
�أول  يعرف �جلميع ظاهرة )�حل��ب من 
ن���ظ���رة(، وه���ي ت��ك��ون ع��ب��ارة ع��ن �شعور 
�أحياناً  ي��دوم  جامح وغري مربر وقد ال 
ل��ف��رة ط��وي��ل��ة. ل��ك��ن ت���ربز �أي�����ش��اً �أوىل 
ياأخذ  �ل��ذي  �لتدريجي  �حلب  موؤ�شر�ت 

وقته قبل �لظهور ب�شكل و��شح.
 ميكن �أن يكون هذ� �حلب و�عد�ً بدوره، 
�أك����ر غمو�شاً  م��وؤ���ش��ر�ت��ه  ت��ب��ق��ى  ل��ك��ن 
ت��ر�ف��ق ه��ذه �حل��ال��ة م��ع بع�ض �لردد 
�ل����ذي ي��ع��ك�����ض ع���دم �ل��ت��اأك��د م���ن �شحة 
�مل�����ش��اع��ر، ف��ي��ن�����ش��اأ ���ش��ر�ع د�خ��ل��ي فينا. 
جتذبنا  �أن  ميكن  �لتي  �لعو�مل  تتعدد 
�لثقة،  �لر�حة،  �الآخ��ر:  �ل�شخ�ض  جتاه 
�شعور بال�شالم �لد�خلي، �ل�شعادة.. لكن 
عن  ُتبعدنا  ق��د  �أخ���رى  ع��و�م��ل  تقابلها 
�لرف�ض  م��ن  �خل���وف  �ل�شخ�ض:  ذل���ك 
�ال�شتعد�د  وع�����دم  ب����االآخ����ر  و�ل���ت���ع���ّل���ق 
قد  هنا،  عاطفية.. من  خلو�ض عالقة 
ل��ك��ّن هذ�  �ل��ع��الق��ة،  ب��ارت��ب��اك يف  ن�شعر 
�هتمام  وج����ود  �إىل  ي�����ش��ري  �الإح�����ش��ا���ض 
رموز  ِل��ن��ف��ّك  �الآخ����ر.  بال�شخ�ض  فعلي 

هذ� �حلب �لتدريجي.

احمرار اخلدين
عن  ي��ع��رّب  م��ا  �أول  غالباً  �جل�شم  ي��ك��ون 
ح��ال��ة �حل���ب ح��ت��ى ل��و ح��اول��ن��ا جتاهل 
م�شاعر  ت��وؤدي  ير�شلها.  �لتي  �ملوؤ�شر�ت 
�الأدرينالني  م�شتوى  �رتفاع  �إىل  �لقلق 
ت�����ش��ارع نب�شات  ي��ع��ن��ي  م���ا  يف �جل�����ش��م، 
�لقلب و�لتعّرق �ملفرط. لكن يف �لوقت 
هرمونات  �حل���ب  ���ش��ع��ور  يطلق  نف�شه، 
�لدوبامني و�ل�شريوتونني و�الأندورفني 
هرمونات  ت���وؤدي  �الأدري��ن��ال��ني.  مقابل 
�الأوع�����ي�����ة  ت���و����ش���ي���ع  �إىل  ه������ذه  �حل������ب 
�خلدين  �ح��م��ر�ر  يف�شر  م��ا  �ل��دم��وي��ة، 
وتلّون �لعنق �أي�شاً. غالباً ما تلفت هذه 
�ملوؤ�شر�ت �لنظر، وُيعترب �لعنق حتديد�ً 
�لب�شر.  ل���دى  ب��ام��ت��ي��از  ه�����ش��ة  م��ن��ط��ق��ة 
�ملر�أة  متيل  �ل�شوت:  يتغري  قد  كذلك، 
و��شتعمال �شوت  �إىل رفع نربة �شوتها 
حاد بينما ي�شتعمل �لرجل �شوتاً هادئاً 
بهدف �إغو�ء �ملر�أة. عند �ل�شك بطبيعة 
من  نتاأكد  �أن  يجب  �مل�شتجّدة،  �مل�شاعر 
�أن �جل�شم له �أ�شباب ال يفهمها �ملنطق.

ارتباك �شديد
ب�شورة  �ل��ظ��ه��ور  �إىل  �مل�����ر�أة  ت�شعى  ق��د 
م��ث��رية ل��اله��ت��م��ام، ل��ك��ن��ه��ا ال ت��ك��ف عن 
�ل��ت��ف��وه ب��ال�����ش��خ��اف��ات. �أو ق��د ت��رغ��ب يف 
�لذي  �ل�شخ�ض  �أم��ام  �نطباع جيد  ترك 
�لطعام  توقع  �أو  تتعر  لكنها  يعجبها، 
�لنف�ض  ع��ل��م��اء  يعترب  لقائهما.  خ���الل 
�لرغبة،  ق��وة  يعك�ض  �الرت��ب��اك  ه��ذ�  �أن 
و���ش��ي��ل��ة ممتازة  �ل��ل��غ��ة  ه����ذه  ف��ت�����ش��ب��ح 
لتجنب �لكالم �ل�شفهي و�إطالق �لعنان 

للعو�طف.
جميع م��وؤ���ش��ر�ت �الرت��ب��اك ه��ي طريقة 
�الآخر  �ل�شخ�ض  الإخ��ب��ار  مبا�شرة  غ��ري 
ويجعلنا  ي��رب��ك��ن��ا  ح��ول��ن��ا  وج�����وده  ب�����اأن 
�إن����ه موؤ�شر  ن��ف��ق��د ت��رك��ي��زن��ا وق���در�ت���ن���ا. 
ب�شكل  �الآخ���ر  �ل��ط��رف  �إىل  نر�شله  مهم 
تلقائي حتى لو بد� �الرتباك حمرجاً يف 
بح�شب  و�ع��دة  �ملوؤ�شر�ت  ه��ذه  �لظاهر. 
�لالوعي  ي�شتمتع  �لنف�ض.  علماء  ر�أي 
على  يوؤكد  ما  باإرباكنا،  �حلالة  ه��ذه  يف 

�أهمية �للقاء و�لعالقة �لنا�شئة.

لإخفاء امل�شاعر
بال�شكوك  م���ل���يء  �ل���ت���دري���ج���ي  �حل�����ب 
تكتيكاً  ن�شتعمل  ق��د  �أح��ي��ان��اً،  و�ل��ع��ذ�ب 
�أننا ال ننتظر  �شخيفاً الإخفائه. فندعي 
�أو  يعجبنا  �ل��ذي  �ل�شخ�ض  من  �ت�شااًل 
كي  للخروج  متفرغني  غري  �أننا  ندعي 
نتجنب �لتعبري عن �هتمامنا بال�شخ�ض 
�ل��ذي يخفيه ه��ذ� �ل�شلوك؟  �الآخ��ر. ما 
�إنه �خلوف من �نك�شاف �أمرنا و�ملجازفة 
قد  كذلك،  حمرجة.  ملو�قف  بالتعر�ض 
ن�شعر باأننا ن�شري نحو �ملجهول، فن�شبح 
وعلى  ب��االآخ��ر  �لتفكري  على  جم��ربي��ن 
نعلم ما  �أننا ال  يريد مع  كما  �لت�شرف 
طبيعياً  �ل�شلوك  يكون  ال  فعاًل!  يريده 
�لنف�ض  يوؤكد علماء  لكن  �ملوعد.  خالل 
على �أن جميع �ال�شر�تيجيات ال ميكن 
�دعاء  �أن  ع��ن  ف�شاًل  �حل���ب.  ت��ق��اوم  �أن 
كنا م�شّرين  �إذ�  �إال  يفيد  ال  �لالمباالة 

على �إنكار �لو�قع.

مقاومة امل�شاعر
�لذي  �ل�شخ�ض  �أن  الأنف�شنا  ن��وؤك��د  ق��د 

لدينا  �ملف�شل  �ل��ن��وع  م��ن  لي�ض  يربكنا 
للدخول  م��ب��ك��ر�ً  ي���ز�ل  ال  �ل��وق��ت  �أن  �أو 
يف ع��الق��ة ع��اط��ف��ي��ة. حم��اول��ة مقاومة 
�مل�����ش��اع��ر ه��ي م��وؤ���ش��ر ���ش��ب��ه م��وؤك��د على 
وج����ود ح��ب م��رت��ق��ب. ح��ني ن��ك��ون �أمام 
�شخ�ض ال يتما�شى مع �ملعايري �لو�عية 
�ل��ت��ي ن��ح��دده��ا يف �ل��ع��ادة و�ل��ت��ي تزعزع 
كياننا �لالوعي، نفقد تو�زننا. فنحاول 
�ل�شحيح  �لطريق  �إىل  �لعودة  باأي ثمن 
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رن��ا. خ��وف��اً م��ن رغباتنا 
�ل���ه���رب.  �إىل  ق����د من���ي���ل  وم�������ش���اع���رن���ا، 
�لهلع  تر�فق هذه �حل��رية مع م�شاعر 
لو  لكن ماذ�  �آن.  �لد�خلية يف  و�ل�شعادة 
مل َتُدم هذه �مل�شاعر طوياًل؟ قد ي�شعر 
�خلوف  م��ن  وي��ه��رب  بالتعا�شة  �لبع�ض 

�للذيذ جتنباً للم�شاكل.

تخّيل امل�شتقبل
ثمة موؤ�شر �آخر على وجود حب تدريجي: 
يعترب  �شعيد.  م�شتقبل  تخّيل  �إىل  �مليل 
ع��ل��م��اء �ل��ن��ف�����ض �أن ه���ذه �ل��ت��خ��ي��الت هي 
ط��ري��ق��ة ل��ط��م��اأن��ة �ل����ذ�ت ح���ول م��ا ميكن 
ت�شّور  خ��الل  من  م�شتقباًل.  يح�شل  �أن 
���ش��ري��ط م��ن �الأح�����د�ث �ل��ت��ي ت��وؤك��د على 
حب �لطرف �الآخر، نتجاوز عو�ئق �ل�شك 
�لتدريجي يف مر�حله  �لتي تطبع �حلب 
من  �لنف�ض  ع��ل��م��اء  ي��ح��ذر  ل��ك��ن  �الأوىل. 
الأنها  �مل�شتقبل  ن��ح��و  �الإ���ش��ق��اط��ات  ه���ذه 
عي�ض جتربة  رغبة يف  تعك�ض جم��رد  ق��د 
�شادقة  �مل�شاعر  تكون  �أن  دون  �حلب من 

جت�����اه �ل�����ش��خ�����ض �الآخ��������ر. ي����ب����د�أ �حلب 
يف  ل��الآخ��ر  م�شاحة  بتخ�شي�ض  �ل�����ش��ادق 
�ل�شيناريوهات �لتي نر�شمها عن �مل�شتقبل 

بدل �لركيز على �لذ�ت ح�شر�ً.

نقاط م�شرتكة
ح���ني ن��ق��اب��ل ���ش��خ�����ش��اً ي��ع��ج��ب��ن��ا، منيل 
على  و�لركيز  بيننا  �لعو�ئق  ه��دم  �إىل 
�ل��ن��ق��اط �مل�����ش��رك��ة. مي��ي��ل �حل����ب �إىل 
عن  ف�شاًل  �لثنائية،  �ل��ع��الق��ة  جتميل 
جتميل �ل�شخ�ض نف�شه من خالل �ل�شعي 
�إىل �لظهور باأبهى حّلة. لكّن هذه �مليزة 
�ل��و�ق��ع. من  ت��وؤدي �إىل �لتهرب من  قد 
�لق�ش�ض  �خ���ر�ع  نتجنب  �أن  �الأف�����ش��ل 

�خليالية و�البتعاد عن �لو�قع.
لهّن  ي��ع��رّب  مل  �إذ�  ينزعجن  ن�شاء  ثمة 
�لرجل عن حّبه �شفهياً. ويظن �لبع�ض 
يعي�ض حالة حب ولكنه رمبا يحب  �أن��ه 
ه��ذه �حلالة،  �أك���ر. يف  نف�شه ال  �حل��ب 
ي���ك���ون �ل�����ش��ري��ك جم����رد و���ش��ي��ل��ة ل�شد 
نف�شية.  حاجة  وتلبية  �لعاطفي  �لفر�غ 
�مل�شاعر  حقيقة  من  �لتاأكد  ميكن  كيف 
�ل�شعور عن  ه��ذ�  ي��خ��رج  م��ا  د�ئ��م��اً  �إذ�ً؟ 
نتحكم  ال  ب���اأن���ن���ا  ف��ن�����ش��ع��ر  �ل�����ش��ي��ط��رة، 

بالو�شع.
�حل������ب ه����و �ل���ت���ج���رب���ة �الأك��������ر �إث�������ارة 
ل��اله��ت��م��ام يف ح��ي��اة �ل��ب�����ش��ر، ل���ذ� يجب 
�ل�شعور  ه���ذ�  م��ق��اوم��ة  ع��ن  ن��ت��وق��ف  �أن 
�حلب  باخت�شار،  له.  �لعنان  نطلق  و�أن 
�لتدريجي هو نوع من �ملغامرة �ل�شّيقة!
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�لك�سف عن تفا�سيل غالك�سي �إ�س 4 
�شام�شونغ  هاتف  مو��شفات  من  وع��دد  �شكل  عن  �إل��ك��روين  متجر  ك�شف 
�ملنتظر غالك�شي �إ�ض 4، �لذي من �ملتوقع �أن يز�ح عنه �ل�شتار يف مار�ض-�آذ�ر 
�جلاري يف موؤمتر لل�شركة �لكورية �جلنوبية مبدينة نيويورك �الأمريكية. 
وخ�ش�ض متجر �إك�شبان�شي�ض )Expansys( �الإلكروين ومقره مدينة 
مان�ش�شر �لربيطانية �شفحة كاملة للهاتف غالك�شي �إ�ض ″4 ��شتعر�ض 
فيها �شكله وعدد� من مز�ياه، كما �أتاحه للطلب �مل�شبق دون �أن يك�شف عن 
�أن �لهاتف �شياأتي ب�شا�شة قيا�ض خم�ض بو�شات من  �شعره. و�أو�شح �ملتجر 
نوع �شوبر �أموليد وبدقة �لو�شوح �لكامل �أي بدقة تبلغ 1080×1920 
�لهاتف  �أن  �إىل  �ملتجر  و�أ���ش��ار  �ل��ب��و���ش��ة.  يف  بك�شل   441 مب��ع��دل  بك�شل، 
�ملنتظر و�لذي �شارت حوله �لكثري من �ل�شائعات، �شياأتي مبعالج �إك�شينو�ض 
5 �أوكتا ثماين �لنو�ة، و�شي�شم ذ�كرة و�شول ع�شو�ئية )RAM( ب�شعة 2 
�أو   32 �أو   16 هي  �لتخزين  ل�شعة  خيار�ت  ثالثة  �إىل  �إ�شافة  غيغابايت، 
64 غيغابايت، باالإ�شافة �إىل كامري� خلفية بدقة 13 ميغابك�شل و�أمامية 
بدقة 2 ميغابك�شل. و�أكد �ملتجر يف �ل�شفحة ح�شول �لهاتف �جلديد على 
�أم�ض  �أول  تاميز  نيويورك  ل�شحيفة  عنها  ك�شف  �لتي  �شكرول  �أي  تقنية 
�لتقنية للم�شتخدم �لتحكم يف حركة  �أحد �لعاملني بال�شركة، وتتيح تلك 
عنها متجر  ك�شف  �لتي  بال�شورة  يظهر  �لذي  و�لت�شميم  بعينه.  �لت�شفح 
�إك�شبان�شي�ض ي�شبه �إىل حد كبري ت�شميم غالك�شي نوت ″2 ولكن مع �إطار 
جانبي �أرفع، وبدون زر �لعودة �إىل �ل�شفحة �لرئي�شية، مع �الإ�شارة �إىل �أنه 
لي�ض بال�شرورة �أن يكون �لت�شميم يف �ل�شورة حقيقيا و�إمنا تخيليا و�شعه 
متخ�ش�ض  �إك�شبان�شي�ض  متجر  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  �مل�شممني.  �أح��د 
مان�ش�شر  مدينة  يف   1997 �شنة  و�أ�ش�ض  �ال�شتهالكية  باالإلكرونيات 

�لربيطانية من قبل جمموعة من مطوري بر�مج �جلو�ل و�لتقنيني.

��ستدالالت �كت�ساف �لعالج �ملبكر لالإيدز 
بعد �لتقارير �لتي تناقلتها و�شائل �الإعالم �لعاملية عن �لر�شيعة �لتي 
بدو�ء  عوجلت  و�لتي  )�إي���دز(  �ملكت�شب  �ملناعة  نق�ض  بفريو�ض  ول��دت 
قيا�شي يف مرحلة مبكرة جد� ي�شرح �لدكتور جون فرير من جامعة 

�أوك�شفورد ��شتدالالت هذه �حلالة على طريقة عالج �الإيدز. 
�ختربت  ق��د  �أم��ه��ا  كانت  ريفي  م�شت�شفى  يف  �لر�شيعة  ول��دت  فعندما 
باأنها م�شابة بعدوى �الإي��دز. والأن �الأم مل تتلق �أي عالج لالإيدز قبل 
�لوالدة علم �الأطباء �أن �لطفلة ولدت وهي على خطر عظيم لالإ�شابة 
بالعدوى. وبالتايل مت نقل �لطفلة �إىل مركز جاك�شون �لطبي �لتابع 
جلامعة م�شي�شيبي �الأمريكية حيث و�شعت هناك حتت رعاية �لدكتورة 
هانا غر�ي �خت�شا�شية �إيدز �الأطفال. وب�شبب �خلطر �لكبري لالإ�شابة 
�أدوية  بالعدوى و�شعت �لدكتورة غر�ي �لر�شيعة يف مزيج من ثالثة 
�شاعة فقط، حتى  �الإي��دز عندما كان عمرها ثالثني  ملكافحة  قيا�شية 

قبل ظهور نتيجة �لفحو�شات �ملختربية �ملوؤكدة الإ�شابتها بالعدوى.
�أن��ه يف ح��االت �حلمل �الأك��ر مثالية عندما يو�شف لالأم  ومن �ملعلوم 
�مل�شابة باالإيدز �أدوية لتقليل خطر �نتقال �لعدوى لطفلها كان ُيعطى 

للر�شيع دو�ء و�حد فقط لتقليل خطر �إ�شابته بالعدوى.
ويعتقد �لباحثون �أن هذ� �ال�شتخد�م �ملبكر للعالج �مل�شاد للفريو�شات 
ت�شكيل  من  �لفريو�ض  مبنع  �لر�شيعة  �شفاء  �إىل  �أدى  �أن��ه  �ملرجح  من 
جتمعات �خلاليا �ل�شعبة �لعالج �ملعروفة با�شم �مل�شتودعات، �لتي تظل 
خامدة وبعيدة عن متناول �الأدوية �لقيا�شية. وهذه �مل�شتودعات تعيد 
�لعالج، وهذه  يتوقفون عن  �لذين  �ملر�شى  �الإي��دز يف  ع��دوى  تن�شيط 
�مل�شتودعات هي �ل�شبب يف �أن معظم �الأفر�د �مل�شابني باالإيدز يحتاجون 

�إىل عالج مدى �حلياة الإبقاء �لعدوى بعيدة.
و�أظهرت  للر�شيعة،  �مل��ن��اع��ي  �جل��ه��از  ����ش��ت��ج��اب  �ل��ع��الج  ب��د�ي��ة  وب��ع��د 
قابلة  غ��ري  �أ�شبحت  حتى  �ل��ف��ريو���ض  م�شتويات  ت�����ش��اوؤل  �لفحو�شات 
�ل��دك��ت��ور ج��ون فرير  �ل����والدة. وق���ال  ي��وم��ا م��ن   29 لالكت�شاف بعد 
يبدوؤون يف  و�ملر�شى  و�لعلماء  �لباحثني  �شتجعل جمتمع  �حلالة  هذه 
�أن ي�شري ع��الج �الإي��دز هدفا  �مل��اأم��ول يف �مل�شتقبل  �أن��ه من  �لتفكري يف 
�لبحث  �إىل  باأننا بحاجة  �أنها تخربنا  �الأم��ر  و��شتدالالت هذ�  و�قعيا. 
�ل�شريري  �مل�شتوى  �أق��وى. لكن على  �أكرب وبد�فع  بتمويل  �لعالج  عن 

هذ� ال يعني توقف �ملر�شى عن تناول �الأدوية �أو �أي �شيء �الآن .

�جلمال عا�ست يف �لقطب �ل�سمايل
يتم عادة ربط حيو�ن �جلمل بال�شحر�ء و�حلر�رة �ملرتفعة، لكن باحثني 
�ل�شمايل  �لقطب  لبقايا جمل �شخم، يف  �أحافري  على  ع��رو�  كنديني 
يعود عمرها �إىل ما قبل 3.5 ماليني عام. وقال فريق �لبحث باإ�شر�ف 
متحف �لطبيعة �لكندي، �إن �الكت�شاف يعتمد على 30 قطعة �أحفورية 
لعظم �شاق وجدت يف جزيرة �إليزمري يف نونافوت. وتعود هذه �الأحافري 
�إىل ما قبل 3.5 ماليني عام، عندما كانت �ملنطقة �لقطبية ذ�ت بيئة 
غابات خالل مرحلة �الحتبا�ض �حل��ر�ري على كوكب �الأر���ض. وقالت 
�لباحثة ناتاليا ريبزينك�شي، �إنه �كت�شاف مهم الأنه يقّدم �أول دليل على 
�أن �جلمال عا�شت يف �ملنطقة �لقطبية ، م�شيفة �أن بع�ض �ملميز�ت �لتي 
تتمتع فيها �جلمال �لع�شرية مثل �الأقد�م �مل�شطحة، و�لعيون �لكبرية 

قد تكون تعديالت م�شتّمدة من �لعي�ض يف بيئة قطبية.

ثعلب مبنزل �سلمى حايك
�إىل منزلها  �أنها جلبت  �شلمى حايك  �ل�شهرية  ك�شفت جنمة هوليوود 
ثعلبا �شغري� معتقدة �أنه كلب. وقالت �ملمثلة �ملك�شيكية-�الأمرييكية يف 
�إحدى �ملقابالت �لتليفزيونية: تعجبت من �أنه مل ين�شجم مع كالبي 
�ملك�شيك ومل يكن  �لغابة يف  �ل�شغري يف  �ل�شيء  �الأخ��رى. وج��دت هذ� 
�أن��ه��ا حمبة  ع��ام��ا(  وك�شفت حايك )46   . �حل��ني  ذل��ك  �شعر يف  لديه 
للغاية للحيو�نات، م�شيفة �أن لديها خم�شة خيول و�أربعة �ألبكة وقطة 

وثمانية كالب وحيو�نات �أخرى ال تتذكرها �الآن.

ت���رك���ي���ا ت�����ش��ت��ع��ي��د اأه����م 
ق��ط��ع��ة م���ن ك��ن��ز ق����ارون
من  �ل��رك��ي��ة  �ل�شلطات  ����ش��ت��ع��ادت 
�أثرياً  م�شبكاً  �الأمل��ان��ي��ة  ن��ظ��ريت��ه��ا 
ق��ي��م��ت��ه مباليني  ت���ق���در  ذه����ب����ي����اً، 
�ل�������دوالر�ت، وي��ع��ّد �أه����م ق��ط��ع��ة يف 
ك��ن��ز �مل��ل��ك ق�����ارون. وذك����رت وكالة 
�أنباء �الأنا�شول �لركية، �الأربعاء، 
�لثقافية  للرو�ت  �لعام  �ملدير  �أن 
�لثقافة  وز�رة  يف  و�مل�����ت�����اح�����ف 
�شو�شلو،  م��ر�د  عثمان  و�ل�شياحة، 
�الأملانية  �ل�����ش��ل��ط��ات  م���ن  ����ش��ت��ل��م 
ح�شان  ���ش��ك��ل  ع��ل��ى  �أث���ري���اً  م�شبكاً 
�لذهب،  من  م�شنوع  جمنح،  بحر 
وُتقدر قيمته مباليني �لدوالر�ت، 
�مللك  كنز  يف  قطعة  �أه���م  ي��ع��ّد  كما 
�ل�شلطات  �أن  و�أو�����ش����ت  ق�������ارون. 
�الأملانية كانت حتتفظ به يف خزينة 
عليه  �لعثور  بعد  �مل��رك��زي،  �لبنك 
�لبالد.  ب���غ���رب  ه���اغ���ن  م��دي��ن��ة  يف 
وزير  �أن  �الأن��ا���ش��ول  مر��شل  وذك��ر 
عمر  �ل��رك��ي،  و�ل�شياحة  �لثقافة 
حول  بت�شريح،  �شيديل  ت�شيليك، 
�إعادة �مل�شبك �الأثري �إىل تركيا، يف 
�ل�شياحي،  برلني  بور�شة  معر�ض 
خالل زيارة يقوم بها الإج��ر�ء عدد 

من �للقاء�ت يف �أملانيا.

م�شد�س  ���ش��ح��ب  حم���اول���ة 
ب����ج����ل���������ش����ة ال������رمل������ان
وق����ع����ت م���������ش����ادة ك���الم���ي���ة ح�����اول 
خاللها نائب �شحب م�شد�شه �ثناء 
جل�شة ملجل�ض �لنو�ب �الردين �م�ض 
�حلكومة  ق����ر�ر  ل��ب��ح��ث  خ�ش�شت 
�الخ���ري رف��ع ����ش��ع��ار �مل��ح��روق��ات يف 
�لبالد، ما حد� برئي�ض �ملجل�ض �ىل 

رفع �جلل�شة.
ون�����������ش�����رت �مل�������و�ق�������ع �الخ�����ب�����اري�����ة 
�الل�����ك�����رون�����ي�����ة �مل���ح���ل���ي���ة �����ش����ور� 
�لنائب  ت��ظ��ه��ر  ف��ي��دي��و  وم���ق���اط���ع 
��شهار  يحاول  وهو  �لعدو�ن  �شادي 
�شالحه حتت قبة �لربملان وقد بد� 

عليه �لغ�شب �ل�شديد.
�الول  �ل��ن��ائ��ب  عطية  خليل  وق���ال 
�ل���ن���و�ب، لوكالة  ل��رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
ثار  �ل��ن��و�ب  �ح��د  �ن  ب��ر���ض  فر�ن�ض 
غ�����ش��ب��ه ل�����دى �ت����ه����ام ن���ائ���ب �آخ����ر 
�لن�شور  �هلل  عبد  �ل����وزر�ء  لرئي�ض 
ب���ال���ف�������ش���اد وي���ظ���ه���ر �ل������ع������دو�ن يف 
�لذي  �ل�شو�بكة،  ي��ج��ادل  �لفيديو 
منع �لن�شور من �متام كلمته �لتي 
�ن  �ل��ن��و�ب، قبل  �م���ام  يلقيها  ك��ان 
يحاول �شحب م�شد�شه �ال �ن عدد� 
من �لنو�ب تدخلو� من �جل تهدئة 
�ملوقف و��شاف عطية لهذ� �ل�شبب 

��شطررت العالن رفع �جلل�شة .

ت������ك������ه������ن������ات ب���ح���م���ل 
م�����ي�����دل�����ت�����ون ب���ط���ف���ل���ة

ك���م���ربدج، كايت  ل�����ش��ان دوق���ة  زل 
ميدلتون، ملمحة �إىل �نها تنتظر 
والدة طفلة، ما يعني �نه �إذ� �شح 
�الأمر و�أجنبت فتاة ف�شوف تكون 

ملكة لربيطانيا.
و�أف������������������ادت ����ش���ح���ي���ف���ة �ل�������ش���ن 
كانت  ميدلتون  �ن  �لربيطانية، 
عندما  غرمي�شبي  �إىل  زي���ارة  يف 
قما�شياً  دب������اً  �م���������ر�أة  �أع���ط���ت���ه���ا 
�شاأعطيه..  ق��ائ��ل��ة  عليها  ف���ردت 
باالإنكليزية   D ح���رف  ول��ف��ظ��ت 
كلمة  م���ن  �الأول  �حل�����رف  وه����و 
�أي �إبنة، قبل �أن   Daughter
تتوقف عن �لكالم وتقول لطفلي 
، م��ا �أث����ار ���ش��ك��وك��اً ك��ب��رية يف �نها 

�شرزق بطفلة.
بفتاة،  ح��ام��اًل  ك��ان��ت  �إن  ف�شئلت 
و�بت�شمت  �الإجابة  رف�شت  لكنها 
قائلة �نهما لن يك�شفا عن �الأمر، 
�لثالثة  �ملرتبة  يف  �شيكون  �ل��ذي 

على �لعر�ض �لربيطاين.

تربية �لكالب خطر على �الأطفال
�لكثريون عليها  �لتي يقبل  �لهو�يات  �أنو�عها من  �الأليفة مبختلف  تربية �حليو�نات 
�أن هذه �لهو�ية قد يكون لها بع�ض �ملخاطر و�الأ�شر�ر  ملا لها من متعة خا�شة. غري 
خ�شو�شا يف حالة وجود �أطفال يف �ملنزل؛ لذ� يجب �أن تر�عي كاأم توفري �شبل �لوقاية 
تعر�ض  حالة  يف  للت�شرف  �ل�شليمة  �لطريقة  على  �لتعرف  وكذلك  لطفلك  �لكافية 

طفلك لالإ�شابة �أو �خلطر نتيجة �لتعامل مع حيو�نه �الأليف.
فاإن  تربيتها، ومع ذلك  �الأطفال على  يقبل  �لتي  �أكر �حليو�نات  �لكالب من  تعترب 
�لعديد من �الأطفال يدخلون �مل�شت�شفى �شنويا للعالج من ع�شات �لكالب. و�الأطفال 
ه��ذ� �حليو�ن وخ�شو�شا يف منطقة  لع�شة  تعر�شا  �الأك��ر  �شنو�ت هم  �أرب��ع  �أق��ل من 
�لوجه و�لر�أ�ض. فاحر�شي على حماية �لطفل من �لتعر�ض لع�شة �لكلب من خالل 
مر�قبة �لطفل جيد� �أثناء �للعب مع هذ� �حليو�ن، وكذلك �حر�شي على �ختيار كلب 
من ف�شيلة تتنا�شب مع �أ�شلوب وطريقة حياة �أ�شرتك، وتاأكدي من �أن يحدث تعارف 

جيد بني �أطفالك و�لكلب �جلديد.
علمي طفلك ما يلي:

-عدم �القر�ب �أو �إزعاج �لكلب �أبد� �أثناء نومه �أو تناوله طعامه
-�لطبطبة على �لكلب برقة وهدوء
-عدم �القر�ب من �أي كلب غريب

-�لثبات يف �ملكان عند �قر�ب كلب غريب منه
-عدم �لتدخل �أبد� لف�ض نز�ع بني كلبني

�أول م�ؤ�سر�ت �حلب 
حني يخفق القلب يف بداية اللقاء، ي�شعب اأن نحدد ما اإذا كان 

القلب يحمل م�شاعر احلب ميكن اأن يدلنا بع�س املوؤ�شرات 
على حقيقة احلالة التي نعي�شها. يف ما يلي، يك�شف علماء 
النف�س ال�شلوكيات التي توؤكد وجود م�شاعر حب حقيقية.
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نظمت �الأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لدولية لنخيل 
�ل��ت��م��ر زي�����ارة م��ي��د�ن��ي��ة ل��ع��دد م���ن �ل���وف���ود �لوز�رية 
�لعربية �لتي ح�شرت حفل تكرمي �لفائزين باجلائزة 
يف دورتها �خلام�شة مب�شاركة �لوفد �الإعالمي �لعربي 
�لذي د�أبت �جلائزة على ��شت�شافته كل عام، �إىل بع�ض 
�لتمور  و�إنتاج  �لنخيل  بزر�عة  �ملتعلقة  �الإنتاج  مر�فق 
باالإمار�ت. �شارك فيها �لوفد �لليبي، كما �شم �لوفد 
�الإعالمي كل من ممثل وكالة �الأبناء �لكويتية، ومدير 
�لها�شمية،  �الأردن��ي��ة  �ململكة  م��ن  علمية  �آف���اق  م��وق��ع 
ومدير موقع �آفاق بيئية من �ململكة �ملغربية، وممثل 
عن قناة �ملنارة �لعلمية من جمهورية م�شر �لعربية، 

وبع�ض ممثلي و�شائل �الإعالم �ملحلية باالإمار�ت.
وبد�أت �جلولة بزيارة م�شنع �الإمار�ت للتمور بال�شاد 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �إجن������از�ت �ل��ف��وع��ة �ل��ت��ي مت��ث��ل قطاع 
على  و�الط�����الع  ب��ال��دول��ة  �ل��ت��م��ور  وت�شنيع  �ل��ن��خ��ي��ل 
�لتجربة �الإمار�تية �لناجحة يف جمال ��شتالم �لتمور 
�الأمثل من خالل  �ال�شتغالل  �ملز�رعني وحتقيق  من 
تعك�ض  فاخرة  متور  منتجات  �شل�شلة  �شمن  ت�شنيعها 
جودة �الإنتاج �ملحلي من مز�رع �ملو�طنني وتربز فخر 

�ل�شناعة �لوطنية وجودة �لتمور �الإمار�تية.
كما قام �لوفد بزيارة ملزرعة �لفوعة وذلك لالإطالع 
على �أ�شاليب �لزر�عة �لع�شوية ب�شفة مزرعة �لفوعة 

�أكرب مزرعة نخيل ع�شوية يف �لعامل.

�لتقنيات  مب�شتوى  �إع��ج��اب��ه��م  �حل�����ش��ور  �أب����دى  وق���د 
�حل��دي��ث��ة �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف م�����ش��ان��ع �ل��ت��م��ور وج����ودة 
للتمور  �الآيل  و�لفرز  �لت�شنيع  مر�حل  ودق��ة  �الإنتاج 
�إىل  باالإ�شافة  �لليزرية،  �الأج��ه��زة  �ح��دث  با�شتخد�م 
مزرعة  تطبقها  �ل��ت��ي  �ل��زر�ع��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
�لتمور  ج��ودة  مب�شتوى  �الرت��ق��اء  يف  وت�شاهم  �لفوعة 
�الإمار�تية. ثم قام �لوفد �لوز�ري و�الإعالمي بزيارة 
و�لتمور  �لنخيل  تنمية  وب��ح��وث  در����ش��ات  وح��دة  �إىل 
)خم��ت��رب زر�ع�����ة �الأن�����ش��ج��ة الإك���ث���ار ف�����ش��ائ��ل �لنخيل 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  �لتابع جلامعة  �لن�شيجية( 
و�ملنتجات  �خلدمات  �أه��م  على  �أطلعو�  �لعني  مبدينة 
�طلعو�  كما  �مل��ز�رع��ني  لالأخوة  �ملخترب  يوفرها  �لتي 
�لن�شيجي  �لنخيل  ف�شائل  الإن��ت��اج  �لفنية  �الآل��ي��ة  على 
كونها  �خل�شو�ض  بهذ�  تكنولوجيا  �أح��دث  با�شتخد�م 
تلبي �لنمو �مل�شطرد يف زر�عة �أعد�د كبرية من �أ�شجار 
�الإنتاجية  �لطاقة  تبلغ  حيث  باالإمار�ت  �لتمر  نخيل 
بالعام من  ن�شيجي  �شتلة نخيل  �ألف   150 للمخترب 

�أجود �الأ�شناف.
وزير  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  وك���ان 
�أمناء  جمل�ض  رئي�ض  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
�لتمر قد رحب بزيارة  �لدولية لنخيل  جائزة خليفة 
�لوفود �لوز�رية و�لوفود �الإعالمية �لتي ح�شرت حفل 
تكرمي �لفائزين باجلائزة يف دورتها �خلام�شة 2013 
�إي�شال  �الإع���الم يف  لو�شائل  �لهام  �ل��دور  على  م��وؤك��د�ً 
�الإمار�ت  دولة  �لتي تربع عليها  �ل�شورة �حل�شارية 

يف خدمة �لنخلة و�لعاملني فيها على م�شتوى �لعامل، 
بف�شل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة )حفظه �هلل( ودعم  �آل نهيان رئي�ض  ز�ي��د  بن 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن زيد �آل نهيان ويل 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
و�هتمام �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.

�أمني عام  �أ�شاد �شعادة �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد  كما 
بتوجيهات  ت��اأت��ي  �لتي  �ل��زي��ارة  ه��ذه  باأهمية  �جل��ائ��زة 
�لتعليم  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  نهيان  �ل�شيخ  �شمو 
�لعايل و�لبحث �لعلمي رئي�ض جمل�ض �الأمناء يف �إطار 
مع  �لعالقة  لتعزيز  �ل�شنوي  �لعامة  �الأمانة  برنامج 
و�لدولية  و�لعربية  �ملحلية  �الإع���الم  و�شائل  خمتلف 

لتغطية �أحد�ث و�أن�شطة �جلائزة على مد�ر �لعام.

كلية �لقان�ن ت�ستقبل وفد� قان�نيا �أمريكيا
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��شتقبل �الأ�شتاذ �لدكتور جا�شم علي �شامل �ل�شام�شي، عميد كلية �لقانون 
�لقانون  لكليات  �لعاملية  �لر�بطة  �د�رة  جمل�ض  ع�شو  �الإم����ار�ت  بجامعة 
�ل�شريك  ماكدونوف،  جوزيف  �لدكتور  �لعني  مبدينة  باجلامعة  مبكتبه 
تعزيز  �إط��ار  يف  �للقاء  ياأتي   . للمحاماة  �الأمريكي  ونايت  هوالند  مبكتب 
ومكاتب  �لقانون  كلية  بني  �لعملي  �لتدريب  جمال  يف  و�ل�شر�كة  �لتعاون 
�أحمد  �لدكتور  للقاء  �الإم���ار�ت  ح�شر�  دول��ة  �لعاملة يف  �لدولية  �ملحاماة 
دعم  كيفية  ��شتعر��ض  مت  حيث  بالكلية.  �مل�شاعد  �لقانون  �أ�شتاذ  �لزعابي 
��شتقبال  على  �الت��ف��اق  مت  كما  �ل��ق��ان��ون،  لطلبة  �لعملي  �ل��ت��دري��ب  ج��ه��ود 
وفد ز�ئر من طلبة كليات �لقانون بالواليات �ملتحدة �الأمريكية �لقادمني 
لزيارة �لدولة يف �لن�شف �لثاين من �شهر مار�ض �جلاري ، حيث من �ملقرر 
عقد� لقاء�ت لهم مع طلبة و��شاتذة كلية �لقانون بجامعة �الإمار�ت بهدف 

تعريفهم على �أ�شلوب �لدر��شة بالكلية.
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دعت اإليها الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

ج�لة �إعالمية دولية ملر�فق زر�عة و�إنتاج �لتم�ر باالإمار�ت
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نائب  يا�ض  بني  يو�شف  حممد  �لدكتور  �ال�شتاذ  �ك��د 
مدير جامعة �المار�ت �لعربية �ملتحدة مدير �ل�شوؤون 
�الكادميية على دور برنامج �لتبادل �لطالبي �لدويل 
�لذي تعتمده �جلامعة وما يحظى به من �هتمام من 
�د�رة �جلامعة النعكا�شاته �اليجابية على طلبة  قبل 
�و��شر  وتنمية  �الخ��رى  �جلامعات  وطلبة  �جلامعة 

�لتعاون مع بقية �جلامعات و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية. 
�لعربية  �للغة  تعلم  يف  �ل��و����ش��ع  �الق��ب��ال  �ىل  م�شري� 
وم�شاقات علمية �خرى ملا توفره �جلامعة من مناهج 
�شهلة ومي�شرة  متقدمة وكادر تدري�شي كفوء وطرق 

ي�شجع �مللتحقني �لذين يزد�د عددهم يف كل عام.

 و��شاف بني يا�ض �ن هوؤالء �لطلبة و�لذين ينحدرون 
وفرن�شا  ورو�شيا  و�ليابان  كاأملانيا  خمتلفة  دول  من 
�ال�شتمر�ر يف  يحبذون  �ل��دول  و��شبانيا وغريها من 
�لدر��شة رفعا مل�شتوياتهم خا�شة يف �للغة �لعربية و�ن 
عدد هوؤالء �لطلبة يزد�د �شنويا وب�شكل م�شطرد مما 

ي�شري �ىل جناح �لربنامج يف حتقيق �هد�فه. 
م��ن جانبهم �ع���رب �ل��ط��الب �المل���ان و�ل��ذي��ن قدمو� 
�عجابهم  م��دى  عن  �حلكومية  فيليب�ض  جامعة  من 
بامل�شتوى �لعلمي و�الكادميي �لذي تتمتع به جامعة 
�لهيئة  و�ع�شاء  �لعلمية  �ملناهج  حيث  من  �الم���ار�ت 
�ل��ت��دري�����ش��ي��ة وط��ري��ق��ة ط���رح �مل�����ش��اق��ات ح��ي��ث قالت 
�ل��ط��ال��ب��ة ����ش��ي��ا ���ش��وف��ي��ا ورث����اين “ �ن���ا �در�����ض �للغة 
�لعربية يف �ملانيا وجئت �ىل جامعة �المار�ت لدر��شة 

�للغة �لعربية مدة �شنة جامعية كاملة ال �دري كيف 
��شف مدى ��شتفادتي من هذه �لتجربة فقد عمقت 
ل���دي م�����ش��ت��وى م��ع��رف��ت��ي ب��ال��ل��غ��ة ف��م��ن ي��در���ض �للغة 
�لعربية يف بلد عربي وبيئة عربية �شيء خمتلف عن 

در��شتها يف بلد �جنبي« 
�ما �لطالب �نتون بوند�ريو و�لطالبة كاثارينا ماريا 
ز�ويتني  م��ن  �لتجربة  ه��ذه  ع��ن  فتحدثا  �شبريينج  
�ندماجهم مبجتمع �الم��ار�ت ومن ز�وية  من خالل 
ميلك  �الم��ار�ت��ي  �ملجتمع  فقاال”  �جلامعية  �لبيئة 
و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  م��ن  جميلة  وتوليفة  جمموعة 
�حلايل  و�ل��ت��ط��ور  �ملا�شي  نكهة  ب��ني  جميل  م��زج  بها 
�ما  �مل�شاعدة  وحب  و�مل��ودة  باالهتمام  ي�شعرك  فالكل 
يف �جلامعة فدر��شة �للغة �لعربية بجامعة �المار�ت 

��شاف لنا �لكثري وطور م�شتوى �د�ئنا فيها نحن حقا 
نود �لبقاء هنا

�ل�شياق ذ�ته قال �لدكتور توفيق زبيدي م�شاعد  ويف 
م�شوؤول  �جل��ام��ع��ي  للتعليم  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
�لطالبي  �لتبادل  برنامج  �لطالبي  �لتبادل  برنامج 
بني جامعة �المار�ت و�جلامعات �الخر �بتد�أ بزيار�ت 
�شريعة للطلبة كانت تقت�شر على �الطالع و�كت�شاب 
وبني  بيننا  معتمد  �لربنامج  ��شبح  و�الن  �خل��رب�ت 
�جلامعات �لتي نتملك معها �تفاقيات م�شركة حيث 
��شبح �لطلبة يدر�شون م�شاقات وحت�شب عليهم كما 
يعد  مل  �لتبادل  فربنامج   ، جامعاتهم  يف  �حل��ال  هو 
مكمال للدر��شة و�منا ��شبح للطلبة �ملعنيني به جزء 

��شا�شي من متطلبات در��شاتهم. 

طلبة دوليني �سمن برنامج �لتبادل �لطالبي بجامعة �المار�ت

كليات �لتقنية يف �لعني للطالب 
تختتم حملة وظف �إمار�تي
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د�شنتها  �لتي  �إم��ار�ت��ي  وظ��ف  حملة  من  �الأخ��ري  �الأ�شبوع  فعاليات  �شهدت 
كليات �لتقنية �لعليا يف �لعني للطالب م�شاركة و��شعة من �جلهات �مل�شاركة 
و�لطالب و�خلريجني، حيث �شارك يف فعاليات �الأ�شبوع �لثالث من �حلملة 
كال من: �أدنوك وم�شدر و�إد�رة �الإقامة و�شوؤون �الأجانب بالعني و�أمروك 
و�شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع و�لوثبة فيوال وحديد �الإمار�ت باالإ�شافة 
�إىل �إر�شاد. يذكر �أن كليات �لتقنية �لعليا للطالب بالعني قد د�شنت حملة 
وظف �إمار�تي بهدف زيادة وعي طالب �لكلية بالفر�ض �لوظيفية �ملتاحة 
�لوظيفي، كما تهدف �حلملة  مل�شتقبلهم  �لتخطيط  و م�شاعدتهم يف  لهم 
�ل�شابة  �الإمار�تية  �ملو�هب  ورعاية  ��شتقطاب  يف  �لتوظيف  جهات  مل�شاعدة 
غ��ارود مدير  نيل  �لدكتور  لهم �شرح  �لالزمني  و�لتدريب  �لدعم  وتوفري 
كليات �لتقنية يف �لعني �أن كلية �لتقنية تقدم جمموعة و��شعة من �لرب�مج 
باللغة �الإجنليزية �لتي تطرح يف مو��شيع ذ�ت �شلة بالقطاعات �القت�شادية 
�ل�شريعة يف �لدولة و�لتي تنمو ب�شكل �شريع.  نحن �شعد�ء با�شت�شافة حملة 
خلريجونا  وظيفية  فر�ض  وفرت  �لتي  �لثانية  لل�شنة  �مار�تي”  “وظف 

و�لتي من �شاأنها دعم �لتطور و�لنمو يف �لدولة.

ي�م ترفيهي لذوي �الحتياجات 
�خلا�سة مب�ست�سفى �لعني  
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�لطبية  �خلدمات  يف  للتميز  مركز�ً  لي�شبح  �ل�شعي  من  جديدة  خطوة  يف 
و�لعناية �ل�شحية �لتي يقدمها الأكر من ن�شف مليون �شنوياً قامت �أد�رة 
�أالحتياجات �خلا�شة يف  لذوي  ترفيهيه  فعالية  بتنظيم   �لعني  م�شت�شفى 
�أحدى مر�كز �لت�شوق مبدينة �لعني   و�أ�شتملت على �لعديد من �لفقر�ت 
تقدمي  مت  كما  �ل�شعرية  و�لق�شائد  �مل�شرحية  �لعرو�ض  مثل  �لرفيهية 
و�خلدمات  �مل�شت�شفى  ينظمها  �لتي  �لفعالية  �أهمية  عن  خمت�شر  عر�ض 

�ل�شحية �لتي يقدمها لهذه �لفئة .



ال�شدفية
معٍد  غ��ري  ج��ل��دي  د�ء   )Psoriasis( �ل�شدفية 
وغري معروف �ل�شبب، يرجح بع�ض �ملر�جع �لطبية 
�أنه مر�ض ور�ثي ي�شببه منو �شريع غري عادي خلاليا 
�لطبقة �خلارجية يف مكان �أو عدة �أماكن من �جللد. 
كذلك قد ينتج من متثيل �لدهون بطريقة خاطئة 
يف �جل�شم. و�أكر من ي�شاب به �ل�شباب يف �شن 15 

�إىل 25 �شنة.

عو�مل م�شببة
- �ل�شغط �لنف�شي و�لع�شبي.

- �الجهاد.
- �إ�شابة �جل�شم ببع�ض �الأمر��ض.

- �إجر�ء عمليات جر�حية.
- ت�شمم �لدم.

- �الإ�شابة ببع�ض �أنو�ع �لبكترييا �أو �لفريو�شات.
- حروق �ل�شم�ض.

�ل��دو�ئ��ي��ة م��ث��ل جرعات  ت��ع��اط��ي بع�ض �جل��رع��ات   -
�لليثيوم وبع�ض �أدوية �شغط �لدم �أو �أدوية �ل�شكري.

عالمات واأعرا�س
- �لتهاب �جللد.

- تتكون بقع حمر�ء د�كنة �أو وردية حماطة بق�شور 
ف�شية �للون.

�أو  �لبع�ض  بع�شها عن  �لبقع منف�شلة  تكون هذه   -
رمبا تتالقى يف مر�حل متقدمة من �لد�ء.

�لبقع يف مناطق خمتلفة من �جل�شم  - تظهر هذه 
�ل���ر�أ����ض و�ل���وج���ه و�الأذن������ني و�لذر�عني  ف����روة  م��ث��ل 

و�لكوع و�لظهر و�لركبة و�الأرجل.
تفقد �أظفار �ليدين و�لقدمني ملعانها وتظهر عليها 

خطوط طولية ونقط وردية �للون.
هذ�  ف��اإن  وتختفي  تظهر  �ل�شدفية  بقع  �أن  رغ��م   -
�ل����د�ء ُي��ع��ت��رب �أح����د �الأم���ر�����ض �مل��زم��ن��ة �ل��ت��ي تعاود 
ن�شاطها غالباً يف ف�شل �ل�شيف، وقد يرتبط بظهور 

بع�ض �أنو�ع �لتهابات �ملفا�شل.

العالج
 يوؤكد معظم �ملر�جع �لطبية عدم تو�فر عالج ناجح 
من  �ل�شدفية  بقع  تختفي  ورمب���ا  �ل�شدفية،  ل���د�ء 

تلقاء نف�شها ومن دون عالج.

�شلوكيات م�شاعدة
يف  تتو�فر  �لتي  �حليو�نية  �ل��ده��ون  تناول  جتنب   -

�الألبان ومنتجاتها و�لزبدة و�لكرميا.
- جتنب تناول �الأطعمة و�مل�شروبات �ل�شكرية.

�مل�����ش��ن��وع��ة م���ن �لدقيق  ت���ن���اول �الأط��ع��م��ة  - جت��ن��ب 
�الأبي�ض وثمار �ملو�لح.

- تناول زيت �ل�شمك مبا يحتوي عليه من �أحما�ض 
دهنية غري م�شبعة يعمل على معادلة تاأثري حام�ض 
�للحوم  يف  ب���ك���رة  ي���وج���د  �ل�����ذي  �الأر�����ش���ي���دون���ي���ك 

�لتهاب  ي�شبب  و�ل���ذي  �الأل��ب��ان،  ومنتجات  �حل��م��ر�ء 
بقع �ل�شدفية وتورمها و�حمر�رها.

وفول  �ل��ك��ت��ان  ب���ذرة  وزي���ت  �ل�شم�شم  زي���ت  ت��ن��اول   -
�ل�شويا يخفف من �أعر��ض �ل�شدفية.

- تن�شح �ملر�جع �لعلمية للطب �لبديل مبعاملة بقع 
�ل�شدفية بقطعة من �لقطن �ملبللة مباء �لبحر عدة 

مر�ت.
- ميكن �أي�شاً معاملة بقع �ل�شدفية مبرهم مركب 
ي��ت��ك��ون م���ن: م�����ش��ح��وق ع�����ش��ب �ل���زق���وم )م���ق���د�ر( + 
 + م���ق���د�ر(  )ن�����ش��ف  �مل��ح��م��ودي��ة  م�����ش��ح��وق ح�شي�شة 
�ملاء  �لزجنبيل )مقد�ر(. ي�شاف قليل من  م�شحوق 
�إىل ملعقة �شغرية من �ملزيج �ل�شابق لت�شكيل مرهم 

يو�شع على �لبقع مرتني يومياً.
مع  مبياه  باال�شتحمام  �ل�شدفية  مر�شى  ين�شح   -

مقد�ر ملعقتني �شغريتني من �لزجنبيل.
- تعري�ض �جللد �مل�شاب بال�شدفية الأ�شعة �ل�شم�ض 
30 دقيقة يومياً  15 �إىل  �ملبا�شرة ملدة ت��ر�وح من 
ي�����ش��اع��د ع��ل��ى �خ��ت��ف��اء ب��ق��ع �ل�����ش��دف��ي��ة ع��ن��د بع�ض 

�الأ�شخا�ض.

داحو�س �الإ�شبع
د�حو�ض �الإ�شبع )Felon( عبارة عن خر�ج يتكون 
يف نهاية �إ�شبع �ليد �أو �لقدم قرب �الأظفار م�شبباً �أملاً 
�شديد�ً. ويتكون �خلر�ج نتيجة تلوث بكتريي جلرح 

�أو خد�ض �أو �إ�شابة يف هذه �ملناطق.

العالج
حتى  �أو  �لد�حو�ض  تكون  ببد�ية  �الح�شا�ض  عند   -  
بعد تكونه يتم غم�ض �ملنطقة �مل�شابة يف �لكريو�شني 
�إىل  �أرب���ع  �أك��ر  �أو  15 دقيقة  �إىل   10 مل��دة  �ل��د�ف��ئ 
�أو  �لد�حو�ض  �شفاء  للعمل على  يومياً،  خم�ض مر�ت 

وقف تكونه �إذ� كان يف �لبد�ية.
�لكريو�شني  �مل�شابة يف  �ملنطقة  - بني فر�ت غم�ض 
يو�شع عليها عجينة مكونة من مقادير مت�شاوية من 

حلاء �شجر �لدرد�ر وع�شب �للوبيا.
- يف ح��ال��ة ت��ع��ذر �حل�����ش��ول ع��ل��ى �الأع�����ش��اب �ل�شابق 
�لنحل  بع�شل  �مل�شابة  �ملنطقة  تغطية  ميكن  ذكرها 

�لنقي.
- الإز�ل���ة �الأمل �ل��ن��اجت م��ن �ل��د�ح��و���ض �أح���دث فتحة 
و�أدخل  ن�شبياً  كبرية  ليمون  ثمرة  نهاية  يف  �شغرية 

فيها �الإ�شبع �مل�شابة.
- عند تكون �لد�حو�ض ين�شح باالعتماد على �لع�شائر 

�لطازجة، خ�شو�شاً ع�شري �لليمون ملدة 2-3 �أيام.
- ين�شح بتناول قر�شني من �لثوم ثالث مر�ت يومياً 

فهو يعمل كم�شاد حيوي طبيعي ملقاومة �الإ�شابة.
ب��ج��رع��ة قدرها   A �ل��ف��ي��ت��ام��ني  ب��ت��ن��اول  ي��ن�����ش��ح   -
يوميا.  دول��ي��ة  وح���دة   100000 �إىل   50000
�إىل   400 ب��ج��رع��ة ق��دره��ا   E �ل��ف��ي��ت��ام��ني  وت���ن���اول 
600 وحدة دولية يومياً. و�لفيتامني C ثالثة �إىل 
�أربعة غر�مات يومياً لتقوية مناعة �جل�شم و��شتعادة 

�الأن�شجة حليويتها.
- تناول ملعقة �شغرية من م�شحوق �أور�ق �لرب�شيم 
مغلي  �إىل  باالإ�شافة  يومياً،  م��ر�ت  ث��الث  �حلجازي 
ملعقة �شغرية من نبات �ل�شوما �أو عرق �لذهب يفيد 

يف �شرعة �شفاء �لد�حو�ض.

اأع�شاب مفيدة
�لب�شل، �لبقدون�ض �الإفرجني، �الأخيليا )�لقي�شوم(، 
�الأ����ش���ن���ة، �ل���ت���ني �ل������ربي، �ل����ث����وم، ج�����ذور �مل���رج���ان، 
�حلمي�ض، �خلطمية، �ل�شمفوطن، �ل�شوما، �ل�شطة، 
قنب  �حل��ج��ازي(،  )�لرب�شيم  �لف�شة  �ل��ذه��ب،  ع��رق 
�ملجو�شي،  �ل��ل��ب��الب  �لكينا،  �ل��ك��ت��ان،  �ل��ك��اف��ور،  �مل���اء، 

�للوبيا، �ملياللويكا، و�لهندباء �لربية.

الدمامل واخلراريج
�إ�شابة  نتيجة   )Carbuncle( �ل��دم��ل  ي��ت��ك��ون 
ع��م��ي��ق��ة ن�����ش��ب��ي��اً ت��ن��ت��ج م���ن ت��ل��وث م��ي��ك��روب��ي لكثري 
م����ن ب�������ش���ي���الت �ل�������ش���ع���ر. ب��ي��ن��م��ا ي���ت���ك���ون �خل������ر�ج 
ما  غالباً  �شطحية  �إ�شابة  نتيجة   )Furuncle(
ت��ك��ون ت��ل��وث م��ي��ك��روب��ي الإح����دى ب�����ش��ي��الت �ل�شعر. 
�أما  م��ن��ه��م��ا.  �أي  ع��ل��ى   )Boil( م�شطلح  وي��ط��ل��ق 
�لدمامل  ع��ل��ى  فيطلق   )Abscess( م�شطلح 
�لد�خلية مثل جذور  �أن�شجة �جل�شم  �لتي تتكون يف 
ومنطقة  �الأنفية  �جليوب  ومنطقة  و�للثة  �الأ�شنان 
�الأذنني وجد�ر �لبطن و�الأمعاء و�لرئتني و�لكليتني 
�أو �خل��ر�ج �خلارجي  و�لدمل  �أخ��رى.  �أي منطقة  �أو 
ب��روز د�ئ���ري يف �جللد م��ع��روف ب��اأن��ه: م���وؤمل، �أحمر 
روؤو�ض  ل��ه  تتكون  الح��ق��اً،  بال�شديد  ميتلئ  �ل��ل��ون، 
منها  ل��ت��خ��رج  عليها  �ل�شغط  ع��ن��د  تنفجر  بي�شاء 
�لليمفاوية  �لغدد  تت�شخم  وقد  �ل�شديد،  كمية من 
�لقريبة منه. �أما �أكر �ملناطق �إ�شابة به فهي: فروة 

�لر�أ�ض، �الأرد�ف، �لوجه، و�الإبط.

اأ�شباب
- نتيجة �لتلوث ببع�ض �أنو�ع �لبكترييا �أو �لفريو�شات 

�أو �لفطريات �أو �ملتطفالت.
�أو  و�ل�شر�ب  �لطعام  مكونات  من  الأي  �حل�شا�شية   -

�لهو�ء.
- تناول �أنو�ع معينة من �الأدوية.

- �لت�شمم �لغذ�ئي.
- ت�شمم �لدم.

- �خللل يف �إفر�ز هرمونات �لغدة �لدرقية.
- �شعف �جلهاز �ملناعي.

- �الإجهاد.
- �الإهمال يف �لنظافة �لعامة للج�شم.

العالج
�الأن�شجة  ت��ظ��ه��ر يف  �ل��ت��ي  �ل��دم��ام��ل  ب��ع�����ض  ي��ح��ت��اج 

�لد�خلية �إىل:
- تدخل جر�حي.

- بع�ض �مل�شاد�ت �حليوية.
- ر�حة تامة يف �ل�شرير.

- ت��ن��اول �ل��ك��ث��ري م��ن �ل�����ش��و�ئ��ل، خ�����ش��و���ش��اً ع�شري 
�لليمون �لطازج ومغلي ع�شب �الأ�شنة وعرق �لذهب 

�الأوربي و�ل�شوما.

عند ظهور دمامل اأو خراريج خارجية:
24 �شاعة �لتالية، وقبل  �ل�  - ميكن عالجها خالل 
�أع�شاب: م�شحوق  �أن يتكون �ل�شديد، مبخلوط من 
 5( �ل�شوفان  دق��ي��ق   + م��ق��ادي��ر(   10( �لكتان  ب���ذور 
مقادير( + م�شحوق �الأ�شنة )مقد�ر و�حد(. ي�شتخدم 
�ملاء  باإ�شافة  متما�شكة  عجينة  لتح�شري  �خلليط 
�ل�شاخن. ثم تفرد �لعجينة على قطعة �شا�ض نظيفة 

وتغطى بها منطقة �لدمل �أو �خلر�ج بالكامل.
- حل��ف��ظ ح�����ر�رة �ل��ع��ج��ي��ن��ة ي��ج��ب ت��غ��ط��ي��ة �ملنطقة 
قد  �لعجينة  �أن  �الإح�����ش��ا���ض  وع��ن��د  نظيفة.  بفوطة 
�شاخنة منها على  �أخ��رى  �إ�شافة طبقة  ب��ردت ميكن 

�لطبقة �لقدمية.
�إذ� مرت على تكون �لدمامل �أو �خلر�ريج 24 �شاعة 
�شيتكون �ل�شديد ويف هذه �ملرحلة ميكن �الإ�شر�ع يف 

جتميد �ل�شديد يف �أعلى �خلر�ج �أو �لدمل:
�أو م�شحوق �حللبة يف  - يغلى م�شحوق بذور �لكتان 
على منطقة  �شاخناً  �ملغلى  يو�شع  ثم  �مل��اء  قليل من 
�لر�أ�ض  تكوين  على  ي�شاعد  م��ا  �خل����ر�ج،  �أو  �ل��دم��ل 

و�إفر�ز �ل�شديد �ىل �خلارج.
�ملنطقة  ع��ل��ى  ���ش��اخ��ن��ة  ب��ط��اط��ا م��ه��رو���ش��ة  - و����ش���ع 

�مل�شابة.
ق��ط��ع��ت��ني من  ب���ني  �مل��غ��ل��ي��ة  �ل��ب�����ش��ل  �أور�ق  - و���ش��ع 
على  مبا�شرة  �لب�شل  يو�شع  وال  �لنظيف  �لقما�ض 

�لدمل �أو �خلر�ج.
- و�شع �لع�شل �الأبي�ض على �لدمل مبا�شرة.

م��ن ع�شب  ي��وم��ي��اً  ت��ن��اول ملعقة ���ش��غ��رية م��رت��ني   -
�لدم  تيار  لتنقية  �الأوروب���ي  �لذهب  ع��رق  �أو  �الأ�شنة 

من �لبكترييا �ل�شارة.
مر�ت  ث��الث  كبرية  ملعقة  مقد�ر  بتناول  يو�شى   -
يومياً من ع�شري �أور�ق �لرب�شيم �حلجازي كم�شدر 

للكلورفيل �لالزم لتنقية تيار �لدم.
- تناول ف�شني من �لثوم ثالث مر�ت يومياً ين�شط 

مناعة �جل�شم ملقاومة �الإ�شابات �لبكتريية.
200 مغ من عن�شر �جلرمانيوم و80 مغ  تناول   -
يوميا(  جرعات   3 على  )مق�شمة  �لزنك  عن�شر  من 
و7500 وحدة دولية من �لفيتامني A و600 وحدة 

دولية من �لفيتامني E لتقوية �جلهاز �ملناعي.

اأع�شاب مفيدة 
�لربي،  �لتني  �الإفرجني،  �لبقدون�ض  �لثوم،  �لب�شل، 
�ل�شطة، عرق �لذهب، �لف�شة )�لرب�شيم �حلجازي(، 
قنب �ملاء، �لكافور، �لكتان، �لكينا، �للبالب �ملجو�شي، 
�الأ�شنة،  �ل���ربي���ة،  �ل��ه��ن��دب��اء  �مل��ي��الل��وي��ك��ا،  �ل��ل��وب��ي��ا، 

و�الأخيليا )�لقي�شوم(.
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�لعنا�شر  ف����اإن  ���ش��ري��ان��ي��ة،  م�شكلة  �ل�����ش��ر�ي��ني  ت�شلب  �أن  رغ���م 
�مليكرو�شكوبية يف �الأمعاء قد تلعب دور�ً مده�شاً يف كيفية حدوث 

هذ� �ملر�ض وتطوره.
�مليكروبات  �ملختلفة من  �أن �خلالئط  �ىل  در��شة حديثة  وت�شري 
�ملعوية قد حتدد ما �إذ� كان �لنا�ض �شوف يتعر�شون لنوبات قلبية 
�أو جلطات نتيجة �أذية منف�شلة من �ل�شر�يني. ومقارنة باالأ�شحاء 
فاإن مر�شى �لقلب �لذين تعر�شو� جللطات �أو م�شاعفات �أخرى 
لت�شلب �ل�شر�يني يحملون ميكروبات �أقل ت�شكل مركبات م�شادة 
لاللتهاب. ولدى هوؤالء �ملر�شى �أي�شاً �ملزيد من �لبكترييا �لتي 
�إىل  �أ���ش��ارو�  باحثني  بح�شب  لاللتهاب،  حمر�شة  جزيئات  تنتج 
ذلك يف تقرير �أون الين يف »نيت�شر كوميونيكي�شنز« يف 4 دي�شمرب 

�جلاري. ويعتقد �أن �اللتهاب يفاقم مر�ض �الأوعية �لقلبية.
خطر  �نخفا�ض  �شبب  تو�شيح  على  �حل�شيلة  ه��ذه  ت�شاعد  وق��د 
�لتعر�ض ملر�ض �لقلب لدى �الأ�شخا�ض �لذين لديهم م�شتويات 
كاروتني   – �لبيتا  مثل  لالأك�شدة  �مل�شادة  �جلزيئات  م��ن  �أع��ل��ى 
�أن تقدمي مكمالت غذ�ئية فقط حتتوي على  و�لليكوبني، غري 
ي�شاعد  ورمبا  �ملن�شودة.  �لغاية  حتقيق  على  ي�شاعد  لن  مركبات 
مل�شاد�ت  �ملنتجة  �مليكروبات  م��ع  �حل��ي��اة  م��دى  عالقة  ��شتمر�ر 
�الأك�شدة �الأ�شخا�ض على تفادي �لبع�ض من �أ�شو�أ عو�قب ت�شلب 

�ل�شر�يني.
ويطور كل �شخ�ض تقريباً ت�شلب �ل�شر�يني مع �لتقدم يف �ل�شن، 
ويقول جنز نل�شون �مل�شارك يف هذه �لدر��شة من جامعة ت�شاملرز 
�إىل  �حلالة  بتلك  ن�شاب  »كلنا  �ل�شويد  يف  غوثنربغ  يف  للتقنية 
�أك��ر عر�شة من غريه للجلطات  �لبع�ض يكون  م��ا«، ولكن  حد 
م�شدودة  تعد  �شر�يينه مل  �أن  �لرغم من  على  �لقلبية  و�لنوبات 
�خت�شا�شي  باكهند  لفريدريك  وفقاً  �الآخ��ري��ن،  من  �أك��رب  بقدر 
�مليكروبات �لبيولوجية يف جامعة غوثنربغ و�لذي �شاهم �أي�شاً يف 
�لدر��شة �ملذكورة. وينبع �لفارق من ��شتقر�ر �لوذمة �لتي تتجمع 

د�خل �الأوعية �لدموية وت�شبب خ�شونتها و�شيقها.
�إىل  �لدم  �أن تعيق تدفق  �لوذمة ميكنها  �أج��ز�ء  وعندما تنف�شل 

�لقلب �أو �لدماغ وت�شبب نوبة قلبية �أو �شكتة دماغية.
�أن �مليكروبات �ملعوية ت�شهم يف ت�شلب  �إىل  وت�شري بحوث �شابقة 
�ل�شر�يني من خالل حتويل �ملو�د �لكيماوية يف �الأطعمة �لدهنية 
�لبكترييا  كانت  �إذ�  ما  حتديد  وبغية  �ل�شر�يني.  ت�شد  م��و�د  �إىل 
�الن��ف�����ش��ال، عمد  �إىل  �ل��وذم��ة  دف��ع  يف  �أي�����ش��اً  دور�ً  تلعب  �ملعوية 
�مليكروبي  �خل��ل��ي��ط  فح�ض  �إىل  وزم��الوؤه��م��ا  ونل�شن  بالكهند 
�ل�شر�يني  ت�شلب  مر�شى  من  و12  �الأ�شحاء  من   13 ب��ر�ز  يف 
�الأوعية  و�ن�شد�د  معتدلة  دماغية  ل�شكتات  تعر�شو�  �لذين  من 
�الأوعية  �ن�����ش��د�د  نتيجة  م��وؤق��ت  عمى  �إىل  �أو  ل��ل��دم��اغ  �ل��دم��وي��ة 

�لدموية للعني.
وكان لدى معظم �الأ�شخا�ض و�حد من ثالثة �أنو�ع رئي�شية من 
�لبكترييا �ملجتمعية متنع �أمعاءهم من �لعمل. وقد وقع مر�شى 
�لثالثة  �لفئة  �شمن  �جل��دي��دة  �لدر��شة  يف  �لدماغية  �ل�شكتات 
من  �مل��زي��د  �أي�شاً  لديهم  وك��ان  اله��و�ئ��ي��ة.  ببكترييا  تت�شم  �لتي 
�أنو�ع بكترييا كولن�شيال – من عائلة كوريو - و�إ�شافة �إىل ذلك 
�أكرب من �جلينات  �ملر�شى حملت كمية  �أمعاء  �لبكترييا يف  فاإن 
�إحد�ث  ت�شتطيع  �لتي  �لبكتريية  �خللية  جل��در�ن  مكون  ل�شنع 

�اللتهابات.
�إي��وب��ك��ت��ريوم �ل��ت��ي ت��وج��د يف  ب���ر�ز �الأ���ش��ح��اء غنياً بعنا�شر  ك��ان 
�ملزيد  �إىل  �إ�شافة  بكتريويد��شبي�شز،  وروزب��وري��ا  و�مل���اء  �ل��رب��ة 
من بكترييا كلو�شريديوم )الهو�ئية و�إيجابية �لغر�م( وحتمل 
تلك �لبكترييا يف �لغالب جينات ت�شارك يف �شنع جزيئات م�شادة 
�ل��ده��ن��ي��ة -  – وه���و حم�ض طبيعي  ل��الل��ت��ه��اب ت��دع��ى ب��ري��ي��ت 
مو�د  ل�شنع  �جلينات  م��ن  �لكثري  �الأ���ش��ح��اء  ميكروبات  وحتمل 
كاروتني وفقاً   - وبيتا  �لليكوبني  �أخرى خاف�شة لاللتهاب مثل 

لنتائج �لباحثني.

بكترييا �الأمعاء قد ت�سكل خطرً� على �الأوعية �لقلبية 

الأمرا�س اجللدية كثرية، يف ما يلي نظرة اإىل البع�س منها واإطاللة على ال�شلوكيات التي حتد منها.

�الأمر��س �جللدية... عالجات ت�سيطر عليها 

�لت�تر يزيد فر�س �الإ�سابة 
بال�سكر بني �لرجال

ك�شفت در��شة علمية حديثة �أ�شرف عليها فريق من �لباحثني �ل�شويديني 
�ل�شكر  ب�شاأن مر�ض  بجامعة نوتنربج، عن معلومات جديدة وخطرية 
ت�شيب ماليني  �لتى  �ملزمنة  �الأم��ر����ض  �أخطر  �أح��د  �لثانى،  �لنوع  من 

�الأ�شخا�ض حول �لعامل.
و�أ�شارت �لدر��شة �إىل �أن �لرجال �لذين يتعر�شون لل�شغوط �لع�شبية 
ب�شكل  �إ�شابتهم  فر�ض  ترتفع  د�ئ��م  وب�شكل  �مل��زم��ن،  و�ل��ت��وت��ر  و�لقلق 
ملحوظ مبر�ض �ل�شكر من �لنوع �لثانى type 2 diabetes بن�شبة 
�ل�شغوط  لتلك  يتعر�شون  ال  �لذين  بالرجال  مقارنة  �أك��رب   ،45%

�لد�ئمة.
ف���رة متابعة  و����ش��ت��م��رت  رج���ل،   7500 م��ن  �أك���ر  �ل��در����ش��ة  و�شملت 

�لدر��شة خم�شة وثالثني عاما تقريبا.
�العتماد  �شرورة  فى  تكمن  �لنتائج  هذه  �أهمية  �أن  �لباحثون،  و�أ�شاف 
على �حلد من �ل�شغوط و�لقلق �ملزمن �لذى يتعر�ض له �الإن�شان على 
كاأحد  ذلك  و�عتماد  �أك��رب،  ب�شال�شة  �الأم��ور  و�لتعامل مع  �ليوم،  م��د�ر 
�لنوع  من  �ل�شكر  مبر�ض  �الإ�شابة  خطر  من  للحد  �لوقائية  �لو�شائل 

�لثانى.
 Diabetic بدورية  ن�شرت  حديثة  در��شة  فى  �لنتائج  ه��ذه  وج��اءت 
Medicine، وذلك على �ملوقع �الإلكرونى للدورية فى �ل�شابع من 

�شهر فرب�ير �جلارى.
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 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/04 �ملودعة حتت رقم : 171541  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : كومانتي فن�شر جيه �ل تي

وعنو�نه : 311/310  لوب 17 ، �ض. ب. 18405 ، جبل علي �ملنطقة �حلرة ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

جممد�ت ، بر�د�ت ، مكيفات �لهو�ء ، �أفر�ن ميكروويف ، مربد�ت لقو�رير�ل�شو�ئل ، �أجهزة ومن�شاآت لالإ�شاءة.
�لو�قعة بالفئة : 11

Scanfrost باللغة �الإجنليزية باللون �الأزرق د�خل م�شتطيل  و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمة 
�الإجنليزية  باللغة   keeps on keeping on … و�لكلمات  نقاط  ث��الث  وحتته  �أزرق  بخط  حم��دد 
وعلى ميني �مل�شتطيل مربع باللون �الأحمر يق�شمه خطني متعامدين �ىل �أربعة �أق�شام وحتتهم نف�ض �لعالمة 

باللون �الأبي�ض و�الأ�شود.
�ال�شر�طات

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/12 �ملودعة حتت رقم : 170481  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : تيتان �نرنا�شونال، �نك.

وعنو�نه : 2701 �شربو�ض �شريت ، قوين�شي ، �آي �ل 62301 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�إطار�ت ، عجالت ، تر�كيب حماور عجالت �ملركبات )جميعهم يف �لفئة 12 وغري �ملدرجني يف فئات �أخرى(.
�لو�قعة بالفئة : 12

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن �لكلمات .TOUGH. DURABLE. BUILT TO LAST  باللغة 
�الإجنليزية وبعد كل كلمة يوجد نقطة .

�ال�شر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/24 �ملودعة حتت رقم : 175691  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : ر�بي�شكان �شي�شتمز، �نك.

وعنو�نه : 2805 كولومبيا �شريت ، تور�ن�ض ، كاليفورنيا 90503 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�أجهزة وتركيبات جميعها لفح�ض وتفتي�ض �لطرود و�حلموالت �ملنقولة على من�شات و�حلقائب و�حلاويات يف 
�لناقالت و�لعربات و�ملركبات و�لب�شائع و�الأ�شخا�ض وحمتويات حقائب �ل�شفر ، كو��شف ، �أجز�ء وبرجميات 
�ملدرجة يف فئات  �لفئة 9 وغري  �لو�قعة يف  �لذكر  �آنفة  �ملنتجات  و�أجهزة ملحقة وجتهيز�ت جلميع  كمبيوتر 

�أخرى. 
�لو�قعة بالفئة : 9

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمة RAPISCAN باللغة �الإجنليزية.
�ال�شر�طات

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/03/12 �ملودعة حتت رقم : 170479  
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�شم : تيتان �نرنا�شونال، �نك.
وعنو�نه : 2701 �شربو�ض �شريت ، قوين�شي ، �آي �ل 62301 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
توفري خدمات ت�شميم وهند�شة �الإط��ار�ت و�لعجالت و�لر�كيب وعجالت �لهبوط و�مل�شار جميعها متعلقة 

ب�شيار�ت �لتعدين و�شاحنات �لتعدين.
�لو�قعة بالفئة : 42

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن �لكلمات TITAN MINING SERVICES  باللغة �الإجنليزية .
�ال�شر�طات

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/02 �ملودعة حتت رقم : 171445  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : فخر �لدين هولدجنز )�ض.م.ح(

وعنو�نه : مكتب كيو 1-7-39/�يه ، �ض.ب. 121423 ، �ل�شارقة ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

م�شتح�شر�ت ق�شر�الأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�ض ، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط ، �شابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�شتح�شر�ت جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، منظفات �أ�شنان.

�لو�قعة بالفئة : 3
و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمتي BLUE HAT باللغة �الإجنليزية .

�ال�شر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/02 �ملودعة حتت رقم : 171442  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : كون�شتيال�شن هولدينجز ذ.م.م.

وعنو�نه : �ض.ب. 127855 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

خدمات توفري�الأطعمة و�مل�شروبات )�لغري كحولية( ، خدمات �الإيو�ء �ملوؤقت ، خدمات لتوفري �لنزل وخميمات 
�لعطالت وبيوت �العتكاف و�أماكن �إقامة �ل�شياح وقاعات �الجتماعات و�خليم ، خدمات �حلجز جلميع ما ذكر 
�آنفا ، خدمات لتوفري �ملقاهي و�لكافترييات و�لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب )�لغري كحويل( و�ملطاعم ومطاعم 

�خلدمة �لذ�تية ومطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة.
�لو�قعة بالفئة : 43

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمة CONSTELLATION باللغة �الإجنليزية .
�ال�شر�طات

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/11 �ملودعة حتت رقم : 171905  
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد
وعنو�نه : 1-6-1 ، �أو�شاكي ، �شيناجاو�-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، �ليابان.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
مركبات ، �أجهزة مانعة للبهر للمركبات ، �أجهزة �إنذ�ر �شد �ل�شرقة للمركبات ، �أجهزة �شد �ل�شرقة 
للمركبات ، عربات �الأطفال ، �أغطية لعربات �الأطفال ، �أجر��ض للدر�جات �لهو�ئية �أو �لدر�جات 
�لهو�ئية ثالثية �لعجالت ، در�جات ودر�جات هو�ئية ودر�جات هو�ئية ثالثية �لعجالت و�أجز�ئها 
وقطعها ، عربات دفع �أو جر ، عربات ترويل ، �أغطية ملقاعد �ملركبات ، �أغطية و�قية للدر�جات �أو 
، عربات ذ�ت دوالبني للعبة �لغولف  �أو �لدر�جات �لهو�ئية ثالثية �لعجالت  �لدر�جات �لهو�ئية 
�أغطية   ، �لر�أ�ض ملقاعد �ملركبات  ، م�شاند  ، عربات يدوية  ، عربات ذ�ت دوالب��ني ل�شحن �لب�شائع 
لعربات �الأطفال ، �أغطية للمركبات ، �أبو�ق للمركبات ، �أغطية ملحاور �لعجالت ، �شر�ت عجالت 
�ملركبات ، حامالت حقائب للمركبات ، �شبكات حقائب للمركبات ، عربات لنقل �حلقائب ، و�قيات 
وحل ، �أدو�ت مانعة النزالق �إط��ار�ت �ملركبات ، جماديف للزو�رق ، جماديف ، دو��شات للدر�جات 
، م�شخات للدر�جات و�لدر�جات �لهو�ئية و�لدر�جات  �أطفال)  ، عربات يدوية (عربات  �لهو�ئية 
�لهو�ئية ثالثية �لعجالت ، �أغطية لعربات �الأطفال ، �أغلفة لعربات �الأطفال ، عربات �أطفال تدفع 
باليد ، �أغطية ملقاعد �لدر�جات �أو �لدر�جات �لهو�ئية �أو �لدر�جات �لهو�ئية ثالثية �لعجالت �أو 
�لدر�جات �لنارية ، مقاعد �لدر�جات �أو �لدر�جات �لهو�ئية �أو �لدر�جات �لهو�ئية ثالثية �لعجالت 
�أو �لدر�جات �لنارية ، �أحزمة �أمان ملقاعد �ملركبات ، مقاعد �أمان لالأطفال (يف �ملركبات) ، مقاعد 
للمركبات ، �أحزمة �أمان ملقاعد �ملركبات ، حاجبات �شم�شية لل�شيار�ت ، �إطار�ت لعجالت �ملركبات ، 
مفار�ض �أو �أثاث للمركبات ، �أغطية م�شكلة للمركبات ، كر��شي �ملقعدين ، م�شاحات زجاج �ملركبات 
�الأمامي ، حامالت �الأغر��ض لال�شتعمال يف �ملركبات )�لو�قعة يف �لفئة 12 وغري �ملدرجة يف فئات 
�أخرى( ، �أوعية للزيوت �لعطرية و�الأريج �لعطري لال�شتعمال يف �ملركبات ، طائر�ت ، �أكيا�ض هو�ء 
(�أجهزة �أمان يف �ل�شيار�ت) ، مناطيد ، �أوتوموبيالت ، حافالت كهربائية ، مر�يا �لروؤية �خللفية 
، حافالت ، �شيار�ت ، در�ج��ات نارية ، عربات ترويل للت�شوق ، عربات �أطفال ، �إط��ار�ت للدر�جات 
، مركبات  �لنارية  �ل��در�ج��ات  �أو  �لعجالت  �لهو�ئية ثالثية  �ل��در�ج��ات  �أو  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  �أو 
�أو  �ل�شيجار  ، والع��ات  �لعجالت  �أغطية   ، �ل�شيار�ت  �أغطية مقاب�ض   ، ، مركبات مائية  كهربائية 

�ل�شجائر لل�شيار�ت ، جميعها و�قعة يف �لفئة 12. 
�لو�قعة بالفئة : 12

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن �لكلمات CHARMMYKITTY  باللغة �الإجنليزية 
بخط وطريقة مميزة وفوق �لكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرية ت�شع ربطة فر��شية.

�ال�شر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/28 �ملودعة حتت رقم : 171215  

تاريخ �إيد�ع �الأولوية : 2012/02/06 
با�شم : �أرو �لكرونيك�ض، �نك.

وعنو�نه : 7459  ��ض. ليما �شريت ، �جنليوود ، كولور�دو 80112-5816 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لغري وذلك لتمكني عامة  �لنقل( ل�شالح  �ل�شلع )وال ينطوي ذلك على خدمة  خدمات جتميع ت�شكيلة من 
و�أنظمة  و�لكمبيوتر  �اللكرونية  و�ملكونات  �لقطع  حت��دي��د�َ  �حلاجة  عند  و�شر�ئها  معاينتها  من  �لزبائن 
وبرجميات   )LEDs( لل�شوء  �لباعثة  �لثنائية  و�ل�شمامات  بالكمبيوتر  �مللحقة  و�الأج��ه��زة  �لكمبيوتر 
�اللكرونيات  �إد�رة  حتديد�ً  �لكمبيوتر  ومكونات  وقطع  �اللكرونيات  من  �ملُرجتعات  معاجلة  �لكمبيوتر، 
يف  �لغيار  لقطع  �لعك�شية  �للوج�شتية  �خلدمات  حتديد�ً  �الأعمال  �إد�رة   ، �لكمبيوتر  �أجهزة  وقطع  �ملُرجتعة 
جمال �اللكرونيات ومكونات �لكمبيوتر ، توزيع عينات ، خدمات �لبيع بالتجزئة عرب �ل�شبكة حتديد�ً قطع 
�اللكرونيات ومكونات ومنتجات �أنظمة �لكمبيوتر ، عر�ض �ل�شلع على و�شائل �الإعالم لغايات �لبيع بالتجزئة 

حتديد�ً قطع �اللكرونيات ومكونات ومنتجات �أنظمة �لكمبيوتر.- �لو�قعة بالفئة : 35
. �الإجنليزية  باللغة    FIVE YEARS OUT و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن �لكلمات

�ال�شر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/14 �ملودعة حتت رقم : 170594  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : بريت�ض �أمريكان توباكو )بر�ند�ض( �نك.

وعنو�نه : 2711 �شنرفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، قد�حات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.
�لو�قعة بالفئة : 34

و�شف �لعالمة : عالمة KENT عبارة عن م�ش�تطيل به كلمة KENT باللغة �الإجنليزية مكتوبة ب�ش�كل 
عامودي وعلى ميني وي�شار �مل�شتطيل من �الأعلى ر�شم ملعني منحرف حمدد بخط رفيع.

�ال�شر�طات 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/10/10 �ملودعة حتت رقم : 180465  

تاريخ �إيد�ع �الأولوية : 2012/04/17 
با�شم : بريت�ض �أمريكان توباكو )بر�ند�ض( �نك.

وعنو�نه : 2711 �شنرفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، والعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.
�لو�قعة بالفئة : 34

  STREAMLINEDبطريقة وخط مميزحتتهم كلمة HD و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن �الأحرف
باللغة �الإجنليزية.

�ال�شر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/02 �ملودعة حتت رقم : 171444  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : كون�شتيال�شن هولدينجز ذ.م.م.

وعنو�نه : �ض.ب. 127855 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

و�ملقاهي  �الأخ���رى  �ملوؤقتة  �الإق��ام��ة  و�أم��اك��ن  و�ل��ن��زل  �ل�شياح  �إق��ام��ة  و�أم��اك��ن  و�ملنتجعات  �لفنادق  �أع��م��ال  �إد�رة 
�ل�شناعي بالطعام و�ل�شر�ب )�لغري  �لوالئم و�لتزويد  و�لكافترييات و�ملطاعم ومر�كز �الجتماعات وقاعا�ت 

كحويل( لالآخرين.
�لو�قعة بالفئة : 35

و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمة AVANTI باللغة �الإيطالية .
�ال�شر�طات

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/11 �ملودعة حتت رقم : 171894  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : �شان ريو كومباين ليمتد

وعنو�نه : 1-6-1 ، �أو�شاكي ، �شيناجاو�-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، �ليابان.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�ل�شجاد و�لب�شط و�حل�شر ومفار�ض �حل�شري وم�شمع فر�ض �الأر�شيات ومو�د �أخرى لتغطية �الأر�شيات �لقائمة 
وما يعلق على �جلدر�ن لتزيينها )من مو�د غري ن�شيجية( ، �شجاد �شيار�ت ، مد��شات حمام ، �أغطية �أر�شيات ، 
مم�شحات �أرجل ، ح�شر ل�شاالت �لريا�شة �لبدنية ، ح�شر ل�شاالت �جلمنازيوم ، مطرز�ت غري ن�شيجية )تعلق 
على �جلدر�ن( ، �أغطية �أر�شيات من �لفينيل ، ورق جدر�ن ، ورق جدر�ن من �لفينيل ، ورق جدر�ن من �لن�شيج 

، ورق جدر�ن زخريف ، ح�شر �للعب ، ح�شر �ل�شاطئ ، جميعها و�قعة يف �لفئة 27.
�لو�قعة بالفئة : 27

بخط  �الإجنليزية  باللغة    CHARMMYKITTY �لكلمات  عن  عبارة  �لعالمة   : �لعالمة  و�شف 
وطريقة مميزة وفوق �لكلمات ر�شم كاريكاتوري لوجه هرة �شغرية ت�شع ربطة فر��شية.

�ال�شر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/12 �ملودعة حتت رقم : 170478  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : تيتان �نرنا�شونال، �نك.

وعنو�نه : 2701 �شربو�ض �شريت ، قوين�شي ، �آي �ل 62301 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

متعلقة  و�مل�شار جميعها  �لهبوط  و�لر�كيب وعجالت  و�لعجالت  �الإط��ار�ت  و�شيانة  �إ�شالح  توفري خدمات 
ب�شيار�ت �لتعدين و�شاحنات �لتعدين.

�لو�قعة بالفئة : 37
و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن �لكلمات TITAN MINING SERVICES  باللغة �الإجنليزية .

�ال�شر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/03/29 �ملودعة حتت رقم : 171322  
تاريخ �إيد�ع �الأولوية :90 /02/ 2012 

با�شم : جاكو�ر كارز ليمتد
وعنو�نه : �آبي رود ، و�يتلي ، كوفنري ، �شي يف3 4�إل �إف ، �ململكة �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
مركبات برية وقطعها وم�شتلزماتها �لو�قعة يف �لفئة 12 وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى.  

�لو�قعة بالفئة : 12
د�ئ��رة حمددة  �الإجنليزية بخط حمدد ومميز على  باللغة   R �لعالمة عبارة عن �حل��رف   : �لعالمة  و�شف 

بخطني بها وتر.
�ال�شر�طات

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/18 �ملودعة حتت رقم : 170684  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : �شركة حممد حمود �ل�شايع  ذ.م.م

وعنو�نه : �ض.ب. 181 ، �ل�شفاة 13002 ، �لكويت.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لدعاية و�الإعالن ، �إد�رة �الإعمال ، توجيه �الأعمال ، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي ، �الإد�رة �لتجارية لرخي�ض �شلع وخدمات �لغري 
، �ملعاجلة �الإد�رية الأو�مر �ل�شر�ء ، �مل�شاعدة يف �إد�رة �الأعمال ، �إد�رة �أعمال و��شت�شار�ت تنظيمية ، �مل�شاعدة يف �إد�رة �الأعمال 
، معلومات جتارية  �لفنادق  �أعمال  �إد�رة   ، بالتجزئة  �لبيع  لغايات  �الإع��الم  �شلع على و�شائل  ، عر�ض  �ل�شناعية  �أو  �لتجارية 
ون�شائح للم�شتهلكني ، وكاالت �ال�شتري�د و�لت�شدير ، �الإعالن بالر�ديو ، �لدعاية بالر�ديو ، ترويج �ملبيعات لالآخرين ، توجيه 
�ملتعلقة  �لتجارية  �الأعمال  �مل�شاعدة يف   ، �المتياز  الأ�شحاب  بالدعاية  �ملتعلقة  �مل�شورة  ، خدمات  �لتجارية  �المتياز�ت  �شوؤون 
باإن�شاء �المتياز�ت ، توجيه �ل�شوؤون �لتجارية ملتاجر �لتجزئة ، �إد�رة موؤو�ش�شات �لتجزئة لالآخرين ، خدمات �لطلبات �لربيدية 
للبيع بالتجزئة �ملتعلقة باملالب�ض و�الك�ش�شو�ر ، خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ل�شالح 
�لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة ميكن �ن توفر مثل هذه �خلدمات من خالل حمالت 

�لتجزئة ومنافذ �لبيع باجلملة وعرب كتالوغات �لطلبات �لربيدية �أو من خالل و�شائل �الإت�شال �الإلكرونية.
 �لو�قعة بالفئة : 35

 DAREEN و����ش���ف �ل���ع���الم���ة : �ل���ع���الم���ة ع����ب����ارة ع����ن �ل���ك���ل���م���ات ����ش���رك���ة د�ري�������ن �ل���ع���امل���ي���ة ب��ال��ل��غ��ة �ل���ع���رب���ي���ة وحت���ت���ه���ا
 alshaya.com ثم  �لعربية  باللغة  �ل�شايع  جمموعة  يف  ع�شو  ثم  �الإجنليزية  باللغة   .INTERNATIONAL CO

باللغة �الإجنليزية جميعهم باللون �الأ�شود وفوق �لكلمات هناك �حلرف D بطريقة مميزة باللونني �لربتقايل و�لرمادي.
�ال�شر�طات

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/12 �ملودعة حتت رقم : 170484  

 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    
با�شم : �أمريكان- �شيجاريت كومباين )�وفر�شيز( ليمتد

وعنو�نه : ز�يلروج 4 ، زوج 6300 ، �شوي�شر�.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�شجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، قد�حات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني.
�لو�قعة بالفئة : 34

و�شف �لعالمة : عالمةVogue  عبارة عن ر�ش�م للجانب �الأمامي لعلبة �ش�جائر بها ر�شوم هند�شية ود�ئرة 
�شغرية يف �الأعلى وكلمة Vogue  باللغة �الإجنليزية مكتوبة عامودياَ بخط مميز.

�ال�شر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/03/12 �ملودعة حتت رقم : 170480  
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�شم : تيتان �نرنا�شونال، �نك.
وعنو�نه : 2701 �شربو�ض �شريت ، قوين�شي ، �آي �ل 62301 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�الإطار�ت �لو�قعة يف �لفئة 12 وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى.

�لو�قعة بالفئة : 12
و�شف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن �لكلمات TITAN MOVES THE WORLD باللغة �الإجنليزية

�ال�شر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/03/29 �ملودعة حتت رقم : 171321  

تاريخ �إيد�ع �الأولوية : 09 /02/ 2012
با�شم : جاكو�ر كارز ليمتد

وعنو�نه : �آبي رود ، و�يتلي ، كوفنري ، �شي يف3 4�إل �إف ، �ململكة �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 

مركبات برية وقطعها وم�شتلزماتها �لو�قعة يف �لفئة 12 وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى.  
�لو�قعة بالفئة : 12

د�ئ��رة حمددة  �الإجنليزية بخط حم��دد ومميز على  باللغة   S �حل��رف  �لعالمة عبارة عن   : �لعالمة  و�شف 
بخطني بها وتر.

�ال�شر�طات
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /�شالح �الأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 176234  بتاريخ : 7/4/ 2010م
با�ش��م: �شركة/ بلوينيون.

�لعنو�ن:  برج �لفجرية، �ملنطقة �العالمية �حلرة، �لفجرية.
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات معلومات �العمال �لتجارية �ملقدمة مبا�شرة من قو�عد بيانات حا�شوبية على �النرنت �أو عن طريق 
�شبكة �النرنت.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
طائر  جلناحي  جتريدي  ر�شم  ��شفله  �الزرق  باللون  خا�ض  " B" ب�شكل  �لالتيني  �حل��رف  �لعالمة:  و�شف 
"BLUE" باللون  "BLUEUNION" بحروف التينية حيث كتب �جلزء  باللون �الزرق حتته كلمة 

�الزرق و�جلزء "UNION" باللون �ال�شود كما يف �ل�شكل �ملو�شح.
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 170075  تاريخ �الإيد�ع 2012/3/4 
 �لفئة 43  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة �ل�شيد/ كري�شديانتو لي�شمانا 
 جن�شية �ل�شركة �ندوني�شيا 

   Richeese factory شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن جيه �إل �إن �شريناجاليه رقم 2 ، باندوجن 40162 ، وي�شت جافا ،  �ندوني�شيا . 
�لوجبات  لتوفري  �ملطاعم  خدمات  ؛  �لن�شد  على  �لوجبات  تقدمي  وخدمات  و�ملقاهي  �ملطاعم  خدمات  �ملنتجات 
�ل�شريعة ؛ خدمات مطاعم �خلدمة �لذ�تية ؛ مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة ؛ خدمات تقدمي �الآي�ض كرمي يف 
�ل�شاالت ؛ خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب �لغري كحويل �ملتنقلة ؛ خدمات تقدمي �لطعام و�ل�شر�ب �لغري كحويل 
�ل�شفري ؛ �لكافترييات ؛ مبا فيها �خلدمات �لتي تقدم يف �لكافترييات ؛ �ملطاعم �ملوؤقتة �أو �ملتنقلة ) �لكانتينات ( 
؛ مبا فيها  خدمات �ملطاعم �ملوؤقتة �أو �ملتنقلة ) �لكانتينات ( ؛ خدمات �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب �لغري كحويل ؛ 

خدمات �ملاآدب ؛ خدمات طهو �لطعام ؛ تاأجري �لكر��شي و�ملنا�شد وبيا�شات �ملنا�شد و�الأو�ين �لزجاجية .
و�لرمادي  �الأبي�ض  باللون  �لالتينية  باحلروف  كتبت   Richeese factory �لعبارة  و�شف �لعالمة 

على خلفية مربعة �شود�ء �للون بطريقة مميزة . 
 *  �ال�شر�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2010/3/24   رقم �الإيد�ع / �لطلب 140430 
 �لفئة 3  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة بارفيومز جيفين�شي ��ض. �يه . 
فرن�شا   جن�شية �ل�شركة 

DAHLIA NOIR شم �لعالمة��

    

 �لعنو�ن 77، رو �ناتويل فر�ن�ض 92300 ليفالوي�ض برييت ، فرن�شا.    
�ملنتجات �شابون �حلمام ؛ �لعطور ؛ ماء �لعطر ؛ ماء �لكولونيا ؛ منتجات �لتجميل ؛ منتجات    �ملكياج ؛ �لزيوت 
�الأ�شا�شية لال�شتخد�م �ل�شخ�شي ، �مل�شتح�شر�ت �حلليبية للتجميل ، �لغ�شوالت ، �لكرميات ، �مل�شتحلبات ، �جلل 

)هالم( للعناية باجل�شم و�لوجه ؛ مزيالت �لرو�ئح لال�شتخد�م �ل�شخ�شي .
�لعبارة  DAHLIA NOIR  كتبت باحلروف �لالتينية .   و�شف �لعالمة 

 *  �ال�شر�طات 
 2009/9/24  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

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

 �ملودعة بالرقم :383 
 با�ش��م: دبليو �م. ريجلي جيه �آر. كمبني 

وعنو�نه:  1132 و�شت بالكهوك �شريت، �شيكاغو، 
�إلينوي 60642، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

بتاريخ:1994/12/28   و�مل�شجلة حتت رقم:871 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2013/05/29  وحتى تاريخ: 2023/05/29
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  169129  تاريخ �الإيد�ع 2012/2/12 
 �لفئة 38  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة هريينج برودكا�شتينغ كومبني ، �إنك  . 
 جن�شية �ل�شركة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

 W Wealth TV شم �لعالمة�� 

�لعنو�ن 4757 مورينا بوليفارد ، �شان دييغو ، كاليفورنيا 92117 ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
لبث  �لفيديو  خدمات   ، حت��دي��د�ً   ، �لفيديو  و�شائط  خدمات  ؛  و�لكابل  بالتلفزيون  �لبث  خدمات  �ملنتجات 
عرب  �لتلفاز  بر�مج  لبث  �الإت�شال  و�أجهزة  �الإنرنت  خدمات   ، �ل�شحابية  �لقاعدة  ذ�ت  و�لفيديو  �الإنرنت 
حمتويات  و  �حلياة  لنمط  تبعاً  �إجتماعية  �إلكرونية  �شبكات  توفري  ؛  �حلا�شوب  و�شبكات  �الإنرنت  �شبكات 

للت�شلية وحمتويات معلوماتية الإر�شالها بني �مل�شتخدمني .
به  حتيط   "W" و�حل���رف  �لالآتينية  ب��احل��روف  كتبت   W wealth TV �لكلمة  و�شف �لعالمة 

�شنبلتني من �ليمني و�لي�شار بطريقة مميزة . 
 *  �ال�شر�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 135605  تاريخ �الإيد�ع 2009/11/8 
 �لفئة 43  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة فوود �شريفي�شز جروب .   
 جن�شية �ل�شركة جزر �لكامين 

  BARBECUE DELIGHTS شم �لعالمة��

 �لعنو�ن   �ض. ب. 309 ، �أوجالند هاو�ض ،   جر�ند كامين ، كيه و�ي 1104-1 ، جزر �لكامين. 
�ملنتجات خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب ؛ �ل�شكن �ملوؤقت ، �ملطاعم ، �ملقاهي ، �لكافترييات ، �ملقا�شف ، تقدمي 

�لطعام و�ل�شر�ب ، �لفنادق ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية ، مطاعم �لوجبات �خلفيفة .
. �لالتينية  باحلروف  كتبت    BARBECUE DELIGHTS لعبارة� و�شف �لعالمة 

 *  �ال�شر�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  170346  تاريخ �الإيد�ع 2012/3/7 
 �لفئة 30  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة فرييرو ��ض . بي . �يه 
�إيطاليا   جن�شية �ل�شركة 

   NUTELLA شم �لعالمة��

 �لعنو�ن بياتز�يل بيرو فرييرو 1 ، 12051 �ألبا ، كونيو ، �إيطاليا . 
و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  ؛  و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  �الأرز  و  �الإ�شطناعي  و�ل��ن  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �ل��ن  �ملنتجات 
؛  �الأ���ش��ود  و�لع�شل  �لنحل  وع�شل  �ل�شكر  ؛  �ملثلجات   ، و�حللويات  �لفطائر  و  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة 

�خلمرية وم�شحوق �خلبيز ؛ �مللح و�خلردل ؛  �خلل و �ل�شل�شات )�لتو�بل( ؛ �لبهار�ت ؛ �لثلج .
 . �لالتينية  باحلروف  كتبت    NUTELLA لكلمة�  و�شف �لعالمة 

 *  �ال�شر�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  155240  تاريخ �الإيد�ع 2011/4/3 
 �لفئة 43  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة باديز بلي�ض ، �نك . 
�لفلبني   جن�شية �ل�شركة 

     PADI’S point restaurant & bar شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 291 بي . جيوفار� �أفينيو ، �شان و�ن ، ميرو مانيال ، �لفلبني . 
 �ملنتجات خدمات �ملطاعم  .  

م�شتطيل  �شبه  د�خ��ل  و�لربتقايل  �ال�شفر  باللونني  كتبت    PADI’S point �لعبارة  و�شف �لعالمة 
�أ�شود وحتتها �لعبارة restaurant & bar  باحلروف �لالتينية كتبت باللون �البي�ض �أ�شفل م�شتطيل 
�لربتقايل  باللونني  �ليمني  جهة  �ىل  مثلث  د�خلها  لنجمة  ر�شم  مع  �الأ�شود  للم�شتطيل  خلفية  ميثل  �أزرق 

و�الزرق و�الأ�شفر بطريقة مميزة .
 *  �ال�شر�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  

�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

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

 �ملودعة بالرقم : 635 
 با�ش��م:  دبليو �م. ريجلي جيه �آر. كمبني 

وعنو�نه:  1132 و�شت بالكهوك �شريت، �شيكاغو، 
�إلينوي 60642، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم:1159 بتاريخ: 1995/01/24
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف  2013/06/19  وحتى تاريخ: 2023/06/19
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 169130  تاريخ �الإيد�ع 2012/2/12 
 �لفئة 3  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة فريدريك مايل كون�شولتانت�ض  . 
 جن�شية �ل�شركة فرن�شا   

 FRÉDÉRIC MALLE شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 21 رو دي مونت ثابور ، 75001 باري�ض ، فرن�شا  . 
لالإ�شتخد�م  �لكريهة  �لرو�ئح  مزيالت   ، جتميل  م�شتح�شر�ت   ، عطرية  زي��وت   ، عطور�ت   ، عطور  �ملنتجات 
�ل�شخ�شي ، زيوت للعطور ؛ مزيالت مكياج ؛ م�شتح�شر�ت لتنظيف �لب�شرة و�ل�شعر ؛ بخور ؛ رذ�ذ�ت منع�شة 
للغرف )عطور للمنزل( ؛ م�شتح�شر�ت تعطري �جلو ، م�شتح�شر�ت معطرة الإنعا�ض �جلو ، عطور�ت �لغرف 
 ، وزي���وت  )ه���الم(  ج��ل  ؛  لل�شم�ض  �لتعر�ض  بعد  ومل��ا  �لب�شرة  لت�شمري  حليبية   م�شتح�شر�ت   ، معطر  ورق   ،
، م�شتح�شر�ت على �شكل غاز لت�شفيف  ، رغوة )مو�ض( وبل�شم  م�شتح�شر�ت مكياج ؛ �شامبو ؛ جل )ه��الم( 

�ل�شعر و�لعناية بال�شعر ؛ غ�شوالت )لو�شن( لل�شعر ؛ م�شتح�شر�ت لتجميل �ل�شعر ؛ بودرة �لتلك . 
 . �لالآتينية  باحلروف  كتبت   FRÉDÉRIC MALLE  لعبارة�  و�شف �لعالمة 

 *  �ال�شر�طات 
 تاريخ �الأولوية  2011/10/7 

 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  

�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  135297  تاريخ �الإيد�ع 2009/10/29 
 �لفئة 42  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة جويرالين ��ض. �يه. 
فرن�شا   جن�شية �ل�شركة 

ORCHIDARIUM RESEARCH PLATFORM GUERLAIN ��شم �لعالمة 

 �لعنو�ن 68 �فينيو دي�ض �شامب�ض �إلي�شي�ض ، 008 75  باري�ض � فرن�شا 
�ملنتجات �خلدمات �لعلمية و�لتكنولوجية و�الأبحاث �لبيولوجية يف در��شة وفن �لتجميل ويف �ملفهوم حتديد�ً 
 ، ، و�لتقدير و�الأبحاث يف �ملجاالت �لعلمية و�لتكنولوجية �لتي تتم بو��شطة مهند�شني وزر�عيني  : �لتقييم 
خدمات �لتحليل ، حتديد�ً : �لتحليالت �لكيماوية و�خلا�شة بالزر�عة �لعلمية ؛ و�الأبحاث �ل�شناعية حتديد�ً 

: �الأبحاث و�لتطوير ملنتجات جديدة يف جماالت �لتجميل و�لزر�عة �لعلمية و�الأبحاث �لفنية .
 RESEARCH PLATFORM و�لعبارة   ORCHIDARIUM �لكلمة  و�شف �لعالمة 

 وحتتها ر�شم لنبتة و�لكلمة GUERLAIN يف �الأ�شفل بطريقة مميزة . 
 *  �ال�شر�طات 

 2009/4/29  تاريخ �الأولوية 
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  

�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

تاريخ �الإيد�ع 2012/3/7   رقم �الإيد�ع / �لطلب 170347 
 �لفئة 7  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة بورغو�رنر �إنك . 
 جن�شية �ل�شركة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

SCHWITZER شم �لعالمة��
  

�لعنو�ن   3850 هاملني رود ، �يوبرين هيلز ،   ميت�شيغان 48326 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
�أذرع تو�شيل   ، ، �شاغطات  �آالت نفخ   ، بال�شيور  ، ناقالت  و�ملكائن  �شيور للمحركات   ، ل��الآالت  �شيور  �ملنتجات 
مولد�ت   ، �لتدوير  ذر�ع  �أع��م��دة   ، �ملحركات  �أو  �ملكائن  �أو  ل��الآالت  حتكم  �آل��ي��ات   ، و�ملكائن  و�ملحركات  ل��الآالت 
�لتيار ، �إ�شطو�نات للمحركات و�ملكائن ، �شيور للمولد�ت �لكهربائية ، �شيور مر�وح �ملحركات و�ملكائن ، �أجهزة 
حتويل �لوقود ملحركات �الإحر�ق �لد�خلي ، مولد�ت �لكهرباء ، مكائن وحمركات هيدروليكية ، �أدو�ت �إ�شعال 
�شغط  خمف�شات   ، و�ملكائن  �ملحركات  )لتربيد(  م�شعات   ، ت�شحيم  م�شخات   ، �لد�خلي  �الإح���ر�ق  ملحركات 
مكاب�ض ملخمد�ت �ل�شدمات )�أجز�ء �الآت( ، بادئات للمحركات و�ملكائن ، �شحان �ملحرك ، تربينات هيدروليكية 

، �شاغطات تربينية .
�لكلمة SCHWITZER  باحلروف �لالتينية .     و�شف �لعالمة 

 *  �ال�شر�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  

�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

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

 �ملودعة بالرقم :633 
 با�ش��م: دبليو �م. ريجلي جيه �آر. كمبني 

وعنو�نه: 1132 و�شت بالكهوك �شريت، �شيكاغو،
 �إلينوي 60642، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

بتاريخ:1995/01/24   و�مل�شجلة حتت رقم:1149 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف  2013/06/19  وحتى تاريخ: 2023/06/19
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

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

 �ملودعة بالرقم :636 
 با�ش��م: دبليو �م. ريجلي جيه �آر. كمبني 

وعنو�نه: 1132 و�شت بالكهوك �شريت، �شيكاغو،
 �إلينوي 60642، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

بتاريخ:1995/01/24   و�مل�شجلة حتت رقم:1173 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية 

يف 2013/06/19  وحتى تاريخ: 2023/06/19
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 170066  تاريخ �الإيد�ع 2012/3/4 
 �لفئة 3  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة جويرالين ��ض �يه 
 جن�شية �ل�شركة فرن�شا 

   OUD MYTHIQUE D’ORIENT شم �لعالمة��

 

 �لعنو�ن   68 ، �فينيو دي�ض �شامب�ض �إلي�شي�ض ، 75008  باري�ض � فرن�شا 
�ملنتجات منتجات �لعطور ؛ ماء �لزينه ، منتجات جتميل حتديد�ً منتجات �ملكياج ، منتجات �لعناية بالوجه 

و�جل�شم ، زيوت عطرية ، معجون �أ�شنان .
 .    OUD MYTHIQUE D’ORIENT و�شف �لعالمة �لعبارة 

 *  �ال�شر�طات 
 2011/9/1  تاريخ �الأولوية 

 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  

�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب 135832  تاريخ �الإيد�ع 2009/11/15 
 �لفئة 12  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة كيا موتورز كوربوري�شن . 
 جن�شية �ل�شركة جمهورية كوريا 

  KIA K7 شم �لعالمة�� 

 �لعنو�ن 231  يانقجاي � دونق ، �شيو�شو � كو ، �شيوؤول 938� 137 ، جمهورية كوريا. 
�ملنتجات �شيار�ت �لركاب ، �ل�شاحنات )لوري( ، �لبا�شات ، �حلافالت �ل�شغرية ، �لعربات �ملقفلة ، �لعربات �ملقفلة 

 �ل�شغرية ، �لبا�شات �لكبرية ، �ملركبات ذ�ت �لدفع �لرباعي ، �ملركبات ذ�ت �لدفع �لثنائي  . 
�لكلمة KIA كتبت باحلروف �لالتينية د�خل �شكل بي�شوي مع �حلرف )K( و�إ�شارة ت�شبه  و�شف �لعالمة 

�لرقم )7( �ىل جهة �ليمني بطريقة مميزة .
 *  �ال�شر�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  

�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقّدم �لوكيل / �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وب��ر�ء�ت �الخر�ع  
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 رقم �الإيد�ع / �لطلب  170351  تاريخ �الإيد�ع 2012/3/7 
 �لفئة 39  ��شم �لوكيل �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخر�ع 

 ��شم �ل�شركة �شانويف 
 جن�شية �ل�شركة فرن�شا 

 ��شم �لعالمة ر�شم على �شكل طائر 

 �لعنو�ن 54 ، رو ال بوتي ، 75008 باري�ض ، فرن�شا 
 �ملنتجات تخزين وت�شليم �ملنتجات . 

ر�شم على �شكل طائر د�خل كرة باللون �الأبي�ض و�الأ�شود بطريقة مميزة .   و�شف �لعالمة 
 *  �ال�شر�طات 
 تاريخ �الأولوية   
 رقم �الإي�شال  
 تاريخ �الإي�شال  

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شّجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �الإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد  

�خلمي�س  7  مار�س 2013 �لعدد 10734



ب�ر�سة دبي للذهب و�ل�سلع ت�سجل حجم تد�ول 
قيا�سي لل�سهر �لثاين على �لت��يل يف عام 2013

• دبي-الفجر: 

�نطالقتها   )DGCX( و�ل�����ش��ل��ع  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ب��ور���ش��ة  و����ش��ل��ت 
بلغ  �آخ��ر  قيا�شي  �شهري  ت���د�ول  حجم  بت�شجيلها  �ل��ع��ام  لهذ�  �لقوية 
1،157،340 عقد�ً بقيمة 44.16 مليار دوالر �أمريكي خالل �شهر 
فرب�ير. كما �شهدت �لبور�شة خالل هذ� �ل�شهر ت�شجيل �أعلى متو�شط 
قيمة يومية للعقود على �الإطالق بو�قع 2.21 مليار دوالر �أمريكي 

يف �ليوم �لو�حد.
هذ� و�شهد �شهر فرب�ير �أعلى حجم تد�ول يومي على �الإطالق، م�شجاًل 
28 فرب�ير 2013، �إ�شافة الأعلى متو�شط حجم  82،197 عقد�ً يف 

تد�ول يومي بو�قع 57،867 عقد�ً.
مع  �أد�ًء،  �الأق��وى  كال�شريحة  مكانتها  على  �لعمالت  عقود  وحافظت 
تد�ول �إجمايل بلغ 1،100،392 عقد عمالت، بزيادة قدرها 126٪ 
�لهندية  �لروبية  عقود  وو��شلت  �ملا�شي  �لعام  من  نف�شه  �ل�شهر  عن 
تد�ول  حجم  �أع��ل��ى  حمققة  �لقيا�شية  منوها  م��ع��دالت  �أي�شاً  �الآج��ل��ة 
قيمتها  بلغت  عقد�ً   1،083،120 بو�قع  �الإط��الق  على  لها  �شهري 
دوالر �أمريكي كما �شجلت �لعقود �أعلى متو�شط قيمة  مليار   40.09
يومي لها على �الإطالق، حيث بلغ 2.01 مليار دوالر �أمريكي خالل 

�ل�شهر.
�لتنفيذي لبور�شة دبي  �لرئي�ض  �أندر�شون،  �ل�شدد، قال غاري  وبهذ� 
للذهب و�ل�شلع: جنحت بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع يف �حلفاظ على 
 2013 ع��ام  �الأول��ني من  �ل�شهرين  �ملتو��شل خ��الل  �لقيا�شي  �أد�ئ��ه��ا 
بف�شل مبادر�تها �لر�مية لتوليد مزيد من �ل�شيولة وتقلي�ض فروق 
�لروبية  عقود  مثل  �لرئي�شية،  عقودنا  وجت��ذب  ع��ق��وده��ا.  يف  �ل�شعر 
�ل��ه��ن��دي��ة �الآج��ل��ة وع��ق��ود �ل��ذه��ب �الآج���ل���ة، جم��م��وع��ة ع��امل��ي��ة متنوعة 
حمفظة  بتعزيز  ملتزمني  ن��ز�ل  ال  ونحن  �مل�شاركني.  من  ومتنامية 
منتجاتنا �ملخ�ش�شة الأع�شائنا ومو��شلة �لبحث عن منتجات وخدمات 
جديدة لدعم �حتياجات �لتحوط و�ال�شتثمار متز�يدة لدى �مل�شاركني 

يف �ل�شوق ب�شورة �أف�شل .
�الآج��ل��ة يف  �ل��ذه��ب  ع��ق��ود  �شجلت  �لثمينة،  �مل��ع��ادن  لعقود  ق��ط��اع  ويف 
بلغت  �شنوية  ب��زي��ادة  ع��ق��د�ً،   49،048 و�ل�شلع  للذهب  دب��ي  بور�شة 
٪77 مقارنة بال�شهر نف�شه من �لعام �ملا�شي. كما �شهدت عقود �لف�شة 
�الآجلة منو�ً قوياً يف �أحجام تد�ولها بارتفاع بلغ ٪38 مقارنة مع �شهر 

يناير من �لعام �ملا�شي.
عقود  ت���د�ول  �أح��ج��ام  �شهدت  �الأخ����رى،  �لعمالت  عقود  �شعيد  وعلى 
�ليورو و�لني �الآجلة منو�ً �شنوياً بن�شبة ٪369 و٪135 على �لتو�يل 

مقارنة مع �لعام �ملا�شي.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

عاما(   30( �لعبيديل  �هلل  عبد  �شعيد  �مل��و�ط��ن  خ��رب 
�ل�����ش��ي��ار�ت ج��ي��د� وجن���ح يف �لو�شول  �����ش���ر�ر �ط�����ار�ت 
ت����درج من  ف��ق��د  �ل�شخ�شية  ل��ط��م��وح��ات��ه  ���ش��ري��ع��ا  ب��ه��ا 
و�جباتها  من  كان  �خلا�ض  بالقطاع  �شركة  يف  وظيفة 
فح�ض �طار�ت �ل�شيار�ت وحتديد �شالحيتها و�أحيانا 
�لعمل  �شنو�ت  م��رور  وم��ع  �شيانتها  على  م�شاعدتهم 
ت�شنيف  ع��ل��ى  ح�شل  ب��ل  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر  من�شب  تقلد 
�خلبري يف مهنة �الط��ار�ت وهو �الأم��ر �لذي مكنه من 
يف  �لعاملني  وت��دري��ب  تاأهيل  قبيل  م��ن  مبهام  �لقيام 
�لعام و�خلا�ض ممن  �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات بالقطاعني 
يعملون يف جمال �الطار�ت ومل يبخل بتقدمي �لن�شح 

حمذر� �ل�شباب من ممار�شة )ت�شييح �لويالت ( .
 ويف حو�ر معه ك�شف �لكثري من �أ�شر�ر �الطار�ت :

ملاذا اخرتت العمل يف القطاع اخلا�س ؟ 
�ملو�طنني  �ل�شباب  م��ن  غ��ريي  مثل  �لعبيديل  يجيب 
�خلا�ض  �لقطاع  يف  للعمل  مفتوحة  �شهيتي  تكن  مل 
لتحقيق  �ملنا�شب  �ملكان  هو  لي�ض  باأنه  العتقادي  �لبتة 
عمليا  �خل��و���ض  بعد  م��ن  لكن  �ل�شخ�شية  طموحاتي 
�لوكيل  وه��ي   ) )�ل�شركال  �شركة  يف  �لعمل  جتربة  يف 
كنت  �أنني  �أدرك���ت   ) بريج�شتون   ( الط���ار�ت  �لرئي�شي 
�ل��ق��ط��اع �خلا�ض  ف��ال��ع��م��ل يف  ���ش��ن��ي��ع  و�ق���ع���ا يف خ��ط��اأ 
خالل  وم��ن  �لوظيفية  �مل��ز�ي��ا  م��ن  بالعديد  م�شحونا 
لتحقيق  �لطرق  �أق�شر  وجدته  �ل�شخ�شية  جتربيتي 
ما  ب��ق��در  حمكومة  �لتقييم  معايري  حيث  �لتطلعات 
ي��ع��ط��ي �مل����رء مل��ه��ن��ت��ه �أي ب��ع��ك�����ض �ل��ق��ط��اع �ل���ع���ام �لذي 
�لقاتل.  �ل��وظ��ي��ف��ي  �ل��روت��ني  ��شرتيجية  ع��ل��ى  ي��ق��وم 

للطموحات .

لكن موؤهلك الأكادميي يتيح لك وظيفة اأخرى 
مبزايا مغرية يف القطاع العام ؟

كلية  يف  �ل��در����ش��ة  نحو  توجهي  ف��ان  �الأم���ر  حقيقة  يف 
كان  �مليكانيكية  تخ�ش�ض  �الم���ار�ت  بجامعة  �لهند�شة 

م��ن��ذ �ل��ب��د�ي��ة م��ث��ار ����ش��ت��غ��ر�ب �ل��ك��ث��ريي��ن الأن مفهوم 
عن  �لبحث  يف  �جلاحمة  �لرغبة  على  يقوم  جمتمعنا 
�أنني  فاأعتقد  يل  بالن�شبة  وول��ك��ن  �الد�ري����ة  �ل��وظ��ائ��ف 
�أخرت �ملجال �الأف�شل �لذي يحتاجه وطني لذ� فعندما 
�شينتظرونني عند  �لعمل  �أرب��اب  �ن  تخرجت خطر يل 
باب �جلامعة لكن ما حدث كان �لعك�ض من ذلك متاما 
ذ�ت  جهة  ك��ل  �ىل  بها  و�جت��ه��ت  موؤهالتي  حملت  فقد 
�لردود  على  �شربي  عيل  وعندما  تخ�ش�شي  مع  �شلة 
كان  �لتي  �مل��ق��اوالت  �شركة  يف  للعمل  �جتهت  �ل�شالبة 
ميلكها و�لدي ومكثت فيها �شنتني �أمار�ض مهنة مر�قب 
�حلديد  م��و�د  على  و�ال���ش��ر�ف  �لبناء  يف  �لعمل  ل�شري 
�شاقة  فرة  كانت  يل  وبالن�شبة  و�خلر�شانة  و�الأ�شمنت 
لكنها مهمة حيث �كت�شب �لكثري من �خل��رب�ت �ملهنية 
ويف مقدمة ذلك �ل�شربعلى حتمل م�شاق �لعمل حتت 

وهج �ل�شم�ض �أي بعيد� عن �لغرف �ملكيفة.

لكنك تعمل الن يف جمال الطارات ؟
ت��ل��ك ح��ك��اي��ة �أخ����رى ف��اأث��ن��اء ع��م��ل��ي يف �مل���ق���اوالت كان 
ير�ودين �حلنني �ىل �لهند�شة �مليكانيكية �لتي در�شها 
ياأكل  �أ�شبه مبن  بالن�شبة يل  يف �جلامعة وك��ان �حل��ال 
زمالئي  ت�شجيع  ذل��ك  م��ن  وز�د  ي�شتهيها  ال  وجبة  يف 
يل لذلك عدت ذ�ت يوم �أنف�ض �لغبار عن �شهادتي ثم 
�نطلقت يف رحلة بحث جديدة عن وظيفة تتو�ءم مع 
موؤهالتي ومن �أجل ذلك �شعدت �لكثري من �مل�شاعد 
و�لدو�ئر  �ل�����وز�ر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ودخ��ل��ت  �لكهربائية 
�حلكومية و�خلا�شة �لتي خطر يل �ن بد�خلها وظيفة 
خيار�  �أج��د  مل  الحقة  مرحلة  ويف  ميكانيكي  مهند�ض 
حيث  �لتوظيف  تنمية  هيئة  �ىل  �لتوجه  ���ش��وى  �خ��ر 

�شجلت ��شمي كعاطل عن �لعمل. 

ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
لكنها  �الت�شاالت  تلقيت بع�ض  يف غ�شون فرة وجيزة 
�أعرها  مل  لذلك  تخ�ش�شي  عن  بعيدة  كانت  �أ�شف  بكل 
�شركة  قبل  �أتيحت يل من  و�ح��دة  �هتماما عد� فر�شة 
كربى يف �الطار�ت فقد �أبديت �ال�شتعد�د لاللتحاق بها 

قناعة مني بان جمال �لعمل لي�ض ببعيد عن �مليكانيكا .

كيف كانت البداية مع الطارات ؟
كما هي �حلال د�ئما فان �لبد�ية كانت جتربة م�شحوبة 
تكن م�شاعب فكرية و�منا  لكنها مل  �مل�شاعب  ببع�ض 
تنح�شر يف �جلو�نب �لبدنية �لناجمة عن �لتعامل مع 
�لور�ض و�الأجهزة وفح�ض �الط��ار�ت حتت وهج حر�رة 
و�لتدريب  �ملمار�شة  و  �لوقت  م��رور  مع  لكن  �ل�شم�ض 
متكنت من جتاوز كل تلك �مل�شاعب ب�شرعة فائقة بل 
ح�شلت يف غ�شون �شنة و�حدة على ترقية من مهند�ض 
تقني �ىل م�شاعد �ملدير ثم �ىل �ملدير �لتقني ومبوجب 
�ل��دور�ت �لتدريبية  �مل�شوؤول عن تنظيم  �أ�شبحت  ذلك 

لالأ�شخا�ض �لذين يعملون يف مهنة �الطار�ت.

كيف تبداأ يوم عملك ؟
ويف �لعادة يبد�أ �دو�مي يف �لثامنة �شباحا لكن �أحيانا 
�أح�����ش��ر م��ب��ك��ر� ح��ي��ن��م��ا �أك������ون جم����رب� الجن�����از مهام 
�أ�شل �ىل  �أم��ر فانه عندما  م�شتعجلة ومهما يكن من 
�لر�شائل  على  ب��االط��الع  �لعمل  برنامج  ي��ب��د�أ  مكتبي 
�لتي ترد �يل عرب �لربيد �لعادي �أو �اللكروين وبعد 
�مل�شاعد  �لعمل  فريق  �ألتقي  �ل�شاي  من  ك��وب  �حت�شاء 
و�لذي يتاألف من 5 �ىل 8 �أ�شخا�ض يف �جتماع م�شغر 
�ل��ي��وم وه��ي غالبا ما  ت��د�ر���ض خطة عمل  يتم خ��الل��ه 
تت�شمن زيار�ت ميد�نية ملعاينة �الطار�ت �لتي بحوزة 

�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات.

ما عالقة الطارات بحوادث املرور ؟
ما من �شك يف �ن �الط��ار�ت تلعب دور� مهما يف وقوع 
معها  �لتعامل  يتم  عندما  خا�شة  �مل��روري��ة  �حل���و�دث 
ب��اه��م��ال م��ث��ل ع����دم �حل���ر����ض ع��ل��ى ف��ح�����ش��ه��ا ب�شورة 
هو�ء  حجم  مر�قبة  �ل�شرورة  تقت�شي  حيث  منتظمة 
ملا  مطابقته  من  و�لتاأكد  �ل�شيارة  حت��رك  قبل  �الط��ار 
الأن  �الط��ار  على  ولي�ض  �ل�شيارة  ب��اب  على  مو�شح  هو 
�ل�شركة �مل�شنعة لل�شيارة هي �ملعنية بتحديد �لهو�ء مع 
�الأخذ يف �العتبار بتمدد �لهو�ء �شيفا و�النكما�ض �شتاء 

تكون  عندما  ه��و  للهو�ء  �ل�شليم  �لقيا�ض  ف��ان  لذلك 
�الطار�ت باردة.

كيف ميكن التعرف على �شالحية الطار من 
عدم ذلك ؟

�لتي على ظهر  من �خلطاأ �عتبار �الأخاديد و�لنقو�ض 
�الط�����ار جم���رد ت�����ش��ك��ي��الت زخ��رف��ي��ة ج��م��ال��ي��ة ب���ل هي 
�ل�شيارة  حركة  حتديد  مثل  مهمة  �أخ��رى  مهام  الأد�ء 
�لتعرف  يف  ت�شاعد  �نها  على  ع��الوة  عليها  و�ل�شيطرة 
�ل�شالون  لل�شيار�ت  فالبن�شبة  �الط��ار  �شالحية  على 
فان �الط��ار�ت يكون فاقد� لل�شالحية �ذ� تاكل بن�شبة 
و�ل�شاحنات  مم   2.4 �ملتو�شطة  و�ملركبات  مم   1.6

. مم   3.2

وماذا تقول عن هواة ) ت�شييح الويالت ( ؟
م���ن �الأه��م��ي��ة مب��ك��ان حت��ذي��ر �ل�����ش��ب��اب م���ن ممار�شة 
�الأخطار  من  لكثري  مدعاة  ت�شكل  الأنها  �لهو�ية  تلك 
�مل��ح��ت��م��ل��ة خ��ا���ش��ة يف م��و���ش��م �ل�����ش��ي��ف ح��ي��ث تعر�ض 
�ل�شيار�ت الأ�شر�ر� ميكانيكية فادحة و�أي�شا من ناحية 
منتظمة  غري  وبطريقة  �شريعا  تتاكل  �لتي  �الط��ار�ت 
�أثناء �حلركة  �ل�شيطرة عليها  �ل�شيارة  �شائق  ما يفقد 
وب��ال��ت��ايل ت��ك��ون م��ه��ي��اأة ل��ل��وق��وع يف �حل����و�دث مرورية 
�أ�شف �ىل ذلك �ن �للجوء ال�شتخد�م �طار�ت �لنايلون 
على  بها  لل�شري  �لرملية  للمناطق  �ملخ�ش�شة   900
وفقد�ن  �ل�شيارة  �ن��زالق  يف  يت�شبب  �الأ�شفلتية  �لطرق 

�ل�شيطرة عليها خا�شة يف �الأجو�ء �ملمطرة .

وماذا عن تلبي�س الطارات امل�شتعملة ؟
�ملعايري  وف���ق  �الط������ار�ت  تلبي�ض  ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��م  ح��ي��ن��م��ا 
و�مل��ق��اي��ي�����ض �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ط��ل��وب��ة ف��ان��ه��ا حت��ق��ق �الأه����د�ف 
�ملرجوة منها لكن يجب �الخذ بعني �العتبار �الجو�ء 
�حلارة يف بالدنا علما بان �لدول �الأوروبية �لتي تنعم 
باأجو�ء باردة تلجاأ لتلبي�ض �الطار خلم�ض مر�ت بينما 
يف منطقة �خلليج حيث �الأج��و�ء �شديدة �حل��ر�رة فان 
من �الأف�شل تقلي�ض مر�ت �لتلبي�ض ملرة و�حدة فقط.

املال والأعمال

26
املواطن �شعيد عبد اهلل العبيديل خبري الإطارات يف حوار مع ) الفجر(

�لقطاع �خلا�س بيئة مثالية للعمل و»ت�سييح �ل�يالت« تق�د 
�ل�سباب �إىل �حل��دث �ملرورية 

ب�رشوط  لكن  امل�شتعملة  الإطارات  تلبي�س  من  مانع  •• ل 

•• ابوظبي-الفجر: 

�ل�شركة  �الم��ار�ت��ي��ة  ت��ي  �ف.  �ن.  �شركة  �علنت 
�لربجية  �ل���رو�ف���ع  جم���ال  يف  �ل��ع��امل  يف  �الوىل 
�ب��وظ��ب��ي ع��ن حتقيق �رباح  و�مل�����ش��اع��د وم��ق��ره��ا 
�لعام  105 م��الي��ني دره���م يف  ق��دره��ا  ���ش��اف��ي��ة 
2012 مقارنة بارباح بلغت 94 مليون درهم يف 

عام 2011 �ي بنمو قدره )12 %( تقريباً.
وق�����ال ن��ب��ي��ل �ل����زح����الوي �ل�����ش��ري��ك و�مل���دي���ر يف 
�الرباح  يف  �ل��زي��ادة  ه��ذه  حتققت  لقد  �ل�شركة: 
العمال  و�ل����ق����وي  �ل��ن�����ش��ط  �الد�ء  خ�����الل  م����ن 
�المر  �لعامل  وح��ول  بالدولة  �ل�شركة  وم�شاريع 
�ملوجود�ت  �د�رة  �لعالية يف  �لكفاءة  يعك�ض  �لذي 
�طالق  نحو  توجهاتنا  �شيعزز  وه��ذ�  و�ملطلوبات 
�لعامل  �خ��رى ح��ول  و��شتثمار�ت  و�ع��م��ال  ف��روع 
�ل�شركة  بارباح  جيد�ً  من��و�ً  يتوقع  بانه  و��شاف 
 15( �ىل  ت�شل  ق��د  بن�شبة   2013 ع��ام  خ��الل 
بد�ت  �لتي  �لتنموية  �لطفرة  �شوء  على   )%

تبا�شريها بالظهور.
�المار�تية  تي  �إف.  �إن.  وم�شاريع  خطط  وح��ول 
�مل�شتقبلية، �جاب �لزحالوي: �ن �شركتنا �لر�ئدة 
�مل�شاهمة  �لفر�شة لنا يف  �تاحة  عاملياً ومن �جل 
ومنوها  ومتيزها  و�زده��اره��ا  �بوظبي  تنمية  يف 
ودعم تناف�شية وحتقيق روؤية )2030( للتنمية 
�القت�شادية المارة �بوظبي وتوفري فر�ض عمل 
تتطلع  ماز�لت  �شركتنا  فان  �ملو�طنني،  البنائنا 
القامة �ول و�كرب جممع و�شالة عر�ض للمعد�ت 
حيث  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  و�خلفيفة  �لثقيلة 
�شيتم توفري جميع �ملعد�ت و�الليات و�لتجهيز�ت 
�ملتعلقة باعمال �لطرق و�الن�شاء�ت و�ملباين حتت 

�شقف و�حد.
و ��شاف بان �ل�شركة �شتعمل على ��شتثمار مبلغ 
ي�شل �ىل ما يقارب مائة مليون درهم الن�شاء هذ� 
�ملجمع �ل�شخم ونحن بانتظار تخ�شي�ض قطعة 
تو�جهها  �لتي  �لتحديات  �ملنا�شبة. وعن  �الر�ض 

�إف. تي خالل �لفرة �حلالية، قال:  �إن.  �شركة 
هي  حالياً  تو�جهنا  �لتي  �لتحديات  �هم  من  �ن 
�لتقلبات �حلادة يف ��شعار �ليورو �شعود�ً وهبوطاً 
حاد�ً يف ��شعاره جمدد�ً �لذي ال نعرف له حدود�ً 

وال توقيتاً.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ط��الق  وع��ن 
�ل���دول���ة رئي�ض  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض  ر�����ش���د �ل م��ك��ت��وم 
دب��ي م��ب��ادرة حتويل دبي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�ض 
ك���ان قر�ر  ل��ق��د  ي��ق��ول:   ، ع��امل��ي لل�شكوك  مل��رك��ز 
�شموه ر�ئد�ً وحكيماً ومكماًل ومتمماً لتوجيهاته 
بجعل دبي عا�شمة لالقت�شاد �ال�شالمي، ولكون 
�الم�����ار�ت مت��ل��ك ك��ل م��ق��وم��ات �ل��ن��ج��اح ولديها 
�ن  ن��رى  فاننا  و�شلبه  متينة  �قت�شادية  ق��اع��دة 
يف  ملمو�ض  من��و  خلق  على  �شيعمل  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ� 
جميع �لقطاعات �القت�شادية بالدولة و�شينعك�ض 
فر�ض  خ��ل��ق  ع��ل��ى  �شيعمل  ك��م��ا  عليها  �ي��ج��اب��ي��اً 
ع��م��ل و�ع����دة الب��ن��ائ��ن��ا �مل��و�ط��ن��ني، ك��م��ا �شتكون 
ل��ه �ن��ع��ك��ا���ش��ات �ي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى �ال����ش���و�ق �ملحلية 
و��شتقطاب  و�ال�شتثمار وتطويرها  �ملال  و��شو�ق 
�مل�شتثمرين ورووؤ���ض �الم��و�ل وتو�شيع �خليار�ت 
�م��ام��ه��م �الم���ر �ل���ذي ي��ع��زز م��ن م��ك��ان��ة �لدولة 

و�شمعتها وعلى كافة �ال�شعدة.
با�شت�شافة  للفوز  �الم��ار�ت  فر�ض  بخ�شو�ض  و 
خربتنا  و�ق��ع  من  بالقول:  رد   ،  2020 �ك�شبو 
�لو��شعة يف عامل �ملعار�ض �لدولية �لر�ئدة �لتي 
مت��ت��د الك���ر م��ن ث��الث��ني ع��ام��اً ف��ان��ن��ا ن���رى �ن 
�حلدث  ه��ذ�  با�شت�شافة  للفوز  �الم���ار�ت  فر�ض 
ت�شنيفاً  �و  وزن���اً  باقل  لي�شت  النها  ج��د�ً  كبرية 
�حلدث  لهذ�  �ل�شابقني  �ملنظمني  م��ن  ع��دد  م��ن 
ولها  كبري�ً  ح�شارياً  �رث��اً  �ي�شاً متتلك  ولكونها 
�ملعار�ض  ع��امل  يف  متميزة  وخ��رب�ت  نوعياً  ثقاًل 
�لدولية  و�ل���ع���الق���ات  و�ل�����ش��ي��اف��ة  و�مل����وؤمت����ر�ت 
�ل��ه��ام��ة وك��ل م��ق��وم��ات �ل��ن��ج��اح و�ل��ت��ف��وق ب�شبب 
توؤهلها  �لتى  �ملتكاملة  �لتحتية  �لبنية  �متالكها 
�لفوز  و�ن  �ملهم  �لعاملي  �حل��دث  هذ�  ال�شت�شافة 

�يجابية و�شيولد  �نعكا�شات  له  �شيكون  بتنظيمه 
منو�ً و�نتعا�شاً �قت�شادياً و�شياحياً وثقافياً لكونه 
�حل�شار�ت  من  �لعديد  اللتقاء  نقطة  �شي�شكل 
�مل��ع��رف��ة و�ل��ع��ل��وم و�شيكون  و�ل��ث��ق��اف��ات وت���ب���ادل 
فقط،  �الم����ار�ت  ولي�ض  ككل  �ملنطقة  �شالح  يف 
ولذلك فاننا ن�شعر بتفاوؤل كبري و�شديد بفر�ض 
�لفوز ب�شرف ��شت�شافة هذ� �حلدث �لعاملي �ملهم 
توؤهلها  كبرية  مز�يا  من  �الم���ار�ت  به  تتمتع  ملا 

للفوز به وملا له من �ثار �يجابية. 
و������ش����اف: ن���ع���ود ون����وؤك����د ع��ل��ى �����ش����رورة تعزيز 
�لعو�ئق  ب���از�ل���ة  �ل��ع��ق��اري  ب��ال��ق��ط��اع  �الن��ت��ع��ا���ض 
�جلديدة  �لعقارية  �لوحد�ت  ومتلك  �شر�ء  �م��ام 
لالفر�د  و�ل�شيولة  �لتمويل  ت��وف��ري  وب�����ش��رورة 
و�مل�شتثمرين النهما يلعبان دور�ً مهماً يف �القبال 
على �شر�ء �لوحد�ت �لعقارية �لتي تنا�شبهم و�ن 
مت�شك �لبنوك يف ��شعار �قر��شها �ملرتفعة يدفع 
معظم �مل�شرين �ىل �الحجام عن �شر�ء عقار�ت 

جديدة. 
وقال: �ن �ت�شاع �لفجوة وفائ�ض �لود�ئع �لكبري 
�ىل �لقرو�ض �ىل �كر من )75( مليار درهم �مر 
ملفت للنظر ويعزز �ملخاوف من �حلذر �ل�شديد 
و�لت�شدد يف �القر��ض �لذي تتبعه �لبنوك. وعلى 
�لرغم من كل هذ� فاننا ندعو �لبنوك يف نف�ض 
�لوقت �ىل �الحتفاظ ب�شيولة كافية كي متكنها 
�ثارها  و�لتقليل من  �الزم��ات  �مام  �ل�شمود  من 

�ل�شلبية يف �قت�شاد �لدولة ككل.
�لقادمة،  �ملرحلة  يف  �مل�شريف  �لقطاع  دور  وع��ن 
حدود  بفر�ض  �ملركزي  �مل�شرف  قيام  �ن  �ج��اب: 
تقلي�ض  على  �شيعمل  �لعقارية  �ل��ره��ون��ات  على 
وخف�ض مقدرة عمالء �لبنوك على طلبات �شر�ء 
�لعقار�ت �ي �ن �لقر�ر �شيكون له �نعكا�شات �شلبية 
على �لقطاع �لعقاري وكذلك على منو �الئتمان 
نرى  ولكننا  للبنوك  كبرية  حماية  فيه  �ن  رغ��م 
�ن ف��ي��ه ت�����ش��دد�ً وت�����ش��ي��ي��ق��اً ع��ل��ى �الق���ر�����ض الن 
�شهية  تفتح  عنها  �مل��ع��ل��ن  �جل��دي��دة  �مل�����ش��روع��ات 

�مل�شتثمرين لل�شر�ء و�ال�شتثمار فعاًل وال بد من 
لرفع  و�ملالئم  �ملنا�شب  �ال�شتثماري  �ملناخ  تهيئة 

وترية �النتعا�ض �مللمو�ض. 
و����ش��اف ق��ائ��اًل: ن��ب��ارك ق��ي��ام �مل�����ش��رف �ملركزي 
ب��خ��ط��وت��ه �الي��ج��اب��ي��ة ول���و �ن��ه��ا ج����اءت متاخرة 
قلياًل بار�شاله ��شتبيان �ىل �مل�شارف لبيان ر�يها 
بخ�شو�ض نظام �شقف �لرهن �لعقاري �جلديد، 
ونرى �نه كان من �الف�شل لو جاءت خطوته قبل 
�ل�شان ونرجو �ن ينظر  �شدور تعليماته يف هذ� 
�شوء  على  �لبنوك  و�ر�ء  بطلبات  بعناية  �لبنك 

�لردود �لتي ت�شلمها موؤخر�ً.
وكرر �لزحالوي دعوته ب�شرورة �ن يدعو �مل�شرف 
�جتماع  �خ��رى �ىل  �شيادية  �ي جهة  �و  �مل��رك��زي 
بالقطاع  �ملعنية  �الط����ر�ف  جميع  م��ع  م�شرك 
بالدولة  و�ل��ت��ن��م��وي  و�ال���ش��ت��ث��م��ار  �الق��ت�����ش��ادي 
وجمعية  �مل��ط��وري��ن  وك��ب��ار  �مل�����ش��ارف  كجمعية 
�ملقاولني وممثلني عن �جلهات �حلكومية �ملعنية 
كغرف �لتجارة ووز�رة �القت�شاد ودو�ئر �لتنمية 
�القت�شادية بامار�ت �لدولة وغريها من �جلهات 
�جلميع  وم��ق��رح��ات  �ر�ء  على  للوقوف  �ملعنية 
متكاملة  ع��ري�����ش��ة  وخ��ط��ط  ت�����ش��ور  و���ش��ع  ليتم 
�لعقاري بعيد�ً  �لقطاع  �زدهار وتطور  لدميومة 
�لرهن  لل�شقف  نظام  لو�شع  ولي�ض  �لهز�ت  عن 
�لعقاري فقط ولكن لو�شع خريطة عمل وروؤيا 

�لتمويل  للتنمية ومتطلباتها ولعملية  متكاملة 
تفا�شيل  دون  ف��ق��ط  ع��ام��ة  ك��خ��ط��وط  �مل�����ش��ريف 
�مل�شريف  �ل��ق��ط��اع  ي��خ��دم ح��م��اي��ة  ق��ي��ود مب���ا  �و 
�مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لوطني  و�القت�شاد  �لر�ئد 
ي�شمن  ومب��ا  للدولة  �ال�شتثمارية  و�لتوجهات 
�ال�شتمر�ر يف موجه �ل�شعود �القت�شادي و�لتعايف 
�مللمو�ض �لذي ي�شهده �قت�شاد �لدولة بعد تبعات 
�للجنة  �جتماعات  تكون  وبحيث  �لعاملية  �الزمة 
�مل�شلحة و�شع  �نه لي�ض من  �شبه دوري��ة.  �شدد 
ق���و�ع���د ���ش��ارم��ة ث��اب��ت��ة د�ئ���م���ة ل�����ش��ق��ف �لرهن 
�ل��ع��ق��اري ب���ل ال ب���د م���ن �مل���رون���ة ف��ي��ه��ا وبحيث 
��شهر مثاًل  �شتة  �لدورية كل  للمر�جعة  تخ�شع 
معاً  و�ل�شلبية  �اليجابية  �ث��اره��ا  على  للوقوف 
ق��ر�ر�ت على  و�تخاذ ما تتطلبه كل مرحلة من 
�ملتغري�ت  تفر�شه  وم���ا  �لفعلية  �ل��ن��ت��ائ��ج  ���ش��وء 
�مل�شتجدة مع �لتاكيد جمدد�ً بان �لنمو �مللمو�ض 
يف  �ملرونه  من  �ملزيد  يتطلب  �لعقاري  بالقطاع 
��شتمر�رية  ي�شمن  مبا  و�لت�شريعات  �ل��ق��ر�ر�ت 

هذ� �لنمو و�طالته �ىل �كرب فرة ممكنة. 
�لعمل على  �ال���ش��ارة �ىل �شرورة  لنا من  بد  وال 
رفع �شقف حمافظ �لتمويل �لعقاري �ملحدد له 
�ل��ود�ئ��ع، وذل��ك بعد  بن�شبة )%20( من حجم 
�ل��ب��ن��وك �ىل �حلد  �ن و���ش��ل��ت م��ع��ظ��م حم��اف��ظ 
�مل�شرف  لتعليمات  وف��ق��اً  ب��ه  �مل�شموح  �الق�����ش��ى 
�ملركزي بهذ� �ل�شان، وذلك الن تلك �لبنوك لن 
هذ�  تن�شيط  يف  �مل�شاهمة  �و  �مل�شاركة  ت�شتطيع 

�لقطاع.
منظمة  و�شيا�شات  ق��و�ع��د  و���ش��ع  ���ش��رورة  و�ك���د 
ولكننا ل�شنا مع �لقيود �ملت�شددة �ملكبلة والبد من 
من  تتحرك  �مل�شارف  الد�رة  كبري  هام�ض  ت��رك 
يحقق  ومبا  وطاقاتها  المكانياتها  وفقاً  خالله 
ميثل  ك��ون��ه  و�ل��ق��وة  �لنهو�ض  �مل�����ش��ريف  للقطاع 
�ثبت  �ل��ذي  �لدولة  القت�شاد  �حليوي  �ل�شريان 

كفاءته وجد�رته طيلة �لفرة �ملا�شية.
�مل�شريف  �لقطاع  قيام  ب�شرورة  �لزحالوي  ونوه 
�لنمو  �ل�شيولة �لالزمة و�ملطلوبة لتعزيز  ب�شخ 
�مللمو�ض �لقائم حالياً ولتوفري �لتمويل �ملطلوب 
�لنظر  �ل���ق���ادم���ة ون���ا����ش���ده���ا جم������دد�ً  ل��ل��ط��ف��رة 
ب�شبب  تتقا�شها  �لتي  �لفائدة  ��شعار  بتخفي�ض 
تكلفتها �لعالية على �ال�شتثمار�ت و�مل�شتثمرين.

�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  الن  ون��ظ��ر�ً  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�ولية  �ل�شياحي  �لقطاع  مو�شوع  تويل  بالدولة 
نظر�ً الهميته �لكبرية يف �القت�شاد �لوطني ككل 
فاننا ندعو �ي�شاً �ىل قيام هيئة �حتادية تتوىل 
برنامج  بو�شع  ولتقوم  له  �لتخطيط  م�شوؤولية 
وحلول متكاملة لتنظيم قطاع �ل�شياحة بالدولة 
وتتوىل  �الق���ل  على  ق��ادم��ة  �شنة  لع�شرين  ككل 
و�ملنا�شبات  و�ملعار�ض  �ملحافل  يف  �لدولة  متثيل 
�لدولية بجناح ومظلة و�حدة بداًل من �مل�شاركات 
�حل�شاري  �لوجه  تعك�ض  ال  �لتي  حالياً  �ملتعددة 
و�لثقايف و�لنه�شة �ل�شاملة �لتي ت�شهدها �لدولة 

يف كافة �ملجاالت.
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•• اأبوظبي-وام:

�أ�شتقبل معايل حممد بن ظاعن �لهاملي 
وزير �لطاقة مبكتبه بديو�ن �لوز�رة �شباح 
�م�ض معايل جريكي كاتينن رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء �لفنلندي و�لوفد �ملر�فق له .ح�شر 
�للقاء معايل مرمي حممد خلفان �لرومي 
بعثة  رئي�شة  �الإجتماعية  �ل�����ش��وؤون  وزي���رة 
�لفلندي  �ل��وزر�ء  �ملر�فقة لرئي�ض  �ل�شرف 
و�شعادة �لدكتور مطر حامد �لنيادي وكيل 
خالل  �لهاملي  و�أ�شتعر�ض  �لطاقة  وز�رة 
�ملباحثات تطوير وتعزيز عالقات �لتعاون 
ب��ني دول���ة �الإم������ار�ت وف��ن��ل��ن��د� يف خمتلف 
�ملرتبطه  و�ل�����ش��ن��اع��ات  �ل��ط��اق��ة  جم���االت 
ب��ه��ا. وق����ال �ل��ه��ام��ل��ي �إن دول����ة �الإم�����ار�ت 
وفنلند� تربطهما عالقة �شد�قة وم�شالح 
م�شركة يف خمتلف �ملجاالت �الإقت�شادية 
باالإ�شتخد�م  ملتزمتان  وهما  و�لتجارية 
�المثل الأوجه �لطاقة �ملتعددة و�أكد معايل 
وزير �لطاقة �أن دولة �الإمار�ت ت�شعى �إىل 

حت��ق��ي��ق �الإ���ش��ت��ق��ر�ر و�ل��ت��ع��اون �ل����ذي من 
�أ�شو�ق  �إ���ش��ت��ق��ر�ر  دع��م  يف  ي�شهم  �أن  ���ش��اأن��ه 
�لتعاون  �أوج���ه  وتوثيق  �لعاملية  �ل��ب��رول 
لتحفيز  و�مل�شتهلكة  �ملنتجة  �ل����دول  ب��ني 
و�أ�شاف   . �ل��ع��امل��ي  �الإق��ت�����ش��اد  من��و  عجلة 
�إقت�شاد�  �أن دولة �الإمار�ت ت�شهد  �لهاملي 
�إ�شتثمارية و�عدة وت�شهد  متناميا وفر�شا 
�أ�شو�قها �إنفتاحا �أتاح لها تطوير عالقاتها 
�الإق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة وب���االأخ�������ض يف 
و�ل��غ��از ومب��ا يخدم  �لنفط  جم��ال �شناعة 
�مل�شالح �مل�شركة لكال �لبلدين من جانبه 
�لفنلندي على  �ل��وزر�ء  رئي�ض  �أك��د معايل 
�أن زيارته لدولة �الإم��ار�ت حتظى باأهمية 
لدعم  تاأتي  و�لتي  لبالده  بالن�شبة  بالغة 
و�لتجارية  �الإقت�شادية  �لعالقات  وتعزيز 
�شرحا  �ل���وزر�ء  رئي�ض  وق��دم  �لبلدين  بني 
بالده  �ل��ط��اق��ة يف  �شناعة  ل��و�ق��ع  م��وج��ز� 
و�ملجاالت  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  �ل��ت��و���ش��ع  وخ��ط��ط 
و�قع  �أ�شتعر�ض  كما  لالإ�شتثمار  �مل��ت��اح��ة 
بالده  يف  �ملتجددة  �لطاقة  �شناعة  تطور 

دولة  �إع��ج��اب��ه مب��ا حققته  ع��ن  و�أع�����رب   .
و�لغاز  �لنفط  �شناعة  �الإم���ار�ت يف جمال 
و�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة و�أ����ش���اد ب�����ش��ع��ي دولة 

�الإمار�ت �لدوؤوب نحو �لتنمية �مل�شتد�مة . 
و�أكد رئي�ض �لوزر�ء �لفنلندي �أن مايتوفر 
لدى �لبلدين من خرب�ت و��شعة يف جمال 

بناء  لهما  يتيح  �أن��و�ع��ه��ا  ب�شتى  �ل��ط��اق��ة 
ع��الق��ات م��ت��ط��ورة و���ش��ر�ك��ة ب��ن��اءه تتطلع 

�إليها بالده.

•• دبي- حممود علياء :

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ ماجد بن حممد بن ر��شد �ل مكتوم باملنتجات �لوطنية من �ل�شناعات 
�لورقية �ملختلفة للمكاتب وللمد�ر�ض وملختلف �العمال. 

علي  جبل  يف  �لعاملية  ف���اروق  قرطا�شية  م�شانع  مبنتجات  �عجابه  �شموه  �ب��دى  كما 
�شادر�ت  و�أن  ال�شيما  �ملتو��شل  و�الرت��ق��اء  و�جلاذبية  �لنوعية  حيث  من  �ل�شارقة  ويف 
بر�مج  �ملوؤ�ش�شة  ول��دى  �ل��ع��امل،  ح��ول  دول��ة   94 �ىل  ت�شل  �لعاملية  ف���اروق  قرطا�شية 
تطويرية متو��شلة تقنيا وفنيا و�د�ريا وت�شويقيا مما يوؤثر د�ئما �ىل ح�شن �ال�شتفادة 
�مل�شنعني  طموحات  من  ت�شاعف  �لتي  و�حل��و�ف��ز  �لدولة  توفرها  �لتي  �لفر�ض  من 

ورجال �العمال. 
�لعاملية يف �جلودة تفر�ض نف�شها  �ملعايري  �أن  باملنا�شبة �ىل  �بوبكر  ونوه �شعادة فاروق 
�ل�شد�رة  للحفاظ على موقع  بالقائمني عليها قدما  �لوطنية، وتدفع  �ملنتجات  على 
مبجملها  وه��ي  �للوج�شتية،  و�خل��دم��ات  �لتقني،  و�ل��ت��ط��ور  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ملناف�شة  �م���ام 
�هلل  حفظهم  �ل�شيوخ  �ل�شمو  ��شحاب  حكمة  بف�شل  �لنتائج  باأف�شل  تاأتي  و�حلمدهلل 
ورعاهم وتوجيهات �مل�شوؤولني �حلري�شني على �ذكاء �لطموحات وم�شاعفة �لنجاحات 

�ملتو��شلة باإذن �هلل.
هذ� وينتظر �أن ي�شل عدد زو�ر �ملعر�ض خالل هذ� �ليوم �الخري �خلمي�ض �ىل �أكر من 
مائة �لف ز�ئر ��شافة �ىل �لتجار و�ملخت�شني يف �العمال �ملدر�شية و�ملكتبية وغريها 
من �الحتياجات �لورقية �ملتطورة و�ملالئمة مل�شاقات �لعر�ض و�لطلب �نها عالمة دبي 

و�المار�ت .. عالمة �جلودة �لد�ئمة. 

املال والأعمال
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�لهاملي ي�ستقبل رئي�س �ل�زر�ء �لفنلندي

لفتح قنوات للت�شدير وال�شترياد 

�أ�سحاب �مل�ساريع ي�سكل�ن جمم�عات للت���سل مع نظر�ئهم بدول �لعامل

تعزز عملياتها بالدولة عر اإطالق املزيد من املوديالت

كيا م�ت�رز تقفز مببيعاتها 22 % خالل عام 2012

بنك �أب�ظبي �ل�طني يعني رئي�سًا لال�ست�سار�ت 
�ال�ستثمارية باالإد�رة �مل�سرفية �خلا�سة

يختتم املعر�س دورته احلالية م�شاء اليوم

ماجد بن حممد بن ر��سد ي�سيد باملنتجات �ل�طنية يف معر�س عامل �ل�رق بدبي
فاروق اأب�بكر: الإقبال لفت والفر�س املتاحة ت�شجع على م�شاركة اأو�شع يف املعر�س املقبل

وز�رة �ملالية ت�سدر تعميمًا ب�ساأن خطة دورة 
�مليز�نية 2014-2016 وم�سروع ميز�نية 2014

•• اأبوظبي-وام:

ب�شاأن  �ملالية تعميما  لل�شوؤون  �لدولة  �لطاير وزير  �أ�شدر معايل عبيد حميد 
ميز�نية  دورة  خلطة  �الحت��ادي��ة  �جلهات  جميع  ميز�نيات  م�شروعات  �إع���د�د 
2014 2016- وحتديد يوم �الأحد �خلام�ض من �شهر مايو �لقادم موعد� 
نهائيا لت�شليم م�شروعات �ملري�نية وذلك ��شتناد� �إىل قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم 
2008 �لذي وجه �لوز�ر�ت و�جلهات �الحتادية كافة باإعد�د  181 ل�شنة   1
م�شاريع ميز�نيتها كخطة متو�شطة �ملدى لثالث �شنو�ت. و�أكد �لتعميم رقم 1 
ل�شنة 2013�شرورة �تباع مبادئ نظام �مليز�نية �ل�شفرية عند �إعد�د م�شروع 
�مليز�نية و�لعمل بالقو�عد و�ل�شو�بط �ملو�شحة بدليل �إجر�ء�ت �عد�د �مليز�نية 
م�شبقا  وحتديثها  �ملالية  وز�رة  تطوير  �إىل  �لتعميم  و�أ�شار  لالحتاد.  �لعامة 
�لنظام �الآيل الإعد�د �مليز�نية �لعامة لالحتاد حيث جرت �أمتتة �إجر�ء�ت �إعد�د 
�الآيل �خلا�ض  �لنظام  �إىل  �مل�شتقلة و�شمها  �الحتادية  للجهات  كافة  �مليز�نية 
باإعد�د �مليز�نية وذلك �نطالقا من خطة دورة ميز�نية 2014 - 2016 من 
م�شروع  وتقدمي  باإعد�د  �خلا�شة  و�ملعامالت  �لبيانات  جميع  ت�شجيل  خالل 
�مليز�نية للوزر�ت و�جلهات �الحتادية �مل�شتقلة جميعها �شمن نظام �لكروين 
�لورقية وذلك الأول مرة على م�شتوى  �ملعامالت  ��شتخد�م  و�حد وبعيد� عن 
�حلكومة �الحتادية. و�أكد معايل عبيد حميد �لطاير حر�ض وز�رة �ملالية على 
توفري �لوثائق و�لبيانات كافة �لتي ميكن للجهات �الحتادية �ال�شر�شاد بها 
على �ملوقع �اللكروين للوز�رة ف�شال عن حتميل بر�مج �جلهات �الحتادية على 
�لنظام �الآيل �خلا�ض باإعد�د �مليز�نية �الأمر �لذي ي�شمح لهذه �جلهات �إدخال 
�الآيل  �لنظام  على  �ملختلفة  وخدماتها  ن�شاطاتها  نفقات  و  موظفيها  بيانات 
و�شوال �إىل تكلفة �الأهد�ف �ال�شر�تيجية �لتي ت�شعى هذه �جلهات لتحقيقها 
خالل �خلطة �جلديدة لدورة ميز�نية 2014-2016 وذكر معاليه �أن وز�رة 
�ملالية ت�شعى دوما لتحقيق �ال�شتفادة �ملثلى من �لتطور �لتكنولوجي �حلا�شل 
يف جمال تقدمي �خلدمات �ملالية �حلكومية وذلك بهدف �الرتقاء بخدماتها 
�إىل �أعلى �مل�شتويات �لعاملية. ونوه ب�شرورة �لتز�م �جلهات �الحتادية �حلكومية 
�ل�شحيحة مما  �لبيانات  و��شتكمال  بالتعميم  �ملو�شحة  و�لقو�عد  بال�شو�بط 
�إعد�د  �إج����ر�ء�ت  �ملالية يف تطوير  وز�رة  م��ب��ادرة  دع��م  �الأث���ر يف  بالغ  ل��ه  يكون 
�لتحليل  �ل�شفافية ومتكني فر�ض  و�مل��و�رد وحتقيق  �لوقت  و��شثمار  �مليز�نية 
لتوفري  �ملالية  وز�رة  جهوزية  م��وؤك��د�  �مليز�نية  مل�شروعات  �ملعمقة  و�لد�ر�شة 
�لتدريب �لالزم ملوظفي هذه �جلهات و�لرد على كافة ��شتف�شار�تهم �شو�ء عرب 
�الت�شال على مركز �لدعم �لفني �أو عرب �لربيد �اللكروين �خلا�ض بذلك. 

•• دبي –الفجر:

�الأعمال  رو�د  منتدى  �شر  �أم��ني  �ل�شجو�ين  �ل�شاحب  عبد  �أك��د 
�الأعمال  لتطوير  �جت��اه��ات  �لوطنية  للموؤ�ش�شة  و�مل��ال��ك   ، بدبي 
،ب�شرورة �لبدء يف �إن�شاء جمموعات تو��شل من �أ�شحاب �مل�شاريع 
ورجال �الأعمال ، كل جمموعة تخت�ض بالن�شاط �لذي متار�شه ، 
على �أن ت�شعى كل جمموعة على فتح قنو�ت �ت�شال مع نظر�ئها 
من ذ�ت �لن�شاط ، بكافة بلد�ن �لعامل عرب بر�مج �لتو��شل على 
�النرنت ، بهدف �لتعرف على �حتياجات �الأ�شو�ق يف تلك �لدول 
، وكذ� حاجة �ل�شوق لدينا �شو�ء من منتجات غذ�ئية �أو ملبو�شات 
�الإمار�ت  دول��ة  و�أن  خا�شة   ، معلومات  تقنية  �أو  �إلكرونيات  �أو 

حتظى �ليوم ب�شمعة و�شهرة عاملية �قت�شاديا بني كافة �لدول .
�أ�شحاب �ل�شركات  �مل��ال و�الإع��م��ال م��ن  ج��اء ذل��ك يف لقاء رج��ال 
و�مل�����ش��اري��ع، �الأع�����ش��اء ب��ع��دد م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��د�ع��م��ة الأ�شحاب 
�الأعمال  ب��ق��ري��ة  �الأول  �أم�����ض   ، و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع 
و�لذي رعته �ملوؤ�ش�شة �لوطنية �جتاهات لتطوير �الأعمال و�أ�شفر 
�للقاء عن عدة تو�شيات كان من �أهمها ، بدء �لتو��شل مع غرف 
�لتجارة و�ل�شناعة بعدد كبري من بلد�ن �لعامل �أوروبية وعربية 
، لتزويدهم بقاعدة بيانات عن كافة �مل�شانع لالأن�شطة و�ملنتجات 
�لتي نرغب يف فتح قنو�ت �ت�شال معهم ، �إما لت�شويق منتجاتهم 
و�مل�شاريع  �مل�شانع  �أ�شحاب  منتجات  ت�شويق  �أو  �الإم���ار�ت  بدولة 
لدى  �أن  �ل�شجو�ين  و�أ���ش��اف   . ببلد�نهم  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
كافة �ملوؤ�ش�شات �لد�عمة الأ�شحاب �مل�شاريع ، بكافة �إمار�ت �لدولة 
متنوعة  منتجات  من  وم�شاريعهم  م�شانعهم  يديرون  مو�طنني 
 ، و�أوروب���ي���ة  ب��ل  دول���ة عربية  ب���اأي  تناف�ض مثيله   ، عالية  ب��ج��ودة 

خارج  ملنتجاتهم  م�شوقني  مع  �لتو��شل  �آلية  �شوى  ينق�شهم  وال 
�لدولة ، و�لعك�ض هناك �أ�شحاب م�شاريع من �ملو�طنني يرغبون 
خالل  م��ن  ول��ك��ن   ، �ل��دول��ة  خ���ارج  م�شانع  ملنتجات  �لت�شويق  يف 
قنو�ت ت�شمن لهم حقوقهم وجودة �ملنتج وم�شد�قية �ملتعاملني 
�إال من خالل �لتو��شل مع قنو�ت ر�شمية  ، وه��ذ� لن يتم  معهم 
باجلهات �ملعنية بتلك �لدول �شو�ء غرف جتارة و�شناعة �أو دو�ئر 
�قت�شادية. وقال �شهيل بن �أحمد �شاحب م�شروع �ل� هابي يامي 
بن  حممد  مبوؤ�ش�شة  و�لع�شو   ، ك��رمي  �الآي�����ض  حبيبات  ل�شناعة 
ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب ، �أنه بد�أ م�شروعه �لعام 2003 ومل 
�الآي�ض  �لنوع من حبيبات  �الإم��ار�ت يعرف هذ�  �شوق  يكن وقتها 

�أوروبية ت�شعى لت�شويق  ب��د�أت فيه دول  �ل��ذي  ، ويف �لوقت  كرمي 
��شتطعت وبدعم قياد�ت   ، �لدولة ودول �خلليج  باأ�شو�ق  منتجها 
�مل�شاريع  �أ�شحاب  من  للمو�طنني  �ل��الحم��دود  ودعمهم  �لدولة 
حممد  مبوؤ�ش�شة  ع�شويتي  خ��الل  وم��ن   ، و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
ب�شناعة  �ملنتج  هذ�  �أ�شنع  �أن   ، �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن 
ولدي   ، �إمار�تية  ل�شناعة  جتارية  وبعالمة   ،  100% �إمار�تية 
بكافة  ك��رمي  �الآي�����ض  حبيبات  لبيع  منفذ�   40 م��ن  �أك���ر  �ل��ي��وم 
�ملر�كز �لتجارية باالإمار�ت ودول جمل�ض �لتعاون �خلليجي ، مما 
ترتب عليه �ن�شحاب �ملنتج �الأوروبي من �ملناف�شة و�ل�شوق، بعدما 

ثبت �أن منتج �شنع باالإمار�ت هو �الأف�شل �ملتميز .

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لوطني،  �أب����وظ����ب����ي  ب���ن���ك  ع����ني 
�الإمار�ت،  دول��ة  يف  �لر�ئد  �لبنك 
في�شل �أحمد رئي�شا لال�شت�شار�ت 
�مل�شرفية  �الد�رة  �ال�شتثمارية يف 

�خلا�شة.
يف من�شبه �جلديد، �شيقوم في�شل 
��شر�تيجية  �إد�رة  ع��ل��ى  �أح��م��د 
�ال�شتثمارية  �ال����ش���ت�������ش���ار�ت  ت 
يف  �خلا�شة  �مل�شرفية  للخدمات 
ق���ي���ادة فريقا  ك��ذل��ك  �الإم��������ار�ت، 
و�لذي  �ال�شتثمار  م�شت�شاري  من 
�ال�شر�تيجية  �مل�����ش��ورة  �شيوفر 

لتوزيع �الأ�شول للعمالء.
ويتمتع في�شل �أحمد بخربة متتد 
�الأ�شو�ق  15 عاما يف  الأك��ر من 
و��شعة  خ��ربة  ميتلك  كما  �ملالية 
�لعاملية  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  جم���ال  يف 
موؤ�ش�شات  يف  ع��م��ل��ه  خ����الل  م���ن 
م��ال��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة ودول���ة 
قبل  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�ن�شمامه لبنك �أبوظبي �لوطني، 
�شو�شيتيه  يف  �أحمد  في�شل  عمل 
من�شب  ����ش���غ���ل  ح����ي����ث  ج��������ر�ل 

�ال�شت�شارية  �خل���دم���ات  رئ��ي�����ض 
�خلدمات  �إد�رة  يف  لال�شتثمار�ت 
لل�شرق  �خل����ا�����ش����ة  �مل�������ش���رف���ي���ة 

�الأو�شط و�أفريقيا. 
رئي�ض  م����ز�ه����رة،  �أ�����ش����رف  وق�����ال 
ببنك  �خلا�شة  �مل�شرفية  �الإد�رة 
�أب���وظ���ب���ي �ل����وط����ن����ي-�الإم����ار�ت: 
�ال�شت�شارية  �خل����دم����ات  ت���ق���دم 
خدمة  ح���دي���ث���اً  �أط���ل���ق���ت  �ل����ت����ي 
غ�����ري م�������ش���ب���وق���ة وف������ري������دة من 
�مل�شرفية  �الإد�رة  لعمالء  نوعها 
�أن كفاءة  �خلا�شة، و�أنا و�ثق من 
�أح��م��د وخ��ربت��ه يف جمال  في�شل 
قيماً  ر�شيد�ً  �شتكون  �ال�شتثمار 

لبنك �أبوظبي �لوطني. 
�ال�شت�شارية  �خل���دم���ات  وت���ق���دم 
�أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي حلوال  ب��ب��ن��ك 
خ�شي�شا  م�����ش��م��م��ة  ����ش��ت��ث��م��اري��ا 
�لعمالء  �ح����ت����ي����اج����ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
�خل��ا���ش��ة ح��ي��ث ي��ق��وم ف��ري��ق من 
�لفر�ض  بتحديد  �ال�شت�شاريني 
�لعاملية  �الأ������ش�����و�ق  يف  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
و�الإقليمية جلميع فئات �الأ�شول. 
�ال�شت�شارية  �خل��دم��ات  وتعتمد 
على  �خلا�شة  �مل�شرفية  ل���الد�رة 
�لتحليل �الأ�شا�شي و�لفني لزيادة 

�لعائد�ت على �ملدى �لطويل.
�مل�شرفية �خلا�شة  وتقدم �الد�رة 
خ���دم���ات م�����ش��رف��ي��ة د�خ����ل دولة 
�الإم�������ار�ت وخ��ارج��ه��ا م���ن خالل 
مكاتبها يف �لدولة و�شركة �أبوظبي 
�مل�شرفية  ل���الأع���م���ال  �ل���وط���ن���ي 
�ململوكة   ،SA �شوي�شر�  �خلا�شة 
�لوطني،  �أبوظبي  لبنك  بالكامل 
ك���ذل���ك يقدم  وم���ق���ره���ا ج��ن��ي��ف. 
�أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي خدمات  ب��ن��ك 
�الأمانات من خالل �شركته  �إد�رة 
يف  بالكامل  له  و�ململوكة  �لتابعة 

جري�شي، جزر �لقنال.

•• دبي-الفجر: 

يف  �لر�ئدة  �لكورية  �ل�شركة  موتورز  كيا  ت�شعى 
بال�شوق  ت��و�ج��ده��ا  لتعزيز  �ل�����ش��ي��ار�ت  �شناعة 
�ملزيد من �ملوديالت  �إطالق  �ملحلي، وذلك عرب 
�لتي تلبي رغبات كافة �لعمالء. ويف هذ� �ل�شياق 
�شهدت  بالدولة  �لكورية  �لعالمة  مبيعات  ف��اإن 
ل�%22 خ���الل عام  �مل��ب��ي��ع��ات و���ش��ل��ت  زي����ادة يف 
2012 مقارنة بالعام �لذي �شبقه.  ويف ت�شريح 
 – لل�شيار�ت  �ملاجد  �شركة  رئي�ض  خ�شر  ملحمد 
�ل�شيار�ت  �شوق  ي�شهد  فيه:  ق��ال  �الإم����ار�ت  كيا 

هو  ما  كل  لطرح  يدفعنا  مما  �شديدة،  مناف�شة 
�شبكة  وت��ع��زي��ز  �مل���ودي���الت،  م��ن  ج��دي��د ومبتكر 
بال�شوق  �أك��ر  بقوة  �ل��ت��و�ج��د  بهدف  معار�شنا 
�ملنت�شرين  �لكر�م  لعمالءنا  وللو�شول  �ملحلي. 
مركبات  ع��ن  و�لباحثني  �ل��دول��ة  �أرج����اء  بكافة 
�أطلقنا  ف��اإن��ن��ا  عليها،  �الع��ت��م��اد  ومي��ك��ن  مم��ي��زة 
كيا  ج���والت  ع��ن��و�ن  حت��ت  �لتعريفية  ج��والت��ن��ا 
و�لتي �شتقام بعدد من �إمار�ت �لدولة. ي�شتطيع 
�لعمالء ومن خالل هذه �لعرو�ض قيادة �إحدى 
بالفخامة،  و�ل�شعور  �جل��دي��دة  �مل��ودي��الت  ه��ذه 
للتعرف عن كثب على �أهم مالحمها ومز�ياها 

وما تو�شلت له كيا موتورز من �حدث �لتقنيات 
يف ع���امل �ل�����ش��ي��ار�ت.  ب��ال��ت��اأك��ي��د ف���اإن �ملوديالت 
�جل���دي���دة ���ش��ت��ج��د ق���ب���واًل و�����ش���ع���اً ل����دى حمبي 
�ل�شيار�ت �لديناميكية، و�لع�شرية كما �شيتو�جد 
فريق عمل كيا موتورز مل�شاعدة جمهور �لعمالء 
على �ل��ت��ع��رف على �أه���م م��الم��ح م��ودي��الت عام 
ك��ل��ي��اً.  وختم حممد خ�شر  �جل��دي��دة   2013
�ملوديالت  مببيعات  متفائلة  �ل�شركة  �أن  بقوله 
 All كليا  م��ن كيا �شري�تو �جل��دي��دة  �جل��دي��دة 
ملا  �ملحلي،  بال�شوق   ،New Kia Cerato

تتمتع به من مز�يا مبتكرة وحديثة.
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•• اأبوظبي-وام:

�ن��ط��ل��ق��ت يف ف��ن��دق ح��م��ري� �أب������ر�ج �الحت����اد 
�أبوظبي  باأبوظبي ظهر �م�ض �أعمال ملتقى 
فنلند� لالأعمال �لذي نظمته جتارة و�شناعة 
رئي�ض  كاتنن  يركي  دول��ة  بح�شور  �أبوظبي 
�القت�شادي  و�لوفد  فنلند�  وزر�ء جمهورية 
خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة  وم��ع��ايل  �مل��ر�ف��ق 
و�شعادة  �خلارجية  �لتجارة  وزيرة  �لقا�شمي 
�لتنمية  د�ئ���رة  وك��ي��ل  ع��ب��د�هلل  عمر  حممد 
�ملهند�شة  و���ش��ع��ادة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �القت�شادية 
فاطمة عبيد �جلابر رئي�شة �لهيئة �لتنفيذية 
ملجل�ض �شيد�ت �أعمال �أبوظبي ع�شو جمل�ض 
�إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي و�شعادة 
ن��ا���ش��ر �ملعمري  �ل��ظ��اه��ري و���ش��ع��ادة  ع��م��ري 
و�شعادة �لدكتور قا�شم �لعوم �أع�شاء جمل�ض 
�ملهريي  هالل  حممد  و�شعادة  �لغرفة  �إد�رة 
ع��دد كبري  �لغرفة وممثلني عن  ع��ام  مدير 
�إمارة  يف  �لعاملة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  من 

�أبوظبي.
و�أك�����دت م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خالد 
�لقا�شمي وزيرة �لتجارة �خلارجية يف بد�ية 
�ال�شتفادة  يف  �ل��رغ��ب��ة  ع��ل��ى  �مللتقى  �أع��م��ال 
فنلند�  متتلكها  �لتي  �ملتميزة  �خل��رب�ت  من 

و�لتعليم  �ملتطورة  �لتكنولوجيا  جماالت  يف 
فنلند�  �أن  �إىل  م�شرية  و�لتطوير  و�لبحث 
���ش��ري��ك��ا م��ه��م��ا يف حت��ق��ي��ق �خلطط  ت��ع��ت��رب 
�لعربية  ل����الإم����ار�ت  �ل��ط��م��وح��ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة 

�ملتحدة يف �لعقدين �لقادمني.
وث��م��ن��ت م��ع��ال��ي��ه��ا �ل�����ش��د�ق��ة �ل���ت���ي تربط 
�لبلدين منذ �أربعة عقود و�شت�شتمر للم�شي 
قدما على طريق �الزدهار لل�شنو�ت �لقادمة 
و�ليوم نحتفل هنا بجميع جو�نب �شد�قتنا 

�لقوية مع فنلند�.
�الفتتاحية  كلمتها  يف  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ�����ش����ادت 
�أبوظبي  ملتقى  منظمي  بجهود  للملتقى 
فينربو  منظمة  وخا�شة  ل��الأع��م��ال  فنلند� 
و�ل�شفارة �لفنلندية وغرفة جتارة و�شناعة 
�أبوظبي ود�ئرة �لتنمية �القت�شادية م�شرية 
هامة  م��ن�����ش��ة  ي��ع��ت��رب  �مل��ل��ت��ق��ى  ه���ذ�  �أن  �إىل 
لتحديد جو�نب �لتعاون �لتي ت�شاعدنا على 

حتقيق �أهد�فنا �لتنموية �مل�شركة.
�أننا حري�شون على �لتعرف  وقالت معاليها 
ل��ل��ت��ع��اون وخا�شة  �مل���ت���اح���ة  �ل���ف���ر����ض  ع��ل��ى 
وخدمات  �مل��ع��م��اري  �لت�شميم  جم���االت  يف 
و�لدفاع  �لتحتية  و�لبنية  و�الإن�شاء  �الأعمال 
�ملتجددة  و�ل���ط���اق���ة  و�ل���ت���دري���ب  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ملعلومات  وتكنولوجيا  �ل�شحية  و�لرعاية 

و�الت�شاالت وقطاع �ل�شناعات �لثقيلة وهي 
�القت�شادي  �لوفد  �شيقوم  �لتي  �لقطاعات 

�لفنلندي بعر�شها يف هذ� �مللتقى.
�إىل  �لقا�شمي  �ل�شيخة لبنى  و�أ�شارت معايل 
��شتطاعت  �لثانية  �لعاملية  �أنه ومنذ �حلرب 
دولة  �إىل  كبرية  ب�شرعة  تتحول  �أن  فنلند� 
���ش��ن��اع��ي��ة ب��رغ��ب��ة ق��وي��ة ل��ت��ط��وي��ر قطاعي 
تعترب  و�ل��ي��وم  و�لتطوير  �لبحث  و  �لتعليم 
�ملناف�شة  �الق��ت�����ش��اد�ت  �أك���رب  �شمن  فنلند� 
تكوين  من  خا�ض  ب�شكل  و��شتطاعت  عامليا 
�شمعة جيدة حول تركيزها على بناء �قت�شاد 
�ملعرفةوتعزيز �شادر�تها �إىل �الأ�شو�ق �لعاملية 

و�إيجاد معادلة �قت�شادية خا�شة بها.
�أي�شا  �الإم�������ار�ت  �أن���ن���ا يف  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أك������دت 
�أعلى  �إىل  كفنلند� منتلك رغبة يف �لو�شول 
م�شتويات �لتناف�شية و�الإبد�ع و�النفتاح على 
طريق  على  قدما  و�مل�شي  �لعاملية  �الأ���ش��و�ق 
باأن  �أي�����ش��ا  ون��وؤم��ن  بالتكنولوجيا  م��دع��وم 
هامة  عنا�شر  �خلارجية  و�ل��ت��ج��ارة  �لعوملة 
بهذه  �شعيدون  نحن  ولهذ�  �الأعمال  لقطاع 
�لطرق  ومتهيد  روؤيتنا  مل�شاركتكم  �لفر�شة 

لتحقيق �الزدهار �مل�شرك.
و���ش��ددت على �أن دول��ة �الإم���ار�ت ق��ادرة على 
�ال�شتثمارية  و�لفر�ض  �الحتياجات  توفري 

فباالإ�شافة  �ملنطقة  يف  �لفنلندية  لل�شركات 
�إىل كونها �أكرب م�شتورد للب�شائع �لفنلندية 
يف �ملنطقة فاإن �الإم��ار�ت تقع �أي�شا بالقرب 
م��ن �الأ����ش���و�ق �ل��ع��رب��ي��ة و�الآ���ش��ي��وي��ة �ملهمة 
�ملركز  وب��اع��ت��ب��اره��ا  �ل��ف��ن��ل��ن��دي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
�لتجاري للبالد �لعربية وثاين �أكرب �قت�شاد 
لل�شركات  ت��ق��دم  ف��اإن��ه��ا  �خل��ل��ي��ج  منطقة  يف 
لتو�شيع  �حل��ق��ي��ق��ي��ة  �ل��ف��ر���ض  �ل��ف��ن��ل��ن��دي��ة 

�أعمالها يف �ملنطقة.
و�و�شحت �أن �الإمار�ت تعترب مركز� القت�شاد 
متنوع يقدم �لعديد من �حلو�فز و�الإمكانيات 
و�لت�شهيالت ومنها 40 منطقة حرة ترتقي 
�شريبة  وج���ود  وع���دم  �لعاملية  م�شتوى  �إىل 
�شر�ئب  وج��ود  وع��دم  �ل�شركات  �أرب���اح  على 
حتويل  �إمكانية  �إىل  باالإ�شافة  �لدخل  على 

�ملئة  100 يف  ن�شبة  �إىل  و�الأرب����اح  �الأم���و�ل 
ومو�رد طاقة منخف�شة �لتكاليف �إىل جانب 
�لعديد من �حلو�فز �الأخرى باالإ�شافة �إىل 
لتنمية  م��ث��ال��ي��ا  م��ك��ان��ا  تعترب  �الإم������ار�ت  �أن 
ت�شكل  و�لتي  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع 

حاليا �لعمود �لفقري القت�شادها.
�أهمية  �لقا�شمي على  لبنى  �ل�شيخة  و�أك��دت 
�لقطاعات  خمتلف  ممثلي  ب��ني  �ل��ت��و����ش��ل 
م�شرية  �لبلدين  يف  و�لتجارية  �القت�شادية 
�أنه ومن خالل عقد مناق�شات مبا�شرة  �إىل 
���ش��ق��ف و�ح����د ف��اإن��ن��ا �شنتمكن  دوري�����ة حت���ت 
و�لعو�ئق  و�لتحديات  �مل�شاكل  حتديد  م��ن 
�ل��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ع��الق��ات �لتعاون 
�لبلدين  ب���ني  و�ال���ش��ت��ث��م��اري  �الق��ت�����ش��ادي 

�ل�شديقني.

�لرئي�شة  �ل��ق��اع��ة  يف  م��ار���ض   7 �الرب��ع��اء  �شباح  ع��ق��دت 
�لعرو�ض  فتح  جل�شة  �بوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  يف 
لتنفيذ م�شروع  دول��ي��ة  �ئ��ت��الف��ات   6 قبل  م��ن  �مل��ق��دم��ة 
�ملياه  وحتلية  �لطاقة  الإن��ت��اج  �مل��رف��اأ  حمطة  خ�شخ�شة 
 1600 �إىل  ت�شل  �إن��ت��اج��ي��ة  ب��ط��اق��ة  �مل�شتقل  للمنتج 
مليون جالون  و52.5  �شنوياً،  �لكهرباء  ميجاو�ت من 
�خلا�ض  �لقطاع  مع  بال�شر�كة  ذل��ك  و  يومياً  �ملياه  من 
 BOO وعلى �أ�شا�ض قاعدة �لبناء و�لتملك و�لت�شغيل
وبنف�ض �لنظام �ملتبع يف م�شاريع �ملنتج �مل�شتقل �ل�شابقة 
للهيئة وخا�شة يف متويل �مل�شروع من �ملوؤ�ش�شات �ملالية 

و�مل�شارف �لدولية و�ملحلية.
و�شهد �جلل�شة �شعادة عبد�هلل �شيف �لنعيمي مدير عام 
فار�ض  �شعادة  �شهدها  كما  �بوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة 
ومدر�ء  �مل�شاندة  �الأعمال  د�ئ��رة  مدير  �لظاهري  عبيد 

�الإد�ر�ت و�شركات �لهيئة .
�مل�شت�شار  وه���م  �مل�����ش��روع  م�����ش��ت�����ش��ارو  �جل��ل�����ش��ة  وح�����ش��ر 
�إ�ض بي �شي و�مل�شت�شار �لفني  �أت�ض  �ملايل للم�شروع بنك 
للم�شروع موؤ�ش�شة ف�شر و�مل�شت�شار �لقانوين للم�شروع 
موؤ�ش�شة و�يت �آند كي�ض وبح�شور ممثلي و�شائل �العالم 
وممثلي �إئتالف �ل�شركات �ملتقدمة �لعاملية وهي : �أكو� 
�إف  دي  – ج��ي  وميت�شوبي�شي  �إف  دي  �إي  �إئ��ت��الف   –
 – و�أو�شاكا  �وكن�شاي  وماروبيني  �شوجيتي  – �إئتالف 
�إئتالف �شمكورب و�إيتو�شو – �إئتالف �شوميتومو وكيو 

�إي دبل يو �شي.
هيئة  ع��ام  مدير  �لنعيمي  �شيف  عبد�هلل  �شعادة  ورح��ب 
تقديره  ع��ن  معربا  باحل�شور  �بوظبي  وكهرباء  مياه 
�لكبري  و�ملجهود  عرو�شهم  لتقدمي  �ملطورين  الهتمام 

لتقدمي �كر �لعرو�ض تناف�شية .
و�أو�شح من خالل كلمته حر�ض �لهيئة على منح فر�ض 
�لعرو�ض  يف  و�ل�شفافية  �مل��ط��وري��ن  جلميع  مت�شاوية 
�لهيئة يف  �تبعته  �لذي  �ال�شلوب  �ملقدمة ويعد هذ� هو 
م�شاريع �خل�شخ�شة منذ ن�شاأت �لهيئة ما عك�ض مدى 

فاعليته وجناحه.
و�أكد �أنه من �ملتوقع توقيع �تفاقية �شر�ء �ملاء و�لكهرباء 
مع  �ملناق�شة  تر�شية  نتائج  �ع���الن  بعد  �مل��رف��اأ  مل�شروع 
�ملطور �لفائز بتاريخ 13 يوليو �لقادم كما من �ملتوقع 
بامل�شروع يف  �ملتعلقة  �لعقود و�التفاقيات  يتم توقيع  �ن 

. 15�شبتمرب�ملقبل 
�ملاء  زي��ادة على طلب  ت�شهد  �بوظبي  �م��ارة  �ن  و��شاف 
و�لكهرباء �الأمر �لذي �شيخلق فر�ض جديدة يف م�شاريع 
�أخرى، متمنيا من جميع �ملطورين �ال�شتمر�ر يف تقدمي 

�ف�شل �لعرو�ض.
وي��ت��م��ا���ش��ى ه����ذ� �مل�������ش���روع وه����و �ل��ع��ا���ش��ر م���ع برنامج 
�شركة  تاأ�ش�شت  وق��د  و�لكهرباء  �مل��اء  قطاع  خ�شخ�شة 
�إطار  يف   ،1999 ي��ن��اي��ر  م��ن  �الأول  يف  للطاقة  �مل��رف��اأ 
�أربعة توربينات غازية  �لهيكلة تتكون من  �إعادة  عملية 

بطاقة  حتلية  وح��د�ت  و�أربعة  ميجاو�ت،   180 بطاقة 
16.5 مليون جالون يف مدينة �ملرفاأ، كما ت�شم �ل�شركة 
ثالث وحد�ت حتلية بطاقة 23 مليون جالون من �ملياه 
يف مدينة �ملرفاأ، وخم�شة توربينات غازية بطاقة 100 

ميجاو�ت يف منطقة بدع ز�يد يف �ملنطقة �لغربية.
وتقوم فكرة �مل�شروع على �أ�شا�ض بناء حمطة طاقة ذ�ت 
-1000 ت��ر�وح قدرتها ما بني  دورة وق��ود م��زدوج��ة 

1100 ميجاو�ت، با�شتخد�م �أحدث �أنو�ع �لتكنولوجيا، 
ميجاو�ت  وتركيب �أربعة توربينات غازية بطاقة 400 
 30 �إ���ش��اف��ة �إىل ت��رك��ي��ب وح���دة حتلية م��ي��اه ب��ط��اق��ة   ،
 23 ث��الث وح��د�ت حتلية بطاقة  وبيع  مليون جالون، 

مليون جالون.
ومب���وج���ب ه���ذ �مل�������ش���روع ����ش���وف ي��ت��م �ال���ش��ت��غ��ن��اء عن 
�لتوربينات �لغازية �لقدمية يف �ملرفاأ وبدع ز�يد، وكذلك 
وحد�ت �لتحلية �لقدمية و�لتي ُتقّدر طاقتها �الإنتاجية 

ب16.5 مليون جالون من �ملياه. 
ومن �جلدير بالذكر �أنَّ هذ� �مل�شروع قد ُبنَي على �أ�شا�ض 
يزد�د  و�ل��ذي   ، �لكهرباء  على  �ملتنامي  �لطلب  مو�جهة 

�شنويا .
عام  يف  قامت  ق��د  �بوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  وك��ان��ت 
�ملاء  لقطاعي  �خل�شخ�شة  برنامج  بتطبيق   ،1998
على  تعمل  �ملنطقة  يف  حكومية  هيئة  ك��اأول  و�لكهرباء 
تطبيق ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج، م��ن خ���الل ع��ق��د ���ش��ر�ك��ات مع 

�أحدث �لتقنيات  �ل�شركات �لعاملية وذلك بهدِف تطبيق 
�أن��ح��اء �الإم�����ارة وتقدمي  وخ��ل��ق ف��ر���ض ع��م��ل يف جميع 

خدمٍة �أف�شَل ل�شكان �أبوظبي.
ه��ذ� وق��د ق��ام��ت هيئة م��ي��اه وك��ه��رب��اء �أب��وظ��ب��ي بو�شع 
كافة  به  �أ�شاد  �شفافٍة  تناف�شيٍَّة  مناق�شٍة  لعمليِة  من��وذٍج 
��ني �ل��ذي��ن ���ش��ارك��و� يف ه��ذه �لعملية،  ري��ن �ل��دول��يِّ �مل��ط��وِّ
وكذلك و�شعِت �لهيئة مناذج التفاقياِت م�شاريع خمتلفة 
لة على �مل�شتوى �الإقليميِّ  �أ�شبحت مبثابة �لنماذج �ملف�شَّ

بل وُيحتَذى بها يف جميع �أنحاء منطقة �خلليج.
وكهرباء  مياه  هيئة  يف  �خل�شخ�شة  برنامج  �أف��اد  وق��د 
تاأمني  �شماُن  منها:  عديدة  ن��و�ٍح  يف  �ملجتمع  �أبوظبي 
وعدم �نقطاع �إمد�د�ِت �ملياه و�لكهرباء، حت�شنُي �لكفاءِة 
مة ، تقليُل �لتمويل  �القت�شاديَّة وم�شتَوى �خلدمة �ملقدَّ
�ل��ق��ط��اع �خلا�ضِّ  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  ب�شبب  وذل���ك  �حل��ك��وم��يِّ 
�لعائد�ِت  من  ق��دٍر  �أعلى  حتقيُق   ، للم�شاريع  ومتويلها 
وذل����ك م���ن خ����الل ب��ي��ع �الأ�����ش����ول �مل��م��ل��وك��ة للحكومة 
�الإمار�ت  دولة  ملو�طني  و�لتدريب  للعمل  فر�ض  وَخلُق 
�لعربية �ملتحدة. ومنذ عام 1998 مت تنفيذ 9 م�شاريع 
، وكان �أوُل م�شروع للخ�شخ�شة  للخ�شخ�شة بنجاح تامٍّ
�مل�شروع  ه��ذ�  �نطلَق  عندما   A2 �لطويلة  م�شروع  هو 
�أب��و ظبي  �إم��ارة  �أ�شبحت  �ملا�شية  �لفرة  م��د�ر  ، وعلى 
يف  ُيحتَذى  ومن��وذًج��ا  �لعامليَّة،  �ل�شوق  �ِد  روَّ من  و�ح��دًة 

تطبيق بر�مج �خل�شخ�شة.

املال والأعمال
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�فتتاح �أعمال ملتقى �أب�ظبي فنلند� لالأعمال 

مياه وكهرباء اأبوظبي تفتح عرو�س الئتالفات الدولية خل�شخ�شة حمطة املرفاأ لإنتاج الطاقة وحتلية املياه 

ة  �ِد �ل�س�ق �لعامليَّ عبد�هلل �سيف �لنعيمي : �إمارة �أب�ظبي و�حدة من روَّ
ومن�ذجًا ُيحتَذى يف تطبيق بر�مج �خل�سخ�سة

وفد حك�مي من �إمارة �أب�ظبي يطلع 
على �لفر�س �ال�ستثمارية يف �ملغرب 

•• اأبوظبي-وام:

�ختتم وفد حكومي ر�شمي من �أبوظبي برئا�شة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
�أيام  ��شتمرت خم�شة  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  �إىل  ر�شمية  زيارة  باأبوظبي 
بدعوة من �شندوق �لتدبري و�الإي��د�ع �ملغربي �أطلع خاللها على عدد من 

�مل�شاريع �لتنموية و�لفر�ض �ال�شتثمارية �ملتاحة يف �ملغرب.
و�أو�شح �شعادة حممد عمر عبد �هلل وكيل �لد�ئرة �أن هذه �لزيارة تاأتي يف 
يف  �لتعاون  عالقات  تعزيز  على  �لبلدين  وحكومتي  قيادتي  حر�ض  �إط��ار 
�مل�شركة وفتح  �ال�شتثمار�ت  زي��ادة حجم  ي�شهم يف  �القت�شادي مبا  �ملجال 
�أو�شع للقطاع �خلا�ض من �جلانبني خللق �شر�كات �إ�شر�تيجية من  �آفاق 

�شاأنها �أن تزيد من قيمة �لتبادل �لتجاري بني �أبوظبي و�ملغرب.
�ملزيد  ��شتك�شاف  على  �أبوظبي  �إم��ارة  وحر�ض  �هتمام  مدى  �شعادته  و�أك��د 
من �لفر�ض �ال�شتثمارية �لتي تتمتع بها �ملغرب يف �لعديد من �لقطاعات 
�حليوية �لتي يتميز بها �القت�شاد �ملغربي ومن �أهمها �ل�شياحة و�ل�شناعة 
و�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة و�لطاقة وغريها و�لتي �شكلت ركيزة �أ�شا�شية 

��شتهدفها وفد �بوظبي يف زيارته �ىل �ملغرب.
كان �شعادة حممد عمر عبد�هلل ئي�ض وكيل �لد�ئرة رئي�ض وفد �إمارة �أبوظبي 
قد �جتمع مع �شعادة �أنا�ض علمي مدير عام �شندوق �لتدبري و�الإيد�ع بهدف 
�الإطالع على �مل�شاريع �لتي ينفذها �ل�شندوق باملغرب وبحث �إمكانية خلق 

تعاون م�شرك مع �إمارة �أبوظبي يف هذه �مل�شاريع.
�إىل وز�رة �ملالية و�القت�شاد �ملغربية �جتمع خاللها  كما قام �لوفد بزيارة 
�شبل  بحث  مت  حيث  �ل���وز�رة  وكيل  �ل��ع��ام  �لكاتب  �شفري  خالد  �شعادة  م��ع 
تطوير �لعالقات �القت�شادية و�لتعاون �مل�شرك مبا يهدف �إىل زيادة ن�شبة 

�لتبادل �لتجاري بني �لبلدين.
وناق�ض �جلانبان �لقو�نني و�لت�شريعات �ملرتبطة بجذب �ال�شتثمار�ت ونقل 
�الأمو�ل بني �لبلدين وكيفية �ال�شتفادة من �تفاقيات �لتجارة �حلرة �لتي 
تنفيذ  �آلية  �إىل  باالإ�شافة  و�ال�شتثمار بني �جلانبني  �لتجارة  تعزيز  تدعم 
وتفعيل مذكرة �لتفاهم �لتي مت توقيعها �لعام �ملا�شي بني �لوكالة �ملغربية 

لتنمية �ل�شادر�ت ود�ئرة �لتنمية �القت�شادية - �أبوظبي.
�ملركزي  �ل�شمان  �شندوق  �إىل مقر  ب��زي��ارة  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  وف��د  ق��ام  كما 
�ملغربي حيث �جتمع مع �ل�شيد ه�شام �ل�شرغيني زناتي مدير عام �ل�شندوق 
�لذي قدم �شرحا و�فيا عن دور �ل�شندوق �ال�شر�تيجي يف تدعيم وتطوير 
�إىل مرحلة �الئتمان من  �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة باملغرب للو�شول 

خالل توفري �شمانات �الئتمان للبنوك �لتجارية لهذه �ملوؤ�ش�شات.
و�جتمع وفد �إمارة �أبوظبي مع معايل �لدكتور حل�شن حد�د وزير �ل�شياحة 
و�حلرف �ليدوية �لذي �أطلع وفد �أبوظبي على روؤية �ملغرب للعام 2020 
و�لتي تهدف �إىل ��شتقطاب 20 مليون �شائح وجعل �ملغرب من بني �أف�شل 

لل�شياح. زيارة  �أكر  �لعامل  يف  وجهة   20
�لتي حققتها  �ل�شياحية  �مل�شاريع  �أبرز  ومت خالل �الجتماع �حلديث حول 
دولة �الإمار�ت وجعلت منها وجهة �شياحية مف�شلة خالل �ل�شنو�ت �لع�شر 
�لبلدين يف جم��االت ع��دة مثل  �الأخ���رية وبحث �شبل تبادل �خل��رب�ت بني 
�أبوظبي  متتلك  �لتي  �لرفيهية  و�ل�شياحة  و�لريا�شة  �الأع��م��ال  �شياحة 
بنجاح ح�شة كبرية منها مثل �الحتاد للطري�ن و�شباق �لفورموال 1 و�شباق 
�جلائزة �لكربى و�لزو�رق �ل�شريعة �إف 1 و�شباق ريد بل �جلوي و�أبوظبي 

�ت�ض ��ض بي �شي للجولف ودور�ت �لتن�ض �الأر�شي �لدولية وغريها.
و�لتعدين  و�مل��ي��اه  �لطاقة  وز�رة  مقر  يف  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  وف��د  �جتمع  كما 
و�لبيئة ب�شعادة حممد يحيى زنيرب وكيل �لوز�رة لقطاع �لطاقة و�ملناجم 
�لذي �أو�شح �إ�شر�تيجية �ملغرب �لر�مية �إىل �إنتاج 40 يف �ملئة من �لطاقة 

من م�شادر نظيفة �لطاقة �ل�شم�شية وطاقة �لرياح بحلول �لعام 2020.
و�أفاد زنيرب �إنه خالل �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية ��شتثمرت �ملغرب ب�شكل كبري 
يف �لطاقة �ل�شم�شية و�لرياح و�لبنية �لتحتية باالإ�شافة �إىل تطوير مز�رع 

�لرياح �لبحرية يف �مل�شتقبل �لقريب وكذلك �لطاقة �حلر�رية �الأر�شية.
و�جتمع وفد �إمارة �أبوظبي �أي�شا مع معايل عبد �لقادر عمارة وزير �ل�شناعة 
و�لتجارة و�لتكنولوجيات �مل�شتحدثة قريبا حيث قام معاليه بتقدمي �شرح 
عن �ال�شر�تيجية �ل�شناعية �جلديدة يف �ململكة �ملغربية و�لتي تركز على 

تطوير قطاعات جديدة مثل �ملركبات و�لطائر�ت.

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�لتكنولوجيا  للعلوم  م�شدر  معهد  �أعلن 
�لعليا  ل���ل���در�����ش���ات  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �جل��ام��ع��ة   ،
�ملتقدمة  �لطاقة  تقنيات  على  تركز  �لتي 
�مل�����ش��ت��د�م��ة، �م�����ض ع��ن تو�شيع  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�آثار �جلزيرة  نطاق در��شته �لبحثية حول 
�حلر�رية �حل�شرية يف �ملناطق �ملدنية من 

�أبوظبي لت�شمل دبي و�لدوحة.
وتعد هذه �ملّرَة �الأوىل �لتي يتم فيها در��شة 
بهذ�  �ل�شحر�وية  للمدن  �حل�شري  �ملناخ 
و�شتبد�أ  و�لتعمق،  �لتحليل  م��ن  �مل�شتوى 
�مل�شاريع �لبحثية يف دبي و�لدوحة يف وقت 

الحق من �لعام �حلايل.
�خلا�شة  �ل��در����ش��ة  ن�شر  م���وؤخ���ر�ً  مت  وق���د 
�لتفاعالت  و�لتي حملت عنو�ن  باأبوظبي، 
�نعكا�ض ظاهرة  �الأر���ض:  �حلر�رية لغطاء 
�جلزيرة �حلر�رية �حل�شرية على مناطق 
�لبيئة  جم���ل���ة  يف   ، �ل�������ش���ح���ر�وي���ة  �مل������دن 
�لدر��شة  �إع��د�د  ومّت  بعد  عن  و�ال�شت�شعار 
الز�ريني،  مي�شيل  �لدكتور  بني  بال�شر�كة 
م�شدر،  معهد  يف  دكتور�ه  بدرجة  �لباحث 
و�ل���دك���ت���ور ح�����ش��ن��ي غ���دي���ر�، م��دي��ر مركز 
�ملتجددة  �لطاقة  خر�ئط  لر�شم  �لبحوث 

وبر��شانث  م�����ش��در،  م��ع��ه��د  يف  و�ل��ت��ق��ي��ي��م 
ريدي ماربو، �لباحث يف معهد م�شدر.

وتعترب �لبيئة و�ال�شت�شعار عن بعد جملة 
متعددة �لتخ�ش�شات تن�شر �لنتائج �ملتعلقة 
وتكنولوجيا  وتطبيقات  وعلوم  بنظريات 
�ال����ش���ت�������ش���ع���ار ع����ن ب���ع���د ل��ب��ي��ئ��ة �الأر��������ض 

ومو�ردها.
رئي�ض  م��وف��ن��ز�ده،  فريد  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
در��شة  م�����ش��روع  ت��و���ش��ع  �أن  م�����ش��در  م��ع��ه��د 
�جلزيرة �حلر�رية �حل�شرية �لذي يغطي 
و�لدوحة  دب���ي  لي�شمل  �أب��وظ��ب��ي  منطقة 
�أبحاثنا  �أهمية  على  و��شحاً  دلياًل  يحمل 
ل��ي�����ض يف دول�����ة �الإم��������ار�ت وح���ده���ا ب���ل يف 
قائاًل:  حديثه  يف  و�أك��د  باأ�شرها.  �ملنطقة 
م�شدر  م���ع���ه���د  م�������ش���اري���ع  ح���ظ���ي���ت  ل���ق���د 
ن���ط���اق و��شع  ب����االع����ر�ف و�ل����دع����م ع��ل��ى 
�لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات  روؤى  بف�شل 
�لبحث  نتائج هذ�  ت�شهم  �أن  وناأمل  للبالد 
�ملدن،  لتخطيط  �أف�شل  �شياغة  و�شع  يف 

ومعايري �أعلى للتطّور �حل�شري .
�ملو�شوع  ه��ذ�  على  غ��دي��ر�  �ل��دك��ت��ور  وعلق 
�ملناطق  مثل  �حليوية  �لبيئات  يف  بقوله: 
�لطبيعية على  �لتغري�ت  توؤثر  �حل�شرية، 
ن��وع��ي��ة �حل��ي��اة ومي��ك��ن �أن ي��ك��ون ل��ه��ا �أثر 

در��شة  ف��اإن  لذلك  �ملحلي  �مل��ن��اخ  و����ش��ح يف 
ت��ل��ك �ل���ت���غ���ري�ت ي��ع��د خ��ط��وة �أ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
�لعديد من عمليات �شنع �لقر�ر. وتهدف 
در����ش��ة تف�شيلية  �إىل تقدمي  �ل��ورق��ة  ه��ذه 
عن �شيناريو حمدد يبحث يف �لعالقة بني 
غطاء �الأر�ض ودرجة حر�رة �شطح �الأر�ض 
يف �لبيئة �ل�شحر�وية لدولة �الإمار�ت، مع 

در��شة حمددة خا�شة مبدينة �أبوظبي .
وت���ت���م���ث���ل ظ����اه����رة �جل�����زي�����رة �حل����ر�ري����ة 
�ملناطق  ح�����ر�رة  ت��ك��ون  �أن  يف  �حل�����ش��ري��ة 
�حل�شرية �أعلى ب�شكل ملحوظ من حر�رة 
�ملناطق �لريفية �ملحيطة بها، حيث ترتفع 
درج�����ة �حل������ر�رة د�خ�����ل �مل�����دن ب�����ش��ك��ل عام 
هذه  ول��ك��ن  �ل�����ش��و�ح��ي.  يف  مثيلتها  ع���ن 
يف  عك�شها  �إىل  تنقلب  م��ا  غالباً  �ل��ظ��اه��رة 
ومن  �أبوظبي،  مثل  �ل�شحر�وية  �لبيئات 
�أه����م �أ���ش��ب��اب �ن��ع��ك��ا���ض ت��ل��ك �ل��ظ��اه��رة هو 
يف  ن�شبياً  �أو���ش��ع  يكون  �لنباتي  �لغطاء  �أن 
�ل�شو�حي  باملقارنة مع  �ملناطق �حل�شرية 
و�مل�شاحات  �جل���رد�ء  �الأر����ض  حتب�ض  حيث 

�لرملية �لو��شعة قدر�ً �أكرب من �حلر�رة.
�لباحث  مي�شيل الز�ري��ن��ي  �ل��دك��ت��ور  وك���ان 
�لرئي�شي يف هذه �لدر��شة، قد قام بدر��شة 
�ل���ت���ف���اع���الت �حل����ر�ري����ة ل��غ��ط��اء �الأر������ض 

يف �مل��ن��ط��ق��ة �حل�����ش��رّي��ة م���ن �أب���وظ���ب���ي يف 
و2010.   2000 ع���ام���ي  ب���ني  �ل���ف���رة 
تقدم  �أن  �ل��در����ش��ات  ه��ذه  ��شتطاعت  حيث 
�حل�شرية  �لبيئة  لتحليل  قيمة  معلومات 
�لقر�ر  �شنع  جم��االت  خمتلف  يف  وت�شهم 

مبا يخ�ض تخطيط وتطوير �ملدينة. 
�شارك  قد  ك��ان  غدير�  �لدكتور  �أن  ويذكر 
يف تطوير و�إطالق �الأطل�ض �لعاملي لطاقة 
�ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر  �أث��ن��اء  و�ل��ري��اح  �ل�شم�ض 
�لثالث للدول �الأع�شاء يف �لوكالة �لدولية 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  �مل��ت��ج��ددة خ���الل  ل��ل��ط��اق��ة 
�أبوظبي.  يف   2013 �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ط��اق��ة 
�ل�شم�ض  لطاقة  �لعاملي  �الأط��ل�����ض  ويجمع 
�ل�شم�شية  �الأ���ش��ع��ة  معطيات  ب��ني  و�ل��ري��اح 
�ملو�قع  الإظهار  �لرياح  و�شرعة  و�جت��اه��ات 
�لتقنيتني.  ك��ل��ت��ا  ال����ش���ت���خ���د�م  �مل��ف�����ش��ل��ة 
�لطاقة  م�������ش���ادر  �الأط����ل���������ض  وي���ت�������ش���ّم���ن 
�ل�����ش��م�����ش��ي��ة و�ل����ري����اح ف��ق��ط، ول��ك��ن ميكن 
�إ�شافة تقنيات �أخرى كطاقة �الأمو�ج و�ملد 

و�جلزر يف �مل�شتقبل.
�لعربية  �الإم����������ار�ت  �إىل  ق����دوم����ه  وق���ب���ل 
�ملتحدة، عمل �لدكتور غدير ل�شت �شنو�ت 
كاأ�شتاذ  ن��ي��وي��ورك  يف  �مل��دي��ن��ة  ج��ام��ع��ة  يف 
كما  �الأب��ح��اث.  يف  م�شارك  و�أ�شتاذ  م�شاعد 

���ش��غ��ل الأك�����ر م���ن �أرب������ع ����ش���ن���و�ت من�شب 
بعد  عن  �لبيئي  �الإ�شت�شعار  خمترب  مدير 
NOAA-( مركز  يف  �ل�شور  ومعاجلة 

بنيويورك.  )CREST
�حلالية  غدير�  �لدكتور  �أبحاث  وتت�شمن 
بعد،  ع��ن  �لبيئة  ��شت�شعار  ر���ش��د  تطبيق 
لل�شم�ض  �مل���ح���ت���م���ل���ة  �خل�����ر�ئ�����ط  ور�����ش����م 
�ملناطق  يف  �ملائية  �مل���و�رد  و�إد�رة  و�ل��ري��اح، 
�ل��ف��ق��رية ب��امل��ي��اه، وم��ع��اجل��ة ���ش��ور �الأقمار 
�ال�شت�شعار  �ل�شناعية، وتطوير خو�رزمية 
ع��ن ب��ع��د. و�أّل����ف �ل��دك��ت��ور غ��دي��رة و�شارك 
يف  80 عماًل من�شور�ً  �أك��ر من  تاأليف  يف 
من  �لعديد  يف  و���ش��ارك  مرموقة  جم��اّلت 

�أربع  �أ���ش��رف على  �ل��ب��ارزة. كما  �مل��وؤمت��ر�ت 
ماج�شتري  ر���ش��ال��ة  و15  دك���ت���ور�ه  ر���ش��ائ��ل 
يف �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة ودول���ة 
�الإم���ار�ت ويف �ل�شنتني �الأخ��ريت��ني، �شارك 
جل�شات  ورئي�ض  كمتحدث  غدير�  �لدكتور 
حول  عديدة  عاملية  وحمافل  موؤمتر�ت  يف 

تقييم مو�رد �لطاقة �ل�شم�شية وتقنياتها.
ومن خالل خربته كمدير مركز �لبحوث 
لر�شم خر�ئط �لطاقة �ملتجددة و�لتقييم يف 
معهد م�شدر، بذل �لدكتور غديرة جهود�ً 
حثيثة لتطوير �ملعرفة و�لريادة �الإقليمية 
يف تقييم وتخطيط مو�رد �لطاقة �ملتجددة 
يف منطقة �شبه �جلزيرة �لعربية و�لبلد�ن 

�إقليمية  ���ش��ر�ك��ات  ع��رب  �مل�شابه  �مل��ن��اخ  ذ�ت 
ر�ئ��د�ً يف  ودولية. ويلعب �ملركز �ليوم دور�ً 
يف  �ل�شم�شية  �لطاقة  م��و�رد  تقييم  جم��ال 

�لبيئات �لقاحلة و�لرملية.
وباعتباره �أحد �الأعمدة �الأ�شا�شية لالبتكار 
معهد  يو��شل  �لب�شرية،  �ل��ك��و�در  و�إع����د�د 
م�����ش��در �ل��ق��ي��ام ب����دوره �جل��وه��ري يف دعم 
ب�شاأن  �أه���د�ف���ه���ا  م�����ش��در وحت��ق��ي��ق  روؤي�����ة 
م�شاعدة �أبوظبي على �لتحول باقت�شادها 
�مل��ع��رف��ة، وكذلك  �ق��ت�����ش��اد ق��ائ��م ع��ل��ى  �إىل 
للت�شدي  ف���اع���ل���ة  ح���ل���ول  �إىل  �ل���ت���و����ش���ل 
�لب�شرية،  تو�جه  �لتي  �لتحديات  الأ�شعب 

وال �شيما تغري �ملناخ.
تاأ�شي�شه  �ل��ذي مت  �أن معهد م�شدر،  يذكر 
ما�شات�شو�شت�ض  م��ع��ه��د  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للتكنولوجيا، يوفر لطالبه فر�شاً مميزة 
بدء�ً  �لعلمية،  �ل��ب��ح��وث  م��ي��ادي��ن  �شتى  يف 
و�نتهاًء  �لتطبيقية  ثم  �لنظرية  بالبحوث 
ويهدف  �ل���ت���ج���اري.  �ل��ت�����ش��وي��ق  مب��رح��ل��ة 
حديثة  مر�فق  من  يوفره  ما  عرب  �ملعهد، 
�لتكنولوجيا  جم��ال  يف  و�لتطوير  للبحث 
�لتنوع  دع����م  يف  �الإ����ش���ه���ام  �إىل  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة، 
تطوير  خ��الل  �ل��دول��ة من  يف  �القت�شادي 
�البتكار�ت �لتقنية و�إعد�د �ملو�رد �لب�شرية 
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�إحدى  م��ع  ل��ك  �شور  ن�شر  ح��ول  �أث���ريت  �لتي  �ل�شجة  �إىل  تنظر  كيف   •
�الإعالميات خالل �الحتفال بعيد ميالدك و�لتي ُقدمت يف �الإع��الم على 

�أنها زوجتك؟
- �أواًل ال توجد �أي م�شكلة على �الإطالق بيني وبني زوجتي، ووفاء خليفة 

هي �شاحبة جملة )�شابرينا( وهي �شديقة يل كما زوجها.
لها عالقة  �لتي  تلك  �شيما  �الإ�شاعات، ال  عن  بعيد  �أن��ك  �ملعروف  من   •

بحياتك �خلا�شة على وجه �لتحديد. فكيف تف�ّشر ما ح�شل؟
�آخ��رون ال  هناك  يحبونني  �أ�شخا�شاً  هناك  �أن  فكما  �إن�شان معّر�ض،  كل   -
يتمنون يل �خلري، ولكن تبني �أن كل ما ن�شر هو جمرد �إ�شاعات الأن زوجتي 
ووفاء خليفة دح�شتاها، يف �الأ�شا�ض �لو�شع ال ي�شتحق �لرد �أو حتى �لتعليق 

عليه، وعالقتي بزوجتي )�شمن على ع�شل(.
كانت  كيف  ب��ج��ول��ة،  قمت  حيث  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  م��ن  �أخ����ري�ً  • ع��دت 

�الأجو�ء؟
- �جلولة كانت ناجحة جد�ً وقد �أحييت 7 حفالت وقريباً �شاأقوم بجولة 

ت�شمل قرب�ض و�ل�شعودية وم�شر.
�أن جدول  وتر�جع �حلفالت يف حني  �لركود  ي�شكون  �لفنانني  غالبية   •
�أعمالك مزدحم، فهل تعتقد �أن �لفنان �لذي ي�شكو يعاين و�شعه �لفني من 

�الهتز�ز؟
- �لو�شع �لعام يف كل �لعامل يعاين ركود�ً ويف �ملجاالت ولي�ض يف �ملجال �لفني 
فقط، نتمنى �أن تعرب هذه �لغيمة و�أال تخّلف �أ�شر�ر�ً كبرية على كل �لنا�ض 
ويف خمتلف �لقطاعات. �لنا�ض �أ�شبحو� �أكر وعياً بعدما كانو� م�شت�شلمني 
لقَدرهم ولكنهم وجدو� �أن �حلياة �شعبة جد�ً وعليهم �أن يتحركو�، و�أمتنى 
�الأو�شاع  تتح�شن  و�أن  �ل�شود�ء  �لغيمة  �نق�شاع  عن  �لتحرك  هذ�  يثمر  �أن 

نحو �الأف�شل.
�مل�شتقبل؟ �إىل  بالن�شبة  متفائل  �أنت  • هل 

- �لتفاوؤل مطلوب د�ئماً، الأن عدم �لتفاوؤل يعني )خل�شت �لدنيا(.
غالبية  عك�ض  على  �ل�شيا�شية  مو�قفك  تعرّب عن  ال  �أن��ك  �ملعروف  من   •

�لفنانني، فهل ترى �أن هذ� �لو�شع �أف�شل لك كفنان؟
- ال �أفهم يف �ل�شيا�شة، فلماذ� �أحتدث يف مو��شيع ال �أفهم فيها؟

• هل حقاً ال تفهم يف �ل�شيا�شة �أو ترى �أن من �الأف�شل بالن�شبة �إىل �لفنان 
�أن يظل متكتماً حول �آر�ئه �ل�شيا�شية؟

له  - ال �أفهم يف �ل�شيا�شة ويف �لوقت نف�شه ال يوجد لدّي �شيا�شي معنّي �أف�شّ
ل �أحد�ً على �شو�ه، الأننا  على �الآخرين، �لكل بالن�شبة �إيّل �شو��شية وال �أف�شّ

ُخلقنا جميعاً �شو��شية يف هذه �حلياة.
له للفرة �ملقبلة؟ ر  حت�شّ فني  جديد  من  • هل 

�أعمااًل خليجية  بالتح�شري الألبومي �جلديد، وهو يت�شمن  �أقوم حالياً   -
وم�شرية ولبنانية.

و�مل�شري؟ �للبناين  �للونني  على  �شتنفتح  �أنك  • يبدو 
�أعمااًل باللهجة �للبنانية ولكن �الأ�شو�ء مل تكن ت�شلَّط  �أن قدمت  - �شبق 
جديد  �أي  على  �ل�شوء  تركيز  على  �شاأعمل  �ملقبلة  �لفرة  وخ��الل  عليها، 

�أقدمه �شو�ء كان لبنانياً �أم م�شرياً �أم خليجياً.
بالن�شبة �إىل )�خلليجي( فهذه هي �ملرة �الأوىل �لتي �أغني فيها هذ� �للون، 
كي يكون هدية للمعجبني �لكر يف �خلليج �لعربي، وكنت �أردد د�ئماً �أنني 

�أمتنى �أن �أغني هذ� �للون عندما يتو�فر �لعمل �ملنا�شب.
• طرحَت �أخري�ً ق�شيدة بعنو�ن )قويل �شيئاً( وهي ُتعترب �لتجربة �الأوىل 

لك يف غناء �لق�شائد. كيف كانت �الأ�شد�ء؟
- هذه �لق�شيدة القت ��شتح�شاناً عند �لنا�ض �لذين قالو� �إنها �ملرة �الأوىل 
�لتي ن�شمع فيها و�ئل ج�شار يف هذ� �للون، �لبع�ض �أحبها و�لبع�ض �الآخر 
وجدها )ثقيلة( و�أنا �أتقبل كل �النتقاد�ت، ومطلوب من �لفنان �أن يجّرب 

كل �الأنو�ع و�الألو�ن �لغنائية �لتي يجدها منا�شبة مع م�شريته �لفنية.
تكرر  �أن  ميكن  ه��ل  �لق�شيدة،  غ��ن��اء  يف  نف�شك  �أح��ب��ب��َت  ه��ل  �شخ�شياً،   •

�لتجربة؟
- نعم.

�لفنية، غّنيَت  جتربتك  يف  تنّوعاً  فنان  �أك��ر  �أن��ك  عنك  �ملعروف  من   •
�لق�شيدة، و�الأغنية �لدينية، وتر�ت عدد كبري من �الأفالم و�مل�شل�شالت، 
تر�شيخ  على  وي�شاعد  �لفنية  م�شريتك  يف  �لتنّوع  ه��ذ�  ي�شب  حد  �أي  �إىل 

جنوميتك؟
- مطلوب من �لفنان �أن ينّوع و�أن يقدم كل �الأنو�ع �لغنائية، �للون �لديني، 
�لعاطفي، �الجتماعي، �لوطني و�أن يغني لالأطفال، �أي �شيء يفيد �ملجتمع 
كان  �إذ�  ويدعمونه  �شيتقبلونه  �لنا�ض  �أن  و�أعتقد  �لفنان  يقدمه  �أن  يجب 

لديه حر�ض على تقدمي كل ما هو ر�ق وجّيد.
�إليك؟ �الأن�شب  هو  �لرومان�شي  �للون  �أن  ترى  • �أال 

- ط��ب��ع��اً، الأن��ن��ي يف �ل��ن��ه��اي��ة ف��ن��ان ع��اط��ف��ي، وب��د�ي��ت��ي ك��ان��ت م��ع �الأغنية 
�لرومان�شية و�لعاطفية. ولكن لي�ض خطاأ �أن �أقوم مببادر�ت و�أن �أقدم �ألوناً 

غنائية �أخرى تفيد �ملجتمع، و�أهم �شيء �أن تكون ر�قية.
ما �لذي ينق�ض م�شو�رك؟ • بر�أيك، 

- ما دمنا على قيد �حلياة يظل هناك ما ينق�شنا وتبقى �أ�شياء مل نحققها، 
ال �أعرف ماذ� يخّبئ �مل�شتقبل وماذ� ميكن �أن �أقدم الأنه ال يوجد �شيء معنّي 
يف ر�أ�شي، ولكن �الأجو�ء �لتي �أتو�جد فيها هي �لتي تفر�ض علّي ما ميكن 

�أن �أفيد �ملجتمع من خالله.
�لتمثيل؟ عن  بعيد�ً  �شتظل  • هل 

- نعم �إىل ما ال نهاية.
�أن كثريين  بدليل  و�حد،  موقف  على  يثبتون  ال  �لفنانني  غالبية  • لكن 
فر�ت  يف  بها  قبلو�  �أن  لبثو�  ما  معّينة  ف��ر�ت  يف  عرو�شاً  رف�شو�  منهم 

الحقة؟
- هناك من يرى �أن �ل�شينما هي �لتي تخّلد �لفنان و�أنا مع و�شد هذ� �لر�أي 
يف �آن معاً، الأن �أعمال �لفنان هي �لتي تر�شخ وتثبت وجوده على مر �لزمن، 

ولكن �شورته تر�شخ �أكر من خالل �الأعمال �ل�شينمائية.
دور�ً يف تر�شيخ �شورة �لفنان؟ يلعب  �أال  كليب،  �لفيديو  عن  • وماذ� 

- �لكليب عبارة عن فيلم م�شّغر ُيظهر �لفنان وهو يغني بينما يف �لفيلم 
مطلوب منه لعب دور معنّي وتقّم�ض �شخ�شية حمددة وهذ� ما ي�شاهم يف 
�إظهار )كر�كر( �لفنان وطريقة �إلقائه وتعبريه، ولذلك فالتمثيل �شالح 

ذو حدين، فهو �إما يحّبب �لنا�ض بالفنان و�إما يجعلهم يكرهونه.
دور متثيلي يف �ل�شينما؟ �أي  يف  كمغٍن  تطل  �أن  ت�شرط  • وهل 

- طبعاً، �ملخرج �أو �ملنتج عندما يطلب فناناً معيناً لفيلم، فاإنه يفعل ذلك 
كما مع  يقدمه  �ل��ذي  �لفن  ن��وع  م��ع  يتنا�شب  ن�ض  يديه  ب��ني  يوجد  الأن��ه 

�شخ�شيته، �أي �أنه ي�شتغل جنوميته كمطرب يف هذ� �لعمل �ل�شينمائي.
تنظر �إىل ظاهرة تناف�ض �لنجوم على بر�مج �لهو�ة؟ • كيف 

- ال �شك يف �أنها مو�شة جميلة.
�شدها؟ �أو  معها  �أنت  • هل 

- ل�شت �شدها الأنني �أعترب �أن من ميلك مقومات �تخاذ قر�ر بفنان مبتدئ 
ويقدم له �لن�شائح �لالزمة �لتي يحتاج �إليها و�لتي �شبق �أن عا�شها �لنجم 
نف�شه كما �شو�ه من �لنجوم، فاإنه بذلك يوفر له �لدعم و�لت�شجيع ويربهن 
له �أنه عندما ثابر و�شار على �لطريق �ل�شحيح، فاإنه و�شل �إىل م�شتوى ر�ٍق 

مّكنه من تقومي �الأ�شو�ت، وهو بذلك يعترب قدوة للفنانني �ملبتدئني.
• هل ترى �أن كل �لنجوم �لذين يلعبون دور �أع�شاء يف جلان حتكيم تقومي 

�الأ�شو�ت، ميلكون �ملقومات �لتي ت�شمح لهم بلعب هذ� �لدور؟
تتم  منهم  �لبع�ض  ولكن  �ملقومات،  ه��ذه  �أن كثريين ميلكون  يف  �شك  ال   -
�إذ� كانو�  �أ�شماء معروفة، ب�شرف �لنظر عما  �ال�شتعانة بهم لكونهم فقط 

يعلمون �أو ال يعلمون باالأمور �لفنية.
• �أال ترى �أن كل بر�مج �لهو�ة حتّولت جتارية، ال �شيما �أن م�شري �لفنانني 
تخرجهم  بعد  �لريح  بها  تع�شف  �لتي  �الأور�ق  كم�شري  ي�شبح  �ملبتدئني 

منها؟
�مل��وج��ودون على  ���ش��يء يف ه��ذه �حل��ي��اة فيه ناحية جت��اري��ة، �لنجوم  - ك��ل 
�ل�شاحة منذ فرة طويلة، يدعمون �لفنانني �ملبتدئني يف خطو�تهم �الأوىل 
ولكن لي�ض �إىل ما ال نهاية، و�خلطو�ت �لالحقة تتحقق من خالل �شطارة 

�لفنان نف�شه.
• هل �أنت �شد تقدمي �الإعالنات؟

- ال م�شكلة عندي فيها، وقد تلقيت عر�شاً يف �لفرة �الأخرية وهو ال يز�ل 
قيد �لدر�ض.

• هل لديك �شروط معّينة؟
- �ل�شروط حتددها �شركة �الإنتاج �لتي �أتعامل معها.

�ل�شروط  عن  م��اذ�  ولكن  �ملادية،  بالنو�حي  �الأم��ر  يتعلق  عندما  هذ�   •
�الأخرى؟

- تهّمني �شورتي كثري�ً كما نوعية �ل�شلعة �لتي �شاأرّوج لها، كل �شيء يجب 
�أن يكون مدرو�شاً ومب�شتوى عاٍل جد�ً.

�جلديد  �ألبومك  هل  معها،  تتعامل  �لتي  �الإنتاج  �شركة  �إىل  بالن�شبة   •
�شيكون �الأخري معها؟

- ال، الأن عقدي مع �شركة )�أر�بيكا( ينتهي يف �لعام 2018.
ن�شبياً؟ طويلة  فرة  • �ألي�شت 

�شركة  يف  ب��وج��ودي  ج���د�ً  �شعيد  �أن��ن��ي  كما  ع��ني،  بغم�شة  مت��ر  �ل�شنو�ت   -
)�أر�بيكا( الأنها تقدم يل كل �لدعم �لذي �أحتاج �إليه.

حمادة هالل و�ألب�م لالأطفال
�أغ��اٍن منفردة م�شورة يف  �أنه يف�شل تقدمي  �أ�شار �لفنان حمادة هالل �إىل 
�لفرة �ملقبلة على تقدمي �ألبوم غنائي كامل. و�أ�شاف يف حديث �إىل �أحد 
�ملو�قع �الإلكرونية �أنه ي�شتعّد لت�شوير �أغنيتني من �الألبوم، �إحد�هما يف 
تركيا و�الأخرى يف م�شر، الفتاً �إىل �أنه �شيخو�ض جتربة �الإنتاج عرب �ألبوم 

غنائي موجه لالأطفال �شيبد�أ �لعمل فيه قريباً.

منة ف�سايل حتلم بالزو�ج 
وتنتظر فتى �أحالمها ليخطفها 

�أكدت �ملمثلة �مل�شرية منة ف�شايل �أنها حتلم كاأي بنت حتلم بالزو�ج، فهي 
�أنها ال تريد �لت�شرع  �إال  �أي فتاة حتلم بالف�شتان �الأبي�ض و�لطرحة،  مثل 

يف مثل هذ� �لقر�ر.
وقالت ف�شايل يف ت�شريحات �شحفية: �أنا كاأي بنت �أمتنى �أن �أحب و�أتزوج، 
لكن فتى �أحالمي غري موجود بالو�قع، ومل �أجد من يخطفني. نف�شي ربنا 

يرزقني بابن �حلالل يف �لوقت �لقريب.

)�حلر�مي  فيلم  ت�شوير  من  �شالح  خالد  �نتهى  عدة  تاأجيالت  بعد 
و�لعبيط(، �إخر�ج حممد م�شطفى و�إنتاج )�ل�شبكي لالإنتاج �لفني(. 
�لفيلم هو �للقاء �ل�شينمائي �الأول بني خالد �شالح وخالد �ل�شاوي، 
وت�شارك روبي يف بطولة �لفيلم �لذي مت ت�شويره يف �أ�شتوديو م�شر 

وبع�ض �شو�رع �لقاهرة.
من جهة �خرى يبد�أ �لفنان �مل�شري خالد �شالح، خالل �أيام ت�شوير 
�مل�شل�شل �لتلفزيوين �جلديد )م�شو�ر فرعون(، وذلك مب�شاركة �لفنان 

�مل�شري �أحمد �شفوت، يف ثاين تعاون بينهما بعد م�شل�شل )�لريان(.
وتدور �أحد�ث �مل�شل�شل حول رحلة �شعود �شخ�شيه رجل �أعمال ي�شمى 
�أثناء  فرعون من �لقاع �إىل �لقمة و�ملفارقات �لعديدة �لتي �شتحدث 

ذلك، ويج�شد �ل�شخ�شية خالد �شالح.
م�شل�شل )م�شو�ر فرعون( بطولة �أحمد �شفوت، وخالد �شالح، وتاأليف 

يا�شر عبد �ملجيد، وعمرو �ل�شامي، و�إخر�ج و�ئل �إح�شان.

خالد �سالح ينجز )�حلر�مي 
و�لعبيط( ويبد�أ )م�س��ر فرع�ن(
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التمثيل �شيف ذو حّدين

و�ئل ج�سار: مطل�ب من �لفنان �أن ينّ�ع و�أن يقدم كل �الأن��ع �لغنائية
اأثريت حول ن�شر �شور له مع  التي  اأن ال�شجة  نفى الفنان وائل ج�شار ما ترّدد عن وجود خالفات بينه وبني زوجته، معترًا 
ر لألبومه اجلديد، اأو�شح اأنه �شيقدم  اإحدى الإعالميات )لي�شت م�شتغربة لأن كل النا�س عر�شة لالإ�شاعات(. ج�شار الذي يح�شّ
من خالله اأغنيات باللهجة اخلليجية للمرة الأوىل يف م�شواره الفني، بالإ�شافة اإىل اأغنيات باللهجتني اللبنانية وامل�شرية. 
وراأى اأن ظاهرة تناف�س النجوم على برامج الهواة )مو�شة جميلة(، لأن من ميلك مقومات اتخاذ قرار بفنان مبتدئ ويقدم له 

الن�شائح فاإنه يوّفر له الدعم والت�شجيع:
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ذات يوم يف مطلع ال�شتينيات قام املخرج اليطايل الراحل �شريجيو ليوين بتحقيق جتربة �شينمائية حتولت لحقا اىل تاريخ ونهج، حيث 
اأفالم الغرب الأمريكي على طريقة )ال�شباغتي وي�شرتن( اأو اأفالم الغرب الأمريكي على الطريقة اليطالية، ويومها ورغم اعتماده على 

اأهم جنوم ال�شينما الأمريكية فاإنه مع اكت�شافات راحت متثل موقعها على النجومية يف هوليوود ومنهم النجم القدير كلينت اي�شتوود.

كتبه واأخرجه كونتني تارانتينو 

)جاجن�( فيلم عن �لعب�دية، وم��جهة �لف�ساد و�لظلم

لي�ناردو ديكابري�: مرهق 
و�ساآخذ ��سرت�حة ط�يلة جدً�

ليوناردو  �الأم���ريك���ي  �ل��ن��ج��م  �أع��ل��ن  �أف����الم متتالية،  ل��ث��الث��ة  �إجن����ازه  ب��ع��د 
ديكابريو �أنه �كتفى من �لتمثيل يف �لوقت �حلايل معرباً عن رغبته باأخذ 
�أنا  �الأملانية:  )بيلد(  لدورية  حديث  يف  ديكابريو  وق��ال  طويلة.  ��شر�حة 
قمت  وتابع:  ج��د�ً.  طويلة  ��شر�حة  �شاآخذ  م�شيفاً  �ل�شيء،  بع�ض  متعب 
بثالثة �أفالم يف غ�شون عامني، و�أ�شعر باالإرهاق. غري �أن �لنا�شط �لبيئي 
ال ينوي �ال�شر�حة كلياً، فقد �أعرب عن رغبته يف �الإفادة من وقته، قائاًل: 
�أوّد �لعمل على حت�شني �لعامل. و�أ�شاف: �شاأطري حول �لعامل خالل قيامي 
فيلم  يف  �لبطولة  دور  مّثل  ديكابريو  �أن  يذكر  للبيئة.  مفيدة  بن�شاطات 
كوينتني تار�نتينو )دجانغو �أنت�شايند(، ومّثل يف فيلم )ذئب وول �شريت( 
the Wolf of wall Street للمخرج مارتن �شكور�شيزي، كما �أدى 

دور �لبطولة يف فيلم لباز لورمان )ذ� غريت غات�شبي(. 

كايلي مين�غ تت�قف عن 
�لغناء لتتفرغ للتمثيل

بعد م��رور ح��و�يل ربع قرن على �نطالقها يف عامل �لغناء ق��ررت �لنجمة 
و�أفادت  للتمثيل.  و�لتفرغ  �لغناء  عن  �لتوقف  مينوغ  كايلي  �الأ�شر�لية 
�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية باأن مينوغ )44 �شنة( �تخذت قر�ر� بعدم 
�أعمالها منذ فرة طويلة تريي  �لعمل مع مدير  توقفها عن  بعد  �لغناء 
من  ن�شخة  مليون   40 ح��و�يل  باعت  �لتي  مينوغ  �ن  و�أو�شحت  بالميي. 
ت�شجيالتها و�لتي تعرف باأمرية �لبوب تريد �لتوقف عن �لغناء و�لركيز 
على �لتمثيل. و�أ�شارت �ىل �ن مينوغ توقفت عن �لعمل مع بالميي �لذي 
�شاعدها يوم كانت يف �ل�19 من �لعمر ليلة ر�أ�ض �ل�شنة بعد �حلفل �الأخري 

يف �طار جولتها �لتي قامت بها يف �لذكرى �ل�25 النطالقتها �ملو�شيقية.
وقال بالميي �ن مينوغ ال تنوي �البتعاد عن �الأ�شو�ء نهائيا و�منا قررت 
�البتعاد عن �شغوط عملها وتكري�ض بع�ض �لوقت لنف�شها وللتمثيل، و�شدد 

على �نها ال تتقاعد من �ملو�شيقى و�منا تاأخذ وقتا للر�حة.

���ش��رح��ت �مل��م��ث��ل��ة وع���ار����ش���ة �الأزي��������اء �جل��م��ي��ل��ة كيم 
بعد  ر�شاقتها  تفقد  �أن  م��ن  تخ�شى  باأنها  ك��ارد���ش��ي��ان 
ر�أت �شقيقتها  �أن  بالتفاوؤل بعد  �أنها ت�شعر  �إال  حملها، 
�ملعهودة  ر�شاقتها  �إىل  ع���ادت  ق��د  ك��ارد���ش��ي��ان  ك��ورت��ن��ي 
�أ�شهر فقط من �إجنابها طفلتها �الأوىل   6 بعد مرور 

بنيلوب.
وذكرت جملة )فو��شي( �لفرن�شية �أن كيم �حلامل يف 
بر�شاقة  �ل�شديد  �إعجابها  عن  �أعربت  �لثالث  �شهرها 
�أن  بعد  ك��ورت��ن��ي  �الأزي����اء  وع��ار���ش��ة  �ملمثلة  �شقيقتها 
ويكلي(  ����ض  )ي��و  غ��الف جملة  كورتني على  ظ��ه��رت 
تر�جع  �أن  بعد  �لر�شاقة  منتهى  يف  وه��ي  �الأم��ريك��ي��ة 
وزنها �إىل 48 كيلوغر�ما لتفقد بذلك 20 كيلوغر�ما 

يف 6 �أ�شهر فقط.
�شقيقتي  ب���اإر�دة  ج��د�  �شعيدة  �إن��ن��ي  كارد�شيان  وق��ال��ت 
 20 ز�دت  �أن  ب���ع���د  �أت���خ���ي���ل  �أك������ن  ف���ل���م  �حل���دي���دي���ة 
�أن تتمكن م��ن ف��ق��د هذه  ك��ي��ل��وغ��ر�م��ا خ���الل �حل��م��ل 
�لكيلوغر�مات �لتي متثل تقريبا ن�شف وزنها يف هذه 

�ملدة �لق�شرية.
�ل�شر �لذي مكنها من  وكانت كورتني قد ك�شفت عن 
بنظام  �الل��ت��ز�م  وه��و  �حل��م��ل  بعد  ر�شاقتها  ����ش��ت��ع��ادة 
غذ�ئي يقوم �أ�شا�شا على �الأ�شماك و�خل�شرة و�لزبادي 
بدون  �الأخ�شر  �ل�شاي  عن  ف�شال  مدرو�شة،  بكميات 

خ�شعت  كما  �ل�شباح،  يف  �ل�شاخن  �مل��اء  وت��ن��اول  �شكر 
لتمارين ريا�شية �أ�شرف عليها مدرب �للياقة �لبدنية 

�الأمريكي �ل�شهري تر��شي �أندر�شون.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى ق���ام���ت �مل����ودي����ل �الأم���ريك���ي���ة )يل 
ت��ي��ل��ي��ت( ب��ال��ت��ه��دي��د ب��رف��ع دع����وى ق�����ش��ائ��ي��ة ب��ح��ق كل 
م���ن ك��ي��م وك���ل���وي وك���ورت���ن���ي ك���ارد�����ش���ي���ان، �لدعوى 
ق��ب��ل �الخ�����و�ت على  �ل�����ش��ط��و م��ن  �ت��ه��ام��ات  تت�شمن 
�ال�شم  �شاحبة  بتيليت  �خلا�شة  �لتجارية  �لعالمة 
�نتاج  كخط   )Khroma Beauty( �ل �لتجاري 
�الأمريكية  �لتجميل  خبرية  �لتجميل.  م�شتح�شر�ت 
 10 �لدعوى �ىل طلب مبلغ  ت�شعى من خالل  )يل( 
ماليني دوالر نظري �ال�شر�ر �لتي حلقتها من جر�ء 
��شتخد�م جنمات �لو�قع وفريقهن للت�شويق، �لعالمة 

�مل�شجلة حل�شابهم. و�لذي ��ش�شته يف عام 2004.
وقالت ملكة جمال والية فلوريد� )تيليت(: �أنا من قام 
بو�شع خط )Kroma( بنف�شي، وقد بنيت ذلك من 
خالل عملي �ل�شاق، و�شوف �تخذ �خلطو�ت �لقانونية 

�لالزمة حلمايته.
م��ن م�شتح�شر�ت  �الن��ت��اج  ل��ه��ذ�  ت���روج  �أن كيم  ي��ذك��ر 
�لتجميل حتت ��شمها، وت�شاعدها �ختاها يف �لت�شويق 
من  جنني  و�ل��الت��ي  �أب9  )�مليك  من  �ملجموعة  لهذة 

ور�ئه �لكثري من �المو�ل.

تواجه دعوة اتهام واأخواتها بال�شرقة!

كيم كارد�سيان تخ�سى فقد ر�ساقتها عقب �حلمل

و�ل��ي��وم وب��ع��د م���رور ق��ر�ب��ة �لن�شف ق��رن م��ن �ل��زم��ان، ي��اأت��ي �ملخرج 
)�لوي�شرن  ع��و�مل  م��ن  م�شتمدة  جت��رب��ة،  ليقدم  تار�نتينو  كونتني 
�شباغتي( )�لكاوبوي �اليطايل(، ليقدم فيلم )جاجنو - غري �ملقيد( 
قدمها  �لتي  )ر�جن��و(  �فالم  �شل�شلة  يتذكر  و�ملتاأمل ال�شم )جاجنو( 

�لنجم �اليطايل )جوليانو جيما(.
يتقدمهم  ه��ول��ي��وود،  م��ن جن��وم  ع��دد  ب��اأك��رب  تار�نتينو  ي�شتعني  وهنا 
�لنجم �الأ�شمر جيمي فوك�ض ومعه �لنم�شاوي �الأ�شل كري�شتوفر و�لتز 
وليوناردو ديكابرييو و�شموئيل يل جاك�شون وكريي و��شنطن ودين�ض 

كري�شتوفر وكم �آخر من �ال�شماء.
�لفيلم كتبه )كونتني تار�نتينو( وقام باخر�جه �ي�شا، وهو يعرف يف 
�لتي  �لفرة  م�شاهد�ته خالل  �لفيلم من  ي�شتمد  باأنه  �لفيلم  كتيب 
عمل بها، وهو يف �شبابه، يف �أحد �ملحال �خلا�شة ببيع �فالم �لفيديو 
�أح��د�ث و�شخو�ض وم�شاهد  �لكثري من  ��شتمد  يف كاليفورنيا، ومنها 

�فالمه ومن بينها )جاجنو(.
)بالب  ومنها  �ل�شينمائية  �الع��م��ال  م��ن  مهما  ع��دد�  تار�نتينو  ق��ّدم 
�فالم  و�شل�شلة  ب��ر�ون(  كان( و)جاكي  �لذهبية يف  )�ل�شعفة  فاك�شن( 
)�قتل بيل( ولعل نقطة �لتحول يف م�شريته كانت مع فيلم )خمزن 

�لكالب(.
ونذهب �ىل �حلكاية.. �لتي جتري �حد�ثها قبيل عامني من �حلرب 
�الهلية يف �مريكا، حيث يج�شد �لنجم �ال�شمر )جيم�ض فوك�ض( دور 
)جاجنو( �لعبد، �لذي يبحث عن حريته، وي�شكل ثنائيا مع �الأملاين 
هنر، �لذي يقوم بالبحث عن �لقتلة �ملطلوبني للعد�لة، وهذ� �الأمر 

يدين جلاجنو بالف�شل يف �نقاذه.
�شاربا،  ثنائيا  ي�شكالن  �شبيله،  �ىل  منهما  كل  مي�شي  �أن  من  وب��دال 
ويظل  ج��ن��وب��اً،  يتجهان  حيث  للعد�لة،  �ملطلوبني  �ملجرمني  ي��ط��ارد 
)جاجنو( يفكر يف �أمر �أ�شا�شي هو ��شتعادة زوجته، �لتي خ�شر حريته 

من �أجلها.
�ىل  تو�شلهما  �ل�شعبة،  و�للحظات  باملو�جهات  �مل�شبعة  �لرحلة،  تلك 

)كالفن( ذلك �ملز�رع �شيئ �ل�شمعة.. وهنالك تاأتي �ملو�جهة �حلقيقية 
للو�شول �ىل �النتقام و�حلرية من جديد.

يف �لعمل عدد من �لنجوم، ومنهم )جيم�ض فوك�ض )فائز باالأو�شكار( 
)�لفائز  و�ل��ت��ز  كري�شتوف  �لنم�شاوي  �لنجم  �الأمل����اين  ب���دور  و�ي�����ش��ا 
مع  �ل��ق��ذرون(  )�ل�شيئون  فيلم  ع��ن  م�شاعد  ممثل  �ف�شل  ب��اأو���ش��ك��ار 
كونتني تار�نتينو �ي�شا، باال�شافة �ىل ليوناردو ديكابريو، وهو �أ�شهر 
من �أن يعرف، و�شموئيل يل جاك�شون وكريت ر��شل و�ل�شبية �ل�شمر�ء 

كاري و��شنطن بدور �لزوجة �ملفقودة.
فيلم عن �لعبودية، وعن مو�جهة �لف�شاد و�لظلم، وعن ��شتعادة �لغرب 
�المريكي وعو�مله �لوح�شية �لقا�شية حيث �لر�شا�ض و�لنار هما لغة 

�حلو�ر.
���ش��ي��ن��م��ا ع��ال��ي��ة �جل�����ودة م���ن ح��ي��ث �ل��ت��ق��ن��ي��ات، وم���ب���ار�ة يف �لتمثيل 
ماذ�  يعرف  خمرج  يجمعهم  هوليوود  يف  �الأ�شماء  الأه��م  )�لتقليدي( 

يريد �جلمهور حيث �شينما �لفرجة و�ملتعة و�ملغامر�ت.
حقيقة  يف  ولكنها  �مل��غ��ام��ر�ت،  يف  غ��ارق��ة  �الوىل  للوهلة  تبدو  �شينما 

�الأمر، ت�شري �ىل دالالت تنبذ �لعنف.. و�لعبودية.
�لغرب �المريكي، و�لكثري من تفا�شيله،  �لفيلم رحلة �ىل عو�مل  يف 
ح��ي��ث �ل�����ش��ح��ارى و�ل�����رب�ري و�ي�����ش��ا �ل���ب���ار�ت و�ل��ف��ن��ادق �لقدمية.. 
و�الزياء.. ومالب�ض عتاة �لغرب �المريكي.. و�مل�شد�شات.. و�لر�شا�ض 

�ملتطاير.. و�لقبعات.. و�لثلوج يف مو�شم �ل�شتاء.
�شينما للفرجة.. ولكنها يف �حلني ذ�ته �شينما تقدم �لفرجة بكم من 

�لر�شائل �ل�شريحة و�لو��شحة �لتي تنبذ �لعنف.
وكالعادة يوؤكد �لنم�شاوي كري�شتوفر و�لر �نه جنم من طر�ز خمتلف 
يتجاوز بقدر�ته و�مكاناته وح�شور �أكرب جنوم هوليوود.. وهو د�ئما 
من  حتفة  )ج��اجن��و(  ن��ق��ول:  �أن  ويبقى  تار�نتينو.  كونتني  �كت�شاف 

توقيع كونتني تار�نتينو ت�شتعيد �فالم )�ل�شباغتي وي�شرن(.
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تناول �الطفال لكميات ملح 
كثري يهدد حياتهم

حّذرت در��شة �ملانية من �حتو�ء �لطعام على كميات كبرية من �مللح مُيكن 
�لر�أ�ض  يف  بنزيف  �لطفل  ُي�شاب  وق��د  للخطر،  �الأط��ف��ال  حياة  يعر�ض  �أن 

وتورمات يف �ملخ توؤدي �إىل وفاته، �إذ� تناول كميات كبرية من �مللح.
و�أ�شافت �شا�شا ماير �أخ�شائي علم �ل�شموم �الأملانية �أن �شبب خطورة �مللح 
�إىل �أنه ي�شل �إىل �لدم ويعمل على ربط �ملياه هناك، ما ُيحفز تدفق �ملياه 
من �خلاليا �إىل �لدورة �لدموية ملعادلة �الأمر، ما يوؤدي بدوره �إىل حدوث 

خلل وظيفي يف �لكثري من �أجهزة �جل�شم.
�أن  مُيكن  �مللح  عن  �لناجت  بالت�شمم  �الإ�شابة  �أع��ر����ض  �أن  ماير  و�أو�شحت 
لذ�  �لنوم؛  و�لرغبة يف  �لقلب  �نتظام �شربات  تظهر يف �شورة قيء وعدم 
�أو�شت �أخ�شائي �ل�شموم �الأملانية �الآباء ب�شرورة مر�قبة �أطفالهم مبنتهى 
�لدقة، �إذ� ما ظهرت لديهم مثل هذه �الأعر��ض، موؤكدة :ينبغي على �الآباء 
�الأعر��ض  هذه  حدثت  �إذ�  ممكنة،  �شرعة  باأق�شى  �أطفال  طبيب  ��شت�شارة 

و�لطفل يف وعيه.
�أن  �إال  �مللح،  من  كبرية  لكميات  �الأطفال  تناول  خطورة  من  �لرغم  وعلى 
ماير حتّذر �الآباء من �ال�شتغناء متاماً عنه مع �الأطفال، موؤكدًة على ذلك 
بقولها :البد �أن يح�شل �لطفل على كميات معتدلة من �مللح؛ فطاملا �أنه يتم 

�اللتز�م بالكميات �ملُو�شى بها، لن يتعر�ض �لطفل حينئٍذ الأية خماطر.

النحلة 

�لنحلة  الت���ع���ي�������ض 
�ل���ع���ام���ل���ة �أك������ر من 
�أ�شابيع ،بينما  ب�شعة 
�لنحل  ذك����ر  ي��ع��ي�����ض 
ب�شعة �أ�شهر ،وتعي�ض 
�شنو�ت  ع����دة  �مل��ل��ك��ة 
فو�ئذ  ع����دة  ل��ل��ن��ح��ل 
��شتخد�مه  فبجانب 
�ملح�شول  ل��ت��ل��ق��ي��ح 
و�ن���������ت���������اج �ل����ع���������ش����ل 
تربية  ،�إن  و�ل�����ش��م��ع 
�لنحل متثل منودجا 
�لنظيفة  لل�شناعة 
�أو  �مل����ك����ل����ف����ة  غ�������ري 
�مللوثة للجو و�لربة 
�شلمي  �لنحل  معظم 
�زع���اج���ه  مت  �ذ�  �إال 
،ول��ك��ن ي��وج��د بع�ض 

لل�شخ�ض  مميتة  �لنحل  م��ن  و�ح���دة  لدغة  تكون  .ق��د  �لعدو�نية  �الن���و�ع 
�ل�شديد �حل�شا�شية من �لنحل ،ولكن هذه �حلاالت نادرة وي�شتطيع معظم 

�ال�شخا�ض �لبالغني حتمل من 300-500 لدغة دون �ي عالج .
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حيوانات  حديقة  في  يناير   21 بتاريخ  ولد  الذي  )فيرا(  وليدها  مع  )بورنير(  تدعى  الغاب  إنسان  أنثى 
سنغافورة. )ا ف ب( 

الريا�شة؟ يف  الأغرب  اللعبة  هي  • ما 
يف  م��رة  الأول  ظهرة  �لتاريخ  �شهدها  لعبة  �غ��رب  �ليدين  على  �مل�شي 
�لنم�شا عام 1318)1900(�ذ قطع �حد �لنم�شاويني م�شافة 1400 

كيلو� م�شيا على يديه يوم �شار من فيينا �ىل باري�ض يف 55 يوم  
العامل؟ يف  رجل  اخف  هو  • من 

�أخف رجل يف �لعامل هو �الإجنليزي جونى بول ماكر ثارى فقد بلغ   
وزنه عندما كان يف �ل�شابعة ع�شرة من عمره 5 كيلو جر�م 

؟ خا�شة  مكتبة  اكر  هي  • ما 
ون�شف  مليون  وتبلغ  بنهام  جل��ون  ملك  ه��ي  �ل��ع��امل  يف  مكتبة  �ك��رب 
يف  �خلا�شة  مكتبته  يف  �ل�شخم  �لعدد  ه��ذ�  �شم  و�ل��ذي  كتاب  �ملليون 

والية �نديانا �الأمريكية  ولكن مل يتمكن من قر�ءتها  

خمرع �الآلة �حلا�شبة هو بليز با�شكال �لفرن�شي �شنة 1785 م  �أن  تعلم  • هل 
ك��غ من   0.45 م��ا يحدثه وزن  ي��ع��ادل  �ن��ف��ج��ار  �ل��ب��رول م��ن  0.47 لير م��ن  م��ا يحدثه  �أن  ه��ل تعلم   •

�لديناميت
تعلم �أن وزن �لطن من �حلديد بعد �أن ي�شد�أ متاما ي�شبح ثالثة �أطنان  • هل 

كاأد�ة قطع و تكون �أف�شل من �أي �شالح حاد  ت�شتخدم  �أن  ميكن  �ملياه  �أن  تعلم  • هل 
تعلم �أن �لعامل �لريا�شي �إ�شحاق نيوتن قد �بتكر �ملتو�لتة�لعددية وهو يف �ل�شف �لثالث �الإبتد�ئي • هل 

�إىل �الأر�ض يف 8 دقائق0 ي�شل  �ل�شم�ض  �شوء  �أن  تعلم  • هل 
�أن �ل�شخ�ض �ملوهوب يتجاوز حا�شل ذكائه 130 درجة و�أن 95 باملائة من �لنا�ض ير�وح حا�شل  • هل تعلم 
ذكائهم بني 70 - 130درجة �أما �ملغّفلني فير�وح ذكائهم ما بني 50 70- درجة و�لبله ما بني 20 - 50 

درجة و�أخري� �ملعتوه �لذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة
�لكاأ�ض �لرقيق فيما �إذ� و�شع به م�شروب �شاخن من  �أكر  للك�شر  معر�ض  �ل�شميك  �لكاأ�ض  �أن  تعلم  • هل 

ينام، مل  �ن  ي�شتطع  فر��شه، مل  يتقلب يف  وهو  ينام ح�شان  كان  ب�شيط  فر��ض  وعلى  �شيقة  هناك يف غرفة 
تغم�ض له عني ملاذ� ..�آه �نه �شبب عظيم نعم فقد �رتكب ح�شان خطاأ بل جرم كبري �متدت يده و�خذ بع�ض 
�ملال من درج �شاحب �لعمل مبلغ ب�شيط كان يريد �ن ي�شري به الأوالده ك�شوة تقيهم من برد �ل�شتاء لكن هذ� 
�ملبلغ كان مثل �لنار يتقلب عليها ح�شان فتلهب ج�شده وال ينام وعندما �شنحت له فر�شة ليغفو قليال �شاهد 
هذه �ملالب�ض على �ج�شاد �والده ت�شتعل يا �لهى �حميهم يل هكذ� �شرخ �مل�شكني فزعا وقف بجانب �لفر��ض 
�لدرج  �إىل  �ملبلغ  �لعمل رد ح�شان  �إىل  �ن يح�شر �ي �شخ�ض  �ل�شباح وقبل  ثم جل�ض ي�شتغفر ربه ويبكي يف 
نعم رده وقال �حلمد هلل مل يك�شف �حد �شيئ و�شاأظل ح�شان �لنظيف �لذي يثق فيه �جلميع و�لذي مل يخن 
�المانة �بد� و��شتعاذ باهلل من �ل�شيطان �لرجيم عند �لظهر وبعد �نتهاء فرة �لعمل �الوىل جل�ض �شاحب 
�لعمل لي�شوى �حل�شابات وجمع �ملال من �لدرج ثم قال ب�شوت عال �حلمد هلل كله متام وكانت لتلك �لكلمة 
وقع جميل على �ذن ح�شان فحمد �هلل عندها نادى عليه �شاحب �لعمل وقال هيا ياح�شان �ن �م �والدي تريدك 
�ليوم المر هام لنذهب معا ذهب ح�شان مع �شاحب �لعمل وجل�ض ي�شريح فجاءت زوجة �لرجل لتقول �هال 
عم ح�شان �أري��دك الأمر هام �وال لتذهب �إىل �ملطبخ وحتمل ما جهزته لك من حلم و�شمك وحبوب لبيتك 
ثانيا خذ هذه �الكيا�ض لتحملها �إىل �والدك �نها مالب�ض جديدة جميلة �شتعجبهم كثري� فقد جاء �ل�شتاء 
�شريعا وهم �شيحتاجون لها وثالثا فاأ�شرع �شاحب �لعمل وقال ثالثا هذه عندى �نا خذ �ملال فانت ت�شتحق 
مكافاأة تعمل معي زمنا ومل �عطك مكافاآت كما �نى �مرت لك بزيادة يف ر�تبك لت�شتطيع �ن تكفي طلبات 
بيتك و�والدك فانا �حبك ياعم ح�شان منذ �ن كنت تعمل مع و�لدي حمل ح�شان �خلري بني يديه ودموعه 
تكاد تنهمر وعاد لبيته ونادي زوجته و�عطاها كل ما يحمله و�شط فرحة �ل�شغار �لكبرية �لتي جعلت قلبه 
يزغرد ونادي زوجته ومنحها �ملال لتحتفظ به وعندما �ح�شته قالت له �حلمد هلل مائه دينار مل �حلم بها �بد� 
و��شتمع لتلك �لكلمة وقال لنف�شه كان معي يف �ل�شباح ع�شرين دينار� كانت �ثقل على قلبى من جبال �الر�ض 

وذهب لفر��شه و�غم�ض عينيه ونام نوما عميقا مل يحلم به �بد�. 

�ضوت ال�ضمري 

ممار�سة كبار �ل�سن لتمارين ب�سيطة تك�سبهم �لقدرة على �لرتكيز

�القالع عن �لتدخني يحد
 من �ال�سابة بالت�تر

 
�لرغم  على  �أن��ه  �لتدخني  حول  �لنقاب  حديثة  طبية  در��شة  ك�شفت 
من �العتقاد �ل�شائد بني �لكثريمن �ملدخنني باأن هذه �لعادة �ملدمرة 
تعمل على تخفيف توترهم وقلقهم �إال �أن �القالع عن �لتدخني يقلل 

من م�شاعر �لقلق و�لتوتر بينهم.
ي��ذك��ر �ن �ل��ب��اح��ث��ني ع��ك��ف��و� ع��ل��ى ق��ي��ا���ض وحت��ل��ي��ل م�����ش��ت��وي��ات �لقلق 
�لعادة  ه��ذه  عن  �الق��الع  وبعد  قبل  مدخن   500 نحو  و�لتوتربني 
�مل��دم��رة ح��ي��ث �ع���رف م��دخ��ن م��ن ب��ني ك��ل خم�شة �أن��ه��م يدخنون 

مل�شاعدتهم على �لتعامل مع �الجهاد.
و�شدد �لباحثون على �إنت�شار�العتقاد بني �لكثريين خا�شة �ملدخنني 
�لنف�شى  و�ل��ت��وت��ر  �الج��ه��اد  ح���دة  تخفيف  ع��ل��ى  يعمل  �ل��ت��دخ��ني  �أن 

بينهم.

�شيماء م�شطفى �شليمان 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

زينب رحيم ن�رنظري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

�ل�شن زيادة قدرتهم  �نه ميكن لكبار  �أكدت در��شة �جريت موؤخر� 
على �لركيز من خالل ممار�شة بع�ض �لتمارين �لب�شيطة.

�أن  �لع�شبية  �الأمر��ض  لت�شخي�ض وعالج  �الأمل��اين  �ملركز  و�أو�شح  
وتركيز  مقعد  على  �ل�شن  كبار  جلو�ض  يف  يتمثل  �الأول  �لتمرين 
كامل �نتباههم �إىل جميع �الأ�شو�ت �ملحيطة بهم، �شريطة �أن تكون 
�أعينهم مغلقة �أثناء ذلك، مع حماولة �إبعاد �نتباههم عن �أفكارهم 

�خلا�شة قدر �الإمكان و�لركيز فيما ي�شمعونه فقط.
لكبار  ميكن  �لتدريب،  ه��ذ�  �إج���ر�ء  من  دقائق  خم�ض  م��رور  وبعد 
رنني  كاأ�شو�ت  �شمعوها  �لتي  �الأ�شو�ت،  كل  ت�شجيل  �ل�شن حينئٍذ 
�ملارة  �ل�شيار�ت  �أو �شجيج  �لطيور  �أ�شو�ت  �أو  �لهاتف مثاًل  جر�ض 
بال�شارع، مع �لعلم باأنه كلما ��شتطاع كبار �ل�شن �إدر�ك ومالحظة 

�أك��رب على  �أ���ش��ار ذل��ك �إىل متتعهم بقدرة  كم �أك��رب من �الأ���ش��و�ت، 
�لركيز.

باإجر�ء مهمتني  �ل�شن  �الأمل��اين كبار  �ملركز  �أو�شى  �آخ��ر،  وكتدريب 
يف نف�ض �لوقت؛ حيث يتمتع ذلك بتاأثري جيد على رفع قدرتهم 
�أواًل،  باأيديهم  �أنه مُيكنهم مثاًل �لت�شفيق  على �لركيز، مو�شحاً 

ثم �خلبط بها بعد ذلك على �ملائدة، ثم على فخذهم. 
�ملركز  �أو���ش��اه��م  �لت�شل�شل،  بنف�ض  �ل��ت��م��ري��ن  ه���ذ�  ت��ك��ر�ر  و�أث���ن���اء 
باحت�شاب قيمة حا�شل �شرب �الأعد�د من 1 �إىل 10 يف �لرقم 5 

مثال. 
�مل��رك��ز �الأمل����اين ع��ل��ى �شرورة  �أك���د  ت��اأث��ري مم��ك��ن،  �أك���رب  ولتحقيق 

ممار�شة هذ� �لتمرين ملدة 10 دقائق يومياً على �أقل تقدير.

�شارة �شمري اأب� �شلمان
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  �سحفية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


