهم  جمزية  عوائد  وحتقيق  مل�شاهميها 
الناحية  م��ن  خ��الل��ه��ا..و���ش��ت��وا���ش��ل  م��ن 
اإدارة  يف  ح�شيف  نهج  ات��ب��اع  الت�شغيلية 

املالية والرتكيز على رفع كفاءة  �شوؤوننا 
ووجهت   . لنا  التابعة  ل��الأ���ش��ول  اإدارت��ن��ا 
اجتماعها  ختام  يف  العمومية  اجلمعية 
ال�شنوي ال�شكر والعرفان حلكومة اإمارة 
املتوا�شل  دعمها  على  الر�شيدة  اأبوظبي 
لل�شركات الوطنية يف ظل قيادة �شاحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
اأول  والفريق  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
للقوات امل�شلحة رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
يف اإمارة اأبوظبي. كما عر النعيمي عن 
خال�ض امتنانه مل�شاهمي الواحة كابيتال 
جمل�ض  ولأع�شاء  وعمالئها  و�شركائها 
وكافة  الإداري  وطاقمها  ال�شركة  اإدارة 
العاملني فيها على ثقتهم بال�شركة وعلى 

دعمهم وتفانيهم يف اإجناح اأعمالها. 

••  الريا�ض -وام:

 يعقد وكالء وزارات املالية والقت�شاد يف دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية اجتماعهم ال� 40 يف مملكة البحرين يوم الأربعاء 
املقبل للتح�شر لالجتماع ال� 95 للجنة التعاون املايل والقت�شادي 

الذي ت�شت�شيفه البحرين يف الربابع من �شهر 4 مايو املقبل.

امل��و���ش��وع��ات تت�شمن م رئ��ي��ات دول  ي��ن��اق�����ض الج��ت��م��اع ع���ددا م��ن 
حول   33 دورت����ه  يف  الأع��ل��ى  املجل�ض  ق���رار  تنفيذ  ب�����ش��اأن  املجل�ض 
تعميق التكامل القت�شادي بني دول املجل�ض والتو�شيات املرفوعة 
دول  يف  امل��رك��زي��ة  وال��ب��ن��وك  النقد  موؤ�ش�شات  حمافظي  جلنة  م��ن 
املجل�ض وهيئة الحتاد اجلمركي وم�شروع النظام الأ�شا�شي للهيئة 
الق�شائية القت�شادية. ويتناول الجتماع التو�شيات املرفوعة من 

فرق العمل واللجان الفنية الأخرى املنبثقة عن جلنة التعاون املايل 
املوحدة  القواعد  م�شروع  ب�شاأن  التو�شية  اإىل  اإ�شافة  والقت�شادي 
يف  الوطنية  للمنتجات  احلكومية  امل�شرتيات  يف  الأول��وي��ة  لإعطاء 

دول املجل�ض.
 ويعر�ض على الجتماع تقرير عن تو�شيات الفريق التفاو�شي ملجل�ض 

التعاون ب�شاأن نتائج درا�شة اجلدوى القت�شادية للمفاو�شات. 
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تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173775  بتاريخ:   17 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :�شلوب �شبر بارت�ض اأم اأف جي . كو.، األ تي دي.
وعنوانه :  رقم . 162 ، وي يف �شرتيت ، نان تني دي�شرتيكت . تايت�شينج ، جمهورية ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
مقود ال�شيارات ،  اجزاء  تعليق و اجزاء نقل احلركة   و م�شتلزماتها للمركبات الرية ، و ت�شمل  رابط  نهاية 
الزراع   ، بتمان  ازرع   ، التوازن  و�شلة   ، ال�شحب  راب��ط   ، نهائيات احلوامل   ، البكرة  او  الكرة  ،راب��ط  الق�شبان 
الو�شيط ، مقاب�ض توازن جانبيه ، و�شلة الربط املركزية ، عدد و اجزاء الزراع  و عمود نقل احلركه و و�شلة 

الكرة و البكرة الداخلية. يف حدود ورودها بالفئة 12
الواق�عة بالفئة   : ) 12 (

و�شف العالمة    :  " KRC Device KRC"  بحروف لتينية   ور�شم دائري خمطط باللون الحمر
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  171941  بتاريخ:   12 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    اأ�شغر اآدم علي ابراهيم..
وعنوانه :  �ض.ب 8548  ، ال�شارقه ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
  ماء العطر ، ماء معطر كولونيا للتواليت ، رذاذ عطر ،  زيوت عطرية ، جل عطري ، مزيل العرق ، رذاذ عطري 
للج�شم ، غ�شول ) لو�شن ( ما بعد احلالقة ، �شابون ، م�شاحيق جتميل  ، بخور  ، معطرات  الهواء ، كرميات 
) م�شتح�شرات  البخور  ، معمول   ) العود ) عطور  ،ده��ن  التجميل  ( لآغرا�ض  لو�شن   ( ، غ�شولت  جتميلية 

عطرية (
الواق�عة بالفئة   : ) 3 (

و�شف العالمة    :    "    CA DREAMZ   �شي اأي درميز   "  بحروف لتينية و عربية   ب�شكل مميز
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  172918  بتاريخ:   2 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    م�شاريع ايبك�ض  )  م.م.ح.(.
وعنوانه :  �ض.ب 31291 اجلزيرة ، احلمرية ، را�ض اخليمة ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
 ، امل�شروبات  و  التموين بالطعمة   ، خدمات  املوؤقت  الي��واء   ، خدمات  امل�شروبات  و  خدمات توفر الطعمة 
 ،  ) اأطعمة و م�شروبات  الف��راح  ) خدمات توفر  ،  خدمات   ) البارات   ( املطاعم ،خدمات احلانات  خدمات 
خدمات احلجوزات  يف املطاعم ، خدمات حجز ) كرا�شي  و طاولت ( يف املطاعم و تت�شمن احلجز املبا�شر ) 

الكمبيوتر و �شبكة النرتنت ( ، معلومات و ا�شت�شارات تتعلق باخلدمات املذكورة
الواق�عة بالفئة   : ) 43 (

و�شف العالمة    : "  TOTO’S   " بحروف لتينية  .           
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  167393  بتاريخ:   2 / 1 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    �شتيفينج مايكالمييت – ذا كالمييت بروتيكت�شن بارتنر�شيب.
�شوي�شرا.   ، زيوريخ  وعنوانه :  �شترنين�شرتا�شي 12 ، �شي ات�ض – 8002  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
البحاث  و  التحاليل  خدمات   ، بها  املتعلقة  الت�شميم  و  البحث  خدمات  و  التقنية  و  العلمية  اخلدمات  ال��د 

ال�شناعية ، خدمات ت�شميم و تطوير العتاد احلا�شوبي ، و الرجميات احلا�شوبية
الواق�عة بالفئة   : ) 41 (

و�شف العالمة    :    myclimate  “ "    بحروف لتينية   
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  167389  بتاريخ:   2 / 1 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    اأ�شغر اآدام علي ابراهيم.
وعنوانه :  �ض.ب 8548  ، ال�شارقه ، المارات العربية املتحدة..

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
جموهرات ، علب للمجوهرات ، �شاعات ،  زمامات  ) مرابط ( اأكمام القم�شان  ، دبابي�ض ربطات العنق ، م�شابك 

ربطات العنق ، حلقات للمفاتيح  ) حلي �شغرة او �شال�شل �شغرة(.   
الواق�عة بالفئة   : ) 14 (

و�شف العالمة    :     " CA CHRIS ADAMS   "     بحروف لتينية  ب�شكل مميز
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173774  بتاريخ:   17 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    زافكو �ض.م.ح.   
وعنوانه :  �ض.ب 262176 ، املنطقة احلرة ، جبل على ، دبي ، المارات العربية املتحدة.   

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
  اأ�شالح املركبات ،  خدمة املركبات باملحطات ، خدمة حمطات املركبات ) تزود بالوقد و ا�شالح ( ،  خدمات 
ال�شيانة و ال�شالح  و الرتكيب و التجميع  للمركبات ، خدمات تنظيف املركبات ، غ�شيل و �شف املركبات ، 

خدمات جتميع لوزام املركبات
الواق�عة بالفئة   : ) 37 (

و�شف العالمة    :  "  Car Spa " بحروف لتينية ب�شكل مميز    
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  171793  بتاريخ:   9 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    حممد  حميد علي احلبي�شي..
وعنوانه :  �شنعاء ، اليمن .                

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
اللحوم و ال�شماك و حلوم و دواج��ن ال�شيد ، خال�شات اللحم ، فواكه و خ�شروات حمفوظة و جممد و  و 
جمففة و مطهوة ، هالم ) جلي ( ، و مربيات و فواكه مطبوخة  بال�شكر ، البي�ض و احلليب و منتجات احلليب 

، الزيوت والدهون املعدة لالكل
الواق�عة بالفئة   : ) 29 (

و�شف العالمة    :    بحر العرب Arabian Sea " بحروف عربية و لتينية باللون الزرق على خلفية 
باللون البي�ض موؤطر بخط باللون الحمر و اجلمع على خلفية م�شتطيل باللون الزرق

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  172851  بتاريخ:   1 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    جلوبال اأويل كومباين ) ايروب ( ليمتد.  .
وعنوانه :  كولد مي�شي اأ�شتيت ، كولد مي�شي ، �شتون ، �شتافورد�شر اأ�ض تي 15 او ا�ض بي ، اجتلرتا. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
موائع  نقل احلرارة

الواق�عة بالفئة   : ) 1 (
و�شف العالمة    :  " GLOBAL THERM " بحروف لتينية .

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  167392  بتاريخ:   2 / 1 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    �شتيفينج مايكالمييت – ذا كالمييت بروتيكت�شن بارتنر�شيب.
�شوي�شرا.   ، زيوريخ  وعنوانه :  �شترنين�شرتا�شي 12 ، �شي ات�ض – 8002  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
الدعاية و العالن و اأدارة و توجيه العمال  التجارية و تفعيل الن�شاط املكتبي

الواق�عة بالفئة   : ) 35 (
و�شف العالمة    :    myclimate  “ "    بحروف لتينية   

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  167388  بتاريخ:   2 / 1 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    اأ�شغر اآدام علي ابراهيم.
وعنوانه :  �ض.ب 8548  ، ال�شارقه ، المارات العربية املتحدة..

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
�شلع ب�شرية ،  نظارات  ب�شرية ، نظارات  �شم�شية ، نظارات واقية لاللعاب الريا�شية ، اأطر للنظارات ،  عد�شات 

للنظارات ، عد�شات ل�شقة ، علب للنظارات و حاويات للعد�شات الال�شقة.
الواق�عة بالفئة   : ) 9 (

و�شف العالمة    : " CA CHRIS ADAMS " بحروف لتينية  ب�شكل مميز
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

                                                                         

املودعة بالرق�م : 51803
با�ش������م :  �ض   نيكاي جلف �ض.م.ح.

وعنوان����ه :مكتب رقم 17 األ بي 04 – جبل علي ، دبي ، المارات العربية املتحدة.  
وامل�شجلة حتت رقم :  )  44529  (    بتاريخ : 5 / 1 / 2004

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 1 / 3 / 2013
املن�شو�ض  لالأو�شاع وال�شروط  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  171942  بتاريخ:   12 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    اأ�شغر اآدم علي ابراهيم..
وعنوانه :  �ض.ب 8548  ، ال�شارقه ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
  ماء العطر ، ماء معطر كولونيا للتواليت ، رذاذ عطر ،  زيوت عطرية ، جل عطري ، مزيل العرق ، رذاذ عطري 
للج�شم ، غ�شول ) لو�شن ( ما بعد احلالقة ، �شابون ، م�شاحيق جتميل  ، بخور  ، معطرات  الهواء ، كرميات 
) م�شتح�شرات  البخور  ، معمول   ) العود ) عطور  ،ده��ن  التجميل  ( لآغرا�ض  لو�شن   ( ، غ�شولت  جتميلية 

عطرية (
الواق�عة بالفئة   : ) 3 (

الالتينة  بالحرف  كتبت  عربية  و  لتينية  77  "  بحروف  اأك�ض  دي    DX 77    "  :    و�شف العالمة
داخل ر�شم زخريف ممبز

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 

، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173084  بتاريخ:   6 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    جياجنزهو يهاي تريدينج كو.، األ تي دي.
وعنوانه :  روم 712 ، 713 ، 714 جياجنزهو بينجييان ديفيلومبينت بالزا ، رقم ، 185 اأم 187 اأند 189 اأك�شياوبي 

رود ، يوياأك�شيو دي�شرتيكت ، جياجنزهو ، جياجندوجن ، ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    

اأجهزة حا�شوب ، اجهزة ملحقة باحلا�شوب ، مفكرة يف �شكل حا�شوب �شعر ، فارة ) معدات معاجلة بيانات ( ، 
ما�شحات ) معدات معاجلة بيانات ( ، اأجهزة حا�شوب �شخ�شية  �شغرة ، اأقرا�ض ب�شرية  ، معاجلات ) وحدات 
معاجلة مركزية ( ، �شا�شات عر�ض )  اأجزاء حا�شوب ( ، اجهزة تلفزيون ، م�شجالت فيديو ، اأجهزة مراقبة 
كهربائية ، اأجهزة ت�شغيل القرا�ض املدجمة ، اجهزة ا�شتقبال ال�شوت و ال�شورة ، لوحات اعالنات اآلية ، اأجهزة 

عر�ض ، اأجهزة تعليم �شمعية و ب�شرية  ، بطاريات  كهربائية ، اأجهزة ن�شخ ال�شوت ، اأجهزة انتاج ال�شوت
الواق�عة بالفئة   : ) 9 (

و�شف العالمة    : "    " Yihai " بحروف لتينية ب�شكل مميز . 
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (  

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  167394  بتاريخ:   2 / 1 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    �شتيفينج مايكالمييت – ذا كالمييت بروتيكت�شن بارتنر�ش�شيب.
وعنوانه :  �شترنين�شرتا�شي 12 ، �شي ات�ض – 8002  زيوريخ ، �شوي�شرا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
اخلدمات العلمية و التقنية و خدمات البحث و الت�شميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل و البحاث ال�شناعية 

، خدمات ت�شميم و تطوير العتاد احلا�شوبي ، و الرجميات احلا�شوبية. 
الواق�عة بالفئة   : ) 42 (

و�شف العالمة    :    myclimate   "    بحروف لتينية   
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  167390  بتاريخ:   2 / 1 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    اأ�شغر اآدام علي ابراهيم.
وعنوانه :  �ض.ب 8548  ، ال�شارقه ، المارات العربية املتحدة..

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
  اجللود املدبوغة و تقليد اجللود املدبوغة  و املنتجات امل�شنوعة من هذه  املواد غر الوارده يف فيئات اأخرى 
 ، ، حقائب  اأمتعة  جلدية  و من تقليد  اجللود ، منتجات جلدية ، حقائب جلدية ، حمافظ جيب  جلدية 
حمافظ نقود جلدية ،  �شنط �شفر ، حقائب �شغرة مل�شتح�شرات التجميل غر جمهزة ، مظالت ،  �شما�شي 

، ع�شي خيزران ، اأغطية مظالت
الواق�عة بالفئة   : ) 18 (

و�شف العالمة    :     " CA CHRIS ADAMS   "     بحروف لتينية  ب�شكل مميز
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

�عالن جتديد 

تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري (. 

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 51889
با�ش������م :   م. ميجا كاربت م.م.ح.

وعنوان����ه :   �ض. ب 33265  دبي ، المارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  41997  (    بتاريخ : 27 / 8 / 2003

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : 5 / 3 / 2013
املن�شو�ض  لالأو�شاع وال�شروط  �شنوات وفقاً  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر 

عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف �شاأن العالمات التجارية .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  172218  بتاريخ:   19 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    اماري�ض كومار ماتو.
وعنوانه :  �ض.ب 4936 الفجرة، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
التبغ اخلام او امل�شنوع ، ال�شيجار ، ال�شجائر ،  اأدوات املدخنني، الكريت

الواق�عة بالفئة   : ) 34 (
و�شف العالمة    :  " RIO  NANO  BLACK  GOLD EDITION" بحروف لتينية ور�شم 
دائري مميز  داخل بطاقة مظللة باللون ال�شود يعلوها ر�شم ا�شدين بطريقة مميزه بينهما ر�شم دائرة  يعلوها 

ر�شم تاج  كما بالر�شم اعاله و العالمة باللوان ال�شود و الحمر و البي�ض
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173773  بتاريخ:   17 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    حميد �شكر اهلل ب�شكار ..
وعنوانه :  �ض.ب 22405 دبي ن المارات العربية املتحدة ، �شيف �شديقي التجارية ،  بناية الرمي ، �شوق مر�شد 

، دبي ، المارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    

املعادن النفي�شة وكل خليط منها والب�شائع  و املنتجات امل�شنوعة من تلك املعادن اأو املطلية بها غر امل�شنفة 
يف فئات اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ض الوقت والزمن الدقيقة.

الواق�عة بالفئة   : ) 14 (
" بحروف لتينية يعلوها ر�شم ا�شكال و خطوط هند�شية ب�شكل مميز و   Bentini " و�شف العالمة    : 

العالمة باللون الحمر
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / 
الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  171339  بتاريخ:   1 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    بوميدال اأنرتبراي�شيز برايفيت ليمتد.
وعنوانه : 8 – 24 – 53  ماجنالجري رود  ، جينتاير  522001 ، اندهرا برادي�ض ، الهند. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
�شجائر ،  التبغ امل�شنع  و اخلام ، اأدوات املدخنني ، اعواد الثقاب. 

الواق�عة بالفئة   : ) 34 (
و�شف العالمة    :    Dzire    " بحروف لتينية   ب�شكل مميز مكررة عدة مرات على بطاقة مظللة باللون 

ال�شود و البي�ض ب�شكل مميز
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /
 الإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهري ( 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  167391  بتاريخ:   2 / 1 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :  /    / 

با�ش��م :    اأ�شغر اآدام علي ابراهيم.
وعنوانه :  �ض.ب 8548  ، ال�شارقه ، المارات العربية املتحدة..

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
  مالب�ض رجالية ، مالب�ض للن�شاء و الطفال ، مالب�ض حمبوكة ، مالب�ض ن�شائية داحلية ، مالب�ض داخلية ، 
بيجامات ، مباذل ،  �شرتات ، تنانر ، ف�شاتني ،  �شراويل ق�شرة ، بنطلونات ، جاكيتات ) مالب�ض ( ، معاطف 
،  قم�شان ، مالب�ض للمواليد ، ربطات عنق ، �شالت ، قبعات ) اأغطية للراأ�ض ( ، اأحزمة ) مالب�ض ( ، احزمة 
جلدية ) مالب�ض (، جوارب ق�شرة ، جوارب طويلة و حمالت للجوارب ، الب�شة القدم ، احذية جلدية ، اخفاف 

، �شراويل ا�شتحمام ، احذية ريا�شية ، مالب�ض م�شادة للماء
الواق�عة بالفئة   : ) 25 (

و�شف العالمة    :     " CA CHRIS ADAMS   "     بحروف لتينية  ب�شكل مميز
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأثنني  8  اأبريل 2013 العدد 10761



حول دورك يف م�شل�شل  الآن  حتى  و�شلتك  التي  الأفعال  ردود  كانت  • كيف 
)يف غم�شة عني(؟

جاءت  الآن  حتى  اجلمهور  من  و�شلتني  التي  الأف��ع��ال  ردود  هلل..  احلمد   -
حلقات  عر�ض  على  اأ�شبوعني  من  يقرب  ما  م��رور  فبعد  ومب�شرة،  مطمئنة 
امل�شل�شل جنح يف حتقيق ن�شبة م�شاهدة عالية، وح�شل على اإ�شادة عدد كبر 

من النقاد.
واأرى اأن م�شل�شل )يف غم�شة عني( ك�شر كل القواعد، فمع اأنه عر�ض بعيداً 
عن مو�شم الدراما الرم�شاين اإل اأنه ا�شتطاع جذب عدد كبر من امل�شاهدين 
فعل  ردود  اأتابع  فاأنا  عر�شه،  طيلة  كذلك  يكون  اأن  واأمتنى  اأحداثه،  ملتابعة 
ملدة  امل�شل�شل  ت�شوير  يف  بذلته  ال��ذي  الكبر  املجهود  بعد  خا�شة  اجلمهور 
العمل نقطة حت��ول يف م�شواري  ه��ذا  واأع��ت��ر  ال��ع��ام،  العام ون�شف  جت��اوزت 
الفني لأنني جنحت من خالله يف تقدمي دور خمتلف متاماً عن الأدوار التي 
اإعجاب  وتنال  املقبلة  اأعمايل  يف  جناحاً  اأحقق  اأن  واأمتنى  قبل،  من  قدمتها 

اجلمهور. 
ن�شبة  يوؤثر يف  امل�شل�شل خالل �شهر رم�شان قد  اأن عدم عر�ض  ترين  ال   •

م�شاهدته وجناحه؟
- بالعك�ض هناك اأعمال كثرة عر�شت يف �شهر رم�شان وتعر�شت للظلم ومل 
ت�شاهد ب�شكل جيد ومنا�شب، وذلك ب�شبب وجود كم كبر من امل�شل�شالت يف 
مو�شم واحد. وبالن�شبة يل اأرى اأن العمل املتميز ينجح يف اأي وقت، والدليل 
على ذلك اأن م�شل�شل )يف غم�شة عني( ح�شل على ن�شبة م�شاهدة مرتفعة، 
كما اأن هذه فر�شة منا�شبة لكي يقتنع اجلمهور باإيجاد موا�شم اأخرى جديدة 

ويبعدوا قليال عن موا�شم التكد�ض.
ت��رددت يف قبوله.. فلماذا  امل�شل�شل منذ عامني  عر�ض عليك هذا  عندما   •

وافقت عليه هذه املرة؟

اأن يدخل يف عمل جديد بجانب  لي�ض لديه وقت  اأن��ه  الفنان  يجد  اأحياناً   -
عمله الأ�شا�شي الذي وافق عليه يف البداية. وحينما عر�ض علّي امل�شل�شل يف 
بالتف�شيل،  يل  �شرحت  قد  ب��دوري  اخلا�شة  الرتكيبة  تكن  مل  الأم��ر  بداية 
وهذا ما جعلني غر متحم�شة له. ولكن مع نهاية كتابة امل�شل�شل وجدت اأن 
الرتكيبة اخلا�شة ب�شخ�شية )فاطمة( اأ�شبحت خمتلفة متاماً ولها حماور 

اأ�شا�شية يف قلب اأحداث امل�شل�شل، لذلك وافقت على امل�شاركة فيه.
وبني الفنانة اأنغام حول  بينك  خالفات  ن�شوب  حول  تردد  ما  حقيقة  • ما 

ترتيب ال�شماء؟
- ل توجد م�شكلة �شخ�شية بيني وبني انغام، لكن عندما احتدث عن حقي 
احرتامي  مع  انني  خا�شة  الفني،  ور�شيدي  ا�شمي  عن  دف��اع  فهذا  الدب���ي، 
لنغام كمطربة فاإنها املرة الوىل التي تخو�ض فيها جتربة التمثيل، وبالتايل 
من حقي ان اطالب بو�شع ا�شمي بال�شكل الذي يليق بي، لكن هذا ل يعني 

وجود م�شكلة مع انغام وامنا امل�شكلة تكون مع جهة النتاج.
�شعف اأجرك من اأجل قبولك  على  ح�شولك  توؤكد  كثرة  اأقاويل  • ترددت 

هذا العمل؟ 
متاما  متفهمة  فاأنا  املنتجني  ت�شاأل  اأن  وت�شتطيع  �شحيح،  غر  كالم  هذا   -
عن  مت��ام��اً  خمتلف  ع��ني(  غم�شة  )يف  م�شل�شل  اأن  واأع���رف  العمل،  لطبيعة 
واحد  بطل  على  يعتمد  ل  ان��ه  اىل  ن��ظ��راً  قبل  م��ن  قدمتها  ال��ت��ي  الأع��م��ال 
والباقي اأدوار �شغرة، بالعك�ض امل�شل�شل مليء بالأبطال والنجوم، لذلك مل 
اأطلب مبلغاً خياليا. واأنا لي�ض من طبيعتي اأن اأتكلم يف النواحي املالية بهذا 

ال�شكل.
للم�شاركة يف بطولتها خالل  ت�شتعدين  اخ��رى  فنية  م�شاريع  هناك  هل   •

الفرتة املقبلة؟
- هناك العديد من ال�شيناريوهات التي عر�شت علّي يف الفرتة الأخرة اإل 

اأنني اتخذت قراراً نهائياً حول م�شاركتي يف م�شل�شل جديد يدعى )القا�شرات( 
وهو من تاأليف �شماح احلريري، واإخراج جمدي اأبو عمرة وبطولة الفنان 
�شقيقة  وهي  )عطر(  تدعى  �شخ�شية  خالله  من  واأج�شد  ال�شعدين،  �شالح 
ت�شاعده  اأن  دائما وحت��اول  منه  تخ�شى  التي  ال�شعدين  امل�شل�شل �شالح  بطل 

فيما يريد اأن يفعله.
وي�شاركني يف البطولة يا�شر جالل و�شمرة عبد العزيز اإىل جانب عدد من 

الوجوه ال�شابة، ومن املقرر اأن يتم ت�شويره خالل الأيام املقبلة.
عن ال�شينما الفرتة الأخرة؟ ابتعدت  • ملاذا 

العرو�ض  م��ن  ال��ع��دي��د  تلقيت  فقد  ب���اإرادت���ي  لي�ض  ال�شينما  ع��ن  اب��ت��ع��ادي   -
ال�شينمائية لكنها كانت دون امل�شتوى ومو�شوعات اأخرى مل اأحبها، ومل اأ�شعر 
اأنها �شتحقق يل اأي اإ�شافة. وعندما اأعود اىل ال�شينما �شاأعود بكرامتي واأقدم 

�شيئاً حمرتماً، واإل �شاأظل اأقدم الدراما لأنها بطل ال�شاحة يف هذه الفرتة.
تخ�شني من مهاجمة التيارات الدينية املت�شددة للفن؟ • األ 

الدينية  التيارات  من  اأخ�شى  ل  فاأنا  الأف�شل،  اإىل  �شيتجه  م�شر  يف  الفن   -
واأعتقد اأنهم لن ي�شتطيعوا اأن يغروا �شيئاً يف جمالت الفن املختلفة، �شواء 

كان ذلك يف ال�شينما اأو التلفزيون اأوالغناء.
الفن.. كيف تق�شني اأوقاتك مع ابنتك )ق�شمت(؟ عن  • بعيدا 

- مهما قلت لن ا�شتطيع اأن اأ�شف �شعادتي عندما اأكون معها، فاأ�شعد الوقات 
اأحر�ض عليه  واألعب معها وهو ما  اأق�شيها بجوارها لأتقرب منها  التي  هي 

مهما كانت لدي ارتباطات، فبيتي وزوجي وابنتي اأهم ما يف حياتي.
التمثيل عندما تكر؟ اىل  ابنتك  تتجه  اأن  على  توافقني  • هل 

ال�شخ�شية ولها  الرغبة يف ذلك، فهذه حياتها  اإذا كانت لديها  بالتاكيد..   -
مطلق احل��ري��ة يف اخ��ت��ي��ار امل��ج��ال الأن�����ش��ب ل��ه��ا، واأمت��ن��ى لها ال��ن��ج��اح يف كل 

احلالت.

فــن عــربــي
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رغم �أن ردود �لفعل �لتي جاءتها بعد عر�ض �حللقات �الوىل من م�سل�سلها �جلديد )يف غم�سة عن( كانت �يجابية ومب�سرة، �ال �نها ال 
تز�ل ترتقب بقية ردود �الفعال وتتابعها ب�سغف. �نها �لفنانة د�ليا �لبحري �لتي تك�سف لنا ملاذ� قبلت هذ� �لعمل رغم �نها �عتذرت 
عنه من قبل، وتتكلم عن حقيقة خالفها مع �أنغام �لتي �ساركتها �لبطولة، و�سبب غيابها عن �ل�سينما وعالقتها بابنتها ق�سمت، وغرها 

من �العرت�فات �ل�سريحة يف هذ� �حلو�ر:

�بتعادي عن �ل�سينما لي�ض باإر�دتي

د�ليا �لبحريي: من حقي �لدفاع عن ��صمي

غادة عادل تت�صدى
 لـ )مكان يف �لق�صر(

)مكان  اجل��دي��د  امل�شل�شل  بطولة  يف  ع��ادل  غ��ادة  امل�شرية  الفنانة  ت�شارك 
العمل  توقف  اأن  بعد  وذل��ك   - قريباً  ت�شويره  �شيبداأ  ال��ذي   - الق�شر(  يف 
اأبوعمرة  جم��دي  امل��خ��رج  ارت��ب��اط  اث��ر  الكوميدي  علي(  )اأم  م�شل�شل  يف 

مب�شل�شل اآخر.
ال�شيا�شية وكوالي�شها يف م�شر، من  الأح��داث  الق�شر(  ويتناول )مكان يف 
ال�شيا�شة، حيث تتعرف من خالل  اأح��د رج��ال  خ��الل عمل غ��ادة يف ق�شر 

لقاءات �شاحب الق�شر ب�شخ�شيات كبرة على كوالي�ض ال�شيا�شة.
امل�شل�شل م��ن اخ���راج ع���ادل اأدي���ب وت��األ��ي��ف حم��م��ود ال��ب��زاوي، وي�����ش��ارك يف 
�شهر  يف  عر�شه  املقرر  ومن  ا�شماعيل،  وجمال  اجلندي  حممود  البطولة 

رم�شان املقبل.
يذكر اأن اآخر اأعمال غادة عادل التلفزيونية كان م�شل�شل )�شر علني( الذي 

عر�ض يف �شهر رم�شان املا�شي، و�شاركها البطولة الفنان اياد ن�شار.

ان��ت��ه��ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����ش��ري��ة ال�����ش��اب��ة اآي����نت ع��ام��ر م��ن ت�شوير 
م�شاهدها يف الفيلم اجلديد )�شغط عايل(، والذي �شارك يف 
بطولته ن�شال ال�شافعي وهالة فاخر وعايدة ريا�ض، واأحمد 
العزيز  عبد  واإخ���راج  �شابر،  تاأليف حممود  م��ن  وه��و  ب��دي��ر، 

ح�شاد.
وك�شفت عامر اأنها ت�شتعد لت�شوير م�شل�شلها اجلديد )الزوجة 
املنتج ممدوح �شاهني، وتقدم الدور الذي لعبته  الثانية( مع 
والذي  ال�شينمائي  الفيلم  يف  ح�شني  �شعاد  الراحلة  الفنانة 

يحمل ا�شم امل�شل�شل نف�شه.
يذكر اأن اآخر اأعمال اآينت كان فيلم )على جثتي( مع الفنان 
اأحمد حلمي والذي يعر�ض حالياً يف ال�شينما، وحقق اإيرادات 

عالية رغم الأزمة التي متّر بها م�شر.

�شيبداأ  اأن�����ه  ت�����ردد  اأن  ب��ع��د 
ب��ت�����ش��وي��ر م�����ش��ل�����ش��ل )م����داح 
�شيقدم  ك��ان  وال��ذي  القمر(، 
حياة  ق�������ش���ة  خ����الل����ه  م�����ن 
بليغ  ال�����راح�����ل  امل���و����ش���ي���ق���ار 
ح�����م�����دي، اع�����ت�����ذر ال���ف���ن���ان 
امل�شري عمرو واكد عن عدم 
نتيجة  امل�شل�شل  يف  امل�شاركة 
تعّر�ض  عدة  اإنتاجية  اأزم��ات 

لها العمل.
وقال واكد اإنه ي�شتعد حالياً 
ل��ت��ج�����ش��ي��د ���ش��خ�����ش��ي��ة )اأب�����و 
العال(، والتي قدمها الفنان 
ال��راح��ل ���ش��ك��ري ���ش��رح��ان يف 
فيلم )الزوجة الثانية(، من 
خالل م�شل�شل جديد يحمل 
الفنان  واأ���ش��ار  نف�شه.  ال�شم 
ت�شوير  ب����دء  اإىل  امل�����ش��ري 
الريفي  احل���ي  يف  امل�����ش��ل�����ش��ل 
الإعالمي  الإنتاج  مدينة  يف 
امل�������ش���ري���ة و����ش���ي�������ش���ارك���ه يف 
ب���ط���ول���ة امل�����ش��ل�����ش��ل ك����ل من 
عال غامن ودينا فوؤاد وبا�شم 
ال���������ش����م����رة، ف���ي���م���ا الإخ��������رج 

خلري ب�شارة.

�آينت عامر ت�صتعد لـ 
)�لزوجة �لثانية(

عمرو و�كد ي�صّور )�لزوجة �لثانية(
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�رتفاع ن�صبة ��صابة
 �الطفال بالتوحد

على  لل�شيطرة  الأم��رك��ي  امل��رك��ز  بها  ق��ام  حديثة  اإح�شائية  ك�شفت 
1 لكل  اإ�شابة الأطفال بالتوحد كانت  اأن ن�شبة  الأمرا�ض والوقاية، 
88، ولكنها ارتفعت الآن لت�شبح واحداً لكل خم�شني طفاًل، ما يبني 

وجود زيادة يف اإ�شابة الأطفال بالتوحد.
يف  وي��وؤث��ر  اكت�شافه،  ل�شعوبة  الغام�ض  ال���ش��ط��راب  التوحد  ي�شمى 
تطور التوا�شل اللفظي وغر اللفظي، وكذلك على مهارات التفاعل 

الجتماعي.
وتظهر اأعرا�ض املر�ض يف �شن الر�شاعة قبل بلوغ الطفل الثالثة على 

الأغلب.
ومن عالمات التوحد، حدوث حركات متكررة بالأيدي اأو بالأ�شابع، 
ج�شدية،  حركات  وتكرار  وتفا�شيلها،  املتحركة  بالأ�شياء  والهتمام 
التحدث بكالم غر مفهوم  اأو  وال�شراخ  الآخرين،  اأو  ال��ذات  واإي��ذاء 

ب�شكل متكرر.

�مل�سم�ض

ي����ح����ت����وي امل�����ائ�����ة غ���������رام من 
معدنية  ام��الح  على  امل�شم�ض 
الف�شفور  خ�����ش��و���ش��ا  ك���ث���رة 
و  ال��ك��ال�����ش��ي��وم  و  احل����دي����د  و 
اأ و  ف��ي��ت��ام��ني  ال��ب��وت��ا���ش��ي��وم و 
و  �شي  فيتامني  و  ب  فيتامني 
غرام   13 امل�شم�ض  يف  ي��وج��د 
بروتني  غ��رام   -1 ال�شكر  م��ن 
 20  - ده���ون  مليغرام   30  -
غرام كال�شيوم - 20 مليغرام 

حديد واألياف.
ي�شاعد امل�شم�ض يف �شنع كريات الدم احلمراء و ين�شط حدة الب�شار و يزيد 
من قوة اجل�شم الدفاعية لالمرا�ض ، مفيد امل�شم�ض يف حالة فقر الدم و 
مفيد لوظائف الكبد و لل�شعر و الع�شاب و نافع للم�شابني بالدم يف البول 
و  العظام  تكوين  يف  ي�شاعد  كذلك  و  املثانة  و  الكلى  للح�شى  مفتت  هو  و 

الغ�شية املخاطية.
ين�شح بعدم اكلة لال�شخا�ض امل�شابني بع�شر اله�شم او امل�شابني باللتهابات 

احلادة يف المعاء و املعدة و عدم �شرب املاء البارد بعد اكله.
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املمثلة الهندية بريانكا شوبرا خالل وصولها احلفل االفتتاحي لتوزيع جوائز السينما الهندية في مدينة 
فانكوفر، كندا. )رويترز(

• من �ساحب كتاب �لعرب وديو�ن �ملبتد�أ و�خلرب؟ 
- ابن خلدون 

موؤلف كتاب طبائع �الإ�ستبد�د و�أم �لقرى؟  • من 
- عبد الرحمن الكواكبي. 

�ساحب لقب �ل�سيخ �لرئي�ض؟  • من 
- ابن �شينا 

�ساحب �لر�سيديات؟  �للبناين  �الأديب  هو  • من 
- ر�شيد �شليم اخلوري 

ر�سالة قتله بيده؟  حمل  �لذي  �لعربي  �ل�ساعر  • من 
- طرفه بن العبد 

�لعرب؟  ل�سان  معجم  �ساحب  • من 
- ابن منظور 

�ملثل  به  ي�سرب  �لذي  �ل�سعلوك  �جلاهلي  �ل�ساعر  هو  من   •
ب�سرعة �لرك�ض؟ 

- ال�شنفري

وتتاألف  الأ�شجار،  من  خمتلفة  �شروب  من  ت�شتخرج  طبيعية  م��ادة  هو  الكاوت�شوك  املطاط  اأن  تعلم  هل   •
ب�شكل رئي�شي من هيدروكربون غر م�شبع. كما ينتج املطاط اأي�شاً بالطرق ال�شناعية. للمطاط ا�شتعمالت 
العازلة  امل��واد  النعال،  الأح��ذي��ة،  امل�شتهلك(،  املطاط  من   75%( ال�شيارات  اإط��ارات  اأهمها:  نذكر  متنوعة 

للكابالت وغر ذلك. 
عن�شر كيميائي �شبه معدين من جمموعة مولدات امللح. وهو ج�شم �شلب ذو لون  هو  اليود  اأن  تعلم  • هل 
وهو  متبلرة.  ق�شرات  �شكل  يتخذ  وهو  مزعجة.  ورائحة  معدين  بريق  يتميز  ال�شواد،  اإىل  �شارب  رم��ادي 
يتواجد ب�شكل ايودورات يف مياه البحر والنباتات البحرية، وهو ي�شتخرج عادة من رماد اأ�شنة الالمينارية. 
ولليود ا�شتعمالت عدة يف املجال الطبي، فهو ي�شتعمل خارجياً كمطهر وداخلياً يف معاجلة الغدة الدرقية 

والأمرا�ض الغددية وت�شلب ال�شرايني والروماتيزم. 
اأنحاء العامل. منها الذباب  األف جن�ض من الذباب منت�شرة يف جميع   40 من  اأكرث  هناك  اأن  تعلم  هل   •
املنزيل العادي املاألوف، ومنها اأي�شاً الذباب الأ�شود املنت�شر يف الغابات ال�شمالية الذي يحت�شد يف الربيع باأعداد 
ل ح�شر لها، وت�شل درجة ع�شته اإىل اأن توؤدي اإىل قتل الإن�شان. وللعلم فقط، فاإن جناح الذبابة يتحرك يف 

مرة.  الثانية الواحدة اأكرث من 330 

امللل والوقت الطويل ا�شر البناء على �شراء ببغاء وكان هذا  عند قدوم الج��ازة ال�شيفية وامعانا يف ك�شر 
اإىل �شوق املدينة وال��ذي توجد به اع��داد �شتي من الطيور  اإىل الذهاب  ال�شرار بالجماع مما ا�شطر الب 
ل�شراء الببغاء املطلوب .. وبعد جولة كبرة فيه مل يجد طلبه فاخره احدهم بوجود مزاد للطيور ي�شتطيع 
امل��زاد فوجيء  الوالد  دخ��ل  الكبر، عندما  امل��زاد  اإىل  الوالد يف طريقه  انطلق  هنا  وم��ن  فيه طلبه  ان يجد 
مبجموعة كبرة من الطيور مبا فيها بع�ض الببغاوات وعندما �شمع �شوت البائع ينادي على احد الببغاوات 
بانه اح�شن النواع، لبق يف كالمه، نظيف دائما، ل ياأكل كثرا ول ي�شدر �شجيجا، ا�شرع الب بال�شرتاك يف 
ذلك املزاد وبداأت املزايدة من .52 ريال فا�شاف الب .5 ف�شمع من يقول ثالثمائة وخم�شني فا�شاف .5 
ال�شوت خم�شمائة وخم�شني وهكذا حتى  .5 فقال  ثانية  اربعمائة وخم�شني فا�شاف مره  ف�شمع من يقول 
ال�� ..7 فلم يزود احد عليها وهنا فرح الب وحدث نف�شه بانه ظفر ب�شفقة جيدة ب�شبب هذا ال�شعر الكبر 
وعندما هم بالذهاب اإىل املثمن لدفع املبلغ املطلوب وا�شتالم البغباء قرر ان ينظر للببغاء نظره اخرة ليتاأكد 
من ان نقوده مل تذهب �شدي فاقرتب منه وحاول الم�شاك به فما كان من الببغاء ال وان �شرخ فيه وقال 
له يا عبيط .. يا عبيط، فا�شتعجب الب من �شالطة ل�شان هذا الطر الوقح ويف نف�ض الوقت اح�ض ان هذا 
ال�شوت لي�ض غريب وفكر قليال ثم نظر للببغاء وقال له .52 فقال الببغاء ثالثمائه وخم�شني .. فزاد الب 
خم�شني فقال الببغاء اربعمائة وخم�شني وهنا �شجت القاعة بال�شحك فقد اكت�شف ان الببغاء هو من كان 
يزايد على �شعره فقال له : ايها الوقح مل تكن خمطاأ انا فعال اكون عبيط لو ا�شرتيتك، لن اربح البائع منك 

فالتبق هنا فانتما الثنان �شفقة خا�شرة وحمدا هلل اين مل ادفع فيك فل�شا .

الببغاء 

تناول �لذرة تعد من �الغذية �ملفيدة 
ل�صحة �الن�صان

عني �جلمل ينجح فى خف�س 
فر�س �الإ�صابة مبر�س �ل�صكر

من  جراما  ك�شفت درا�شة علمية حديثة ان تناول ال�شيدات نحو 29 
فر�ض  م��ن   24% نحو  خف�ض  ف��ى  ينجحن  اأ�شبوعيا  اجلمل  ع��ني 

اإ�شابتهن مبر�ض ال�شكر النوع الثانى .
و�شدد الباحثون الريطانيون فى معر�ض اأبحاثهم التى اأجروها فى 
هذا ال�شدد على اأن احلر�ض على تناول املك�شرات خا�شة عني اجلمل 
ال�شكر  مبر�ض  الإ�شابة  خماطر  الربع  مبعدل  التقليل  على  يعمل 

النوع الثانى.
الدهنية  ب��الأح��م��ا���ض  الغنية  املك�شرات  اأه���م  م��ن  اجل��م��ل  ع��ني  وي��ع��د 
ال�شحية التى تعمل على خف�ض اللتهابات فى اجل�شم والوقاية من 

فر�ض الإ�شابة بال�شرطان واأمرا�ض القلب.
ومن ناحية اأخرى تتوقع جمعية مر�ض ال�شكر اخلرية فى بريطانيا 
مليون   2،5 م��ن  بريطانيا  ف��ى  ال�شكر  مر�شى  اأع���داد  تت�شاعف  اأن 
مري�ض حاليا اإىل اأكرث من اأربعة ماليني بحلول عام 2025 ثم اإىل 

خم�شة ماليني مع مطلع عام 2050.

اأو على �شكل  اأو م�شوية  اأن تناول الذرة م�شلوقة  اأكد باحثون 
رقائق من الكورن فليك�ض اأو باإ�شافتها اإىل ال�شلطات يعد من 

اأف�شل الأغذية ال�شحية لالإن�شان.
وت��ع��ت��ر ال����ذرة قليلة ال��ده��ون وال�����ش��ع��رات احل���راري���ة، حيث 
يزودنا كوز الذرة ب�3 غرام من الألياف وكذلك من الروتني، 
الأل���ي���اف ع��ل��ى تخفي�ض  ال��ه��ائ��ل��ة م��ن  الن�شبة  وت�����ش��اع��د ه���ذه 
معدلت الكولي�شرتول بالدم، كما تقلل من احتمالية اإ�شابة 

الإن�شان ب�شرطان القولون.
الذرة  اأم���ا   A بفيتامني  ف��ق��رة  البي�شاء  ال���ذرة  تعتر  كما 
من  النوعان  يحتوي  بينما  الفيتامني،  بهذا  فغنية  ال�شفراء 

الفول�شني ومن فيتامني  بها من  باأ�ض  ال��ذرة على كميات ل 
C الذي يحارب المرا�ض ويقوي املناعة، وكميات قليلة من 

البوتا�شيوم واملغنزيوم.
اإن املغلي اأو املنقوع من الذرة ي�شتخدم يف عالج املغ�ض الكلوي 
ال�شديد وح�شى الكلى واأنواع الروماتيزم والنقر�ض، ومنقوع 
ال���دم وخم��ل�����ض اجل�����ش��م من  ال����ذرة خ��اف�����ض خفيف ل�شغط 

ال�شموم.
ال��ذرة يف عمل الأقنعة، وي�شتخدم كعالج فعال  ويدخل دقيق 
ي�شتخدم كمنظف جيد  كما  ال�شم�ض،  وح��روق  الوجه  حلبوب 

لل�شعر من خالل �شامبو دقيق الذرة.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

خالد النا�رصي
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

حممد علي مفتاح
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح طبيب 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.


