
الريا�ضية  ال��ت��م��ري��ن��ات  اأه���م  م��ن  ال�ضحك  ال��ط��ب  يعترب 
للج�ضم وللقلب ب�ضورة خا�ضة، فهو ي�ضاهم يف تعزيز بنية 
اأجريت  وق��د  الدموية.  ال��دورة  وتن�ضيط  القلب  ووظيفة 
ب��اأن��ه ميرن  ليكت�ضف  ال�ضحك،  ت��اأث��ر  ع��ن  اأب��ح��اث كثرة 
ع�ضالت البطن وال�ضدر والكتفني، بحيث تعادل ال�ضحكة 
�ضَبّه  كما  دق��ائ��ق.  ع�ضر  مل��دة  الريا�ضة  ممار�ضة  ال��واح��دة 
وانت  بالهرولة  الف�ضيولوجي  ال�ضحك  اأث��ر  العلماء  اأح��د 

جال�س.

تعاٍف بعد التوتر
ن�ضرت دورية )علم النف�س( درا�ضة مفادها اأن لالبت�ضامة 
دورا يف تعزيز وت�ضريع التعايف بعد املرور بفرتات التوتر. 
و�ضارة  ك��راف��ت  ت���ارا  ال��دك��ت��ورت��ان  اب��ح��اث  وذل���ك بح�ضب 
وتاأثر  والنف�ضية،  ال�ضحية  بالعافية  املتعلقة  بري�ضمان، 
املتطوعني  اخ�ضاع  مت  الدرا�ضة  ويف  عليهما.  االبت�ضامة 
ومعقدة  �ضعبة  اعمال  ملجموعة  جامعيا(  طالبا   169(
مما �ضبب �ضعورهم بال�ضغط النف�ضي والتوتر، ومت التاأكد 
م���ن ذل���ك ع���رب م��راق��ب��ة م��ع��دل ���ض��رب��ات ق��ل��وب��ه��م خالل 
باأنه كلما ارتفع معدل �ضربات القلب،  التجربة. فيعرف 

كان ال�ضخ�س مير بتجربة اكرث توترا. 
املتطوعني اىل  التجربة، مت تق�ضيم  ويف اخر مرحلة من 
جمموعتني وطلب من املجموعة االوىل ام�ضاك ع�ضا ت�ضبه 
القلم ب�ضفاههم وان يحافظوا على ا�ضرتخاء وجوههم ملدة 
ربع �ضاعة وبذلك يكون تعبر وجوههم حياديا. بينما مت 
جمموعة  جمموعتني،  اىل  االب��ت�����ض��ام  جمموعة  تق�ضيم 
ع�ضالت  خالل  من  ب�ضفاههم  الع�ضا  ام�ضاك  منها  طلب 
االبت�ضام )تعبر وجه ابت�ضامة �ضغرة( وجمموعة طلب 
منها ام�ضاكها من خالل ع�ضالت االبت�ضام وغلق العينني 

)تعابر االبت�ضامة الكاملة واال�ضلية(.

تعايف القلب 
امل��ت��ط��وع��ني يف ه���ذه املجموعة  ن�����ض��ف  ال��ب��اح��ث��ون  وام����ر 
ن�����ض��ف املتطوعني  اأن  ي��ع��ن��ي  ب��االب��ت�����ض��ام ع��ن ق�����ض��د، مم��ا 
ابت�ضموا عن ق�ضد بينما مل يق�ضد الن�ضف االخر االبت�ضام 

بل حمل الع�ضي ب�ضفاههم فقط. 
ومبالحظة التغير واالختالف يف �ضربات قلب جمموعات 
فبغ�س  املبا�ضر.  االثر  النتائج  بينت  املختلفة،  املتطوعني 
النظر عن ق�ضد االبت�ضام او ت�ضوير تعابر الوجه فقط، 
معدلها  اىل  ورجوعها  القلب  دق��ات  تعايف  �ضرعة  لوحظ 
كانت  مبن  مقارنة  املبت�ضمة،  املجموعات  كل  يف  الطبيعي 
تعابر وجههم حمايدة. بل زادت �ضرعة التعايف عند من 
)�ضواء  الكاملة  االبت�ضامة  ت�ضور  وجوههم  تعابر  كانت 
الباحثني  اكت�ضاف  او من دون ق�ضد(. ورغم عدم  بق�ضد 
ل�ضبب هذا االثر االيجابي، فاإن االمر يرجع اىل حقيقة 

بينتها درا�ضة �ضابقة، حيث اظهرت اأن تعابر االبت�ضام 
ت�ضاهم يف تعزيز جريان الدم اىل الدماغ الذي بدوره قد 

ي�ضبب تخفيف تاأثر التوتر.  ابت�ضم وانت حتت التوتر، 
ب�ضفاهك  تبت�ضم  ب��ان  مزيفة  االبت�ضامة  كانت  ل��و  حتى 
فقط. فذلك �ضيحقق لك الفائدة االيجابية. ورغم انك 
لن ت�ضعر بغياب التوتر يف حلظات، بيد انه �ضيعمل على 
ت�ضريع التعايف وعودة اجل�ضم اىل حالته الطبيعية بعد 

مواقف التوتر. 

دليل على الر�ضا بالعالقة الزوجية 
بكونها  تتميز  ال��ت��ي  االب��ت�����ض��ام��ة  اأن  درا����ض���ة  ب��ي��ن��ت 
الر�ضا  احلقيقية واال�ضلية، قد تكون موؤ�ضرا على 
الزوجي وطول العمر. حيث بينت درا�ضة للدكتور 
اآب���ل وك��روج��ر اأن اب���داء ه��ذا ال��ن��وع م��ن االبت�ضام 
ال�ضعادة  اىل  وا���ض��ارة  دل��ي��ال  يعترب  متكرر  ب�ضكل 

وال��ر���ض��ا ب��احل��ي��اة. بينما وج���د ب���اأن م��ن ي��ك��رثون من 
داللة  )�ضفراء(  ت�ضمى  التي  او  االأ�ضلية  غر  االبت�ضامة 

على عدم الر�ضا واالإ�ضباع العاطفي.

عدم ال�ضحك.. غري طبيعي 
ب��ح�����ض��ب االط���ب���اء، ف�����اإذا الح��ظ��ت اأن����ك ال ت�����ض��ح��ك لنكت 
ي�ضحك منها االخرون، او ال تتذكر متى اآخر مرة �ضحكت 
بكل  الأن���ك  نف�ضي،  طبيب  م��راج��ع��ة  عليك  فيجب  ف��ي��ه��ا، 
ب�ضاطة )غر طبيعي(، وقد يرجع ال�ضبب اىل حدوث تلف 
يف خاليا الن�ضف االأمين من الدماغ.  فقد اأثبت الدكتور 
ول��ي��م ف��راب��ي اأن اجل��ان��ب االأمي����ن م��ن امل���خ ي��ح��ت��وي على 
مناطق االأحا�ضي�س واالنفعاالت التي ت�ضاعد ال�ضخ�س على 
ال�ضحك. اما ال�ضبب االآخر لعدم ال�ضحك، فهو اال�ضابة 
واال�ضتجابة  امل�����ض��اع��ر  ب����الدة  ع��ن��ه  ن��ف�����ض��ي جن���م  مب��ر���س 
وفقدان القدرة على تذوق النكتة واالإح�ضا�س بها والتمتع 

وال�ضحك. 

ا�ضتخدمها وا�ضتفد منها
بفوائد  تقوم  االبت�ضامة  ان  اىل  النف�س  علم  اطباء  ي�ضر 
ع���دي���دة خم��ف��ي��ة ق���د ال ن��ع��ي��ه��ا. واق������رتح االط���ب���اء طرق 

لال�ضتفادة منها: 
- الكت�ضاب ثقة االخرين:

فهي ا�ضارة توحي لالآخرين باأننا ن�ضتحق الثقة، فاالبت�ضامة 
معنا.  وال��ت��ع��اون  بنا  الثقة  على  االخ��ري��ن  حت��ث  اال�ضلية 
فعادة ما نوؤمن باأن من يكرثون االبت�ضام كرماء وطيبون 

و�ضادقون بل جديرون باالرتباط العاطفي. 
وي��ع��ت��رب ب��ع�����س االق���ت�������ض���ادي���ني ب����ان ل��الب��ت�����ض��ام��ة قيمة 
للدكتور  درا���ض��ة  اأي�����ض��ا، ففي  االأع��م��ال  حقيقية يف جم��ال 
واملحالت  ال��ب��ن��وك  )ع��م��الء  امل�ضتهلكون  ك���ان  ���ض��ج��ارم��ان 

من  وال�ضراء  الوثوق  يف  وتف�ضيال  رغبة  اكرث  التجارية( 
ال�ضخ�س اذا كان يبت�ضم مبعدل يفوق %10. 

- ابت�ضم عند اخلطاأ: 
ال��وارد ان ت�ضاهد ابت�ضامة كبرة على �ضفتي من قام  من 
وبح�ضب  امل�ضهود.  ب��اجل��رم  ك�ضفه  ج��رى  او  خ��اط��ئ،  ب��اأم��ر 
درا�ضة قام بها دكتور الفران�س هاجت فهذا االمر مل�ضلحته 
فعال، الأنه مفيد يف جذب ا�ضتعطاف ورقة االخرين. حيث 
ك�ضروا  من  يعاملون  اال�ضخا�س  ان  الدرا�ضة  نتائج  بينت 
القانون او قاموا بخطاأ بلني ورفق اأكرث اإن كانوا يبت�ضمون 
او  حقيقية،  او  زائفة  ابت�ضامة  كانت  ان  يهم  وال  بعدها.  
االثر  ذات  ل��ه��ا  فجميعها  م��ف��رح��ة،  او  تعي�ضة  اب��ت�����ض��ام��ه 
والفائدة الأنها جتعل املخطئ يح�ضل على فر�ضة اخرى. 
اأن من يبت�ضم هو  وقد يرجع ال�ضبب جزئيا اىل االعتقاد 

جدير بالثقة اكرث مقارنة مبن ال يبت�ضم. 
- لك�ضب حب االخرين: 

او  باملتجهم  مقارنة  للمبت�ضم  اك��رث  ب�ضكل  ننجذب  جن��ن 
حيادي الوجه. فهناك اميان داخلي باأن الذين ي�ضحكون 

عادة ما يكونون م�ضاملني وطيبي القلب. 
فبح�ضب  كبرة،  بن�ضبة  �ضحيحا  االمي��ان  هذا  يكون  وقد 
الطرق  اف�ضل  من  ال�ضحك  يعترب  النف�س  علم  درا���ض��ات 
ال��ع��دوان��ي��ة وا���ض��ت��ع��ادة االت���زان  ال�ضخ�س  ل��ت��ف��ري��غ ط��اق��ة 
النف�ضي وتوفر مناعة �ضد احلزن والكاآبة، مما يدل على 
ان من يكرث ال�ضحك واالبت�ضام قد يكون اكرث اال�ضخا�س 
والر�ضا  ال��ن��ف�����ض��ي  واالت������زان  وال��ط��ي��ب��ة  بال�ضكينة  مت��ت��ع��ا 
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جهاز يبقي الكبد حيًا خارج اجل�سد يف �سابقة طبية
 

يف �ضابقة هي االأوىل يف عامل الطب جنح فريق بريطاين يف احلفاظ على 
كبد حيا ودافئا ويوا�ضل اآداء وظيفته خارج اجل�ضد يف اآلة جرى تطويرها 

حديثا قبل اأن تتم زراعته بنجاح يف ج�ضدي مري�ضني. 
وقال الفريق الذي ي�ضم اأطباء ومهند�ضني وجراحني لدى اإعالن االجناز 
يوم اجلمعة اإن هذا االأمر ميكن اأن يكون عملية �ضائعة يف م�ضت�ضفيات يف 
انحاء العامل املتقدم يف غ�ضون �ضنوات قليلة وقد ي�ضاهم يف م�ضاعفة عدد 
االأكباد املتاحة للزرع.  وا�ضاف الفريق يف موؤمتر �ضحفي اأن تلك العملية 
يف  الكبد  لزراعة  االنتظار  قائمة  على  مري�ضني  على  االآن  حتى  اأجريت 
كو�ضيو�س  قن�ضطنطني  وق��ال  رائ���ع.   ب�ضكل  يتعافى  وكالهما  بريطانيا 
امل�ضاركني يف  واأح���د  اوك�����ض��ف��ورد  بجامعة  احل��ي��وي  ال��ط��ب  اأ���ض��ت��اذ هند�ضة 
اخرتاع االآلة كان من املذهل اأن نرى كبدا يف البداية باردا ورمادي اللون 

وقد ا�ضتعاد ن�ضارته مبجرد تو�ضيله باآلتنا ويعمل كما يعمل يف اجل�ضد. 
الكبد م��زروع��ا يف ج�ضد  اإث���ارة للذهول ه��و روؤي���ة نف�س  االأك���رث  وا���ض��اف 
مري�س ي�ضر على قدميه حاليا.  وحاليا حتفظ الكبد املقرر زراعتها يف 
الثلج يف عملية تهدف لتربيدها الإبطاء عملية االأي�س وال تبقيها يف حالة 
عمل كما لو كانت داخل اجل�ضم.  ويقول جراحون اإن اإبقاء الكبد يف الثلج 
الأكرث من 14 �ضاعة ي�ضبح خطرا رغم اأنها ميكن اأن تبقى لنحو 20 
اأن يبقي الكبد يعمل ب�ضورة طبيعة  �ضاعة.  لكن اجلهاز اجلديد ميكنه 

كما لو كان داخل اجل�ضد ملدة 24 �ضاعة او اأكرث. 
اأول  اإن نتائج  اأوك�ضفورد لزراعة االأع�ضاء  وقال بيرت فريند مدير مركز 
م�ضت�ضفى  يف  اجريتا  واللتني  التكنولوجيا  ه��ذه  ت�ضتخدمان  عمليتني 
كينجز كوليدج يف لندن ال�ضهر املا�ضي ت�ضر اإىل اأن اجلهاز ميكن اأن يفيد 

كل املر�ضى الذين يحتاجون لزراعة كبد.

فرار �سجينني يف الهليكوبرت 
اأفادت تقارير اعالمية باأن �ضجينني كنديني هربا من ال�ضجن يف و�ضح 
النهار بعدما متكنا من ال�ضعود اىل طائرة هليكوبرت حلقت فوق مركز 

لالحتجاز �ضمال غربي مدينة مونرتيال.
وذكرت �ضحيفة ذا جلوب اند ميل اأن م�ضلحني تنكرا يف �ضكل �ضائحني 
الهليكوبرت يف وقت �ضابق من �ضركة هيلي ترميبالن  خطفا الطائرة 
واأمرا قائد الطائرة بالتوجه اىل �ضجن �ضان جروم على بعد نحو 60 

كيلومرتا خارج مونرتيال.
واأفادت باأنه عند و�ضول الطائرة الهليكوبرت اىل ال�ضجن حلقت فوقه 

وت�ضلق ال�ضجينان باحلبال و�ضعدا اليها.
وذكرت ال�ضحيفة اأن ال�ضرطة متكنت يف وقت الحق من اعتقال ثالثة 
حتا�ضر  ال�ضرطة  اأن  واأ���ض��اف��ت  ال��ف��اري��ن  ال�ضجينني  اأح���د  بينهم  م��ن 

ال�ضجني االخر.

اختيار عمدة بالقرعة 
يف  تنفع  مل  املتحدة  ال��والي��ات  بها  تتغنى  التي  الدميقراطية  اأن  يبدو 
ح�ضل  التي  االأ�ضوات  يف  التعادل  ك�ضر  ف�ضل  فبعد  يوتاه،  بوالية  بلدة 
عليها مر�ضحان ملن�ضب العمدة، جلاأ املجل�س املحلي اإىل اختيار العمدة 

اجلديد بال�ضحب بالقرعة.
وذكرت و�ضائل اإعالم حملية اأن اإيد ت�ضافيز جونيور وكرك ما�ضكارو 
بلدة  يف  املحلي  املجل�س  انتخابات  يف  منهما  لكّل  �ضوتني  على  ح�ضال 
�ضي�ضتمر،  التعادل  اأن  الوا�ضح  من  بات  وحني  العمدة.  ملن�ضب  هيلرب 

و�ضع امل�ضوؤولون ورقتني حتمالن ا�ضمّي املر�ضحني يف �ضلة.
واخ��ت��ار م��دع��ي ع��ام ال��ب��ل��دة ج��ني ���ض��رتاي��ت اال���ض��م ال��راب��ح، وت��ب��ني اأنه 
التي  اأرم�ضرتونغ  ال�ضابق دين  العمدة  ت�ضافيز والية  ت�ضافيز و�ضيكمل 
على  االأخ��ر  ا�ضتقالة  بعد   ،2014 الثاين-يناير  كانون  حتى  ت�ضتمر 

خلفية توقيفه بتهمة القيادة حتت تاأثر الكحول للمرة الثالثة.

ماء جوز الهند..
 عالج وم�سروب طاقة

 
يعد ماء جوز الهند من م�ضروبات الطاقة، حيث ميد اجل�ضم بالطاقة 
ا�ضتهالك  عن  ناجتة  جانبية  اآث��ار  وب��دون  طبيعياً،  لتن�ضيطه  الالزمة 

مواد دوائية اأو م�ضروبات طاقة م�ضنعة على االأمد الطويل. 
وماء جوز الهند الطبيعي غني بالبوتا�ضيوم، ما يجعله يتمتع بخوا�س 
ا�ضتعماله يف عالج  اأن��ه م�ضروب طاقة، حيث ميكن  ع��الوة على  طبية 
والتهاب  القلب،  اأمرا�س  تناوله يف عالج  وي�ضاعد  الدم،  ارتفاع �ضغط 
االأع�ضاب، واالإرهاق، والقلق، والتعب الدماغي، نتيجة العمل ل�ضاعات 

طويلة. 
املواد  من  الدماغ  ولتنقية  البدنية  للياقة  حم�ضن  اأي�ضاً  اجل��وز  وم��اء 
املهمة  املكونات  اأح��د  من  البوتا�ضيوم  اأن  ال�ضيما  ال�ضامة  اال�ضتقالبية 
للم�ضخة اخللوية الناقلة لالأغذية واملواد ال�ضامة على م�ضتوى اخللية 

عرب اجلدار اخللوي. 
كما اأنه �ضهل اله�ضم، ويزيل عالمات االإرهاق والتعب ب�ضرعة، خ�ضو�ضاً 
اأوقات الدرا�ضة اأو ممار�ضة العمل، باالإ�ضافة الأن تناوله مهم ملن يعاين 
االإ�ضابة  نتيجة  الكامل،  غ��ر  والن�ضفي  الرباعي  ال�ضلل  ح��االت  م��ن 
اإع��ادة تاأهيل امل�ضاب بعد العمليات  بحوادث ال�ضر، وتناوله مهم عند 
الطبيعية  الطاقة  م�ضروبات  من  يعد  اجل��وز  م��اء  اأن  كما  اجلراحية. 
باالأمالح  لغناه  مم��ي��زة  ونكهة  طبيعي  م���ذاق  وذا  بيولوجياً،  النقية 

املعدنية املتنوعة، ولغناه باملواد ال�ضكرية والفيتامينات.

درا�ضتها  ن��ت��ائ��ج  ت��ع��ل��ن  غ��وغ��ل 
املنطقة يف  ال�ضفر  ع��ادات  حول 
ت��ع��ل��ن غ���وغ���ل م���ن خ����الل م�ضرح 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال����ذي ي��ق��ام �ضمن 
ال�ضفر  ����ض���وق  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
يف  دب���ي  ت�ضت�ضيفه  ال���ذي  ال��ع��رب��ي 
الفرتة من 6 حتى 9 مايو القادم 
اأعدتها  حديثة  درا���ض��ة  نتائج  ع��ن 
والتكنولوجيا  ال�ضفر  قطاع  ح��ول 

حتت �ضعار )اأفكار �ضفر(.
و�ضتتيح غوغل خالل االعالن عن 
النتائج يف الثامن من مايو القادم 
ل��ل��م�����ض��ارك��ني يف احلدث  ال��ف��ر���ض��ة 
ل���ت���ب���ادل االأف����ك����ار وال��������روؤى حول 

الدرا�ضة ونتائجها. 

وال����ق����وي(  ال���ع���ظ���ي���م  )اأوز 
الإي�����رادات  ب�����ض��دارة  يتم�ضك 
اأوز  امل����غ����ام����رات  ف���ي���ل���م  اح���ت���ف���ظ 
قائمة  ب�����ض��دارة  وال��ق��وي  العظيم 
امريكا  يف  ال�����ض��ي��ن��م��ا  اي����������رادات 
على  ال��ث��اين  لال�ضبوع  ال�ضمالية 
مليون  2ر42  م�ضجال  ال��ت��وايل 

دوالر.
ال��ف��ي��ل��م م���ن اخ������راج ����ض���ام رميي 
ومي�ضيل  فرانكو  جيم�س  وبطولة 

ويليامز ورا�ضيل وايز.
وج������اء ف��ي��ل��م االث��������ارة اجل���دي���د-

املكاملة- يف املركز الثاين بايرادات 
بلغت 1ر17 مليون دوالر.

وايفي  ب��ري  ه��ال  بطولة  الفيلم 
ت���وم�������ض���ون وم������ن اخ���������راج ب�����راد 

اندر�ضون.
وجاء الفيلم الكوميدي اجلديد-

ال�ضاحر- يف املركز الثالث بايرادات 
بلغت 3ر10 مليون دوالر.

كاريل  ���ض��ت��ي��ف  ب���ط���ول���ة  ال��ف��ي��ل��م 
ول����وك ف��ان��ي��ك وم���ن اخ�����راج دون 

�ضكاردينو.
واحلركة  االث�����ارة  فيلم  وت���راج���ع 
-احلرب مع العمالقة- من املركز 
اال�ضبوع  اح���ت���ل���ه  ال������ذي  ال����ث����اين 
املا�ضي اىل املركز الرابع بايرادات 

بلغت 2ر6 مليون دوالر.
هولت  ن��ي��ك��وال���س  ب��ط��ول��ة  الفيلم 
وال���ي���ان���ور ت��وم��ل��ي��ن�����ض��ون واخ����راج 

برايان �ضينجر.
ت��راج��ع فيلم -ال��ل�����ض��ة- من  ك��م��ا 
املركز الثالث الذي احتله اال�ضبوع 
اخلام�س  امل�����رك�����ز  اىل  امل����ا�����ض����ي 
مليون  5ر4  ب��ل��غ��ت  ب������اي������رادات 

دوالر.
جا�ضون  ال��ف��ي��ل��م  ب��ب��ط��ول��ة  ي���ق���وم 
وجون  م��ك��ارث��ي  وميلي�ضا  ب��ت��م��ان 

ت�ضو ويخرجه �ضيث جوردون.

م���ول���ود ث�����اٍن ل��ل��ع��ار���ض��ة 
م����������اغ����������ي راي����������������زر 
اأجنبت عار�ضة االأزياء االأمركية، 
بن�ضاطها  امل��ع��روف��ة  راي����زر،  م��اغ��ي 
فقدان  مر�س  حم��ارب��ة  يف  الكبر 
ابنها   ، االي�����دز  امل��ك��ت�����ض��ب��ة  امل��ن��اع��ة 
االأعمال،  رج��ل  زوجها  من  الثاين 

األيك�ضاندر مهران.
عن  االأمركي  بيبول  موقع  ونقل 
راي����زر، ق��ول��ه��ا اإن��ه��ا وزوج��ه��ا رزقا 
الثاين، كوينالن كالن�ضي  بابنهما 
فران�ضي�ضكو  ����ض���ان  يف  م����ه����ران، 

بكاليفورنيا.
قبل  ال������والدة مت���ت  اأن  واأ����ض���اف���ت 
اأ���ض��ب��وع م��ن امل��وع��د امل���ح���دد، وكان 
كيلوغرامات   3 ال���والدة  عند  ي��زن 
 30 وط�����ول�����ه  غ������رام������اً،  و220 

�ضنتيمرتاً.
اأن��ن��اه��ي وزوج��ه��ا فخوران  وق��ال��ت 
عن  كا�ضفة   ، اإب��ن��ن��ا  ع��ن  للتعريف 
تطبيق  على  ن�ضرتها  كانت  �ضورة 

اإن�ضتاغرام لها والبنها.

ن�سائح للعناية بجلد الطفل 
للمحافظة على املادة  الوالدة  بعد  كلًيا  اجللد  تنظيف  يتم  ال   1-

فائدة يف  لها من  ملا  التي تغطى اجل�ضم، وذلك  اللزجة  البي�ضاء 
اأنها حتافظ على درجة حرارة اجل�ضم وتغذى ج�ضمه . 

االأمينوي  وال�ضائل  وامل��خ��اط  ال��دم  م��ن  اجل�ضم  تنظيف  -2يتم 
بقطعة مبلله مباء نقى حيث اإنه ال يف�ضل اأو يجب ا�ضتخدام ال�ضابون 

اأو زيت .  
اأو ثالث من الوالدة يتم تنظيف اجل�ضم كلًيا .    يومني  -3بعد 

- بعد الوالدة :
لو كان تهيجا ب�ضيطا، وعلى ذلك  حتى  �ضيء  الأي  ح�ضا�س  يكون  الطفل  جلد   1-

جلد الطفل البد اأن يحفظ نظيًفا با�ضتمرار .  
يدها عند تغر مالب�س الطفل اأو الكافولة .   االأم  تغ�ضل  اأن  -2يجب 

ين�ضف جيًدا  ذلك  وبعد   ، الدافئ  باملاء  ال��رباز  اأو  البول  تغ�ضل مكان  اأن  -3يجب 
من  اجللد  تهيج  تقلل  حتى  املنطقة؛  ه��ذه  ح��ول  الزيت  اأو  الكرمي  بع�س  وت�ضع 

البول اأو الرباز وت�ضبب التهاب اجللد .
على ج�ضم الطفل .   �ضيقة  تكون  اأال  يجب  الكافولة  تلب�س  -4عندما 

اأن تغر الكافولة با�ضتمرار، وبعد ذلك تغ�ضل الكافولة  -5يجب على االأم 
ومالب�س الطفل باملاء املغلي وي�ضطف جيًدا من ال�ضابون، وبعد 

اإ�ضارة توحي لالآخرين باأننا ن�ضتحق الثقة

ابت�سم.. تك�سب نف�سك والآخرين
لتك�ضب  وا�ضحك  عافيتك  تتح�ضن  وا�ضحك  لك  ت�ضحك  للدنيا  ا�ضحك 

ثقة وحب الخرين.. كلها حكم وجمل حقيقية ومثبتة. وبغ�ض النظر 
عن �ضبب ال�ضحك او البت�ضام، ل تتخلَّ عنهما او تبعدهما عنك، فلكل 

منهما فوائد يوؤكدها اخلرباء بالأدلة العلمية. 



•• العني - الفجر

يف اط������ار ال���ع���الق���ات امل���ت���م���ي���زة ب����ني دول������ة االم�������ارات 
واجل��م��ه��وري��ة ال��ف��رن�����ض��ي��ة اف��ت��ت��ح ���ض��ع��ادة ال����ني ازواو 
الفرن�ضي  اليوم  فعاليات  الدولة  يف  الفرن�ضي  ال�ضفر 
لل�ضنة الثالثة على التوايل يف جامعة االمارات والذي 
حتر�س كلية العلوم االن�ضانية واالجتماعية باجلامعة 
�ضنويا  اقامته  على  الفرن�ضية  ال�ضفارة  مع  وبالتعاون 
عر�س  ب��ني  ت��ن��وع��ت  خمتلفة  ف��ع��ال��ي��ات  ت�ضمن  ح��ي��ث 
ت�ضتهر  التي  واالزي���اء  الفرن�ضية  واالك��الت  للمنتجات 
بها مدينة اجلمال والعطور ا�ضافة اىل ان�ضطة ثقافية 
امل�ضارك  العميد  الغفلى  على  الدكتور  بح�ضور  وفنية 
كرنينو  واالج��ت��م��اع��ي��ةوج��ان  االن�ضانية  ال��ع��ل��وم  بكلية 
ويانيك  بابوظبى  الفرن�ضية  الثقافية  الرابطة  مدير 
ونتاىل  بابوظبى  الفرن�ضية  اللغة  فرع  م�ضئولة  بوفيه 
ح��م��ي��دوا���ض��ت��اذة ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����ض��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة االم����ارات 
ومن�ضقة التخ�ض�س الفرعى فى اللغة الفرن�ضية بق�ضم 
م�ضوؤولة  اودينو  و�ضوفى  باجلامعة  الرتجمة  درا�ضات 
الدرا�ضات الفرن�ضية بابو ظبى ونايلة خليفة م�ضوؤولة 

التوا�ضل بالرابطة الثقافية الفرن�ضية. 
باملنا�ضبة  كلمة  ازواو  �ضعادة  القى  االفتتاح  بداية  وفى 
تربط  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة  ال��ع��الق��ات  مب�ضتوى  فيها  ا���ض��اد 
ب��وج��وده يف حرم  الدولتني واع���رب ع��ن م��دى �ضعادته 
جامعة االمارات مبثل هذا اليوم الذي يحتفي بالثقافة 
واحلياة الفرن�ضية باأ�ضكالها املتنوعة وا�ضار اىل انه من 

ال�ضهر  التوقيت من  اليوم يف هذا  ياأتي هذا  الرائع ان 
وال����ذي مت��ر ف��ي��ه ذك����رى ت��اأ���ض��ي�����س ال��راب��ط��ة الدولية 
االم����ارات ع�ضوة يف  دول��ة  ت��اأت��ي  وال���ذي  الفرانكفونية 
الرابطة كمراقب من �ضنة 2010 ونوه �ضعادة ال�ضفر 
ياأتي معربا عن االحرتام  اليوم  ان هذا  الفرن�ضي اىل 
املتبادل بني فرن�ضا واالمارات يف املجاالت املختلفة وهو 
فر�ضة جيدة للتبادل واقامة عالقات جيدة ومتنوعة. 
النعيمي  را�ضد  علي  الدكتور  �ضعادة  التقى  جانبه  من 
م��دي��ر ج��ام��ع��ة االم�����ارات ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات اليوم 
اجلامعي  باحلرم  مبكتبه  ازواو  الني  �ضعادة  الفرن�ضي 
م�ضارك  عميد  الغفلي  علي  الدكتور  بح�ضور  اجلديد 
وال�ضيد دوين  االن�ضانية واالجتماعية   العلوم  كلية  يف 
ال�ضفارة  يف  الثقايف  والن�ضاط  التعاون  م�ضت�ضار  دوفنو 
العالقات  تطوير  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت   ، الفرن�ضية 
الفرن�ضية  واجلامعات  االم��ارات  جامعة  بني  امل�ضرتكة 
وال�����ض��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة ل��الرت��ق��اء ب��ه��ا ح��ي��ث اك���د الدكتور 
املتميز  وال��ث��ق��ايف  العلمي  ال���دور  اهمية  على  النعيمي 
وقال  الطرفني  ب��ني  م��ا  ال��ع��الق��ات  وتنمية  تطوير  يف 
على  االنفتاح  على  ج��دا  حري�ضة  االم���ارات  جامعة  ان 
مفيد  ه��و  م��ا  على  طلبتها  واط���الع  العاملية  الثقافات 
وجيد من هذه الثقافات لذلك نقيم �ضنويا مثل هذه 
والطالبي  والعلمي  الثقايف  التبادل  بهدف  الفعاليات 
تدريب  مو�ضوع  ال�ضفر  �ضعادة  م��ع  ت���داول  ان��ه  وق��ال 
الفرن�ضية  وال�ضركات  واجلامعات  املوؤ�ض�ضات  يف  طلبتنا 
واملهارة  اخل���ربة  اك�ضابهم  اج���ل  م��ن  فرن�ضا  يف  ه��ن��اك 

ب�ضكل مبا�ضر ا�ضافة اىل فتح الباب امام برامج التبادل 
كذلك  اجلانبني  بني  والطالبي  والبحثي  االك��ادمي��ي 
حيث  الفرن�ضية  اللغة  م�ضاق  وتطوير  تفعيل  طرح  مت 
مل�ضنا رغبة حقيقية من قبل الوفد الزائر يف االهتمام 
على  لي�س  اجلامعة  اليه  ت�ضعى  ما  وهو  املو�ضوع  بهذا 
�ضعيد  على  وامن���ا  وح�ضب  الفرن�ضية  اللغة  م�ضتوى 

خمتلف اللغات العاملية« 

من جهته اعرب ال�ضفر الفرن�ضي عن �ضكره وتقديره 
على  وطلبتها  اجلامعة  حتر�س  التي  امل��ب��ادرات  لهذه 
والوفد  الفرن�ضي  ال�ضفر  ق��ام  حيث  �ضنويا  اقامتها 
املرافق له بعمل جولة اطلع فيها على اهم املعرو�ضات 
بعر�ضها يف  الفرن�ضية  ال�ضركات  قامت  التي  واملنتجات 
اجلامعة  طلبة  من  جمموعة  يرافقه  الفرن�ضي  اليوم 

واع�ضاء هيئة التدري�س واملهتمني. 

اإماراتية وفرن�سية لتقدمي الفعاليات
•• العني-الفجر:

�ضاركت اإماراتية وفرن�ضية يف التقدمي لليوم الفرن�ضي الذي ا�ضت�ضافته 
اجلامعة ليقدما �ضويا برنامج الفعاليات اإ�ضافة اإىل تقدمي �ضرح حول 
الطالبات  م��ن  ع��دد  اأك���رب  ا�ضتقطاب  يف  منهما  رغ��ب��ة  الفعاليات  ه��ذه 
واأع�ضاء هيئة التدري�س خا�ضة اإذا علمنا اأن الفعاليات ت�ضمنت عددا من 

املحا�ضرات.
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بح�ضور ال�ضفري الفرن�ضي

جامعة الإمارات تنظم يوما فرن�سيا للتبادل الثقايف 
والعلمي وتو�سيع برامج التدريب للطلبة

•• العني-الفجر:

�ضمن فعاليات اليوم الفرن�ضي الذي ا�ضت�ضافته اجلامعة كان للمطبخ الفرن�ضي ح�ضور مميز حيث عقدت ور�ضة عمل الإعداد الوجبات الفرن�ضية القت اإقباال من طالبات اجلامعة حيث تعرفن على االأكالت 
اأن يدون  اأن يقدم �ضرحا وافيا حول الطرق امل�ضتخدمة يف اإعداد هذه الوجبات كما حاولت الطالبات  اأفريقيا  الفرن�ضية املحببة لدى الفرن�ضيني وقد ا�ضتطاع ال�ضيف الذي يتمتع بب�ضرة �ضوداء تعود اإىل 

اخلطوات املتبعة يف االإّعداد رغبة منهن يف اإعادة التجربة مرة اأخري.

املطبخ الفرن�سي �سمن ور�سة عمل

فر�ص الدرا�سة باجلامعات الفرن�سية
•• العني-الفجر:

فران�س  الكامبو�س  الع�ضرات من طالبات اجلامعة حول م�ضوؤولة  حتلق 
الثقافية  للرابطة  التابعة  اأودي��ن��و  �ضويف  باأبوظبي  بفرن�ضا(  )الدرا�ضة 
وطالب  لطالبات  املتاحة  الدرا�ضة  فر�س  ا�ضتعر�ضت  حيث  الفرن�ضية 
فرتات  اأثناء  التدريب  وكذلك  الفرن�ضية  واملعاهد  باجلامعات  االإم��ارات 

ال�ضيف.

اخلبز الفرن�سي واأنواعه املتعددة
•• العني-الفجر:

اأم�س  اأقيم  الذي  الفرن�ضي  اليوم  امل�ضاركني يف فعاليات  العديد من  توقف 
املتعددة  الفرن�ضي  اخلبز  اأن���واع  عند  االإم���ارات  بجامعة  الطالبات  بكليات 
تطوع  ال��ذي  الفرن�ضي  ال�ضفر  احل�ضور  تو�ضط  حيث  واالأ���ض��ك��ال  االأن���واع 
لدى  حمببة  جميعها  وه��ي  املختلفة  واأ�ضكاله  اخلبز  اأن���واع  ح��ول  بال�ضرح 

الفرن�ضيني.



بالعادات  الت�ضرفات  هذه  بالترن  جون  اخلبرة  ت�ضف 
الالعقالنية اأو الال�ضعورية، الأنها تلعب الدور الرئي�ضي 
يف زيادة الوزن والو�ضول باملرء اإىل البدانة، وما يتبعها 
اأم���را����س ال��ق��ل��ب وال�ضرايني  اأم���را����س ق��ات��ل��ة م��ث��ل  م��ن 
وال�ضكري والكولي�ضرتول وارتفاع �ضغط الدم وغرها.

الكثرين ي�ضت�ضغرون  اأن  امل�ضكلة تكمن يف  اأن  وت�ضيف 
مثل هذه العادات وال يعرونها ما ت�ضتحقه من اهتمام، 
ل���ن )تخرب  ل��ق��م��ة ه��ن��ا ول��ق��م��ة ه��ن��اك  اأن  م��ع��ت��ق��دي��ن 
الدنيا(، وحني يكت�ضفون اأنهم باتوا يف دائرة اخلطر اأو 
امل�ضوؤولية،  من  التربوؤ  يحاولون  البدانة  م�ضارف  على 
�ضيئاً  يفعلوا  ومل  ج��رمي��ة  يرتكبوا  مل  اأن��ه��م  م��وؤك��دي��ن 
على  امل�ضوؤولية  ه��ذه  يلقون  وب��ال��ت��ايل  ال��ذك��ر،  ي�ضتحق 

الظروف اأو اجلينات الوراثية اأو اأي �ضيء اآخر.
بع�س  فيه  اأن  ف�ضنجد  يقولون،  ما  يف  قلياًل  فكرنا  اإذا 
عليها  يعاقب  جرمية  يرتكبوا  مل  فعاًل  فهم  ال�ضحة، 
ع�ضرة  اكت�ضاب  الأن  خ��ط��راً،  �ضيئاً  يفعلوا  ومل  القانون 
الوزن  يف  زي���ادة  ك��ي��ل��وغ��رام��اً  ع�ضرين  اأو  ك��ي��ل��وغ��رام��ات 
فهذه  تو�ضيفهم،  وف���ق  ج��رمي��ة  ارت��ك��اب  اإىل  حت��ت��اج  ال 
الكيلوغرامات مل تاأت دفعة واحدة، كما اأن زيادة ع�ضرة 
�ضنتمرتات يف حميط اخل�ضر ال تاأتي فجاأة اأو بني ليلة 
و�ضحاها بل ملليمرت بعد ملليمرت، اأو على االأ�ضح بعد 

ق�ضمة �ضغرة هنا وق�ضمة اأ�ضغر هناك.
ميار�ضها  التي  الال�ضعورية  ال��ع��ادات  بع�س  يلي  ما  ويف 
بعد  اإال  الغالب  يف  اأ���ض��راره��ا  يكت�ضفون  وال  ال��ك��ث��رون 

فوات االأوان:

الأكل بذهن ُم�َضتت
الٍه  اأو  م�ضتت  والذهن  الطعام  تناول  اأن  الطبيعي  من 
بذهن  ال�ضيارة  قيادة  خطورة  مبثل  لي�س  اأخ��رى  باأمور 
حقيقياً  خ��ط��راً  ميثل  ولكنه  امل��ث��ال،  �ضبيل  على  م�ضتت 
على ال�ضحة وعلى القوام، اأي�ضاً، اإذا كنا حري�ضني على 

الر�ضاقة.
فاإذا كنت ممن يتناولون طعامهم وهم يقراأون اجلريدة 
اأو الكتاب اأو ممن ياأكلون وهم يتابعون برامج التلفزيون، 
فكل الدالئل توؤكد اأنك تنطلق على الطريق ال�ضريع اإىل 

البدانة التي جتلب معها االأمرا�س القاتلة.
واأنت  ط��ع��ام��ك  ت��ت��ن��اول  ح��ني  اإن���ك  املتخ�ض�ضون  ي��ق��ول 
ت��ري��د، بل  اأك��رث مم��ا  ت��اأك��ل كميات  اآخ���ر،  م�ضغول ب�ضيء 
اإليه ج�ضمك، والغريب يف االأم��ر هو  واأك��رث مما يحتاج 
تتوقف عن  اأن  بعد  اإال  تفعل  م��ا  ت��درك حقيقة  اأن��ك ال 
ال  و�ضاعتها  والتلبك،  واملغ�س  املعدة  ثقل  ويبداأ  االأك��ل 

ينفع الندم.
يف�ضر هوؤالء ما يحدث بالقول اإن القيام باأكرث من عمل 
يف وقت واحد ي�ضتت الفكر ويجعل من ال�ضعب علينا اأن 

ن�ضعر باالمتالء وال�ضبع.
اأن  ال��درا���ض��ات  العديد من  اأك��دت  ه��ذا فقط، فقد  لي�س 
ل��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام وال��ذه��ن م�ضتت وم�����ض��غ��ول ب��اأم��ر اآخر 
نتيجتني: االأوىل عدم الر�ضا الكايف عن الطعام نف�ضه، 

وبالتايل االإ�ضراف يف االأكل وهذه هي النتيجة الثانية.

ما احلل اإذن؟
يف  والتفكر  ال��ذه��ن  تركيز  يجب  الطعام  ت��ن��اول  اأث��ن��اء 
�ضيء  اأي  ولي�س يف  وح��ده��ا  اأمامنا  امل��وج��ودة  االأ���ض��ن��اف 
اآخر، ومن املهم جداً االمتناع عن تناول اأي وجبة كبرة 
الطعام  مائدة  اإىل  جال�ضاً  تكن  مل  ما  �ضغرة  اأو  كانت 
امل�ضكلة، فالكثرون  اأ�ضا�س  املا�ضي( هو  الأن االأكل )على 
ال يعتربون النوع االأخ��ر من االأك��ل )اأك���اًل( بل جمرد 

ت�ضلية ونقر�ضة.
َمر

َق التوابل
يف املا�ضي ك��ان االآب��اء واالأج���داد ي�ضيفون اخل��ل ووزيت 
الزيتون اإىل ال�ضلطة الإعطائها املذاق املحبب، اأما اليوم، 
)الدري�ضينغ(  التوابل  م��رق  وب��ات  االأم���ور  تغرت  فقد 
بالع�ضرات من اأنواعه هو احلل بالن�ضبة للكثرين، فهل 

من يعلم هوؤالء اأن مقدار ملعقة �ضغرة  ف���ق���ط 
ع���ل���ى مرق التوابل املعروف با�ضم )ران�س( 

�ضعر  مائة  على  يحتوي  امل��ث��ال  �ضبيل 
حراري )كالوري(.

ما هو البديل اإذن؟
اأنواع ممتازة  اجلواب ب�ضيط ففي االأ�ضواق 

من مرق التوابل خالية من الدهون اأو قليلة 
الدهون ميكن اأن توؤدي الغر�س ذاته، وتعطي 

الطعام ذلك املذاق اللذيذ.
بديل اآخر، قليل من ع�ضر الليمون واخلل، اأو �ضل�ضة 

من  خليط  وه��ي  ال��ق��دمي��ة،  التقليدية  الطريقة  على 
الكزبرة  اإ�ضافة  وميكن  والليمون،  والب�ضل  البندورة 
ح�ضب  بع�ضها  اأو  كلها  وال��ف��ج��ل  واخل��ي��ار  اخل�����ض��راء 

الرغبة.
اجلنب  اإل��ي��ه��ا  في�ضيف  ال�ضلطة،  )ُي������َدّل.ع(  البع�س 
املقدد،  واللحم  املحم�س  واخل��ب��ز  واملك�ضرات  املب�ضور 
ب�ضعة  �ضت�ضيف  االإ�ضافات  ه��ذه  اأن  ه��وؤالء  ويتجاهل 
اإىل  �ضنتمرتات  وب�ضعة  اأوزان���ه���م  اإىل  ك��ي��ل��وغ��رام��ات 

خ�ضورهم، وبالتايل تتهدل الكرو�س اأمامهم.

ال�ضندويت�ض اليتيم
يف املا�ضي، اأي�ضاً، كان ال�ضندويت�س يتيماً، خبز 

وبع�س اللحم اأو الدجاج اأو الفالفل وال 
�ضيء اآخر. اأما اليوم، فاللحم اأو الدجاج 
اأو الفالفل باتت جمرد بع�س املكونات، 
فهناك مكونات اإ�ضافية، ولكنها رئي�ضية 

مثل االأجبان باأنواعها املختلفة واملك�ضرات 
وال�ضل�ضات واملايونيز والفواكه املجففة وغر 

ذلك الكثر.
تقول االخت�ضا�ضية بالترن اإن كل هذه االإ�ضافات ال 

ت�ضيف �ضيئاً ي�ضتحق الذكر اإىل مذاق ال�ضندويت�س، بل 
ت�ضيف كميات كبرة من ال�ضعرات احلرارية.

تقرتح اخت�ضا�ضية التغذية االكتفاء بنوع واحد من هذه 
االإ�ضافات والتخلي عن االأ�ضناف الباقية، حتى ولو كان 

املطعم يعر�س هذه االأ�ضناف ملن يريد من الزبائن.

فلتان نهاية الأ�ضبوع
البع�س يطبق نظاماً غذائياً ممتازاً طوال اأيام االأ�ضبوع، 
ولكنه يعطي نف�ضه اإجازة يوم العطلة االأ�ضبوعية، اإجازة 
ل��ذ وطاب،  ال��غ��ذائ��ي، ف���روح يلتهم ك��ل م��ا  م��ن النظام 

وكاأنه قادم من جماعة.
كفيلة  ال��واح��د  ال��ي��وم  )اإج����ازة(  اإن  املتخ�ض�ضون  ي��ق��ول 
بتدمر كل ما ميكن بناوؤه طوال �ضهر كامل من التزام 

نظام غذائي جاد، فهل العملية ت�ضتحق هذه النهاية؟
ت�����ض��ب��ه ب��الت��رن ال�����ض��خ�����س ال����ذي ي��ط��ل��ق ع��ق��ال �ضهيته 
ويحررها من كل القيود يف العطلة االأ�ضبوعية بالتلميذ 
الذي يح�ضل على درجات كاملة طوال �ضتة اأيام وير�ضب 
االإمكان االعتدال  األي�س يف  ال�ضابع، وتت�ضاءل:  اليوم  يف 
الكاملة  ال���درج���ات  ب���ني  و���ض��ط  ح��ل��ول  اإىل  وال���و����ض���ول 

والر�ضوب؟

القهوة.. لغم
�ضعرين  على  ال�ضادة  االأمركية  القهوة  فنجان  يحتوي 
الكرمي  اأو  الق�ضطة  اإ�ضافة  اأن  حراريني فقط، يف حني 
لغماً  ي�ضبه  م��ا  اإىل  يحوله  الفنجان  ه��ذا  اإىل  املخفوق 
اأر�ضياً يغ�س مبا يرتاوح بني 80 و130 �ضعراً حرارياً، 
ومع هذه ال�ضعرات كمية من الدهون ترتاوح بني ثمانية 

غرامات واثني ع�ضر غراماً.
مقدار  اأ���ض��ف��ت  ف���اإذا  احل���د،  ه��ذا  عند  تنتهي  ال  امل�ضاألة 
خم�ضني  القهوة  فنجان  اإىل  ي�ضيف  فهذا  �ضكر  ملعقة 
اإ���ض��اف��ة احلليب كامل  اأخ���رى، ويف ح��ال  ح��راري��اً  �ضعراً 
الد�ضم، فاأنت تثقل فنجان القهوة مبائة واأربعني �ضعراً 
ب�ضيطة  ح�ضابية  بعملية  تقوم  فهل  اإ�ضافية.  حرارياً 
ملعرفة مدى اجلرمية التي ترتكبها بحق وزنك 

وب��ح��ق حم��ي��ط خ�����ض��رك اإذا ك��ن��ت مم��ن ي��ه��ت��م��ون بعدم 
يراه  كما  احل��ل  الهاوية.  حافة  اإىل  ب�ضحتك  الو�ضول 
املتخ�ض�ضون باإ�ضافة بع�س بدائل ال�ضكر، واإذا كان ال بد 
من احلليب اأو الكرمي، فاحلليب خايل الد�ضم اأو قليل 

الد�ضم هو اخليار االأف�ضل.

الأكل على الواقف
يحلو للبع�س االأكل على الواقف يف املطبخ اأو يف املكتب، 
يداه  اإليه  و�ضلت  ما  فيلتهم  الثالجة  من  �ضيئاً  يتناول 
من دون تفكر. هذا النوع من الت�ضرف ت�ضّبهه خبرة 
ينتهي(  ال  ال���ذي  )االأك����ل  اأو  ب��اجل��ن��ون  اأن�ضيل  التغذية 
وتقول اإن املعدة يف هذه احلالة ال تعود تعرف متى �ضتقع 
على راأ�ضها الوجبة التالية، وال يعود اجل�ضم يعرف متى 
�ضيتوقف �ضاحبه عن االأكل اأو متى يريد ا�ضتئناف حفلة 

االأكل من جديد.
العادي  لل�ضخ�س  بالن�ضبة  احلل 

ب��ت��ن��اول ث���الث وجبات  ي��ك��ون 
رئي�ضية يف اليوم مع وجبتني 
����ض���غ���رت���ني. واح��������دة بني 
والثانية  والغذاء  الفطور 
والع�ضاء،  ال����غ����داء  ب����ني 
وبالطبع فاالأمر خمتلف 
لل�ضخ�س  ب���ال���ن�������ض���ب���ة 

حالته  تتطلب  ال��ذي 
وباأمر  ال�����ض��ح��ي��ة 

الطبيب  م���ن 
التزام نظام 

غ�������ذائ�������ي 

خمتلف.

تنظيف الطبق
يحر�س البع�س على )تنظيف( الطبق اأمامه، وال يرتك 
فيه �ضيئاً، وهي �ضفة جيدة بل ممتازة، اأي�ضاً، ولكن هل 
من املطلوب تنظيف الطبق حتى ولو كانت معدتك قد 

امتالأت عن اآخرها؟
بداية، ي�ضتح�ضن اأال ت�ضع يف طبقك اأكرث مما ت�ضتطيع 
تناوله، ولكن اإذا حدث و�ضبعت قبل اأن تاأتي على كل ما 
يف الطبق، فال باأ�س، توقف عن االأكل واإذا كانت الكمية 
اأو  تناولها حني جتوع  فيمكنك  ما  نوعاً  الزائدة كبرة 

يف اليوم التايل.
تذكر اأن ح�ضو املعدة باأكرث من طاقتها يرهقها ويجلب 

لها االأمرا�س واالأوجاع، املطلوب اأن ترحم هذه املعدة.

احللويات
ت��وج��د يف االأ����ض���واق ح��ل��وي��ات م��ن ك��ل االأ���ض��ن��اف يقول 
�ضانعوها اإنها خالية من ال�ضكر اأو اإنها قليلة ال�ضعرات 
اإن البع�س يحدد عدد ال�ضعرات املوجودة  احلرارية، بل 
اأن  ت���درك  اأن  امل��ه��م  م��ن  ول��ك��ن  ذاك،  اأو  ال�ضنف  ه��ذا  يف 
جميع هذه التقييمات خمادعة بهدف اإغراء امل�ضرتين، 
فهذه االأ�ضناف خالية بالفعل من ال�ضكر الذي نعرفه، 

ولكنها مرتعة باأنواع اأخرى من املواد ال�ضكرية.
)ال�ضوكوالتة اخلالية  من  لوحاً  اإن  املتخ�ض�ضون  يقول 
من ال�ضكر( كما يوؤكد �ضانعوها يحتوي على مائة �ضعر 
اأو  الر�ضاقة  الباحثون عن  ح��راري، فهل هذا ما يريده 

اأولئك الراغبون يف تخفيف اأوزانهم.
اختالف  على  احللويات  مع  بالتعامل  تكون  الن�ضيحة 
اأنواعها على اعتبارها �ضنفاً نتناوله مرة يف االأ�ضبوع اأو 
كل اأ�ضبوعني، اأو رمبا يف املنا�ضبات فقط، مع مراعاة عدم 
االإ�ضراف يف كمية ما نتناوله منها، والتوقف نهائياً عن 

تناولها ب�ضورة يومية.
اأو  يومياً،  ال�ضوكوالتة  من  �ضغر  لوح  فتناول  وللعلم، 
اأي نوع اآخر من احللويات، يزيد وزنك مبا يرتاوح بني 

ع�ضرة اأرطال وخم�ضة ع�ضر رطاًل يف ال�ضنة.

ح�ضب الت�ضاهيل
عندما تكون خلف مقود ال�ضيارة يف الطريق اإىل العمل اأو 
اإىل اأي مكان بعيد تريد الو�ضول اإليه، ومعدتك اخلاوية 
ت�ضرخ طالبة الطعام، فعلى االأغلب اأنك �ضتتوقف عند 
من  االن��ت��ه��اء  وب��ع��د  ال�ضريعة.  للوجبات  مطعم  اأق���رب 
اخت�ضا�ضية  تقول  كما  بالندم حتماً  ت�ضعر  �ضوف  االأكل 
الر�ضمية  املتحدثة  اأي�ضاً،  وهي،  اأن�ضيل  كارين  التغذية 

با�ضم اجلمعية االأمركية الخت�ضا�ضيي التغذية.
تريد  ال��ذي  الطعام  بتح�ضر  املتخ�ض�ضة  ه��ذه  تن�ضح 
ال��رح��ل��ة ق��ب��ل االن���ط���الق، وي�ضتح�ضن يف  اأث��ن��اء  ت��ن��اول��ه 
اإذا  اأم��ا  والفواكه،  االإك��ث��ار من اخل�ضروات  ه��ذه احلالة 
فمن  املطاعم،  يف  الطعام  تناول  يف  بالفعل  راغ��ب��اً  كنت 
تريد  ال��ذي  الوقت  حت��دد  م�ضبقة  خطة  و�ضع  االأف�ضل 
تناول طعامك فيه، وعدم ترك االأم��ور )ح�ضب 

الت�ضاهيل(.
ا�ضطحاب  ي�ضتح�ضن  الطعام  واإىل جانب 
ب���������راد ����ض���غ���ر ل����ل����م����اء وال�����ف�����واك�����ه، 

و)ثرمو�س( للقهوة اأو ال�ضاي.

�شحة وتغذية
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تقول خبرية تغذية اأمريكية اإن الإن�ضان يف اأيامنا هذه يتناول معظم طعامه وكاأنه حتت تاأثري منّوم مغناطي�ضي. مير بالقرب من الثالجة 
فيق�ضم ب�ضع لقيمات من هذا الطبق ويخطف ب�ضع لقيمات من ذاك ال�ضنف. وحني يكون غارقًا يف عمله يلتهم وجبته اجلاهزة وفكره 

م�ضغول بالعمل. اأما بعد عودته منهكًا اإىل البيت، فيتناول ع�ضاءه وهو م�ضغول مبتابعة ما يعر�ضه التلفزيون اأو متنقاًل بني قنواته.

 تناول الطعام والذهن م�ضتت ميثل خطرًا حقيقيًا على القوام

عادات غذائية تزيد الوزن

الغذاء ال�سحي يعزز ذكاء الأطفال 
الذين يعتمدون  االأطفال  الذكاء لدى  اأن حا�ضل  اأ�ضرتالية  درا�ضة  ك�ضفت 
الذكاء  نظاماً غذائياً �ضحياً يف مرحلة عمرية مبكرة يتقدم على حا�ضل 
لدى االأطفال الذين يتناولون طعاماً يعتمد على الوجبات ال�ضريعة. حلّل 
الباحثون االأمناط الغذائية لدى اأكرث من 7000 طفل يف عمر 6 و15 
العمر.  من  الثامنة  بلوغهم  لدى  ذكائهم  بحا�ضل  وربطوها  �ضهراً  و24 
اأ�ضهر  ال�ضتة  اأمهاتهم يف عمر  الذين ير�ضعون من  االأطفال  اأن  تبنّي لهم 
ي�ضجلون  االأول  عامهم  يف  واالأج��ب��ان  اخل�ضار  كمنتجات  طعاماً  وياأكلون 
يتناولون  الذين  اأولئك  اأن  النقطتني، يف حني  اأعلى بحواىل  ذك��اٍء  حا�ضل 
احللويات وال�ضودا ورقائق البطاطا املقلية با�ضتمرار ي�ضجلون حا�ضل ذكاء 

اأقل بنقطتني تقريباً. 

يجب عالجها باحلوار والتعاطف
قر�ص الطفل اأظافره 

عر�ص ولي�ص مر�سًا
االأمور  اأولياء  قلق  الأظافرهم  امل�ضتمرة  االأطفال  قر�س  ظاهرة  تثر 
وت�ضاوؤلهم، للوقوف على االأ�ضباب التي تدفع اأطفالهم الإدمان قر�س 
اأظافرهم، وعدم جدوى كل حماوالتهم يف ايقاف اأطفالهم عن ذلك. 
يقر�ضون  اأطفال  ثالثة  بني  من  واح��دا  ان  اإىل  االإح�ضائيات  وت�ضر 
اأظافرهم، وانها ت�ضبح عادة منذ ال�ضنة االأوىل واىل ال�ضنة اخلام�ضة 

من اأعمارهم.

دللة على القلق
العادة  قائلة: )هذه  الفرن�ضية،  انتيه  ادويج  االأطفال  دكتورة  وف�ضرت 
من  يعاين  اأظ��اف��ره  يقر�س  ال��ذي  فالطفل  عر�س.  بل  مر�ضا  لي�ضت 
ان  امل�ضكلة  وتت�ضاعف  لفظيا.  عنه  التعبر  ع��ن  يعجز  ال��ذي  القلق 
ا�ضتمرت هذه العادة لفرتة طويلة، الرتباطها مع ا�ضتمرار حالة القلق 
لدى الطفل. ومن اخلطاأ ان يعتقد اأولياء االأمور باأن الطفل يقر�س 
اأظافره الإزعاجهم اأو للفت االنتباه. كما من اخلطاأ تعنيفه وال�ضغط 
عليه للتوقف عنها، الن ذلك �ضيزيد من درجة قلقه اأكرث ويدفعه اىل 

اال�ضتمرار يف القر�س اأكرث(.
وحول جلوء بع�س اولياء االمور اىل طالء االأظافر مبادة مرة الطعم 
ملنع ق�ضم االأظافر، قالت الدكتورة: )ان قر�س االأظافر من االأعرا�س 
التي يجب عالجها باحلوار والتعاطف، ولي�س من خالل تناول الطفل 

ملواد كيميائية اإذا ما اأ�ضر على ا�ضتمرار القر�س(. 

البتعاد عن ال�ضغط
ت��دف��ع ك��ث��ر م��ن االأم����ور ال��ط��ف��ل اإىلق���ر����س اأظ���اف���ره م��ث��ل: انف�ضال 
الوالدين اأو القلق من انف�ضالهما، االنتقال اإىل منزل وبيئة جديدة، 
م��ول��د طفل ج��دي��د، اخل���وف م��ن خ���ذالن ال��وال��دي��ن وع���دم النجاح يف 

املدر�ضة اأو اخلوف منهما ب�ضكل عام. 
اإزع��اج��ا كا�ضطراب النوم  اأك��رث  اأع��را���س  وق��د ت��راف��ق ق�ضم االأظ��اف��ر 
االأطفال  اأطباء  وا�ضت�ضارة  االنتباه  االآب��اء  على  ل��ذا،  الن�ضاط.  وف��رط 
واملخت�ضني النف�ضيني يف هذه احلاالت. وال يجب على الوالدين تفادي 
منها  يعاين  التي  القلق  حالة  ومعاجلة  الت�ضرف  عليهما  بل  االأم��ر 

الطفل. 
واأكدت الدكتورة اأهمية االبتعاد عن ممار�ضة اأي �ضغط على االأطفال، 
اال�ضارة  تغفل  اأي م�ضكلة. كما ال  اأ�ضلوب احل��وار معهم حلل  وتف�ضل 
اىل اأن الطفل يقلد الكبار، فان كان احد الوالدين يق�ضم اأظافره فلن 

يتوقف طفله عن ذلك اي�ضا.
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تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 143355  بتاريخ:   8/ 6 / 2010
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :اأ�ضغر اآدام علي ابراهيم.
وعنوانه :    �س.ب 8548  ، ال�ضارقه ، االمارات العربية املتحدة..

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
كولونيا   معطر  م��اء   ، الكلونيا  م��اء   ، عطور   ، ال�ضخ�ضي  لال�ضتخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت   ، ال�ضابون 
، مناديل و لفايف معطره للج�ضم  ، كرميات عطرية ، جل عطري لال�ضتحمام  ، منتجات عطرية  للتواليت 
و مزيالت  الرائحه للج�ضم ، منتجات عطرية للمنزل عدا املبخر ، م�ضتح�ضرات للعطور  ، زيوت عطرية ،  
م�ضتح�ضرات جتميل للعناية باجل�ضم و الوجه ، م�ضتح�ضرات  جتميل لال�ضتحمام ، م�ضتح�ضرات جتميل ،  
م�ضتح�ضرات جتميل للوقاية من ال�ضم�س ،  م�ضتح�ضرات عالج ال�ضعر ) م�ضتح�ضرات جتميل ( ، م�ضتح�ضرات 
العناية بال�ضعر ، م�ضتح�ضرات جتميل ال�ضعر ، م�ضتح�ضرات العناية بالقدمني و اليدين  ، منظفات ا�ضنان ، 

م�ضتح�ضرات �ضن      ) �ضحذ ( ، م�ضتح�ضرات و منتجات حالقة
الواق�عة بالفئة   : ) 3 (

فيها حرف )   I  ( الالتيني   " بحروف التينية   كتب     ACTIVE WOMAN " " و�ضف العالمة
"   ACTIVE WOMAN "   ب�ضكل خا�س حتتها ر�ضم قارورة عطر  ب�ضكل مميز   كتب  عليها  عبارة

اال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170805  بتاريخ:   20 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  15 / 11  / 2012

با�ض��م :    ترومبف جي اأم بي ات�س + كو. كيه جي.
وعنوانه :    يوهاهن- ماو�س-�ضرتا�ضه 2، دي – 71254 ديتزجنن، املانيا.

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
خدمة اال�ضت�ضارات التقنية، مبا يف ذلك درا�ضات امل�ضروع من ناحية تقنية واإجراء الوقت التقني ودرا�ضات اجلدوى؛ اإدارة امل�ضاريع تقنياً؛ 
خدمة تطبيق اال�ضت�ضارات وانتاج اال�ضت�ضارات التي تتم كلتاهما من خالل خدمات حا�ضوبية وخدمات تقنية؛ خدمة تنظيم اال�ضت�ضارات 
التقنية؛ خدمة اال�ضت�ضارات التنموية والبناء؛ خدمة ا�ضت�ضارات معاجلة البيانات االلكرتونية مبا يف ذلك خدمة ا�ضت�ضارات الربجميات 
وبرجميات  برامج  و�ضيانة  وحتديث  وحتويل  ون�ضخ  و�ضيانة  وتثبيت  حا�ضوبية  برامج  خدمة  البناء؛  خمططات  خدمة  وامل��ع��دات؛ 
الجهزة  االنرتنت)برجميات(  اىل  الدخول  وتخطيط  ت�ضميم  وهما  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  االنرتنت؛  �ضبكة  عرب  احلا�ضوب 
برجمة  خدمات  التحكم؛  الجهزة  الربجميات  حتديث  تثبت  التحكم،  الجهزة  االنرتنت)برجميات(  لطلبات  ،والتخطيط  التحكم 
جهاز التحكم عن بعد وتثبيت حتديث الربجميات الجهزة التحكم؛ اخلدمات عرب االنرتنت وهي ا�ضت�ضارات تكنولوجيا املعلومات من 
خالل توفر مكاتب امل�ضاعدة لالجهزة والربجميات للم�ضتخدمني ؛ خدمة ت�ضميم وتخطيط حلول االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية 
مع  اخلدمة  والجهزة  والال�ضلكية   ال�ضلكية  االت�ضاالت  االجهزة  اعطال  حلول  ت�ضخي�س  وباالخ�س  االجهزة،  جمال  يف  )برجميات( 
م�ضاعدات من تكنولوجيا االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية؛ خدمة املراقبة والتحكم وال�ضيانة عن ُبعد لالجهزة باال�ضتعانة باحلا�ضوب 
والتهيئة عرب خطوط البيانات) خدمات االت�ضاالت( مبايف ذلك عرب االنرتنت وباالخ�س ي�ضمل حتديد االخطاء وايجاد احللول لها، 
التقنية على  العمالء  العلمية وال�ضناعية؛ خدمات  البحوث  املذكورة؛ خدمة  التحكم  والتثبيت لربجميات اجهزة  ال�ضيانه  من اجل 
ال�ضبكات االلكرتونية وباالخ�س على االنرتنت بحيث جتري كخدمات حا�ضوبية؛ خدمات علمية وتكنولوجية واعادة بحث وت�ضميم 

يتعلق بهذا املو�ضوع؛ خدمات حتليل وبحوث �ضناعية؛ ت�ضميم وحتديث برجميات ومعدات احلا�ضوب
الواق�عة بالفئة   : ) 42 (

و�ضف العالمة        "  TruVidia " بحروف التينية  ب�ضكل مميز  
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170233  بتاريخ:   6 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    زوجن�ضني اأندا�ضرتيال جروب كو.، األ تي دي
وعنوانه :    ت�ضاويويت�ضاجن ، هياك�ضيزهني ، بانانكيويو ، ت�ضوجنكيوينج ، جمهورية ال�ضني

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
م�ضالف تدار مبحركات كهربائية ، حمركات تعمل بالديزل )بخالف امل�ضتخدمة يف املركبات الربية ( ، مولدات 
، مكائن ) بخالف  ، ع�ضاالت   ) اآالت   ( ،  منا�ضر    ) اآالت   ( ، جم��زات ع�ضب   ) اآالت    ( ، م�ضخات  كهربائية 

امل�ضتخدمة يف املركبات الربية  ( ، اجهزة �ضرف  عوادم املحركات و املكائن ،  اأحهزة y�ضيل
الواق�عة بالفئة   : ) 7 (

و�ضف العالمة ZONGSHEN " بحروف التينية  ب�ضكل مميز ور�ضم خطوط متعرجة ب�ضكل مميز   
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170800  بتاريخ:   20 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  16  /  12 / 2011

با�ض��م : هوا وي  تيكنولوجيز كو.، ال تي دي.
وعنوانه : ادمين�ضرتي�ضن بيلدينج هواويي تيكنولوجيز كو.، ال تي دي.،  بانتيان، لوجناجن دي�ضرتيكت، �ضينزهني، جمهورية ال�ضني

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :   
  اأجهزة احلا�ضوب املحيطيه ، االجهزه التابعه للحا�ضوب ، برجميات احلا�ضوب امل�ضجلة. هوائيات، اأجهزة اإر�ضال )لالت�ضاالت عن ُبعد( ، هواتف لالت�ضال املرئي ، هواتف حممولة 
، اأجهزه ات�ضال مرئى ، اجهزه حتويل خا�ضه بالتليفونات وبها برامج خمزنه ، معدات �ضبكات االت�ضاالت ، الدوائر املطبوعة ، الدوائر املتكاملة ، �ضرائح الدوائر املتكاملة ، 
موؤمترات تليفونيه عن بعد ، اأجهزة الهاتف ، الراوترات ،  لعقد  تليفونات  اأجهزة   ، ال�ضلكية  هواتف   ، ال�ضلكية  مودم  اأجهزة   ،   USB بطاقات البيانات الال�ضلكيه ، مودم
اأجهزة مودم ، وحدات املعاجلة املركزية ، اجهزه و معدات طرفيه للو�ضول اىل نطاق ADSL  العري�س ، اجهزه التحكم فى املوؤمترات عرب الهاتف ، ال�ضناديق الراأ�ضيه ، مواد 
املداخل الكهربيه )اأ�ضالك وكابالت( ، اأ�ضالك الهاتف ، رقائق الكرتونيه ، اأجهزة معاجلة البيانات ، اأجهزة املعاجلة )وحدات املعاجلة املركزية( ، اأجهزة اإر�ضال البيانات ، رنات 
التليفون )ميكن حتميلها( ، الفاأرة )اأدوات معاجلة بيانات( ، االأقرا�س ممغنطه ، االأقرا�س مرنة ، لوحات مفاتيح احلا�ضو ، اأجهزة حا�ضوب ، MCU ) وحدة حتكم متعددة 
اآالت   ، ، اأجهزة قيا�س طوابع الربيد  النقاط( للموؤمترات املرئيه ) جهاز ات�ضال( ، جمموعة وحدات طرفيه للموؤمترات املرئيه )جهاز ات�ضال( ، وحدات االت�ضال ، ع��دادات 
ا ، اآالت قيا�س الوزن ، مقايي�س ، لوحات  ت�ضجيل النقد ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بالعملة املعدنية، م�ضخات وقود ذاتية التنظيم ، اآالت االقرتاع ، اأجهزة اإر�ضال ال�ضور برقيًّ
االإعالنات االإلكرتوين ، اأجهزة ا�ضتعادة ال�ضوت، اأجهزة متركز ال�ضرائح الفوتوغرافية ال�ضفافة ، اأجهزة القيا�س الدقيقة ، جماهر ) امليكرو�ضكوبات (، مواد املقاومه ، �ضا�ضات 
توهج )فلور�ضنت( ، اأجهزة التحكم عن بعد، �ضعرات �ضوئيه )األياف �ضوئية( ، جتهيزات كهربية للتحكم عن بعد يف العمليات ال�ضناعية، مو�ضالت �ضوئيه )ق�ضبان( ، اأجهزة 
اأجهزة وقاية لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي �ضد احلوادث، اأجهزة انذار،   ، اإ�ضعاعية لالأغرا�س ال�ضناعية  ، اأجهزة ف�ضل القو�س الكهربائي، اأجهزة  الطالء الكهربى، اأجهزة االإطفاء 
نظارات، �ضرائح )ت�ضوير فوتوغرايف( ، الأجهزة  فتح االأبواب الكهربيه ، الرداءات امل�ضخنه كهربائيا ، اطارات ال�ضور الرقميه ، بطاريات ، اجهزه الدخول اإىل ال�ضبكات لالأغرا�س 
املنزليه ، مكربات ال�ضوت )ميكروفون( ، �ضماعات االأذن ، االجهزه ال�ضمعيه االلكرتونيه لال�ضتخدام مع الكتب ، االجهزه املنزليه الطرفيه املت�ضله بال�ضبكات و املعدات الالزمه 
الجراء مكاملات هاتفيه ، الدخول اىل االنرتنت و م�ضاهده الفيديوهات ، اأجهزة التلفزيون ، الهواتف املحموله ، ال�ضواحن ، خطوط بيانات USB ، �ضماعات راأ�س ، بطاقات 
الدوائر املتكاملة ، اأجهزة حا�ضوب حممولة، ذاكرات احلا�ضوب ، برامج احلا�ضوب امل�ضجله ) برامج ( ، قارنات )اأجهزة ملعاجلة البيانات(، اال�ضطح البينيه للحا�ضوب ، معاجلات 
بيانات دقيقه ، �ضا�ضات عر�س )من املكونات ال�ضلبه للحا�ضوب ( ، برامج مراقبة )برامج احلا�ضوب(، و�ضائط ب�ضرية للبيانات ، اأقرا�س �ضوئية، م�ضغالت االقرا�س الأجهزة 
احلا�ضوب، حا�ضبات اآلية على �ضكل مفكرة ، م�ضخمات ال�ضوت، الكامرات )ت�ضوير فوتوغرايف(، خزائن ملكربات ال�ضوت ، اأجهزة مراقبة كهربية ، م�ضجالت الفيديو، اأجهزة 
ت�ضجيل ال�ضوت على �ضرائط ، اأجهزة ت�ضجيل ال�ضوت، كامرات فيديو ، اأجهزة ك�ضف ، اأجهزة قيا�س ، مقايي�س ، اأجهزة ومعدات ب�ضرية ، اأ�ضباه مو�ضالت ، م�ضدر تياركهربى 
منخف�س الفلطيه ، �ضواحن البطاريات ، اغطيه من االلياف الب�ضريه ، �ضناديق للتيار ال�ضعيف ، �ضناديق تق�ضيم االلياف ، الكابالت اجلانبيه للمحطات النهائيه ، الكابالت 
التبادل اجلانبيه فى املحطات النهائيه ، اطار توزيع االلياف الب�ضريه ، االلياف الب�ضريه الطرفيه ، كبائن االت�ضال ، بوابات االت�ضال فى مناطق ال�ضبكات الوا�ضعه و مناطق 
ال�ضبكات املحليه )جهاز ات�ضال لل�ضبكات( ، اأجهزة الكرتونية حمموله لقراءة الكتب ، اجهزه احلمايه من ارتفاع التيار ، مثبته فى اطار التوزيع الرئي�ضى و حمطات الكابالت 
اجلانبيه امل�ضتعمله حلمايه ج�ضم االن�ضان و املعدات من اجلهد الزائد و التيار الزائد ، اطار توزيع رقمى لتوزيع اال�ضارات و بث اال�ضارات بني اجهزه االت�ضال ) جهاز ات�ضاالت( 
، مو�ضالت االلياف الب�ضريه ) كهربيه( ، مو�ضالت ا�ضالك نحا�ضيه )كهربيه( ، اغطيه الهواتف املحموله ، اغطيه الجهزه الكمبيوتر اللوحيه ، �ضناديق توزيع )كهربيه( ، 

لوحات حتكم يف التوزيع )كهربيه(.، اأنظمة ر�س للحماية من احلريق، اأجهزة اإطفاء احلريق، الكمبيوترات اللوحيه
الواق�عة بالفئة   : ) 9 (

التينية      " بحروف   CONNECTED POSSIBILITIES  " و�ضف العالمة
اإليه،وذلك خالل  امل�ضار  امل�ضجل للق�ضم  اإر�ضاله بالربيد  اأو   ، التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة  العالمات  لق�ضم  التقدم به مكتوباً  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 169803  بتاريخ:   26 / 2 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    رميوند ليمتد.
وعنوانه :    بلوت رقم 156/ ات�س رقم 2، فيلدج زادجاون، راناجري – 415 612 مهار�ضرتا، الهند.  

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
  كل انواع  املالب�س ، الثياب ) مبا فى ذلك على �ضبيل املثال ال احل�ضر ( القم�ضان ، البنطلونات ، البدل ، بدل 
ال�ضفارى ، املعاطف ، ال�ضارى ، اأج��زاء ال�ضال ، ال�ضال املكون من اأج��زاء البليزر ، مالب�س اخل��روج، البلوزات ، 
العباءات ، امل�ضدات ، البدل الن�ضائيه ، البيجامات ، التنورات ، الف�ضاتني ، دثار من الفراء ، االثواب الن�ضائية 
الف�ضفا�ضه ، اأغطية الراأ�س ، الكابات ، القبعات ، االحزمة ، املالب�س اجللديه ، اجلوارب الن�ضائيه ، اجلوارب 
 ، ال�ضدارات   ، الكرافتات   ، االن�ضوطيه  العنق  اربطة   ، ، مالب�س �ضوفية حمبوكه  العنق  اربطة   ، ، احلماالت 
ال�ضراويل التحتية الق�ضره ، اجلاكتات ، اثواب من ال�ضوف ، قم�ضان النوم ، االردية ال�ضرواليه ، املعاطف 
اخلارجيه ، البن�س ، االو�ضحة ، ال�ضرتات ، املالب�س التحتيه ، املالب�س الداخليه ، بزات نظاميه ، ال�ضدريات ، 

مالب�س االطفال ، لب�س القدم ،  االحذية ذات الرقبة ، االحذية و االخفاف
الواق�عة بالفئة   : ) 25 (

مميز  ب�ضكل  التينية  " بحروف      Raymond  Made –To- Measure" و�ضف العالمة
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170971  بتاريخ:   25 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    جياناك�ضياجن ت�ضينج.  
وعنوانه :منرب 89 ، جوجنرين فيالج  ، اأك�ضياوان ، كيزيكياو تاون ،  

اأك�ضياجناك�ضياجن �ضيتي ، هينان بروفين�س ، ال�ضني .  
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  

اأجهزة ملحق باحلا�ضوب ، اآالت ت�ضجيل النقد ، اآالت مكتبية للبطاقات املخرمة ، اأجهزة مالحة للمركبات )  
حا�ضوب طبلوين (  ، كبائن ملكربات ال�ضوت ، مواد امل�ضادر الرئي�ضية للتيار الكهربائي ) ا�ضالك و كابالت ( ، 

مرحالت كهربائية ، بطاريات �ضم�ضية ، موازين ، لوحات اعالنات األيكرتونية
الواق�عة بالفئة   : ) 9 (

و�ضف العالمة "   GSAN "  بحروف التينية .  
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170282  بتاريخ:   7 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    كاب�ضي للدهانات .
وعنوانه :    بور �ضعيد املنطقة ال�ضناعية ، الر�ضوة ،  �س.ب  118  ، جمهورية م�ضر العربية.

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
الدهانات  ) البويات ( ، الورني�س والالكيه،  مواد الوقاية من ال�ضداأ  و مواد حفظ احل�ضب من التلف ، مواد 
التلوين ، مواد تثبيت االلوان ، راتنجات طبيعية خام ، معادن يف �ضكل رقائق او م�ضحوق ال�ضتخدام الدهانني و 

فنيي الديكور و عمال الطباعة و الفنانني
الواق�عة بالفئة   : ) 2 (

و�ضف العالمة " وادي تو�ضكى WADI TOSHKI " بحروف عربية و التينية ب�ضكل  مميز
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170802  بتاريخ:   20 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  15 / 11  / 2012

با�ض��م :    ترومبف جي اأم بي ات�س + كو. كيه جي.
وعنوانه :    يوهاهن- ماو�س-�ضرتا�ضه 2، دي – 71254 ديتزجنن، املانيا.

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
الكامرات واك�ض�ضوارات الكامرا اللتقاط �ضور وت�ضجيل االأفالم؛ �ضا�ضات وكامرات فيديو؛ لوحة كامرا 
فيديو ؛ معدات فيديو موؤمترات، التثبيتات ال�ضوتية ؛ جهاز الر�ضال  وت�ضجيل واإعادة اإنتاج ال�ضوت اأو ال�ضور، 
ال�ضور  اأر�ضفة  نظام  �ضوتية؛  ال�ضوتية؛ملحقات  التثبيتات  اأو   / و  فيديو  جهاز  اأو   / و  للكامرات  و�ضالت  
واالت�ضاالت، اأنظمة معاجلة البيانات والربجميات الإقامة املري�س، اأر�ضفة ال�ضور واالت�ضاالت؛ الربجميات 
الرقمية؛ برجميات حتليل وخا�ضة بالن�ضبة لبيانات الفيديو؛ معدات معاجلة البيانات لتدبر و / اأو التحقق 
البيانات  من  التحقق  اأو   / و  لتدبر  البيانات  معاجلة  برجميات  ؛  الفيديو  بيانات  وباالخ�س  البيانات  من 
وامل�ضاحية  العلمية  واالدوات  االجهزة  امل�ضجلة؛  وغر  امل�ضجلة  البيانات  ؛ناقالت  الفيديو  بيانات  وباالخ�س 
اأجهزة وادوات الت�ضويري الفوتوغرايف وال�ضينمائي واالجهزة واالدوات الب�ضرية واجهزة وادوات قيا�س الوزن 
والقيا�س واال�ضارة واملراقبة )االإ�ضراف( واالنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة وادوات لو�ضل او فتح او حتويل او تكثيف 

اوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ حامالت بيانات مغناطي�ضية، برامج حا�ضوب وبرجميات حا�ضوب
الواق�عة بالفئة   : ) 9 (

مميز   ب�ضكل  التينية   " بحروف   TruVidia  " و�ضف العالمة
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 169804  بتاريخ:   26 / 2 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    رميوند ليمتد.
وعنوانه :    بلوت رقم 156/ ات�س رقم 2، فيلدج زادجاون، راناجري – 415 612 مهار�ضرتا، الهند.  

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
  خدمات حمالت متنوعات البيع بالتجزئة و املحالت ذات االق�ضام التخ�ض�ضيه التى تعر�س ب�ضفة خا�ضة 
الثياب اجلاهزه و املالب�س  و م�ضتح�ضرات التجميل  و املن�ضوجات و االقم�ضمة و مفرو�ضات املنزل من الكتان و 
اأثاث املنزل و ا�ضناف تزيني املنزل و االحذيه و مراكز الت�ضوق و الدعايه و الت�ضويق عرب  الهاتف  و ملحقات 
تلك املنتجات االخرى . تنظيم نوافذ العر�س باملحالت . التوزيع باجلمله و خدمات تلبية الطلبات و تنظيم 
املعار�س و اال�ضواق التجاريه الأغرا�س الدعايه . جتربة املنتجات وتوزيع العينات وتوزيع بطاقات االئتمان و 
التخفي�س ، جتميع �ضتى املنتجات) با�ضتثناء نقلها ( ل�ضالح االخرين ليت�ضنى للعمالء م�ضاهدتها بطريقة 
االلكرتونيه  الو�ضائط   طريق  عن  او  بالربيد  ال�ضراء  كتالوجات  خ��الل  من  املنتجات  ه��ذه  و�ضراء  مالئمة 
وعلى �ضبيل املثال عن طريق املواقع او برامج ال�ضراء من خالل  الهاتف ، تقدمي امل�ضورة للخياطة خم�ض�ضة 

لالأقم�ضة الراقية- الواق�عة بالفئة   : ) 35 (
و�ضف العالمة "Raymond  Made –To- Measure  " بحروف   التينية ب�ضكل مميز 

اال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 143684  بتاريخ:   8/ 6 / 2010
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    جييياجن نامنينج الوجامنا �ضبي�ضيال فليفور فودز�ضتاف كو.، األ تي دي.   
وعنوانه :    138  - 15 #  جيانلوجندوجن  رود ، لوجندوجنباو ، نامنينج دي�ضرتيكت ، جيياجت ، ال�ضني. 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
الفلفل احللو  حلفظ املواد الغذائية ،  بهارات  الفلفل احللو   ، �ضل�ضة ال�ضويا ) بهارات ( ،  منكهات بخالف  
الزيوت العطرية ، منكهات بخالف الزيوت اال�ضا�ضية  من التوم و الزجنبيل ،  بهارات ت�ضاو ت�ضو  ، �ضل�ضة 

ال�ضويا  ) طعام ( <
الواق�عة بالفئة   : ) 30 (

ا�ضم �ضاحبة ال�ضورة   داخ��ل ايطار  " بحروف  �ضينية و هي   LAO GAN MA   : و�ضف العالمة   
بي�ضاوي اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 172109 بتاريخ:   17 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    جواجندوجن دات�ضاجن األيكرتيكال كو.، األ تي دي.  
وعنوانه : رقم  1  ت�ضاوبو رود ، داتوجن ، اك�ضيكيواو ، نانهاي دي�ضرتيكت ، 

فو�ضان �ضيتي ، جواجندوجن بروفين�س ،ال�ضني.
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  

كبالت  كهربائية ،  مفاتيح خر/اليا ) كهرباء ( ، طرفيات تو�ضيل ) كهرباء ( ، مفاتيح كهربائية ، خافتات 
) منظمات ( ) كهربائية ( لل�ضوء ، مالم�ضات كهربائية ، قواب�س و ماآخذ و ادوات تو�ضيل اأخرى ) و�ضالت 

كهربائية ( ، اأعطية للمخارج الكهربائية ، اأزرار كبا�ضة لالجرا�س
الواق�عة بالفئة   : ) 9 (

و�ضف العالمة "  I DACHANG  " بحروف التينية  ب�ضكل مميز  
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170454  بتاريخ:   12 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    �ضركة  حلواين  ال�ضناعية.
وعنوانه :    �س.ب  11511 215   ، �ضحاب ، االردن
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  

رقائق البطاطا
الواق�عة بالفئة   : ) 29 (

و�ضف العالمة " HALAWANI CHIPSICO �ضب�ضيكو حلواين " بحروف  عربية  و  التينية  
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170803  بتاريخ:   20 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  15 / 11  / 2012

با�ض��م :    ترومبف جي اأم بي ات�س + كو. كيه جي.
وعنوانه :    يوهاهن- ماو�س-�ضرتا�ضه 2، دي – 71254 ديتزجنن، املانيا.

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
العلمي  للت�ضوير  وادوات  اجهزة  الطبي؛  للت�ضوير  وادوات  اجهزة  الطبية؛  لال�ضتعماالت  االإ���ض��اءة  نظام 
البيولوجي لالغرا�س الطبية؛ افالم وم�ضجالت اال�ضعة ال�ضينية واجهزة وادوات لال�ضعة ال�ضينية لالغرا�س 
الطبية؛ اجهزة ا�ضعاعية والكرتوطبية وادوات واجهزة لالغرا�س الطبية؛ العدد واالأجهزة التي ت�ضتخدم يف 
اجلراحة والطب الب�ضري وطب االأ�ضنان والطب البيطري االأطراف والعيون واالأ�ضنان اال�ضطناعية؛ اأ�ضناف 
واأج��زاء منها  العمليات اجلراحية  ؛اأدوات خياطة اجل��روح؛ طاولة  االأع�ضاء واجلبائر  بتقومي  املتعلقة  امل��واد 

�ضمن ال�ضنف 10؛ اأثاث �ضنع خ�ضو�ضا لال�ضتعماالت الطبية
الواق�عة بالفئة   : ) 10 (

و�ضف العالمة "  TruVidia " بحروف التينية  ب�ضكل مميز  
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 169805  بتاريخ:   26 / 2 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    رميوند ليمتد.
وعنوانه :    بلوت رقم 156/ ات�س رقم 2، فيلدج زادجاون، راناجري – 415 612 مهار�ضرتا، الهند.  

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
  معاجلة املواد وعلى وجه اخل�ضو�س تف�ضيل و ق�س املالب�س و �ضباغة املالب�س و حتديد حواف املالب�س و 
معاجلة املالب�س لتكون �ضامده للحريق و االنكما�س امل�ضبق للمالب�س و معاجلة املالب�س و معاجلة املالب�س 

لتكون �ضامده للماء ، تعديل املالب�س �ضنع الف�ضاتني و التطريز و ت�ضميم االزياء و معاجلة  املواد لالآخرين
الواق�عة بالفئة   : ) 40 (

و�ضف العالمة "Raymond  Made –To- Measure  " بحروف   التينية ب�ضكل مميز 
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 169489  بتاريخ:   20 / 2 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

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

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
التبغ اخلام او امل�ضنوع ، ال�ضيجار ، ال�ضجائر ،  اأدوات املدخنني، الكربيت

الواق�عة بالفئة   : ) 34 (
و�ضف العالمة    : " BRIC PLEASURE STYLE CONFIDENCE"  بحروف التينية 
 " M  " على خلفية بطاقة مظللة باللون اال�ضود يعلوها ر�ضم تاج  و حلقة دائرية  كتب فيها احلرف الالتيني

ور�ضم ا�ضدين ب�ضكل مميز على جانبي الدائرة  ور�ضم خطوط ب�ضكل مميز.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 172217 بتاريخ:   19 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    �س كوهلر كو..  
وعنوانه :444 هايالند درايف ، كوهلر ، وي�ضكون�ضن ، الواليات املتحدة االمريكية.   

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
اأجهزة االإمداد باملياه ولالغرا�س ال�ضحية ، غرف اال�ضتحمام )الدو�س( و اإطارات غرف اال�ضتحمام ، احلمامات 
 ( اال�ضتحمام  حمامات  تركيبات   ، احلمام  و  الدواميه  احلمامات  تركيبات   ،  ) بانيو   ( اال�ضتحمام  اأحوا�س   ،
املاء الكهربيه ، مق�ضورات  ، �ضخانات  الدو�س ( وتركيبات الدو�س ، حمتويات الدو�س وحمامات اال�ضتحمام  
الدو�س وحمامات اال�ضتحمام ، احوا�س الدو�س  و روؤو�س توزيع مياه اال�ضتحمام ) الدو�س ( و ابواب الدو�س ، 
موجهات املياه ، روؤو�س ر�س مياه اال�ضتحمام و االحوا�س ، احوا�س االإغت�ضال ، املراحي�س ، �ضلطانية املراحي�س 
، مقاعد املراحي�س ، املراحي�س الغر قابله للم�س ، رافعة دفع املياه ، اجهزة دفع املياه ، اجهزة دفع املياه بدون 
مل�ضها  ، دورات املياه ، قواعد املغاط�س ، املغاط�س املعدنيه ، وحدات املغاط�س املعدنيه ، احلنفيات و ال�ضنابر ، 
مر�ضحات املياه ، جمففات اليد الكهربيه ، اأجهزة جتفيف اليد الكهربيه التى تعمل بدون مل�س ، �ضنابر احلمام 
، �ضمامات التحكم فى املياه خلزانات املياه ، �ضمامات التحكم فى املياه و �ضمامات التحكم فى املياه لل�ضنابر 
ال�ضرب  ، نافورات  ، م�ضتلزمات احلمامات  اإىل ي�ضر  املياه من ع�ضر  ،  عوامل حتويل  املياه  ، خزانات  املباول   ،
، االأجهزة و  ، روافع غر معدنية للخزانات ، االجهزة و الرتكيبات ال�ضحية  ، ال�ضاونا ) احلمام البخاري ( 

االدوات ال�ضحيه لالإمداد باملياه- الواق�عة بالفئة   : ) 11 (
مميز  ب�ضكل  التينية  " بحروف   AILERON  " و�ضف العالمة

اال�ض��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170455  بتاريخ:   12 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :�ضركة  حلواين  ال�ضناعية.
وعنوانه :    �س.ب  11511 215   ، �ضحاب ، االردن
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  

رقائق  منتجات  حبوب .
الواق�عة بالفئة   : ) 30 (

التينية   و   عربية   " بحروف   بفاك     PUFAK    " و�ضف العالمة
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170804  بتاريخ:   20 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  15 / 11  / 2012

با�ض��م :    ترومبف جي اأم بي ات�س + كو. كيه جي.
وعنوانه :    يوهاهن- ماو�س-�ضرتا�ضه 2، دي – 71254 ديتزجنن، املانيا.

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
خالل  من  املعلومات  ار���ض��ال  خدمات  الفيديو؛  ر�ضائل  خدمات  والفيديو؛  وال�ضور  البيانات  ار���ض��ال  خدمة 
عقد  تثبيتات  توفر  خ��دم��ات  ال�ضبكات؛  على  بالفيديو  م�ضورة  م��ادة  تدفق  خ��دم��ات  بالفيديو؛  االت�����ض��ال 
خدمات  الفيديو؛  موؤمترات  خدمات  الفيديو؛  موؤمترات  الج��راء  االت�ضاالت  خدمات  بالفيديو؛  امل��وؤمت��رات 

االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية
الواق�عة بالفئة   : ) 38 (

و�ضف العالمة "  TruVidia " بحروف التينية  ب�ضكل مميز  
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170139  بتاريخ:   4 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    كومينز فيلرتاك�ضون  اأنك.،
وعنوانه :    500 جاك�ضون �ضرتيت ، كوليمبو�س ، اأنديانا ، الواليات املتحدة االمريكية. 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
  اآالت تر�ضيح ، مر�ضحات ) فالتر (  ) اأج��زاء من املكائن و املحركات ( ، مر�ضحات )  فلرت ( لتنقية الهواء 
للمركات ، مر�ضحات ) فالتر ( الزيوت ، مر�ضحات  الوقود ، مر�ضحات الهواء ، مر�ضحات ) فالتر ( هيدولية 
،  مكائن ) بخالف امل�ضتخدمة يف  املركبات  الربية ( ، اأوعية ا�ضطوانية  ) اأجزاء اآالت ( ، خرطو�ضة  مر�ضحة 

) فلرت ( للمكائن
الواق�عة بالفئة   : ) 7 (

و�ضف العالمة" Direct Flow " بحروف التينية  ب�ضكل مميز ور�ضم  �ضهم  على حرف " F " الالتيني. 
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 169802  بتاريخ:   26 / 2 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    رميوند ليمتد.
وعنوانه :    بلوت رقم 156/ ات�س رقم 2، فيلدج زادجاون، راناجري – 415 612 مهار�ضرتا، الهند.  

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
املن�ضوجات و منتجات الن�ضيج مبا فى ذلك اقم�ضة البدل و القم�ضان ، االقم�ضه امل�ضنوعه من خليط بوىل ا�ضرت 
و�ضوف ، االقم�ضة القطنيه ، اقم�ضة الكتان ، الزفر ، قما�س �ضوفى ، املناديل ) جزء من منتجات ( ، اغطية 
اال�ضرة و املائده ، البطاطني ، بطانيات ال�ضرير ، بيا�ضات احلمام ، ال�ضاتان ، مالءات اال�ضرة اأغطية املائدة و 
املخدات ، املنا�ضف ، املناديل ، اأغطية لالأثاث من البال�ضتيك و الن�ضيج و ا�ضناف الن�ضيج الواردة بالفئة 24 و 

غر الوارده بفئات اأخرى<
الواق�عة بالفئة   : ) 24 (

و�ضف العالمة        "Raymond  Made –To- Measure  "    بحروف   التينية ب�ضكل مميز 
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744
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تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 172219     بتاريخ:   19 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    فابريكا ديهانا �ضاراييفو ديونيكو دري�ضتفو �ضاراييفو 
وعنوانه :بوفاليكا 5 ، 71000 �ضارييفو ،  البو�ضنة و الهر�ضك

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
ال�ضجائر ، التبغ ، منتجات التبغ ، اأدوات املدخنني ، قداحات ، الثقاب

الواق�عة بالفئة   : ) 34 (
و�ضف العالمة          بطاقة "  R ROYAL BLUE  "  بحروف التينية  ب�ضكل مميز  ور�ضم زخريف ب�ضكل 

مميز ور�ضم خط  ا�ضفله خطني بااللوان االزرق و الف�ضي      
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186748    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
و�ضف العالمة: كلمة اأوتو�ضيتي باالأحرف العربية واحلرف ت كتب ب�ضكل مميز وحتته مثلث �ضغر اأزرق. 

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186740    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
مميز  ب�ضكل  كتب  الالتيني   A واحلرف  الالتينية  باحلروف    AUTOCITY و�ضف العالمة: كلمة 

بداخله مثلث �ضغر. 
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186733    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
الالتينية  باالأحرف   AUTOCITY كلمة  وحتتها  العربية  باالأحرف  اأوتو�ضيتي  كلمة  العالمة:  و�ضف 

واحلرف A الالتيني كتب ب�ضكل مميز بداخله مثلث �ضغر اأزرق. 
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186744    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
و�ضف العالمة: احلرف A الالتيني كتب ب�ضكل مميز بداخله مثلث �ضغر باللون االأزرق. 

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186746    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
ا�ضتثمار  العقارات،  ال�ضقق، تثمني  تاأجر  العمارات،  اإدارة  املايل،  التحليل  ال�ضكنية،  وال�ضقق  العقارات  مكاتب 
والعقارات(،  امل�ضرفية  واالأعمال  )التاأمني  املايل  التقييم  العقارات،  اإدارة  العقارات،  وك��االت  االأم��وال،  روؤو���س 
املالية،  املالية، االإدارة  التقييم املايل )التاأمني واالأعمال امل�ضرفية والعقارات(، املعلومات  املالية،  اال�ضت�ضارية 
اإ�ضتثمار االأموال، اإ�ضتثمار روؤو�س االأموال، تاأجر العقارات، االإدارة املالية، وكاالت العقارات، تثمني العقارات، 
تاأجر  )ع��ق��ارات(،  املكاتب  تاجر  االإي��ج��ارات،  حت�ضيل  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تاأجر  العقارات،  �ضم�ضرة 

ال�ضقق، تاأجر ال�ضقق.
الواق�عة بالفئة: 36

و�ضف العالمة: كلمة اأوتو�ضيتي باالأحرف العربية واحلرف ت كتب ب�ضكل مميز وحتته مثلث �ضغر اأزرق. 
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186736    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
ا�ضتثمار  العقارات،  ال�ضقق، تثمني  تاأجر  العمارات،  اإدارة  املايل،  التحليل  ال�ضكنية،  وال�ضقق  العقارات  مكاتب 
والعقارات(،  امل�ضرفية  واالأعمال  )التاأمني  املايل  التقييم  العقارات،  اإدارة  العقارات،  وك��االت  االأم��وال،  روؤو���س 
املالية،  املالية، االإدارة  التقييم املايل )التاأمني واالأعمال امل�ضرفية والعقارات(، املعلومات  املالية،  اال�ضت�ضارية 
اإ�ضتثمار االأموال، اإ�ضتثمار روؤو�س االأموال، تاأجر العقارات، االإدارة املالية، وكاالت العقارات، تثمني العقارات، 
تاأجر  )ع��ق��ارات(،  املكاتب  تاجر  االإي��ج��ارات،  حت�ضيل  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تاأجر  العقارات،  �ضم�ضرة 

ال�ضقق، تاأجر ال�ضقق.
الواق�عة بالفئة: 36

مميز  ب�ضكل  كتب  الالتيني   A واحل��رف  الالتينية  ب��احل��روف    AUTOCITY كلمة  العالمة:  و�ضف 
بداخله مثلث �ضغر. 

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186737    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
ا�ضتثمار  العقارات،  ال�ضقق، تثمني  تاأجر  العمارات،  اإدارة  املايل،  التحليل  ال�ضكنية،  وال�ضقق  العقارات  مكاتب 
والعقارات(،  امل�ضرفية  واالأعمال  )التاأمني  املايل  التقييم  العقارات،  اإدارة  العقارات،  وك��االت  االأم��وال،  روؤو���س 
املالية،  املالية، االإدارة  التقييم املايل )التاأمني واالأعمال امل�ضرفية والعقارات(، املعلومات  املالية،  اال�ضت�ضارية 
اإ�ضتثمار االأموال، اإ�ضتثمار روؤو�س االأموال، تاأجر العقارات، االإدارة املالية، وكاالت العقارات، تثمني العقارات، 
تاأجر  )ع��ق��ارات(،  املكاتب  تاجر  االإي��ج��ارات،  حت�ضيل  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تاأجر  العقارات،  �ضم�ضرة 

ال�ضقق، تاأجر ال�ضقق.- الواق�عة بالفئة: 36
الالتينية  باالأحرف   AUTOCITY كلمة  وحتتها  العربية  باالأحرف  اأوتو�ضيتي  كلمة  العالمة:  و�ضف 

واحلرف A الالتيني كتب ب�ضكل مميز بداخله مثلث �ضغر اأزرق.  
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186741    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
ا�ضتثمار  العقارات،  ال�ضقق، تثمني  تاأجر  العمارات،  اإدارة  املايل،  التحليل  ال�ضكنية،  وال�ضقق  العقارات  مكاتب 
والعقارات(،  امل�ضرفية  واالأعمال  )التاأمني  املايل  التقييم  العقارات،  اإدارة  العقارات،  وك��االت  االأم��وال،  روؤو���س 
املالية،  املالية، االإدارة  التقييم املايل )التاأمني واالأعمال امل�ضرفية والعقارات(، املعلومات  املالية،  اال�ضت�ضارية 
اإ�ضتثمار االأموال، اإ�ضتثمار روؤو�س االأموال، تاأجر العقارات، االإدارة املالية، وكاالت العقارات، تثمني العقارات، 
تاأجر  )ع��ق��ارات(،  املكاتب  تاجر  االإي��ج��ارات،  حت�ضيل  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تاأجر  العقارات،  �ضم�ضرة 

ال�ضقق، تاأجر ال�ضقق.- الواق�عة بالفئة: 36
و�ضف العالمة: احلرف A الالتيني كتب ب�ضكل مميز بداخله مثلث �ضغر باللون االأزرق. 

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 172220     بتاريخ:   19 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    فابريكا ديهانا �ضاراييفو ديونيكو دري�ضتفو �ضاراييفو 
وعنوانه :          بوفاليكا 5 ، 71000 �ضارييفو ،  البو�ضنة و الهر�ضك

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
ال�ضجائر ، التبغ ، منتجات التبغ ، اأدوات املدخنني ، قداحات ، الثقاب

الواق�عة بالفئة   : ) 34 (
و�ضف العالمة بطاقة  "  R ROYAL  LIGHTS  "  بحروف التينية  ب�ضكل مميز  ور�ضم زخريف ب�ضكل 

مميز ور�ضم خط  ا�ضفله خطني بااللوان االبي�س و الف�ضي   يف اجلزء اال�ضفل من البطاقة
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186747    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املباين،  اإن�ضاء  على  االإ�ضراف  لل�ضداأ،  املركبات مبواد م�ضادة  الهواء، معاجلة  تكييف  اأجهزة  واإ�ضالح  تركيب 
تاأجر اجلرافات )البولدوزرات(، غ�ضل ال�ضيارات، تنظيف املركبات، اإن�ضاء امل�ضانع، ت�ضحيم املركبات، معلومات 
عن االإ�ضالح، ت�ضحيم املركبات، �ضيانة واإ�ضالح ال�ضيارات، غ�ضل ال�ضيارات، تلميع املركبات، تاجر اجلرافات 
)البولدوزرات(، حمطات خدمة املركبات )اإعادة التعبئة بالوقود وال�ضيانة(، اإعادة تلبي�س االإطارات باملطاط، 
املركبات،  تلميع  املركبات،  �ضيانة  املركبات،  ت�ضحيم  املركبات،  تنظيف  )اإ���ض��الح(،  باملطاط  االإط���ارات  فلكنة 
اإ�ضالح املركبات، حمطات خدمة املركبات، غ�ضل املركبات، فلكنة االإطارات باملطاط )اإ�ضالح(، اإن�ضاء واإ�ضالح 

امل�ضتودعات، غ�ضل املركبات، الغ�ضيل.
الواق�عة بالفئة: 37

و�ضف العالمة: كلمة اأوتو�ضيتي باالأحرف العربية واحلرف ت كتب ب�ضكل مميز وحتته مثلث �ضغر اأزرق. 
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186735    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املباين،  اإن�ضاء  على  االإ�ضراف  لل�ضداأ،  املركبات مبواد م�ضادة  الهواء، معاجلة  تكييف  اأجهزة  واإ�ضالح  تركيب 
تاأجر اجلرافات )البولدوزرات(، غ�ضل ال�ضيارات، تنظيف املركبات، اإن�ضاء امل�ضانع، ت�ضحيم املركبات، معلومات 
عن االإ�ضالح، ت�ضحيم املركبات، �ضيانة واإ�ضالح ال�ضيارات، غ�ضل ال�ضيارات، تلميع املركبات، تاجر اجلرافات 
)البولدوزرات(، حمطات خدمة املركبات )اإعادة التعبئة بالوقود وال�ضيانة(، اإعادة تلبي�س االإطارات باملطاط، 
املركبات،  تلميع  املركبات،  �ضيانة  املركبات،  ت�ضحيم  املركبات،  تنظيف  )اإ���ض��الح(،  باملطاط  االإط���ارات  فلكنة 
اإ�ضالح املركبات، حمطات خدمة املركبات، غ�ضل املركبات، فلكنة االإطارات باملطاط )اإ�ضالح(، اإن�ضاء واإ�ضالح 

امل�ضتودعات، غ�ضل املركبات، الغ�ضيل.- الواق�عة بالفئة: 37
و�ضف العالمة: احلرف A الالتيني كتب ب�ضكل مميز بداخله مثلث �ضغر باللون االأزرق. 

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186738    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املباين،  اإن�ضاء  على  االإ�ضراف  لل�ضداأ،  املركبات مبواد م�ضادة  الهواء، معاجلة  تكييف  اأجهزة  واإ�ضالح  تركيب 
تاأجر اجلرافات )البولدوزرات(، غ�ضل ال�ضيارات، تنظيف املركبات، اإن�ضاء امل�ضانع، ت�ضحيم املركبات، معلومات 
عن االإ�ضالح، ت�ضحيم املركبات، �ضيانة واإ�ضالح ال�ضيارات، غ�ضل ال�ضيارات، تلميع املركبات، تاجر اجلرافات 
)البولدوزرات(، حمطات خدمة املركبات )اإعادة التعبئة بالوقود وال�ضيانة(، اإعادة تلبي�س االإطارات باملطاط، 
املركبات،  تلميع  املركبات،  �ضيانة  املركبات،  ت�ضحيم  املركبات،  تنظيف  )اإ���ض��الح(،  باملطاط  االإط���ارات  فلكنة 
اإ�ضالح املركبات، حمطات خدمة املركبات، غ�ضل املركبات، فلكنة االإطارات باملطاط )اإ�ضالح(، اإن�ضاء واإ�ضالح 

امل�ضتودعات، غ�ضل املركبات، الغ�ضيل.
الواق�عة بالفئة: 37

الالتينية  باالأحرف   AUTOCITY كلمة  وحتتها  العربية  باالأحرف  اأوتو�ضيتي  كلمة  العالمة:  و�ضف 
واحلرف A الالتيني كتب ب�ضكل مميز بداخله مثلث �ضغر اأزرق.  

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186742    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املباين،  اإن�ضاء  على  االإ�ضراف  لل�ضداأ،  املركبات مبواد م�ضادة  الهواء، معاجلة  تكييف  اأجهزة  واإ�ضالح  تركيب 
تاأجر اجلرافات )البولدوزرات(، غ�ضل ال�ضيارات، تنظيف املركبات، اإن�ضاء امل�ضانع، ت�ضحيم املركبات، معلومات 
عن االإ�ضالح، ت�ضحيم املركبات، �ضيانة واإ�ضالح ال�ضيارات، غ�ضل ال�ضيارات، تلميع املركبات، تاجر اجلرافات 
)البولدوزرات(، حمطات خدمة املركبات )اإعادة التعبئة بالوقود وال�ضيانة(، اإعادة تلبي�س االإطارات باملطاط، 
املركبات،  تلميع  املركبات،  �ضيانة  املركبات،  ت�ضحيم  املركبات،  تنظيف  )اإ���ض��الح(،  باملطاط  االإط���ارات  فلكنة 
اإ�ضالح املركبات، حمطات خدمة املركبات، غ�ضل املركبات، فلكنة االإطارات باملطاط )اإ�ضالح(، اإن�ضاء واإ�ضالح 

امل�ضتودعات، غ�ضل املركبات، الغ�ضيل.- الواق�عة بالفئة: 37
و�ضف العالمة: احلرف A الالتيني كتب ب�ضكل مميز بداخله مثلث �ضغر باللون االأزرق. 

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري( 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 175256   بتاريخ:   18 / 6 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    هوا وي  تيكنولوجيز كو.، ال تي دي.
وعنوانه :  ادمين�ضرتي�ضن بيلدينج هواويي تيكنولوجيز كو.، ال تي دي.،

 بانتيان، لوجناجن دي�ضرتيكت، �ضينزهني، جمهورية ال�ضني
 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  

برامج احلا�ضب االآيل ، برامج حماية للحا�ضب االآيل ،  برامج امن و حماية املعلومات للحا�ضب االآيل ، برامج 
احلماية و االأمن لل�ضبكة ، االأجزاء ال�ضلبة حلماية لل�ضبكة ،  برامج حا�ضب اأيل �ضد الفرو�ضات و احلماية 
االأمنية للحا�ضب االآيل ، برامج  حماية  للحا�ضب االآيل "Firewall  " ، اأجزاء �ضلبة للرقابة  االليكرتونية 
و  نظم اأمنية للحا�ضب االآيل   ، اأجزاء و اأجهزة  احلا�ضب  االآيل ال�ضلبة ل�ضيانة برامج احلماية للحا�ضب االآيل ،  

برامج احلا�ضب االآيل لت�ضغيل اخلادم ) ال�ضر فر ( الإن�ضاء و �ضيانة برامج احلماية االأمنية للحا�ضب االآيل
الواق�عة بالفئة   : ) 9 (

و�ضف  العالمة " Eudemon " بحروف التينية     
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد والتجارة ، اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186745    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل بالعربات امل�ضفحة، موقف ال�ضيارات، تاأجر ال�ضيارات، النقل بال�ضيارات، النقل بعربات اجلر او الدفع، 
ال�ضيارات،  اأماكن وقوف  تاأجر  النقل،  اأو  الكراجات، اجلر  تاأجر  تاأجر احلافالت،  ال�ضيارات،  قيادة  خدمة 
تاجر �ضيارات ال�ضباق، النقل ب�ضيارات االأجرة، قطر اأو جر املركبات، معلومات مرورية، النقل بالرتام، النقل، 

نقل امل�ضافرين، نقل امل�ضافرين، تاأجر ال�ضاحنات، تاأجر املركبات، قطر اأو جر املركبات، تاأجر امل�ضتودعات.
الواق�عة بالفئة: 39

و�ضف العالمة: كلمة اأوتو�ضيتي باالأحرف العربية واحلرف ت كتب ب�ضكل مميز وحتته مثلث �ضغر اأزرق. 
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186734    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل بالعربات امل�ضفحة، موقف ال�ضيارات، تاأجر ال�ضيارات، النقل بال�ضيارات، النقل بعربات اجلر او الدفع، 
ال�ضيارات،  اأماكن وقوف  تاأجر  النقل،  اأو  الكراجات، اجلر  تاأجر  تاأجر احلافالت،  ال�ضيارات،  قيادة  خدمة 
تاجر �ضيارات ال�ضباق، النقل ب�ضيارات االأجرة، قطر اأو جر املركبات، معلومات مرورية، النقل بالرتام، النقل، 

نقل امل�ضافرين، نقل امل�ضافرين، تاأجر ال�ضاحنات، تاأجر املركبات، قطر اأو جر املركبات، تاأجر امل�ضتودعات.
الواق�عة بالفئة: 39

و�ضف العالمة: احلرف A الالتيني كتب ب�ضكل مميز بداخله مثلث �ضغر باللون االأزرق. 
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186739    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل بالعربات امل�ضفحة، موقف ال�ضيارات، تاأجر ال�ضيارات، النقل بال�ضيارات، النقل بعربات اجلر او الدفع، 
ال�ضيارات،  اأماكن وقوف  تاأجر  النقل،  اأو  الكراجات، اجلر  تاأجر  تاأجر احلافالت،  ال�ضيارات،  قيادة  خدمة 
تاجر �ضيارات ال�ضباق، النقل ب�ضيارات االأجرة، قطر اأو جر املركبات، معلومات مرورية، النقل بالرتام، النقل، 

نقل امل�ضافرين، نقل امل�ضافرين، تاأجر ال�ضاحنات، تاأجر املركبات، قطر اأو جر املركبات، تاأجر امل�ضتودعات.
الواق�عة بالفئة: 39

الالتينية  باالأحرف   AUTOCITY كلمة  وحتتها  العربية  باالأحرف  اأوتو�ضيتي  كلمة  العالمة:  و�ضف 
واحلرف A الالتيني كتب ب�ضكل مميز بداخله مثلث �ضغر اأزرق.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 186743    بتاريخ :    2013/02/12م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق االقت�ضادية املتخ�ض�ضة
وعنوانه: مدينة اأبوظبي ال�ضناعية/ اإيكاد 1 �س. ب: 36000  هاتف: 025500000 فاك�س: 025073553

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل بالعربات امل�ضفحة، موقف ال�ضيارات، تاأجر ال�ضيارات، النقل بال�ضيارات، النقل بعربات اجلر او الدفع، 
ال�ضيارات،  اأماكن وقوف  تاأجر  النقل،  اأو  الكراجات، اجلر  تاأجر  تاأجر احلافالت،  ال�ضيارات،  قيادة  خدمة 
تاجر �ضيارات ال�ضباق، النقل ب�ضيارات االأجرة، قطر اأو جر املركبات، معلومات مرورية، النقل بالرتام، النقل، 

نقل امل�ضافرين، نقل امل�ضافرين، تاأجر ال�ضاحنات، تاأجر املركبات، قطر اأو جر املركبات، تاأجر امل�ضتودعات.
الواق�عة بالفئة: 39

و�ضف العالمة: احلرف A الالتيني كتب ب�ضكل مميز بداخله مثلث �ضغر باللون االأزرق. 
اال�ض��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهري(
 بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 180181   بتاريخ:   4 / 10 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :   /   / 

با�ض��م :    �ضركة اأكيتا لاللكرتونيات ) ذات م�ضئولية حمدودة (.
املتحدة. العربية  االإمارات   ، دبي   ، وعنوانه :  مكتب ملك هالل اأحمد لوتاه – ديره – البطني 

 وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :  
اآالت و عدد األية ، حمركات و مكائن ) عدا ما كان منها للمركبات الربية ( ، قارنات اآلية و عنا�ضر نقل احلركة ) عدا ما كان 
منها للمركبات الربية ( ، معدات زراعية عدا ما يدار منها باليد ، اأجهزة تفقي�س البي�س، اآالت و اجهزة البيع االيل ، م�ضخات 
اآلية ) تراكيب للمراآب ( ، خالطات كهربائية لغايات منزلية ، منا�ضر �ضل�ضلية ، مطاحن قهوة غر التي تدار باليد ، �ضاغطات 
) اآالت ( ،  خالطات خر�ضانه ) اآالت ( ، جمار�س / مطاحن كهربائية منزلية ، غ�ضاالت �ضحون ، اآالت حفر ، مثاقب كهربائية 
يدوية ، خالطات البي�س الكهربائية ، اأجهزة قو�س القطع الكهربائية ، اأجهزة حلام القو�س الكهربائية ، مطارق كهربائية ، 
اأجهزة اللحام الكهربائية ، جهاز اقطاب اللحام الكهربائي ، مولدات الطاقة  للطوارئ ، معاجلات اغذية كهربائية ، ع�ضارات 
 ، اآالت املطبخ الكهربائية   ، اآالت كي ، ع�ضارات الع�ضائر   ، اآالت طحن   ، فواكه كهربائية للغايات املنزلية ، مولدات الكهرباء 
فرامات حلم ) اآالت ( ، اآالت فرم اللحم ) اآالت ( ، مطاحن للغايات املنزلية بخالف التي تدار باليد ، خالطات ) اآالت ( ، 
م�ضخات ) اآالت ( ، مدكات ) اآالت ( ، منا�ضر ) اآالت ( ، ماكينات خياطة ،اجهزة حلام كهربائية ،  اأجهزة حلام تدار بالغاز ، 
جمففات دوارة ) لي�ضت للتدفئة ( ، عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا ، مكان�س كهربائية ، غ�ضاالت ، غ�ضاالت ) لغ�ضيل 

املالب�س ( ، م�ضخات املياه ، اجهزة حلام تدار بالغاز ، اآالت حلام كهربائية
الواق�عة بالفئة   : ) 7 (

و�ضف  العالمة "  ZEC " بحروف التينية   ب�ضكل مميز على خلفية �ضريط متقطع بجوارها ر�ضم كرة اأر�ضية يلتف حولها 
�ضهم.  كتب فيها حرف " Z " الالتيني

اال�ض��رتاطات:
اإر�ضاله  اأو   ، والتجارة  االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�ضم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  مار�س 2013 العدد 10744



 ا�ضرتت وزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع 10 
كتب جديدة من خدمة ال�ضراء الت�ضجيعي تتنوع بني 
االأدب وال�ضعر واالقت�ضاد..وذلك خالل الربع االأول 
الكتب اجلديدة  2013. و�ضملت  العام اجلاري  من 
ل��ل��ك��ات��ب االأ����ض���ت���اذ الدكتور  ال��ن��ب��وة  اإن���ه���ا  م��و���ض��وع��ة 
املي�ضرة هذا حممد يف  واملو�ضوعة  ر�ضا  اأحمد  �ضالح 
التعريف بنبي الرحمة وكتاب ذاكرة االأمكنة للدكتور 
رهام خالد  للكاتبة  اآذار  نذير  وكتاب  احل�ضن  يو�ضف 
القادر احلمادي  للدكتور علي عبد  اأن  وكتاب يحكى 
عبد  واأن�ضاب  مفاخر  بائية  بعنوان  درا�ضة  ..بجانب 
القدمي  ال�ضعر  يف  ال���واردة  االن�ضاب  القي�س..درا�ضة 
مواهب  كتاب  و  املهري  حممد  بن  عبداهلل  للكاتب 
دليل االإب��داع ملوؤلفته مرمي بن نتوف وكتاب اكت�ضف 
االإمارات للكاتب فار�س علي الطاهر وكتاب اجلرائم 
املنظمة بني التقدم العلمي واملكافحة االأمنية درا�ضة 
 .. جمعدار  العزيز  عبد  على  عزيزة  للكاتبة  علمية 
التحر�س  ب��ع��ن��وان  امل��وؤل��ف��ة  لنف�س  ك��ت��اب  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
 . منه  والوقاية  واآث���اره  باالأطفال..اأ�ضبابه  اجلن�ضي 
من  الت�ضجيعي  ال�����ض��راء  خ��دم��ة  يف  ال����وزارة  وتنطلق 
لدعم   2013  -  2011 اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  خطتها 
بالثقافة  ال��وع��ي  م�ضتوى  ورف��ع  الثقافية  االأن�ضطة 
وال�ضعراء  ل���الأدب���اء  ب��اخل��دم��ة  متوجهة  االإم��ارات��ي��ة 
وال��ك��ت��اب ال���ض��ت��ه��داف فئة امل��وه��وب��ني وامل��ب��دع��ني من 
الوزارة  اأعداد من تدعمهم  وال�ضباب وزيادة  النا�ضئة 
من تلك الفئة بن�ضبة 25 يف املائة �ضنويا من خالل 
املجاالت االبداعية مثل  م�ضاريع مبتكرة يف خمتلف 
والعلوم وجائزة  ل��الآداب  التقديرية  االإم��ارات  جائزة 
امل�ضابقات  وبرنامج  �ضابة  اإب��داع��ات  وم�ضروع  ال��ربدة 
ال��وزارة من  املتنوعة والذي تنفذه  الثقافية والفنية 
العام  الثقافية على مدار  املجتمعية  خالل مراكزها 
باأنحاء الدولة. وتقدم مو�ضوعة اإنها النبوة قراءة يف 
ال�ضرة النبوية جاءت يف ف�ضلني حيث ت�ضمن الف�ضل 
والف�ضل  النبوية  ال�ضرة  يف  الدرا�ضة  ميادين  االأول 
الثاين اجلزيرة العربية مهدا لن�ضاأة اال�ضالم وياأتي 
هي..مدخل  اأق�ضام  �ضتة  اإىل  مق�ضما  االأول  الف�ضل 
عليه  اهلل  النبي �ضلى  ومكانة  النبوية  ال�ضرة  لفهم 
عليه  اهلل  �ضلى  مل�ضرته  الطبيعي  وال��ت��وزي��ع  و�ضلم 
و�ضلم الدعوية. ويحوي كتاب املو�ضوعة املي�ضرة هذا 
ف�ضول  الرحمة..ثمانية  بنبي  التعريف  يف  حممد 

وه��ي روؤي��ة عن ق��رب وحممد االإن�ضان وي��وم يف حياة 
واأخ���الق حممد وحممد واالآخ���رون وحممد  حممد 
يف ال�ضلم واحلرب وماذا غر حممد يف اأمته واأخرا 
مر�س حممد وتعامله مع املر�س..فيما كلل الكتاب 
االإع��داد والتاأليف واملراجعة  �ضنوات من  جهد ثالث 
والتجرد  ب��امل��و���ض��وع��ي��ة  ال��ك��ت��اب  وال��ت��ح��ك��ي��م..ومت��ي��ز 
العلمية واملو�ضوعية. وتطرق  واعتمد على احلقائق 
كتاب ذاكرة االأمكنة للدكتور يو�ضف احل�ضن خلواطر 
اأث��ن��اء جت��وال��ه ح��ول ال��ع��امل �ضمن عمله  م��وؤل��ف��ه يف 
ك��دب��ل��وم��ا���ض��ي ع���رب���ي مب���ا م��ث��ل ت���دوي���ن���ات خال�ضة 
واالأ�ضخا�س  واالأح���داق  املكان  مع  وتاأمالته  جتربته 
واحلوارات  االأ�ضفار  واالأفكار من  الق�ض�س  وا�ضتلهام 
وقائع خفية من  كا�ضفا من خاللها عن  وال��ق��راءات 
اآذار  ن��ذي��ر  ك��ت��اب  وي��اأت��ي  وث��ق��اف��ي��ة.  �ضيا�ضية  اأح����داث 
13 ف�ضال تبداأ بقرية الوئام  للكاتبة رهام خالد يف 
املوؤلفة  وت��ت��ك��ل��م  وغ���م  ف���رح  ب��ع��ن��وان  بف�ضل  وت��ن��ت��ه��ي 
ومعلومات  ق�ض�س  ع��ن  الف�ضول  اأح���د  يف  للنا�ضئة 
النحل وتغر�س من خالل �ضردها قيمة  عن جمتمع 
حب الوطن يف النفو�س م�ضلطة ال�ضوء يف ف�ضل ثان 
على جماليات منتزه املبزرة يف مدينة العني وارتباط 
النفو�س به. وي�ضم كتاب يحكى اأن للدكتورعلي عبد 

املعروفة  الق�ض�س  م��ن  جمموعة  احل��م��ادي  ال��ق��ادر 
وقد  االأج��ي��ال  عليه  تربت  ت��راث��ا  ت�ضكل  وال��ت��ي  عامليا 
م�ضلية  ق�ض�س  ه��ي  واح���د  ك��ت��اب  يف  ال��ك��ات��ب  جمعها 
ي�ضت�ضف  ق�ضة مغزى  ولكل  الوقت  نف�س  ومفيدة يف 
منه در�س يفيد االطفال. ويتطرق كتاب مواهب دليل 
االإبداع لكاتبته مرمي بن نتوف لر�ضامي اجلرافيك�س 
وامل�ضورين الفوتوغرافيني االإماراتيني حيث ي�ضلط 
كل  عن  نبذة  ويقدم  اإماراتيا  فنانا   35 على  ال�ضوء 
اإ���ض��اف��ة اإىل عر�س  اأع��م��ال��ه  ف��ن��ان واق��ت��ب��ا���ض��ات م��ن 
و�ضورهم  اأعمالهم  من  فنيا  عمال   260 من  اأك��رث 
العربية  باللغتني  امل�ضمون  وي��اأت��ي  الفوتوغرافية 
واالإجنليزية. وي�ضتعر�س كتاب بائية مفاخر واأن�ضاب 
عبد القي�س..درا�ضة االن�ضاب الواردة يف ال�ضعر القدمي 
الكتاب مرجعا  يعترب  املهري حيث  للكاتب عبداهلل 
وطالب  خا�س  ب�ضكل  الباحثني  يفيد  مهما  توثيقيا 
اجلامعات وجمهور القراء ب�ضكل عام لقيام الدرا�ضة 
ع��ل��ى ك��ث��ر م���ن اجل��ه��د ال��ع��ل��م��ي واالأب����ح����اث املجازة 
اكت�ضف  ك��ت��اب  م�ضمون  ويعك�س  االأن�����ض��اب.  ع��ل��م  يف 
حيث  عنوانه  الطاهر  علي  فار�س  للكاتب  االإم���ارات 
ال�ضمالية  االإم���ارات  مناطق  يتناول  �ضامل  دليل  اأن��ه 
غني  وهو  والعني  حتا  ومنطقتي  ال�ضرقي  وال�ضاحل 

بال�ضور املحرتفة واملعربة التي تدعم امل�ضمون ب�ضكل 
كبر وت�ضد القارئ وقد �ضمن الكاتب اأرقام الهواتف 
واأ�ضماء  الكرتونية  ورواب��ط  فاك�س  واأرق���ام  وخرائط 
ف��ن��ادق ���ض��م��ن دل��ي��ل��ه ال�����ض��ي��اح��ي ال�����ض��ام��ل. ويتناول 
كتاب اجلرائم املنظمة بني التقدم العلمي واملكافحة 
االأمنية للكاتبة عزيزة على عبد العزيز جمعدار اأنواع 
والطرق  واأ�ضبابها  معانيها  وي�ضرح  املنظمة  اجلرائم 
تاأثرات  اإىل  اأي�ضا  الكتاب  ويتطرق  بها  تعمل  التي 
والدولية  املحلية  املجتمعات  ع��ل��ى  اجل��رائ��م  واآث����ار 
للتغلب  ي�ضعى  ال���ذي  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  ع��ن  ويتكلم 
اجلرمية  يتناول  مهم  مرجع  الكتاب  ويعترب  عليها 
اأي�ضا  وللموؤلفة  ج��دي��دة.  وروؤي���ة  اأم��ن��ي  منظور  م��ن 
اجلن�ضي  التحر�س  بعنوان  درا���ض��ة  اخل��دم��ة  ا���ض��رتت 
يف  وتتعر�س  منه  والوقاية  واآث��اره  اأ�ضبابه  باالأطفال 
كتابها لق�ضية التحر�س اجلن�ضي عن االأطفال وتغطي 
املو�ضوع ب�ضكل واف ويعترب الكتاب م�ضدر توعية هام 
رعاية  عن  وامل�ضوؤولني  االأم���ور  اأول��ي��اء  ليتعرف  ج��دا 
االطفال على االأ�ضباب التي توؤدي للتحر�س اجلن�ضي 
ويو�ضح التدابر واالجراءات الوقائية التي يجب اأن 
الطفل وما  اأجل حماية  املعنيني من  تتخذ من قبل 

ينبغي فعله حال تعر�س الطفل للتحر�س اجلن�ضي.

تر�سيح دار كلمات للفوز بجائزة اأف�سل دار ن�سر يف معر�ص بولونيا لكتب الأطفال
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مو�سوعة اإنها النبوة وذاكرة الأمكنة جديد ال�سراء الت�سجيعي لوزارة الثقافة

موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون تعلن 
اأ�سماء الفائزين بجائزة بينايل 11

 اأعلنت موؤ�ض�ضة ال�ضارقة للفنون اأ�ضماء الفائزين بجائزة بينايل ال�ضارقة 11 
التي نظمتها حتت �ضعار نهو�س- نحو خارطة ثقافية جديدة وعددهم �ضبعة 
فائزين يف حني بلغت القيمة االإجمالية للجائزة 40 األف دوالر. وفاز باجلائزة 
فارمايان  فارمن  �ضهرودي  ومونر  �ضري  وت�ضاي  فرا�ضيتاكل  اأبيت�ضاتبونغ 
وذهبت  م�ضطفى.  وجم��دي  اأوراب���ي  وفوميتو  �ضوقي  ووائ���ل  ت�ضونغ  وتيفاين 
جائزة امل�ضاركة �ضديدة التميز لعمل الفيديو ديل بار اىل كل من اأبيت�ضاتبونغ 
فرا�ضيتاكل وت�ضاي �ضري ..وجائزة امل�ضاركة املتميزة للفنانة تيفاين ت�ضونغ 
عن ر�ضوماتها اخلرائطية واالأحبار امللونة والفنان وائل �ضوقي لعمله االأدائي 
فنية  لتجربة  ال��ت��ق��دي��ري��ة  اجل��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�ضل  ح��ني  120يف   :  10 اأق����وال 
ا�ضتمرت وتطورت عرب الفنانة مونر �ضهرودي فارمن فارمايان ..وح�ضل على 
جائزة البينايل للم�ضاركة التي ت�ضر اإىل م�ضتقبل فني مميز كل من جمدي 
اأوراب��ي لعمله االجن��راف من  م�ضطفى لعمله خاليا �ضوتية والفنان فوميتو 
بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وك��ان  ال�ضراعية.  امل��راك��ب  خ��الل 
حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ال�ضارقة قد افتتح بينايل ال�ضارقة 
11 االأربعاء املا�ضي حيث ا�ضتلهمت يوكو ها�ضيكاوا قيمة البينايل لهذه الدورة 
مفهوم الفناء اأو ال�ضاحة يف العمارة االإ�ضالمية وب�ضكل خا�س ال�ضاحة التاريخية 
يف اإمارة ال�ضارقة والتي تت�ضابك فيها عنا�ضر احلياة العامة واخلا�ضة ..وتقرتح 
العامل  بني  العالقات  يف  النظر  تعيد  جديدة  ثقافية  خارطة  ر�ضم  ها�ضيكاوا 

العربي واآ�ضيا وال�ضرق االأق�ضى و�ضمال اأفريقيا واأمريكا الالتينية.

 اختار معر�س بولونيا الدويل لكتب االأطفال.. 
النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  ���ض��م��ن  ل��ل��ن�����ض��ر  ك��ل��م��ات  دار 
نا�ضر  الأف�ضل  بولونيا  بجائزة  للفوز  املر�ضحة 
مبنا�ضبة  وذل���ك   2013 ل��ع��ام  االأط���ف���ال  لكتب 
الإنطالقه.   50 ال���  ب��ال��ذك��رى  املعر�س  احتفال 
و���ض��ي��ت��م االإع��������الن ع����ن ال���ف���ائ���ز خ�����الل احلفل 
ال����ذي ي��ق��ام ب��ه��ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة ي���وم 26 م��ن �ضهر 
مار�س اجل��اري يف دار االأوب��را يف مدينة بولونيا 
االإيطالية. وتهدف اجلائزة التي اأطلقتها جمعية 
يف  بالتميز  االإحتفاء  اإىل  االإيطاليني  النا�ضرين 
العامل..فيما  يف  االأط��ف��ال  لكتب  الن�ضر  جم��ال 
لكتب  بولونيا  معر�س  اإحتفاالت  اإط��ار  يف  تاأتي 
يعد  الإنطالقه حيث   50 ال�  بالذكرى  االأطفال 
امل��ع��ر���س اأح���د اأه���م واأب����رز ال��ت��ظ��اه��رات الدولية 
و�ضرحت  االأط��ف��ال.  كتب  ن�ضر  ب�ضناعة  املعنية 
القا�ضمي  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب���دور  ال�ضيخة  ���ض��ع��ادة 
املوؤ�ض�س والرئي�س التنفيذي لدار كلمات للن�ضر - 
املتخ�ض�ضة يف ن�ضر وتوزيع كتب االأطفال عالية 
العديد  على  واحل��ائ��زة  العربية  باللغة  اجل���ودة 
لكلمات  �ضرف كبر  اإن��ه   - العاملية  اجل��وائ��ز  من 
اأن حتظى بتقدير دويل على هذا امل�ضتوى حيث 
باعتباره  الطفل  لكتاب  بولونيا  معر�س  يلعب 

من�ضة مثالية للتعاون والتبادل بني العاملني يف 
�ضناعة الن�ضر .. دورا جوهريا يف جمال �ضناعة 
ن�ضر كتب االأطفال على امل�ضتوى العاملي. واأعربت 
عن فخرها كون كلمات هي دار الن�ضر الوحيدة 
للفوز  العربية  املنطقة  م��ن  اختيارها  مت  ال��ت��ي 
امتيازا  لكلمات  ل�  ي�ضكل  اأنه  .. موؤكدة  باجلائزة 
ال�ضعي  مل��وا���ض��ل��ة  ك��ب��رة  وم�����ض��وؤول��ي��ة وخ���ط���وة 
للنهو�س بكتاب وثقافة الطفل يف املنطقة وعلى 
ال�ضاحة العاملية. وتهدف كلمات من خالل �ضعيها 
ال�ضوق  يف  اجل��ودة  العالية  االأط��ف��ال  كتب  لن�ضر 
الدولية اإىل تعزيز التفاهم الثقايف بني االأجيال 
املقبلة واإعطاء االأطفال من جميع اأنحاء العامل 
ف��ر���ض��ة االإط�����الع ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي الغني 
بن�ضيجه االإجتماعي بطبقاته املتعددة. وتاأ�ض�ضت 
ج��ائ��زة م��ع��ر���س ب��ول��ون��ي��ا الأف�����ض��ل ن��ا���ض��ر لكتب 
ال��ع��ام تقديرا واع��رتاف��ا بجهود  ل��ه��ذا  االأط��ف��ال 
املبتكرين  طليعة  يف  يعملون  ال��ذي��ن  النا�ضرين 
ولتحفيزهم ملزيد من االإبداع خا�ضة النا�ضرين 
واالإبداع  االإبتكار  االإنحياز خلط  اختاروا  الذين 
يف جمال اأدب االأطفال من خالل ما قدموه من 
اإ�ضهامات خالل الدورة ال�ضابقة ملعر�س بولونيا 
لكتب االأطفال . وتعترب دار كلمات للن�ضر اإحدى 

دور الن�ضر اخلم�ضة من القارة االآ�ضيوية التي مت 
اإختيارها �ضمن القائمة النهائية املر�ضحة للفوز 
الوحيد  النا�ضر  وه��ي  ن�ضر  دار  اأف�ضل  بجائزة 
امل��ر���ض��ح ل��ل��ف��وز ب��اجل��ائ��زة م���ن ال���ع���امل العربي 
خ��الل احلفل  الفائز  ع��ن  االإع���الن  �ضيتم  حيث 
الإنطالق   50 ال���  الذكرى  يقام مبنا�ضبة  ال��ذي 
املعر�س يوم 26 مار�س اجلاري يف دار االأوبرا يف 
مدينة بولونيا االإيطالية. ويعد معر�س بولونيا 
التظاهرات  اأه���م  م��ن  االأط���ف���ال  لكتب  ال����دويل 
والو�ضائط  الن�ضر  ب�ضناعة  املعنية  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
امل��ت��ع��ددة ل��الأط��ف��ال وي��وف��ر من�ضة دول��ي��ة حيث 
امل��وؤل��ف��ني وال��ر���ض��ام��ني ووك�����الء املراكز  ي��ج��م��ع 
االأدب���ي���ة وم��ان��ح��ي ال��رتاخ��ي�����س وامل��رخ�����س لهم 
واملوزعني وباعة الكتب واأمناء املكتبات لالإلتقاء 
والن�ضر  التاأليف  و�ضراء حقوق  وبيع  والتوا�ضل 
ويوفر  لالأطفال  اأدب��ي  اإن��ت��اج  باأف�ضل  واخل���روج 
ف�ضال  اجلديدة  ال�ضفقات  لعقد  رائعة  فر�ضة 
فر�س  واكت�ضاف  املهنية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  ع��ن 
اأح��دث االإجت��اه��ات يف  اأع��م��ال جديدة ومناق�ضة 
ن�ضر  دار  اأول  كلمات  دار  اأن  يذكر  الن�ضر.  قطاع 
يف االإم��ارات تتخ�ض�س ح�ضريا يف ن�ضر وتوزيع 
العربية  باللغة  اجل���ودة  العالية  االأط��ف��ال  كتب 

�ضنوات  خم�س  قبل  تاأ�ضي�ضها  منذ  جنحت  حيث 
اإنتاج  على  كتابا..وتركز   120 نحو  اإ���ض��دار  يف 
ق�ضايا  تتناول  مو�ضوعات  تطرح  التي  الكتب 

العربية ف�ضال  واملنطقة  االإم���ارات  االأط��ف��ال يف 
التي  والق�ض�س  باحلياة  الناب�ضة  الر�ضوم  عن 
االإن�ضانية  وال��ع��الق��ات  العائلية  القيم  ت��ت��ن��اول 

ومفاهيم الب�ضاطة وال�ضعادة وتتنوع مو�ضوعاتها 
من ق�ض�س الرتاث العربي القدمي اإىل ق�ض�س 

احلياة املع�ضرة . 

 ت�ضارك جائزة ال�ضيخة منال للفنانني ال�ضباب 
يف الدورة ال�ضابعة من معر�س اآرت دبي 2013 
من   23 اإىل  الذي يقام خالل الفرتة من 20 
�ضهر مار�س اجل��اري يف مدينة جمرا..والذي 
الت�ضكيلي  ال��ف��ن  ت��ظ��اه��رات  اأه����م  اأح����د  ي��ع��ت��رب 
والعامل.  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف  املعا�ضر 
وم����ن خ����الل ج��ن��اح اجل���ائ���زة يف م��ع��ر���س اآرت 
م�ضابقة  يف  الفائزة  االأعمال  عر�س  �ضيتم  دبي 
 2012 لعام  ال�ضباب  للفنانني  منال  ال�ضيخة 
والتي تقام �ضنويا حتت رعاية حرم �ضمو ال�ضيخ 
من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�ضيخة  �ضمو  ال��رئ��ا���ض��ة  ���ض��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء 
رئي�ضة  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  بنت  منال 
موؤ�ض�ضة دبي للمراأة.. وقد فاز باملركز االأول يف 
�ضيف حمي�ضن عن عمله  الفنون اجلميلة  فئة 
3 م��ن �ضل�ضلة ب��ال عنوان  ب��ورت��ري��ه ذات���ي رق��م 
الدقاق  ر���ض��ا  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�ضوير  فئة  ويف 
عن عمل قد ت�ضتيقظ يف وطن اإ�ضافة اإىل علي 
عن  املتعددة  الو�ضائط  فئة  يف  مونغونو  اأمينو 

فيديو االأبرياء .
لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  كلي  ب��ن  منى  وق��ال��ت   
دبي لل�ضيدات بهذه املنا�ضبة..اإن جائزة ال�ضيخة 
م�ضرقة  ���ض��ورة  ت��ق��دم  ال�ضباب  للفنانني  م��ن��ال 
لواقع الفن املعا�ضر وروح االبتكار بني اأو�ضاط 
ال�ضباب وط��الب اجل��ام��ع��ات يف دول��ة االإم���ارات 
ن�ضكل  اأن  وي�ضعدنا  واملنطقة  املتحدة  العربية 
من�ضة اأ�ضا�ضية لعر�س االإبداعات الفنية ال�ضابة 
من خالل جناح جائزة ال�ضيخة منال للفنانني 

ال�ضباب يف معر�س اآرت دبي .

بنت  منال  ال�ضيخة  �ضمو  اهتمام  اإىل  واأ���ض��ارت   
بر�ضالة  وامي��ان��ه��ا  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
واالرتقاء  املجتمعات  ح�ضارة  ب��ن��اء  يف  الفنون 
ج�ضور  ت��اأ���ض��ي�����س  يف  ال��ث��ق��اف��ة  ودور  ب��االإن�����ض��ان 
للتوا�ضل عرب و�ضائل التعبر الفنية املختلفة.. 
اإ�ضافة  ال�����ض��ي��خ��ة م��ن��ال  ب����دور ج���ائ���زة  م��ن��وه��ة 
امل��ه��م��ة االأخ�����رى يف دع���م تطور  امل���ب���ادرات  اإىل 
االإم����ارات  دول���ة  يف  والثقافية  الفنية  احل��رك��ة 
اآرت  معر�س  خ��الل  و�ضتعلن  املتحدة.  العربية 
منال  ال�ضيخة  جلائزة  الت�ضجيل  مواعيد  دب��ي 
مفتوحة  وه��ي   2013 لعام  ال�ضباب  للفنانني 
ل��ك��ال اجل��ن�����ض��ني م��ن م��واط��ن��ي وم��ق��ي��م��ي دولة 
االإم����ارات ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 18 و 
30 �ضنة ب�ضرط اأن ال ي�ضبق الأي م�ضارك اإقامة 
ال�ضيخة  جائزة  انطلقت  ولقد  ف��ردي.  معر�س 
منال للفنانني ال�ضباب عام 2006 متا�ضيا مع 
روؤية �ضمو ال�ضيخة منال بنت حممد بن را�ضد 

اجلميلة.. الفنون  ثقافة  ترويج  يف  مكتوم  اآل 
ال�ضباب  الفنانني  واإب����راز  ت�ضجيع  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
ت��ل��ق��ى اجلائزة  ال���دول���ة ..ف��ي��م��ا  ال��واع��دي��ن يف 
ق��ب��ل ط����الب اجلامعات  اه��ت��م��ام��ا خ��ا���ض��ا م���ن 
والت�ضميم  اجلميلة  ال��ف��ن��ون  اخت�ضا�ضات  يف 
اآرت  والو�ضائط املتعددة. فيما ا�ضتطاع معر�س 
يف  الفن  معار�س  يت�ضدر  اأن  بدايته  منذ  دب��ي 
اأفريقيا  و�ضمال  اآ�ضيا  االأو�ضط وجنوبي  ال�ضرق 
الفنون  الإب���راز  اأ�ضا�ضية  ق��اع��دة  ي��ك��ون  واأ���ض��ب��ح 
اأبراج  بال�ضراكة مع  املنطقة ويقام  املعا�ضرة يف 
كابيتال وتعترب مدينة جمرا الفندق ال�ضريك 
احل�������ض���ري ل��ل��ح��دث ف��ي��م��ا ت���ق���ام ع��ل��ى هام�س 
واالأن�ضطة  الفعاليات  م��ن  جمموعة  امل��ع��ر���س 
منال  ال�ضيخة  برنامج  عمل..اأهمها  وور���ض��ات 
و  الفنانني  اإقامة  وبرنامج  ال�ضغار  للر�ضامني 
معهد اآرت دبي بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة 

والفنون اإ�ضافة اإىل منتدى الفن العاملي.

الق�ضرة  للقائمة  املر�ضحة  الكتب  للكتاب  زاي��د  ال�ضيخ  ج��ائ��زة  اأعلنت   
للهيئة  االأول  االإجتماع  بعد  ال�ضاب..وذلك  واملوؤلف  الرتجمة  فرعي  يف 
خالله  مت  ال��ذي   -2013  2012 للجائزة  ال�ضابعة  ل��ل��دورة  العلمية 
مراجعة تقارير املحكمني اخلا�ضة بكل الفروع. و�ضرح الدكتور علي بن 
متيم اأمني عام اجلائزة اأن الهيئة العلمية اجتمعت خالل الفرتة من 25 
حتى 27 من �ضهر فرباير املا�ضي وراجعت التقارير اخلا�ضة برت�ضيحات 
ب�ضاأن  تو�ضياتها  وق��دم��ت  الفرعني  بهذين  اخلا�ضة  الطويلة  القائمة 
واأخ���رى يف  الرتجمة  ف��رع  ث��الث��ة منها يف  ج���اءت  ال��ت��ي  املر�ضحة  الكتب 
114 م�ضاركة  اأن اجلائزة تلقت  فرع املوؤلف ال�ضاب . واأ�ضاف ابن متيم 
مبختلف اللغات يف فرع الرتجمة وكانت القائمة الطويلة يف هذا الفرع 
ال�ضاب  امل��وؤل��ف  ف��رع  اجل��ائ��زة يف  تلقت  بينما   .. �ضت م�ضاركات  قد �ضمت 
القائمة الطويلة ت�ضع م�ضاركات. و�ضمت القائمة  �ضمت  م�ضاركة   298
الق�ضرة يف فرع الرتجمة ديوان ال�ضاعر الفل�ضطيني حممود دروي�س يف 
ح�ضرة الغياب الذي ترجمه اإىل اللغة االإجنليزية الدكتور حممد يو�ضف 
بر�س يف  دار ه�ضرب�س  االإجنليزية عن  باللغة  االأردن و�ضدر  �ضاهني من 
جون�ضتون  ديفيد  للباحث  العدالة  تاريخ  خمت�ضر  وكتاب   .2010 عام 
العراق  نا�ضر خ�ضر من  االأ�ضتاذ يف جامعة كولومبيا ترجمة م�ضطفى 
الكويت  يف  واالآداب  وال��ف��ن��ون  للثقافة  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ع��ن  وال�����ض��ادر 
و�ضل�ضلة عامل املعرفة العدد 387 ال�ضادر عام 2012. و�ضمت القائمة 
كتاب الفيل�ضوف االأملاين مارتن هيدغر الكينونة والزمان ال�ضادر عن دار 
2012 برتجمة الدكتور فتحي  الكتاب اجلديد املتحدة يف بروت عام 
فقد  ال�ضاب  املوؤلف  فرع  يف  الق�ضرة  القائمة  اأم��ا  تون�س.  من  امل�ضكيني 
جيفارا  ت�ضي  ن��وار���س  ال�ضاعدي  م��رمي  االإم��ارات��ي��ة  القا�ضة  كتاب  �ضمت 
ال�ضادر عن دار اأثر للن�ضر والتوزيع يف الدمام - ال�ضعودية عام 2012 
الدكتور عادل حدجامي فل�ضفة جيل دولوز عن  املغربي  الباحث  وكتاب 
الوجود واالختالف ال�ضادر عن دار توبقال للن�ضر يف املغرب عام 2012 
مظاهر  خليل  احلكيم  عبد  الدكتور  امل�ضري  الباحث  كتاب  اإىل  اإ�ضافة 

االعتقاد يف االأولياء... درا�ضة للمعتقدات ال�ضعبية يف م�ضر ال�ضادر عن 
الهيئة امل�ضرية العامة للكتاب يف القاهرة عام 2012. وكانت اجلائزة قد 
تلقت يف هذه الدورة حوايل األف و 262 تر�ضيحا يف كل فروعها واأعلنت 
يف  عناوين  �ضتة  �ضمت  والتي  الطويلة  القوائم  يف  م�ضاركة   54 تر�ضيح 
اجلائزة  اأن  يذكر  ال�ضاب.  املوؤلف  فرع  يف  عناوين  وت�ضعة  الرتجمة  فرع 
�ضتعلن عن الفائزين يف كل الفروع خالل املوؤمتر ال�ضحفي الذي �ضيعقد 
االأ�ضماء  عر�س  بعد  املقبل  اأبريل  �ضهر  من  الثاين  املوافق  الثالثاء  يوم 
املر�ضحة على جمل�س االأمناء .. فيما �ضيتم تكرمي الفائزين خالل احلفل 
فعاليات  هام�س  على  ال�ضهر  نف�س  من   28 يوم  اجلائزة  �ضتقيمه  ال��ذي 
الدويل  اأبوظبي  �ضتقام يف مركز  الذي  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 

للمعار�س. 

جائزة ال�سيخ زايد تعلن الكتب املر�سحة للقائمة الق�سرية
 يف فرعي الرتجمة واملوؤلف ال�ساب

جائزة ال�سيخة منال للفنانني ال�سباب ت�سارك
 يف معر�ص اآرت دبي 2013 
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حينما تنتهي من م�ضاهدة فيلم )امرباطور( مع مالحظة غياب الف لم التعريف تكت�ضف م�ضاحة الحرتام، التي يحملها هذا العمل 
الكبري للطرف الخر، حتى وان كان خ�ضمًا.. اأوعدوا يف يوم من اليام.

مكارثر اىل  املتحدة، حينما ذهب اجلرنال دوغال�ض  الوليات  وتاريخ  العامل  تاريخ  اللحظات يف  اأهم  من  فيلم يتحدث عن واحدة 
توقيع اتفاقية ال�ضت�ضالم، التي �ضيكون طرفها الخر امرباطور اليابان هريوهيتو العظيم.

يعتمد على وثائق ون�ض روائي حقيقي

 )اإمرباطور(.. فيلم ير�سخ قيم التعامل واحرتام ال�سعوب

اأ�سغر مر�سحة جلائزة اأو�سكار 
ت�سارك يف فيلم جديد 

ذكرت تقارير اإعالمية اأنه مت اختيار الطفلة كوففينزهان ويلز اأ�ضغر ممثلة 
تر�ضح جلائزة اأو�ضكار عن دورها فى فيلم )بي�ضت�س اأوف ذا �ضاذرن وايلد( 
ال�ضينمائية  الن�ضخة  يف  البطولة  بدور  لتقوم  اجلنوبية(  الربية  )وحو�س 

من امل�ضرحية املو�ضيقية )اأنى(.
ابنة  �ضميث،  ويلو  ب��دال من  بالدور  اأع���وام(  ويلز )9  تقوم  اأن  املقرر  وم��ن 
املمثل ويل �ضميث، التي �ضارت كبرة ال�ضن على الدور بعد تاأجيل اإنتاجه 

يف ال�ضابق. ومن املقرر عر�س فيلم )اآنى( اأواخر عام 2014.
فتاة  حول  ب��رودواي  م�ضرح  فى  عر�ضها  مت  م�ضرحية  اإىل  ي�ضتند  والفيلم 

تهرب من مالك دار اأيتام �ضرير بحثاً عن والديها.

روائ��ي حقيقي، ويذهب  فيلم يعتمد على وثائق ون�س 
وفريقه  مكارثر  اجل��رنال  حياة  يف  التفا�ضيل  ادق  اىل 

واأي�ضاً امرباطور اليابان.
وقبل ان نذهب اىل الفيلم، نتوقف قلياًل امام جمموعة 
امل��خ��رج بيرت وي��رب، الذي  م��ن اال���ض��م��اء، ويف مقدمتها 
�ضبابه،  م��ن  مرحلة  منذ  ال�ضينمائية،  احل��رف��ة  ع��ا���س 
بعد تخرجه، لي�ضبح مونتر ثم م�ضاعدا يف  خ�ضو�ضاً 
االخراج، ثم خمرجا، لعدد بارز من االفالم ومنها عودة 

هانيبال 2007(.
وط��ف��ل��ة ب��ق��رط م���ن ال��ل��ول��وؤ - وك���م اخ���ر م���ن االف���الم 
)�ضيناريو(  ن�����س  ع��ل��ى  يعتمد  ه��ن��ا  وه���و  التلفزيونية 
كتبه فرا بال�ضي الذي كتب افالم )ام��راأة يف االعلى( 
على  اعتماداً  )امرباطور(  واخراً  ال�ضفادع(  و)�ضوربة 
دايفيد  اي�ضاً  ال�ضيناريو  �ضاعد يف  روائ��ي حقيقي،  ن�س 

كال�س.
ومن بطولة النجم القدير تومي يل جونز ومعه ماثيو 
فوك�س اللذين يج�ضدان ال�ضخ�ضيات الرئي�ضة، واللذين 
ال�ضخ�ضية  ون��ق�����ض��د  االم�����رباط�����ور،  م�����ض��ر  ي���ق���رران 

اليابانية املقد�ضة، )االمرباطور هروهيتو( يف الدراما 
العربية التي اخرجها باقتدار بيرت ويرب. يده�ضنا تومي 
يل جونز )الفائز باالو�ضكار كاأف�ضل ممثل م�ضاعد عن 
ال��ذي يحمل اليوم كثراً من  ادائ��ه،  فيلم )الهارب( يف 
الن�ضج. بل هو اداء عبقري.. فهو ميزج بني االقرتاب 
موقعه  واأي�ضاً  مكارثر..  حديث  وطريقة  ا�ضلوب  من 
من ال�ضخ�ضية، عرب اداء خالب يجعل امل�ضاهد يرتقب 
ح�����ض��وره ع��ل��ى ال�����ض��ا���ض��ة. وال��ف��ي��ل��م واالح������داث، جتري 
اثر  وا�ضنطن  اجتاحت  التي  الغ�ضب  على خلفية حالة 
الق�ضف الياباين على برل هاربر. واأي�ضاً الدمار الذي 
حلق باليابان، حيث التلوث والركام بعد القاء القنبلة 

الذرية يف هرو�ضيما وجنازاكي.
تلك  ي�ضت�ضلم..  ان  ال��ي��اب��ان  ام���رباط���ور  ي��ق��رر  ع��ن��ده��ا 
اجل  من  اال�ضت�ضالم،  اىل  تذهب  املقد�ضة..  ال�ضخ�ضية 
الدمار..  م��ن  مزيد  م��ن  خ��وف��اً  اليابان  على  املحافظة 

واملوت.
اجلرنال..  حماكمة  حتتم  الع�ضكرية،  القوانني  وتلك 
بعيداً  ان مكارثر يذهب  اال  به..  العقاب  ان��زال  ولرمبا 

يف فل�ضفته يف حتويل العقاب اىل �ضيء ايجابي. مقرون 
باحرتام واأي�ضاً احرتام الفروقات الثقافية.. خ�ضو�ضاً، 
من  امة  هذه  تقول:  اليابان  حول  جملة  تتكرر  حينما 
التناق�ضات، حيث التفاين والوالء والطاعة هي ال�ضفات 
اال���ض��ا���ض��ي��ة، ان��ه��م ���ض��ع��ب ع��ظ��ي��م ق����ادر ع��ل��ى الت�ضحية 
بالنف�س. هذا احلدث الكبر، ياأتي على خلفية عالقة 
ب��ني ���ض��اب ام���رك���ي، م��ع ط��ال��ب��ة ي��اب��ان��ي��ة، زام��ل��ت��ه ايام 
الدرا�ضة، ومن خاللهما، يتم تقريب الكثر من وجهات 
النظر، واأي�ضاً تفهم فل�ضفة التعامل مع االخر، وبالذات 

�ضخ�س مقد�س، ومبقام ومكانة االمرباطور.
فيلم ي��ت��ج��اوز اط��ن��ان م��ن االف����الم ال��رم��ادي��ة، ال��ت��ي ال 
التعامل  قيم  ير�ضخ  فيلم  يف  ���ض��ري��ح��اً،  م��وق��ف��اً  حتمل 
االخر..  م��ع  التعامل  ومنهجية  ال�����ض��ع��وب..  واح����رتام 
ا�ضارات  �ضمن  وم���دح���وراً.  م��ه��زوم��اً..  ك���ان  وان  ح��ت��ى 
ت��دخ��ل ع�ضكري  م��ن  ي���دور حالياً  وا���ض��ق��اط��ات، على م��ا 
العامل،  دول  من  وغرهما  وال��ع��راق..  افغان�ضتان..  يف 
وماثيو  جونز  يل  تومي  مع  االمركي.  التواجد  حيث 
فوك�س، هنالك عدد من جنوم ال�ضينما اليابانية ومنهم 

اركو هوت�ضون وهانيد اما�ضايو�ضتي وين�ضيدا تو�ضيوكي 
اح��داث��ه على  النجوم... يف فيلم مت�ضي  اخ��ر من  وك��م 
العالية  بالقيم واحلرفية  دقائق حافلة  مدى )106( 
من احلوار، واي�ضاً تداعي االحداث.. و�ضواًل اىل ذلك 
االمرباطور هرو  وال��ذي يجمع بني  املرتقب..  اللقاء 
هيتو واجلرنال مكارثر. فيلم يتحدث عن اهمية فهم 
االخر، قبل اتخاذ اي قرار.. فبعد ان كان االمرباطور 
على حافة تلقي القرار باالعدام.. تاأتي القرارات التي 
ال�ضعبني..  م�ضتقبل  واأي�����ض��اً  ال��ت��اري��خ..  غ��رت جم��رى 
اليابان  لت�ضبح  ال��ي��اب��ان��ي��ة..   - االم��رك��ي��ة  وال��ع��الق��ات 

اليوم رائدة التكنولوجيا والتقدم يف العامل.
وراء  نلهث  جتعلنا  ك��ي  احل���رب،  اىل  ت��ذه��ب  ال  �ضينما 
القنابل والر�ضا�س.. بل تذهب اىل احلرب كي ت�ضتدعي 
ال��ق��ي��م. وامل��ع��اين ال��ك��ب��رة.. �ضينما ت��ت��ج��اوز ك��ل م��ا هو 
ماألوف يف التعامل مع القيادات الع�ضكرية وال�ضيا�ضية.. 
للنجم  ال�ضاحر  واالداء  الفيلم،  اهمية  تاأتي  هنا  وم��ن 
القدير تومي يل جونز.. الذي يقفز بعيداً يف ف�ضاء فن 

التمثيل ال�ضينمائي.

م ال�سن لي�ص اأمرًا ي�سريًا كاترين دينيف: تقدُّ
اعرتفت املمثلة الفرن�ضية البارزة كاترين 
حول  اجل��دي��د  فيلمها  ي��دور  التي  دينيف، 
ال�ضابع من عمرها قررت  العقد  ام��راأة يف 
املحيطة  ال���ظ���روف  م���ن  ت��ه��رب  اأن  ف��ج��اة 

بحياتها، باأن تقدم ال�ضن لي�س امرا ي�ضرا 
على االإطالق.

وق����د ا����ض���دل ف��ي��ل��م )يف ط���ري���ق���ي(، ال���ذي 
بركوت،  امي��ان��وي��ل  الفرن�ضية  اخ��رج��ت��ه 

ملهرجان  الر�ضمية  امل�ضابقة  على  ال�ضتار 
االأول.  اأم�����س  ال���دويل  ال�ضينمائي  ب��رل��ني 
دور  الفيلم  يف  عاما(   69( دينيف  وتلعب 
)بيتي(، جدة، تقود �ضيارتها ل�ضراء �ضجائر 

ظل  ال���ذي  ال�ضخ�س  اأن  تكت�ضف  ان  ب��ع��د 
حبيبها لفرتة طويلة هرب مع امراأة اأ�ضغر 
منها �ضنا. ومع ذلك، ينتهي االأمر ب�)بيتي( 
وهي تنطلق يف رحلة على الطريق الربي 
عرب فرن�ضا، غر متخلية فقط عن عالقة 
حب حتطم فيها قلبها، ولكن اي�ضا عن اأم 

مزعجة ومطعم يعاين من اأزمة مالية.
ويعد فيلم بركو واحدا من �ضل�ضلة اأفالم 
تناف�ضت يف برلني وتدور حول ن�ضاء قويات 
ي��دخ��ل��ن م��رح��ل��ة ع����دم ال��ي��ق��ني يف اواخ����ر 

منت�ضف العمر.
وق����ال����ت دي���ن���ي���ف يف م����وؤمت����ر ���ض��ح��ف��ي يف 
ام���را ي�ضرا  ال�����ض��ن لي�س  ب��رل��ني: )ت��ق��دم 
االأمر  )لي�س  واأ���ض��اف��ت:  االإط����الق(.  على 
ي�ضرا  ول��ي�����س  ل��ل��م��راأة..  بالن�ضبة  ي�����ض��را 
دينيف  واأو�ضحت  ممثلة(.  امل��راأة  كانت  اإذا 
التي تعد واحدة من ال�ضيدات املخ�ضرمات 
الالئي يحظني باحرتام كبر يف ال�ضينما 
الفرن�ضية: )لي�س هناك ما يدعو ان يكون 

لدي هاج�س ب�ضاأن هذا املو�ضوع(.
وتابعت: )ب��رغ��م ك��ل ���ض��يء، ف��اإن ك��ل �ضيء 
ممكن، فهناك دور م�ضنني يقع فيها النا�س 
االأم��ر يحدث  .. هذا  يف احلب ويتزوجون 

طوال الوقت(.
واحد  �ضبب  لديها  كان  اإنها  بركو  وقالت 
ال��ع��م��ل مع   - ال��ف��ي��ل��م  ه���ذا  ت�����ض��ور  جعلها 
الفيلم.. كان  )اإنها هي  واأ�ضافت:  دينيف. 
لدي فكرة واح��دة عند �ضنع الفيلم، وهي 

ت�ضوير كاترين(.
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م�سغ العلكة يجعل املخ اكرث تركيزا
ك�ضفت درا�ضة بريطانية حديثة اأن م�ضغ العلكة اللبان يفيد فى حتفيز 
قدرات املخ على الرتكيز، وركز الباحثون على تاأثر م�ضغ العلكة اأثناء 

اختبار ذاكرة يعتمد على ال�ضمع.
ترتيب  ر���ض��د  ف��ى  و�ضرعتهم  دقتهم  وف��ق  امل�����ض��ارك��ني  نتائج  و�ضجلت 
مب�ضغ  تقوم  جمموعة  الباحثون  وجعل  والزوجية.  الفردية  االأرق��ام 

العلكة اأثناء العملية واالأخرى ال تفعل ذلك.
الفعل  اأ�ضرع فى رد  العلكة  الذين مي�ضغون  امل�ضاركون  ب�ضكل عام كان 
والتوقيت واأكرث دقة فى اإعطاء النتائج عمن مل مي�ضغوا العلكة اأثناء 

االختبار.
وقد كان ذلك وا�ضحاً ب�ضكل خا�س مع نهاية املهمة كما ذكرت الدرا�ضة 

التى ن�ضرت موؤخراً فى اجلريدة الربيطانية لعلم النف�س.

النحلة 

اأ�ضابيع ،بينما يعي�س ذكر النحل  اأكرث من ب�ضعة  التعي�س النحلة العاملة 
ف��وائ��ذ فبجانب  ع���دة  للنحل  ���ض��ن��وات  ع���دة  امل��ل��ك��ة  ،وت��ع��ي�����س  اأ���ض��ه��ر  ب�ضعة 
ا�ضتخدامه لتلقيح املح�ضول وانتاج الع�ضل وال�ضمع ،اإن تربية النحل متثل 
معظم  وال��رتب��ة  للجو  امللوثة  اأو  املكلفة  غر  النظيفة  لل�ضناعة  منودجا 
النحل �ضلمي اإال اذا مت ازعاجه ،ولكن يوجد بع�س االنواع العدوانية .قد 
من  احل�ضا�ضية  ال�ضديد  لل�ضخ�س  مميتة  النحل  من  واح��دة  لدغة  تكون 
البالغني  اال�ضخا�س  معظم  وي�ضتطيع  ن��ادرة  احل��االت  ه��ذه  ،ولكن  النحل 

حتمل من 300-500 لدغة دون اي عالج .
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املمثلة الكورية اجلنوبية تشوي مني سو تقف أمام عدسات املصورين بعد تسلمها جائزة أفضل ممثلة عن 
دورها في فيلم Pieta خالل حفل توزيع جوائز السينما اآلسيوية في هوجن كوجن )أ ف ب(.

الريا�ضة؟ يف  الأغرب  اللعبة  هي  • ما 
يف  م��رة  الأول  ظهرة  التاريخ  �ضهدها  لعبة  اغ��رب  اليدين  على  امل�ضي 
النم�ضا عام 1318)1900(اذ قطع احد النم�ضاويني م�ضافة 1400 

كيلوا م�ضيا على يديه يوم �ضار من فيينا اىل باري�س يف 55 يوم  
العامل؟ يف  رجل  اخف  هو  • من 

اأخف رجل يف العامل هو االإجنليزي جونى بول ماكر ثارى فقد بلغ   
وزنه عندما كان يف ال�ضابعة ع�ضرة من عمره 5 كيلو جرام 

• ما هي اكرب مكتبة خا�ضة ؟
ون�ضف  مليون  وتبلغ  بنهام  جل��ون  ملك  ه��ي  ال��ع��امل  يف  مكتبة  اك��رب 
يف  اخلا�ضة  مكتبته  يف  ال�ضخم  العدد  ه��ذا  �ضم  وال��ذي  كتاب  املليون 

والية انديانا االأمريكية  ولكن مل يتمكن من قراءتها  

خمرتع االآلة احلا�ضبة هو بليز با�ضكال الفرن�ضي �ضنة 1785 م  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ما يحدثه 0.47 ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن 0.45 كغ من 

الديناميت
تعلم اأن وزن الطن من احلديد بعد اأن ي�ضداأ متاما ي�ضبح ثالثة اأطنان  • هل 

كاأداة قطع و تكون اأف�ضل من اأي �ضالح حاد  ت�ضتخدم  اأن  ميكن  املياه  اأن  تعلم  • هل 
الثالث  ال�ضف  يف  وه��و  املتوالتةالعددية  ابتكر  ق��د  نيوتن  اإ�ضحاق  الريا�ضي  ال��ع��امل  اأن  تعلم  ه��ل   •

االإبتدائي
اإىل االأر�س يف 8 دقائق0 ي�ضل  ال�ضم�س  �ضوء  اأن  تعلم  • هل 

يتجاوز حا�ضل ذكائه 130 درجة واأن 95 باملائة من النا�س يرتاوح  املوهوب  ال�ضخ�س  اأن  تعلم  • هل 
حا�ضل ذكائهم بني 70 - 130درجة اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني 50 70- درجة والبله ما 

بني 20 - 50 درجة واأخرا املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة
اإذا و�ضع به م�ضروب  الكاأ�س الرقيق فيما  من  اأكرث  للك�ضر  معر�س  ال�ضميك  الكاأ�س  اأن  تعلم  هل   •

�ضاخن

هناك يف غرفة �ضيقة وعلى فرا�س ب�ضيط كان ينام ح�ضان وهو يتقلب يف فرا�ضه، مل ي�ضتطع ان ينام، مل تغم�س 
له عني ملاذا ..اآه انه �ضبب عظيم نعم فقد ارتكب ح�ضان خطاأ بل جرما كبرا امتدت يده واخذ بع�س املال من 
درج �ضاحب العمل.. مبلغ ب�ضيط كان يريد ان ي�ضرتي به الأوالده ك�ضوة تقيهم من برد ال�ضتاء لكن هذا املبلغ 
كان مثل النار يتقلب عليها ح�ضان فتلهب ج�ضده وال ينام وعندما �ضنحت له فر�ضة ليغفو قليال �ضاهد هذه 
املالب�س على اج�ضاد اوالده ت�ضتعل.. يا الهى احميهم يل.. هكذا �ضرخ امل�ضكني فزعا .وقف بجانب الفرا�س ثم 
جل�س ي�ضتغفر ربه ويبكي يف ال�ضباح وقبل ان يح�ضر اي �ضخ�س اإىل العمل رد ح�ضان املبلغ اإىل الدرج نعم رده 
وقال: احلمد هلل مل يك�ضف احد �ضيئ و�ضاأظل ح�ضان النظيف الذي يثق فيه اجلميع والذي مل يخن االمانة 
ابدا وا�ضتعاذ باهلل من ال�ضيطان الرجيم. عند الظهر وبعد انتهاء فرتة العمل االوىل جل�س �ضاحب العمل 
ال��درج ثم قال ب�ضوت عال احلمد هلل كله متام وكانت لتلك الكلمة وقع  لي�ضوى احل�ضابات وجمع املال من 
جميل على اذن ح�ضان فحمد اهلل.. عندها نادى عليه �ضاحب العمل وقال هيا ياح�ضان ان ام اوالدي تريدك 
اليوم المر هام لنذهب معا. ذهب ح�ضان مع �ضاحب العمل وجل�س ي�ضرتيح فجاءت زوجة الرجل لتقول: 
اهال عم ح�ضان، اأريدك الأمر هام.. اوال لتذهب اإىل املطبخ وحتمل ما جهزته لك من حلم و�ضمك وحبوب 
لبيتك. ثانيا خذ هذه االكيا�س لتحملها اإىل اوالدك انها مالب�س جديدة جميلة �ضتعجبهم كثرا فقد جاء 
ال�ضتاء �ضريعا وهم �ضيحتاجون لها. وثالثا فاأ�ضرع �ضاحب العمل وقال ثالثا هذه عندى انا.. خذ املال فانت 
ت�ضتحق مكافاأة تعمل معي زمنا ومل اعطك مكافاآت.. كما انى امرت لك بزيادة يف راتبك لت�ضتطيع ان تكفي 

طلبات بيتك واوالدك فانا احبك ياعم ح�ضان منذ ان كنت تعمل مع والدي.
 حمل ح�ضان اخلر بني يديه ودموعه تكاد تنهمر وعاد لبيته ونادى زوجته واعطاها كل ما يحمله و�ضط 
فرحة ال�ضغار الكبرة التي جعلت قلبه يزغرد، ونادى زوجته ومنحها املال لتحتفظ به وعندما اح�ضته قالت 

�ضوت ال�ضمري 

كتابة الكوابي�ص ت�ساعد على جتنبها

امللح الزائد يهدد حياة الأطفال
 

امللح  من  كبرة  كميات  على  الطعام  احتواء  من  املانية  درا�ضة  ح��ّذرت 
مُيكن اأن يعر�س حياة االأطفال للخطر، وقد ُي�ضاب الطفل بنزيف يف 
اإذا تناول كميات كبرة من  اإىل وفاته،  ت��وؤدي  املخ  الراأ�س وتورمات يف 

امللح.
�ضبب خطورة  اأن  االأملانية  ال�ضموم  علم  اأخ�ضائي  ماير  �ضا�ضا  واأ�ضافت 
ُيحفز  ما  املياه هناك،  رب��ط  ويعمل على  ال��دم  اإىل  ي�ضل  اأن��ه  اإىل  امللح 
ال��دورة الدموية ملعادلة االأم��ر، ما يوؤدي  اإىل  املياه من اخلاليا  تدفق 

بدوره اإىل حدوث خلل وظيفي يف الكثر من اأجهزة اجل�ضم.
واأو�ضحت ماير اأن اأعرا�س االإ�ضابة بالت�ضمم الناجت عن امللح مُيكن اأن 
النوم؛  والرغبة يف  القلب  انتظام �ضربات  تظهر يف �ضورة قيء وعدم 
لذا اأو�ضت اأخ�ضائي ال�ضموم االأملانية االآباء ب�ضرورة مراقبة اأطفالهم 
موؤكدة  االأع���را����س،  ه��ذه  مثل  لديهم  ظ��ه��رت  م��ا  اإذا  ال��دق��ة،  مبنتهى 
اإذا  �ضرعة ممكنة،  باأق�ضى  اأطفال  ا�ضت�ضارة طبيب  االآب��اء  :ينبغي على 

حدثت هذه االأعرا�س والطفل يف وعيه.
اإال  امللح،  االأطفال لكميات كبرة من  تناول  الرغم من خطورة  وعلى 
االأط��ف��ال، موؤكدًة  عنه مع  االآب��اء من اال�ضتغناء متاماً  اأن ماير حت��ّذر 
من  معتدلة  كميات  على  الطفل  يح�ضل  اأن  :الب��د  بقولها  ذل��ك  على 
امللح؛ فطاملا اأنه يتم االلتزام بالكميات املُو�ضى بها، لن يتعر�س الطفل 

حينئٍذ الأية خماطر.

ك�ضفت درا�ضة اجريت بجامعة جوته يف فرانكفورت اإن من يعاين 
من كرثة الكوابي�س ميكنه التحايل على املخ باأ�ضلوب ب�ضيط، من 

خالل اإعادة كتابة تلك الكوابي�س.
االنباء  لوكالة  في�ضالو  ت�ضارلوت  النف�س  علم  خبرة  وذك��رت 
كتابة  اإع�����ادة  كيفية  م��ر���ض��اه��م  ي��ع��ل��م��ون  ال��ع��ل��م��اء  اأن  االمل��ان��ي��ة 

الكوابي�س التي حتل بهم.
وقالت في�ضالو يف معر�س حتليلها اللية حدوث الكابو�س بقدر 
زيادة حماولتي كبت �ضيء ما غر �ضار، بقدر القوة التي يطفو 

بها على ال�ضطح.
وتقول في�ضالو اإن جميع الدالئل ت�ضر اإىل اأن طريقة العالج 
الثانية، اأي اإعادة ترجمة الكوابي�س، ميكن اأن تقود ب�ضكل �ضريع 

اإىل نتائج طيبة.

يتعلمه  �ضيء  هي  ذل��ك  عمل  بها  يتم  التي  الكيفية  واأو�ضحت: 
املر�ضى يف جل�ضة واحدة.

بطريقة  بتغيره  يقوموا  ث��م  احللم  املر�ضى  ي��دون  اأن  ب��د  وال 
يوميا  يقوموا  اأن  ب��د  ال  ذل��ك  بعد  عبئا.  ميثل  ال  معها  ي�ضبح 
بتخيل الن�ضخة الثانية وبح�ضب ما ي�ضتغرق ذلك، عليهم اأي�ضا 
املخ  ي�ضتخل�س  اأن  اإىل  للذاكرة  جديدة  م�ضارات  على  التدريب 

تلقائيا الن�ضخة االيجابية اجلديدة.
مواجهة  فتتم  املواجهة،  طريقة  ت�ضتخدم  التي  املجموعة  اأم��ا 
اأن  بد  وال  حللمهم.  املزعج  باملحتوى  واعية  بطريقة  املر�ضى 
يبداأ  اإىل  طويال  احللم  اأذه��ان��ه��م  يف  اال�ضخا�س  ه���وؤالء  يتمثل 
على  معتادين  ي�ضبحون  اأي عمليا  التال�ضي  لديهم يف  اخلوف 

امل�ضكلة.

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ز�يد عبد�هلل عبد�لكرمي
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة حممد ر��شد
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.

�شمة حمد �ل�شام�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


