
اأما الأ�سخا�ص الذين ميار�سون التمارين لأكرث من 300 
دقيقة بالأ�سبوع ميكنهم اأن يقللوا خماطر الإ�سابة مب�ساكل 
الدعامة  وج��راح��ة  واخل��ن��اق  القلبية  الأزم����ات  مثل  القلب 
20 باملئة باملقارنة مبن ل ميار�سون التمارين على  بن�سبة 
الإطالق. واملق�سود بالتمارين املعتدلة هو اأي ن�ساط بدين 
اأو  الع�ساء  امل�سي بعد  اأو ممار�سة ريا�سة  ال�سلم  مثل �سعود 

حتى اللعب مع الأطفال يف احلديقة.
�سيء  ل  م��ن  اأف�سل  ال��ب��دين  الن�ساط  م��ن  القليل  ممار�سة 
كاتب  �سرح  اأف�سل  نتائج  يحقق  بالطبع  الكثري  وممار�سة 
ال�سحة  بكلية  الدكتوراة  دار���ص  �ساتلمري  يعقوب  الدرا�سة 
ال��ع��ام��ة ب��ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد ع��ن��دم��ا ق���ام ب��ال��درا���س��ة ومدير 
بكامربيدج   Dossia مبنظمة  وال�سرتاتيجية  البحوث 
تكلفة  تقليل  م��ع  املوظفني  �سحة  لتح�سني  تهدف  وال��ت��ي 
الرعاية ال�سحية. يف هذه الدرا�سة التي ن�سرت يف ال�سفحة 
�ساتلمري  حلل   Circulation جلريدة  الإليكرتونية 
ال�سحية  الفوائد  قيمت  درا�سة   33 نتائج  البحث  وفريق 
ل��ل��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���س��ي��ة. ولأ���س��ب��اب غ��ري م��ف��ه��وم��ة اأظهرت 
اأكرب من ممار�سة التمارين البدنية عن  ال�سيدات ا�ستفادة 

الرجال.
 150 البدنية  التمارين  لأداء  الأدن���ى  احل��د  يتمثل  بينما 
دقيقة بالأ�سبوع يف الدليل الإر�سادي الأمريكي فاإن فريق 
باأقل من ذلك  الذين يقومون  الأ�سخا�ص  اأن  البحث وجد 
الإ�سابة  ل��دي��ه��م خم��اط��ر  ت��ق��ل  ب��الأ���س��ب��وع(  دق��ي��ق��ة   75(
باأمرا�ص القلب ب�سكل معقول باملقارنة بالأ�سخا�ص الذين 

ل ميار�سون الريا�سة علي الإطالق.
اأ�سارت درا�سة �سابقة للفوائد التي ل حت�سى ملمار�سة  وقد 
ال��ن�����س��اط ال��ب��دين ف��ه��ي ت��ق��وي ال��ق��ل��ب وحت�����س��ن م��ن كفاءة 

الرئتني كما يقول فرانكلني.
لديهم  يكون  بدنية  بلياقة  يتمتعون  ال��ذي��ن  فالأ�سخا�ص 
ميكن  ك��م��ا  ج��ي��دة.  نب�ص  وم���ع���دلت  منخف�ص  دم  �سغط 
للتمارين اأن تزيد من ح�سا�سية ال�سخ�ص لالأن�سولني وهو 
اأن يزيد من  بال�سكري وميكن  الإ�سابة  ال��ذي مينع  الأم��ر 

الكول�سرتول اجليد يف الدم.
التمارين  ممار�سة  ف��وائ��د  اإىل  اأخ���رى  درا���س��ات  ت�سري  بنما 
يف  دوراً  تلعب  التي  اللتهابات  عالمات  تقليل  يف  البدنية 
ال�سخ�ص  قابلية  م��ن  تقلل  وق��د  القلب  ب��ن��وب��ات  الإ���س��اب��ة 
لالإ�سابة باجللطات التي توؤدي لالأزمات القلبية وال�سكتة 

وتقلل من خماطر عدم انتظام اإيقاع القلب.
البدنية  التمارين  ممار�سة  اأن  ليوؤكد  يعود  الباحث  اأن  اإل 
لي�ست العامل الوحيد الذي مينع الإ�سابة باأمرا�ص القلب 
املتحدة.  ال���ولي���ات  يف  ل��ل��وف��اة  الأول  ال�سبب  مي��ث��ل  ال���ذي 
للج�سم  طبيعي  وزن  على  واحل��ف��اظ  �سحي  طعام  فتناول 
الدم  �سغط  م�ستوى  على  واحل��ف��اظ  ال�سغوط  جتنب  مع 
يف  دورا  تلعب  كلها  الطبيعية  املعدلت  عند  والكول�سرتول 

�سحة القلب.
لل�سخ�ص  ميكن  التقليدية  التمارين  ل��ربام��ج  ب��الإ���س��اف��ة 
ممار�سة الن�ساط البدين اأثناء يومه. فهناك درا�سة حديثة 
�سحة  حت�سني  يف  اخلفيف  ال��ب��دين  الن�ساط  ت��اأث��ري  ت��وؤك��د 
القلب مثل ال�سري داخل املراكز التجارية للت�سوق اأو �سعود 
يوؤكدها  التي  فالن�سيحة  املنزل.  تنظيف  اأو  ال��درج  ون��زول 

الباحثون تقول: حترك اأكرث واجل�ص اأقل.

خم�سة �أوجاع ال يجوز �إهمالها 
يظن  كما  باعتباره  بال�سداع  اإ�سابتنا  نهمل  ما  ع��ادة 

الكثريون جمرد وجع راأ�ص ل يلبث اأن يزول.. واحلرقة 
يف ال�سدر نل�سق اأ�سبابها ب�سنف رمبا اأكلناه. لكن الأطباء 
يحذرون من التمادي يف مثل هذه التف�سريات التي حتمل يف 

طياتها اخلطر ب�سبب اجلهل اأو التجاهل.
فالأمل مهما كان نوعه اأو مكانه هو الو�سيلة الوحيدة التي 
ميكن اجل�سم بوا�سطته اأن يقول ان هناك خلاًل.. اأن يلفت 
يقول  كما  والغريب  واحل���ذر.  النتباه  ���س��رورة  اإىل  نظرنا 
ويظل  تتجاهله،  لكنها  ال�سبب  تعرف  الغالبية  ان  الأطباء 
من  منا�ص  هناك  يعود  ول  ي�ستفحل  اأن  اإىل  كذلك  الأم��ر 
يف  معقدة  جراحية  لعمليات  واخل�سوع  الطبيب  ا�ست�سارة 

اأغلب الأحيان.
يف هذا الإطار و�سع عدد من الأطباء �سبعة 
اأن��واع من الأوج��اع قالوا انه من ال�سروري 

زاوية  اأكرث وعدم ركنها يف  اهتماماً  اإعطاوؤها 
الإهمال. وهي على النحو التايل:

وجع �ل�سدر  1-
اأنها الأكرث  من اأكرث الأوج��اع التي يهملها النا�ص، مع 

خطراً ما مل يجر النتقال فوراً اإىل اأقرب طبيب مبجرد 
الطبيب  ا�ست�سارة  ان  املخت�سون  ويقول  بوطاأتها.  ال�سعور 
املنا�سب توفر الوقت وامل��ال، والأه��م من الثنني  يف الوقت 
ق���د ت��ن��ق��ذ الإن�������س���ان م���ن امل����وت اأو الإ����س���اب���ة مب���ا مي��ك��ن اأن 
هوؤلء  وين�سح  وعاهات.  اإعاقات  من  القلبية  النوبة  جتره 
اأعرا�ص: وجع يف منطقة ال�سدر ي�ستمر  مبالحظة ثالثة 
لفرتة اأكرث من املعتاد، �سيق يف التنف�ص، ووجع يف الن�سف 
الأعلى من اجل�سم مل ي�سبق للمرء اأن اأح�ص به. ويف اأي من 

احلالت الثالث ل بد من ا�ست�سارة الطبيب فوراً.

�سديد �سد�ع   2-
اإذا  لكن  ال�سبب،  )املايغرين( هو  ال�سقيقة  يكون مر�ص  قد 
لل�سقيقة  املعروفة  الأخ���رى  ب��الأع��را���ص  م�سحوباً  يكن  مل 
اأن يكون  واملفاجئ ميكن  ال�سديد  النظر، فال�سداع  كغبا�ص 
دلياًل على متدد الأوعية الدموية يف الدماغ. ومن املعروف 
اأن ال��ت��م��دد ق��د ي���وؤدي اإىل ان��ف��ج��ار ه��ذه الأوع��ي��ة، ويف هذه 
قليلة.  دق��ائ��ق  خ��الل  �سديد  بعطل  ال��دم��اغ  ي�ساب  احل��ال��ة 

وبالتايل يتعنينّ النتقال فوراً اإىل اأقرب م�ست�سفى.

�الأ�سنان �رجتاف  �أو  خفقان   3-
هذه احلالة اأ�سبه ب�سريان تيار كهربائي، وتعني وجود خلل 
كبري يف اأع�ساب الأ�سنان. والأرجح اأن يكون ذلك لواحد من 
واإما  الت�سقق  اأ�سابه  ال�سن  )غ��الف(  مينا  اأن  اإم��ا  �سببني: 
وجود نوع من العفن يف منطقة اجلذر. ويف كلتا احلالتني 
ل بد من حل هذه امل�سكلة يف اأق�سى �سرعة ممكنة، لأنك اإذا 
مل تفعل تكون تركت املجال جليو�ص البكترييا اأن ت�ستوطن 
فمك وتنتقل منه اإىل بقية اأنحاء اجل�سم، كما تقول طبيبة 
ب��ول يف ولية  ���س��ان  الأ���س��ن��ان كيمربيل ه��ارم��ز م��ن جامعة 

ميني�سوتا.
اأما اإذا كانت البكترييا اتخذت لنف�سها موطئ قدم يف منطقة 

اجلذر، فال منا�ص من اقتالعها نهائياً وتركيب ج�سر.

يف �خلا�سرة حاد  وجع   4-
قد يكون الأم��ر جم��رد غ��ازات، لكن اإذا جت��اوز الأمل حدود 
حرارة  درج��ة  يف  وارت��ف��اع  بالغثيان  م�سحوباً  وك��ان  املعقول 
اجل�سم، فهناك احتمال كبري باأن تكون الزائدة الدودية هي 
ال�سبب. وبالن�سبة للن�ساء هناك احتمال اآخر.. التهاب واحد 

اأو اأكرث من اأكيا�ص املبي�ص.
اململوءة  امل��ب��ي�����ص  اأك��ي��ا���ص  ت�����س��ك��ل  ال��ع��ادي��ة ل  يف احل�����الت 
بال�سوائل اأي �سرر، وغالباً ما تختفي من تلقاء نف�سها. اأما 

اإذا حدث اأن متزقت، ف�سوف ت�سبب اأملاً فظيعاً.
ويف اأي من احلالتني، الزائدة اأو اأكيا�ص املبي�ص، ل بد من 
حل جراحي عاجل. فالزائدة امللتهبة ميكن اأن تنفجر اإذا مل 
ُتزل يف الوقت املنا�سب، كما اأن اأكيا�ص املبي�ص املتمزقة يجب 
املبي�ص  اإىل  ال��دم  و�سول  متنع  اأو  تعرقل  قد  لأنها  اإزالتها 

خالل �ساعات قليلة.

�نتفاخ �أو  غاز�ت  مع  �لبطن  يف  وجع   5-
انتفاخ يف  اأو  غ���ازات  ب��وج��ود  امل���راأة  اأن ت�سعر  اأح��ي��ان��اً  يحدث 
لت�سعر  الطعام  من  ج��داً  القليل  ويكفيها  البطن،  منطقة 
جديدة  كانت  اإذا  الأعرا�ص  هذه  مثل  وال�سبع..  بالمتالء 
يف  �سرطان  وج��ود  �سوءاً  الأك��رث  فالحتمال  الأوىل  وللمرة 
املبي�ص. ففي عام 2007 اأ�سدرت جمعية اأطباء ال�سرطان 
يف ال��ولي��ات املتحدة ت��ق��ري��راً ع��ن الأع��را���ص الأول��ي��ة لهذا 
و�سعوبة  البطن  منطقة  يف  انتفاخ  ال�سرطان..  من  النوع 
يف الأك���ل.. ف��اإذا ا�ستمرت ه��ذه الأع��را���ص يومياً لأك��رث من 
املخت�ص  الطبيب  اإىل  الإ���س��راع  يتعنينّ  ثالثة  اأو  اأ�سبوعني 

ل�ستدراك الأمر قبل ا�ستفحاله.
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ا�شحن هاتفك بكوب من القهوة 
اأو  القهوة  من  كوب  باحت�ساء  ال�ستمتاع  الآن  �سخ�ص  اأي  باإمكان  اأ�سحى 
ال�ساي اأو م�سروب مثلج، ويف الوقت ذاته �سحن هاتفه الذكي، فقد طورت 
�سركة نا�سئة ُتدعى Epiphany Labs �ساحناً ل�سلكياً جديداً يحمي 
م�سروبك ال�ساخن من اأن تتبدد حرارته هباء اأو املثلج من فقدان برودته 

بال جدوى، ويحولها اإىل طاقة ت�سحن هاتفك الذكي اأينما ذهبت.
 Epiphany وتعتمد طريقة عمل هذا ال�ساحن، الذي اأُطلق عليه ا�سم
الدائرية،  ال�ساحن  ق��اع��دة  ف��وق  ال��ك��وب  و�سع  على   ،  onE Puck
هذه الأخرية لها وجهان، اأحدهما باللون الأحمر للم�سروبات ال�ساخنة، 
ارتكاز  ومبجرد  ال��ب��اردة،  اأو  املثلجة  للم�سروبات  الأزرق  باللون  وال��ث��اين 
عرب  ال�ساحن  بقاعدة  الذكي  هاتفك  تو�سيل  يتم  القاعدة،  على  الكوب 
منفذ يو اإ�ص بي املدمج بها، لتتحول الربودة وال�سخونة املهدرة بوا�سطة 
بطارية  بها  ُت�سحن  طاقة  اإىل  ال�ساحن،  داخ��ل  املوجود  �ستريلنغ  حمرك 

هاتفك الذكي اأو اأي جهاز اآخر به و�سلة يو اإ�ص بي .
ونظراً لحتوائه على منفذ يو اإ�ص بي ، فاإنه ل يقت�سر على �سحن اآيفون 
جوجل  ت�سغيل  نظام  على  املعتمدة  الذكية  الهواتف  اأي�ساً  ب��ل  فح�سب، 

النقال اأندرويد .
يذكر اأن فكرة حمرك �ستريلينغ اأو امل�سمى اأي�ساً حمرك الهواء ال�ساخن 
، لي�ست باجلديدة، فقد مت اخرتاعه على يد العامل الأ�سكتلندي روبرت 
�ستريلينغ عام 1816، ولكن ا�ستطاعت هذه ال�سركة ال�ستفادة من فكرة 
هذا املحرك احلراري ودجمه داخل �ساحن يتمتع بت�سميم ع�سري واأنيق 
ي�ستخدم يف �سحن الأجهزة الرقمية النقالة، ويف الوقت ذاته يت�سم ب�سغر 
اأو  املنزل  �سواء يف نزهة خ��ارج  اأي مكان،  حجمه و�سهولة حمله ونقله يف 

و�سعه بجانبك على املكتب اأثناء العمل، و�سحن هاتفك يف اآن واحد.

تعطي ابنها املخدرات بقبلة
رات لبنها امل�سجون عرب قبلة تبادلتها  نت اأم اأمريكية من نقل املخدنّ متكنّ
ال�سلطات يف ولي��ة نيويورك  اأن  معه وذك��ر موقع )ذا �سموكينغ غ��ان( 
اأفادت اأن كيمربيل مارغي�سون )54 عاماً( و�سعت حبوباً خمدرة من 
نوع اأوك�سيكودون يف فمها حني زارت ابنها ويليام بارتديج )30 عاماً( 

يف ال�سجن.
وقد نقلت الأم حبتني من فمها اإىل فم ابنها حني قبنّلته بفمه.

رات كان  وق���ال م�����س��وؤول��ون يف ال�����س��رط��ة يف م��ق��اط��ع��ة ي��ات�����ص اإن امل���خ���دنّ
ل�ستخدام الرجل ال�سخ�سي ولي�ص ليبيعها يف ال�سجن.

بتهمة  امل�سجون  بارتديج  اإىل  رات  باملخدنّ تتعلنّق  تهمة  توجيه  مت  وق��د 
تتعلنّق بالأ�سلحة، فيما اعتقلت الوالدة ثم اأفرج عنها بكفالة مالية.

العثور على مكان لل�شيطان يف الدماغ
اأكد بروفي�سور اأملاين اأنه عرث على ما �سماه بقعة �سوداء يف و�سط الدماغ 
الأعلى اأطلق عليه ا�سم مرب�ص ال�سيطان املو�سو�ص للقيام بردات فعل 

عنيفة ومتنوعة، بح�سب تقرير ن�سره موقع العربية .
الأملانية،  ب��رمي��ن  بجامعة  الأع�����س��اب  ط��ب  اأ���س��ت��اذ  اإن  ال��ت��ق��ري��ر  وق���ال 
وال�سهري دولياً باأبحاثه على جينات الدماغ، اإن مرب�ص ال�سيطان وكر 
يرتب�ص �سراً بالآخرين عند اأول اإ�سارة ين�سط معها �سلبياً، بحيث تنبع 

منه املحر�سات على العنف الفردي واجلماعي الفاتك بالآلف.
وقد عر�ص الربوفي�سور غريهارد روث �سرائط فيديو تت�سمن لقطات 
م��ن قتلة  م��ت��ن��وع��ة،  ع��ل��ى مرتكبي ج��رائ��م  ع��ن��ف وح�سية  اأع��م��ال  ع��ن 
و�سارقني وغريهم، ثم قام بقيا�ص ن�ساط اأدمغتهم، ولحظ دائماً اأن كل 
اأق�سامها كانت تتفاعل مع ما ترى اإل منطقة بقيت بال اأي ردة فعل ، 

وفق تعبريه ل�سحيفة بيلد الأملانية التي ن�سرت اخلرب.

قطة تنجو من الغ�ّشالة 
احليوانات  هذه  لتمتنّع  جديداً  معنى  املتحدة  الوليات  يف  ة  ه��رنّ اأعطت 
بت�سع اأراوح، بعد اأن جنت من املوت على الرغم من ق�سائها 35 دقيقة 

الة. داخل غ�سنّ
ة ناتا�سا يف اأوكالند بكاليفوريا البالغة من  وذكر موقع بيبول اأن الهرنّ
الة اأثناء دورانها، ولكنها بقيت على قيد  العمر 6 اأ�سهر علقت داخل غ�سنّ

احلياة.
الة  وقال داريل هامدي، اإن زميله يف الغرفة كان ي�سع مالب�سه يف الغ�سنّ
وقد ترك بابها مفتوحاً، فيما دخل اإىل غرفة اأخرى، وحني عاد و�سع 
ة داخل  بقية املالب�ص و�سغط على زرنّ الت�سغيل من دون اأن ينتبه اأن الهرنّ
35 دقيقة وعلى  اإل بعد  الهرة  اأحد وجود  اأي  الة. ومل يالحظ  الغ�سنّ
نت من النجاة وقد عادت  الرغم من اإ�سابة الهرة بجروح، اإل اأنها متكنّ

اليوم اإىل منزل مالكها.

جتاوز املئة وهو ينتظر املنحة
ينتظر مواطن �سعودي جتاوز عمره ال� 100 عام، احل�سول على منحة 

اأر�ص كان قد تقدم بطلب ر�سمي للح�سول عليها قبل 22 �سنة.
ونقلت �سحيفة احلياة ال�سعودية على موقعها الإلكرتوين ام�ص، عن 
ه البللغ من العمر 100 عام، ووالده  املواطن فوؤاد اجلهني قوله اإن جدنّ
اإل  عاماً،   22 نحو  قبل  اململكة  غ��رب  ينبع  املنح يف  قائمة  اىل  ان�سما 
م هو الآخر قبل  اأنهما مل ي�ستلما املنحة حتى الآن، م�سرياً اإىل اأنه تقدنّ
عدة اأ�سهر للح�سول على بطاقة تقدمي ر�سمية لالن�سمام لقائمة املنح 

لكن من دون جدوى.
الكثري  اأعطوهم  ينبع  ببلدية  الأرا�سي  امل�سوؤولني يف ق�سم  اأن  واأ�ساف 
من الوعود على مدار العقدين املا�سيني من دون اأن يتحقق منها �سيء 

اإىل الآن.

ط���ف���ل���ة ل�������س���ة حم��رف��ة
بثت �سحيفة �سنغهاي ال�سينية يف 
اأغرب  اأحد  الإنرتنت  موقعها على 
�سرائط الفيديو عن طفلة يبدو اأن 
عمرها اأقل من 10 �سنوات، لكنها 
البالغني  بر�ساقة  امل��ح��الت  ت�سرق 
�سنغهاي  ت�����س��رح  ومل  امل��ح��رتف��ني. 
ن�سختها  ال��ف��ي��دي��و يف  ع��ن  ال��ك��ث��ري 
من  التفا�سيل  ل��ك��ن  الإن��ك��ل��ي��زي��ة، 
اإىل  مرتجماً  كان  ال�سيني  خربها 

الإنكليزية يف مواقع عاملية.
املراأة  اأن  اخل��رب  تفا�سيل  يف  وورد 
الفيديو  يف  ت��ظ��ه��ر  ال��ت��ي  احل��ام��ل 
هي والدتها، و�سبق اأن دربتها على 
�سرقة ما يف اجلوارير اأو ال�سناديق 
اإل���ه���اء  ت��ت��ع��م��د  اأن  ب��ع��د  م���ن م����ال 
�ساحب املحل، يف وقت تت�سلل فيه 
الطفلة اىل مو�سع املال امل�ستهدف 
تعود اىل حيث  وتتناوله بخفة ثم 
وال��دت��ه��ا داخ���ل امل��ح��ل وك����اأن �سيئا 
ال�سرطة  اع��ت��ق��ل��ت  وق���د  ي��ك��ن.  مل 
الأم  �سنغهاي  مدينة  يف  ال�سينية 
الطفلة  ع���ن  ف���اأف���رج���ت  واب��ن��ت��ه��ا، 
واأبقت على الأم حمتجزة اإىل حني 

البت باأمرها.

�ل����ط����م����اط����م ت����ق����ي م��ن 
�ل�������س���ك���ت���ة �ل���دم���اغ���ي���ة
م���ادة  اأن  اإىل  ج���دي���دة  اأدل������ة  ت�����س��ري 
الطماطم  يف  توجد  التي  الليكوبني 
مر�ص  يكافح  م��رك��ب  جم��رد  لي�ست 
يدفع  اآخ��ر  �سبب  فهناك  ال�سرطان، 
اإذ تو�سلت درا�سة  لتناول الطماطم، 
اإىل  الأع�ساب  علم  حديثة يف جمال 
اأن��ه��ا ق��د ت�ساعد يف احل��د م��ن خطر 
الدماغية  ال�سكتة  مبر�ص  الإ�سابة 
 ،Ischemic Stroke الإقفارية
وهي عبارة عن ان�سداد اأحد �سرايني 
املخ، مما يت�سبب يف حرمان اخلاليا 
م��ن الأوك�����س��ج��ني وم��وت��ه��ا.  ويقول 
اأ�ستاذ  اإدوارد جيوفانوت�سي،  الدكتور 
التغذية وعلم الأوبئة بكلية ال�سحة 
ن��ح��ن ل  ال��ع��ام��ة بجامعة ه���ارف���ارد: 
الآن،  حتى  ك��ام��ل  ب�سكل  ذل��ك  نفهم 
غري اأن مادة الليكوبني يف الطماطم 
ل��ه��ا خ�����س��ائ�����ص معينة  ت���ك���ون  رمب����ا 
حت���م���ي اخل���ل���ي���ة ب���ط���ري���ق���ة رمب�����ا ل 
حتققها م�سادات الأك�سدة الأخرى .  
وت�ستمل مادة الليكوبني، وهي عبارة 
للطماطم  يعطي  ك��اروت��ي��ن��وي��د  ع��ن 
م�ساد  على  ال��زاه��ي،  الأح��م��ر  لونها 
احلرة  اجل���ذور  على  يق�سي  اأك�����س��دة 
اخلطرية التي ت�سر باأج�سادنا. وقد 
الليكوبني  اأن  �سابقة  اأبحاث  اأظهرت 
رمبا ي�ساعد يف تقليل خطر الإ�سابة 

بال�سرطان. 

�أديل جتني 64 �ألف دوالر يوميًا 
الربيطانية  ال��ن��ج��م��ة  ث����روة  ت��ت��زاي��د 
اأدي����ل اأك���رث ف��اأك��رث، ح��ي��ث ت��ب��نينّ اأنها 
اأك������رث م����ن 64 األ����ف  جت���ن���ي ي���وم���ي���اً 
مايل  داي��ل��ي  �سحيفة  واأف���ادت  دولر. 
لدى  حل�سابات  وفقاً  اأنه  الربيطانية 
�سركة ميلتد �ستون فاإن لأديل ح�ساب 
دولر،  مليون   16.1 بقيمة  م�سريف 
اأم���الك���اً  ام��ت��الك��ه��ا  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

قيمتها 7.2 مليون دولر.
يومياً  جت��ن��ي  اأدي����ل  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
اأن  على  دة  م�سدنّ دولر،  األ��ف   64.3
ال��ن��ج��م��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة نتجت  ث�����روة 
حققه  ال��ذي  ال�ستثنائي  النجاح  عن 
 25 بيعت  الذي   21 الثاين  األبومها 
مليون ن�سخة منه عاملياً. لكن م�سدراً 
اإن  الربيطانية  ال�سن  ل�سحيفة  قال 
ك��ل ه��ذه الأم����وال مل متنع اأدي���ل من 
ال�����س��ع��ور ب��ال��ق��ل��ق قبيل اإط��الل��ت��ه��ا يف 

حفل الأو�سكار .
واأو����س���ح امل�����س��در اأن��ه��ا م��ت��وت��رة جداً 
معالج  اإىل  ت��ل��ج��اأ  ق���د  اأن���ه���ا  ل���درج���ة 
على  ي�ساعدها  املغناطي�سي  بالتنومي 

م باأع�سابها. التحكنّ

كيف تتخل�شني من اآالم العنق
قد تعانني من الم يف العنق �سواء عند القيام بحركة فجائية يف اثناء اليقظة او عند اتخاذ او�ساع غري مريحة 

يف اجللو�ص وتت�ساءلني كيف ميكن جتنب هذه اللم ؟ نقدم لك بع�ص الن�سائح اهمها :
-1 نامي على و�سادة بارتفاع منا�سب لرتفاع الرقبة ولي�ص اعلى من ذلك .

من ربع �ساعة وحاويل ان تكون راأ�سك على ا�ستقامة واحدة  لكرث  م�ستقيم  غري  اجتاه  يف  النظر  جتنبي   2-
من العمود الفقري وعند النظر تكون الذن على خط واحد مع الكتف.

حاويل ان تكون يداك على م�ستوى نظرك ولي�ص ل�سفل . كالرتيكو  اليدوية  ال�سغال  هواة  من  كنت  اذا   3-
الكمبيوتر  امام  او  القراءة  اثناء  الو�سع لفرتة طويلة خا�سة  نف�ص  ال�ستمرار يف اجللو�ص على  جتنبي   4-

وعليك احل�سول على ق�سط من الراحة كل ربع �ساعة على القل.
امامك  املكتب  او  املن�سدة  ارتفاع  يكون  ان  ويجب  اجللو�ص  اثناء  الراأ�ص طبيعيا يف  و�سع  على  حافظي   5-
منا�سبا بحيث ل ت�سطرين اىل انحناء 

العنق.
-6 جتنبي الم�ساك ب�سماعة التيلفون 
ب��ني الكتف وال���راأ����ص لن  امل��ح��م��ول  او 
ي��وؤدي اىل التحميل على فقرات  ذلك 

وع�سالت الرقبة.

ممار�شة الريا�شة املعتدلة بانتظام
 تقلل خماطر اأمرا�ض القلب

�أو�سحت در��سة حديثة �أن مقد�رً� �سئياًل من �لتمارين مبا يو�زي 150 دقيقة يف 
�الأ�سبوع ميكن �أن يقلل خماطر �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب بن�سبة 14 باملئة. 



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

�ساهد اأكرث من �ستمائة طفل من مدار�ص 
ال����ع����ني ال����ع����ر�����ص امل�������س���رح���ي )الأم��������رية 
م�سرح  ع���ل���ى  ق����دم����ت  ال����ت����ي  واحل����ك����ي����م( 
اأ�سنع  )معكم  مبادرة  �سمن  العني  بلدية 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ودع��م  برعاية  م�ستقبلي( 
اإط��ار اتفاقية  اآل نهيان يف  نهيان بن زاي��د 
نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د  جمعية  ب��ني 
ب���وزارة  الطفل  واإدارة  امل�ستقبل  لأج��ي��ال 

ال�سوؤون الجتماعية.
العر�ص الأول للم�سرحية والذي حر�ست 
الدكتورة  ال�سيخة  وح�سوره  رعايته  على 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ص 
جمل�ص اإدارة مركز ال�سيخ حممد بن خالد 
اإدارة  جمل�ص  ورئ��ي�����ص  ال��ث��ق��ايف  ن��ه��ي��ان  اآل 
جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال 
بنت  م���وزة  ال�سيخة  ج��ان��ب  اإىل  امل�ستقبل 
اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئي�ص  حم��م��د ب��ن خ��ال��د 
اآل  خالد  بن  حممد  جمعية  اإدارة  جمل�ص 
ال�سيخ هزاع  امل�ستقبل حرم  نهيان لأجيال 
بن طحنون اآل نهيان وال�سيخة �سم�سة بنت 
العر�ص  ج��اء  نهيان  اآل  بن طحنون  ه��زاع 
ال�سلوكية  املفاهيم  م��ن  ع��دد  على  ليوؤكد 
التي يجب اأن يتم�سك بها الأطفال ومنها 
بالقيادة  والع��ت��زاز  الوطن  وحب  ال�سدق 
اإىل ج��ان��ب بر  ال��واج��ب  اأداء  وال��ت��ف��اين يف 
جانب  اإىل  باحل�سنى  واملعاملة  الوالدين 
ليكون  الآخ��ري��ن  اإىل  والإح�سان  الرتاحم 
يف مقدمة ه���وؤلء اجل���ار ال���ذي اأو���س��ى به 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.
من  ك��ب��ريا  اإق��ب��ال  �سهدت  ال��ت��ي  امل�سرحية 
اأع�ساء  وكذلك  اأمورهم  واأولياء  الأطفال 
والرتبية  اجلامعيني  من  التدري�ص  هيئة 
ل�����س��ان احلكواتي  ع��ل��ى  ج����اءت  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اأحمد يو�سف لت�ساركه ر�سا حممد  الفنان 
عبد  ���س��ام��ي  ج��ان��ب  اإىل  الأم�����رية  دور  يف 
اجل��ل��ي��ل اب��راه��ي��م ال����ذي ق���ام ب����دور امللك 
وم��اه��ر حممد امل��رزوق��ي ال���ذي ق��ام بدور 
اأدت  التي  حممود  اهلل  عبد  واأن�ص  الأم��ري 
ا�ستطاع احلكواتي  املراأة الغربية وقد  دور 
اأن ي��ن��ق��ل اإىل  امل�����س��ارك  ال��ت��م��ث��ي��ل  وف���ري���ق 
التي  امل��ع��ربة  امل�ساهد  م��ن  ع��ددا  احل�سور 
مت�����ص من����اذج م���ن ق�����س��اي��ا امل��ج��ت��م��ع التي 
ا�ستحوذت على انتباه احل�سور ليكون من 

بينهم اأولياء الأمور ومن قبلهم الأبناء.
املهند�سة  التي قدمتها  الحتفالية  وكانت 
مروة فرماوي قد بداأت بكلمة من الدكتورة 

الت�سال اجلماهريي  اأ�ستاذة  لوتاه  ح�سة 
وامل�����س��ت�����س��ار اخلا�ص  الإم�������ارات  ب��ج��ام��ع��ة 
اأ�سادت فيها  ملبادرة معكم اأ�سنع م�ستقبلي 
وجمعية  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  بدور 
ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان، لأجيال 
الذي  امل��ه��م  ال���دور  على  م��وؤك��دة  امل�ستقبل 
تقوم به ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد 
ب��ن خ��ال��د اآل ن��ه��ي��ان يف اإجن����اح م��ث��ل هذه 

الفعاليات التي تخدم الأطفال باعتبارهم 
اأجيال امل�ستقبل الذي ت�سعى كل موؤ�س�سات 
واملعارف  ب��امل��ه��ارات  ت��زوي��ده  اإىل  ال��دول��ة 
عمليات  يف  امل�ساركة  اأج���ل  م��ن  واملختلفة 
املوؤ�س�ص  ال��ق��ائ��د  م��ع  ب���داأت  ال��ت��ي  التنمية 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان لتتوا�سل 
مع �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة ، حفظه اهلل . ومن 

اإدارة  ال�سومي مديرة  اأك��دت موزة  جانبها 
ال�سوؤون الجتماعية والتي  الطفل بوزارة 
بلدية  م�سرح  يف  امل�سرحية  عر�ص  �سهدت 
الطفل بحقوقه  اأهمية توعية  العني على 
اإ ن  وق��ال��ت  �سلوكيا  ت��وع��ي��ت��ه  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ياأتي  واحلكيم  الأم���رية  م�سرحية  عر�ص 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حيث  امل�ستقبل  لأج��ي��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د 

الفرتات  امل�سرحية خالل  يتوا�سل عر�ص 
اأنه مت  املقبلة باإمارات الدولة م�سرية اإىل 
مع  تتنا�سب  التي  العمرية  الفئة  حتديد 
مثل هذه امل�سرحيات والتي تبداأ من عمر 
ال�ساد�سة وحتى الثانية ع�سرة موؤكدة على 
اأن امل�سرحية تهدف اإىل زرع قيم و�سلوكيات 
حميدة يف نفو�ص الأطفال باعتبارهم جيل 

امل�ستقبل. 

مب�ساركة 6 طالبات من جامعة �الإمار�ت

كلية اآل مكتوم با�شكوتلندا تقيم دورة تدريبية 
يف تنمية املهارات القيادية والتعددية الثقافية

•• العني - الفجر:

�سارك �سعادة ال�ستاذ الدكتور حممد يو�سف بني يا�ص نائب مدير اجلامعة 
مدير ال�سوؤون الكادميية يف اللقاء الذي نظمته اجلامعة الربيطانية يف دبي 
وذلك للم�ساركة يف الجتماع املو�سع مع 48 طالبة اماراتية �سيبداأن تدريبا 
مكثفا يف كلية ال مكتوم يف ا�سكوتلندا والطالبات مت اختيارهن من جامعات 
خمتلفة يف الدولة متثلت يف جامعة المارات وجامعة زايد وكلية دبي التقنية 
ال�سالمية  ال��درا���س��ات  وكلية  ال�سارقة  يف  المريكية  واجل��ام��ع��ة  للطالبات 
والعربية يف دبي واجلامعة الربيطانية يف دبي وي�ستمر الربنامج التدريبي 
بعنوان  اجل��اري  العام  8 مار�ص من  اىل  9 فرباير  �سهر من  ملدة  الكادميي 
�سمو  من  كاملة  برعاية  الربنامج  يحظى  حيث  والقيادة  الثقافية  التعددية 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.  وقال الدكتور 
الربنامج  ه��ذا  يف  اجلامعة  طالبات  م�ساركة  ح��ول  يا�ص  بني  يو�سف  حممد 
املهمة  الفعاليات  امل�ساركة يف مثل هذه  دائما على  الم��ارات  حتر�ص جامعة 
وم�ساركة طالباتنا يف هذه الدورة يف كلية اآل مكتوم يف ا�سكوتلندا يعترب ا�سافة 
مهمة وجيدة يف طريق حتقيق الهداف املو�سوعة من قبل ادارة اجلامعة يف 
باأهم املهارات واخل��ربات ،  الو�سول اىل تخريج نوعية من الطلبة يتمتعون 
ولبد من ال�سارة املهمة هنا اىل الدور الذي يطلع به �سمو ال�سيخ حمدان بن 
را�سد ال مكتوم يف هذا املجال من خالل كلية اآل مكتوم يف ا�سكوتلندا وذلك 
من اجل اظهار �سورة ال�سورة النقية واحلقيقية لديننا احلنيف وابراز دور 
الدورة  ، لذلك تعترب م�ساركة طالباتنا يف هذه  املعا�سر  العامل  امل�سلمني يف 

مهمة و�سرورية .
من جهته قال ال�ستاذ الدكتور عبد اهلل ال�سام�سي مدير اجلامعة الربيطانية 
تعترب  فهي  العربية  ل��ل��دول  ال�سرتاتيجي  اجل��غ��رايف  للموقع  نظرا  دب��ي  يف 
موطن احل�سارات وللثقافات متنوعة ومتعددة ومن الطبيعي ان نطور من 
املهارات القيادية يف التعددية الثقافية للو�سول اىل العي�ص امل�سرتك ال�سلمي 
بني الثقافات املختلفة وانا على يقني ان طالباتنا واولياء امورهم ي�ساركوننا 
دبي  حكومة  من  قوي  التزام  هو  التدريبي  الربنامج  هذا  ب��اأن  الروؤية  نف�ص 

لتحقيق وئام وبيئة امنة يف المارات وعموم اخلليج. 
ال�سالم  درا�سة  يتلقني خ��ربة يف حقل  �سوف  الطالبات  اىل  ال���س��ارة  وجت��در 
�سيكون �سمن اطار فريد واجندة جديدة  وا�سع ولكنه  وامل�سلمني وهو حقل 
ا�س�ست وطورت من قبل كلية اآل مكتوم وهذا ما نوه اليه �سعادة مريزا ال�سايغ 
مدير مكتب �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم حيث قال الربنامج ابتداأ 
يف عام 2008 ومنذ بدايته كان هناك اهتمام متزايد من قبل ادارة الكلية يف 
تطويره وتو�سيعه لي�سمل اكرب عدد ممكن من طلبتنا ، وكلية ال مكتوم والتي 
كانت ت�سمى من قبل معهد ال مكتوم ا�ست�سافت 541 طالبة من المارات 
وقطر واذا ا�سفنا هذا الفوج املوؤلف من 48 طالبة �سريتفع العدد اىل 589 
طالبة ، والهدف ال�سا�سي من هذا الربنامج التدريبي الكادميي هو حتفيز 
وال�ستنتاج  التفكري  يف  واأ�ساليبهن  املعرفية  مهاراتهن  وتطوير  امل�ساركات 
واعدادهن باملعرفة واملهارات املطلوبة للقيادة الن�سيطة اجتماعيا واكادمييا 
. جدير بالكر ان هذا الربنامج يقدم بالتوازي مع الربنامج ال�سيفي ويتاألف 
من حما�سرات وحلقات نقا�سية وور�ص عمل حيث يحتوي على 60 �ساعة من 
احل�س�ص ومن املتوقع ان يخ�س�ص للطالبات 20 �ساعة من التعلم امل�ستقل 
باللغة  تقارير  او  كتابية  اعمال   3 خ��الل  من  الطالبات  تقييم  يتم  و�سوف 
النكليزية فيما �سينظم حفل التخرج يف الرابع من مار�ص يف مدينة دندي 
اآل  باأ�سكوتلندا . و�ساركت جامعة المارات يف هذه الدورات التدريبية بكلية 
مكتوم منذ عام 2004 مبا جمموعه 14 رحلة حيث بلغ اجمايل الطالبات 

امل�ساركات 114 طالبة اما امل�ساركات يف هذه الرحلة فهن 6 طالبات. 
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م�شرحية )االأمرية واحلكيم(
 قدمت عرو�شها الأطفال مدار�ض العني

•• العني- الفجر:

لكم«  »�سكراً  ملبادرة  ا�ستجابة 
ال�سمونّ  �ساحب  اأطلقها  التي 
اآل  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم، 
ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
م ال�سيد �سعيد �سامل  دبي، كرَّ
وموظفي  العاملني  احلب�سي 
اخلدمات الأ�سا�سية يف فندق 
يعك�ص  ، مب���ا  ال��ع��ني  اي���ال يف 
تقدير �سعيد احلب�سى للكوادر 
وعرفاناً  الفندق  يف  العاملة 
ب���ال���ت���زام���ه���م وج����ه����وده����م و 
جانبه  م��ن  �سيافتهم  ح�سن 
���س��ك��ر م��دي��ر ال��ف��ن��دق حممد 
ال�����س��ي��د �سعيد  ك���رم  ���س��و���س��ان 
العاملني  جتاه  مبادرته  على 

بالفندق. 

»�شكرًا لكم«.. وتكرمي العاملني بفندق اإيال يف العني موؤ�ش�شة دبي للمراأة ونادي دبي لل�شيدات 
ي�شاركان يف امل�شرية من اأجل التعليم 

�ساركت موؤ�س�سة دبي للمراأة ونادي دبي لل�سيدات يف فعالية  امل�سرية من اأجل 
التعليم 2013 والتي اإنطلقت اأم�ص الول على اإمتداد �سارع جمريا مرورا 
بنادي دبي لل�سيدات وبطول ثالثة كيلومرتات بتنظيم موؤ�س�سة دبي للعطاء 

وذلك يف اإطار جهودهما لتعزيز مبادرات امل�سوؤولية املجتمعية.
تهدف هذه املبادرة اإىل ت�سليط ال�سوء على اأهمية دور التعليم الأ�سا�سي يف 
ك�سر حلقة الفقر وتعزيز الوعي بالتحديات التي حتول دون ح�سول اأطفال 
والنادي  املوؤ�س�سة  وب��ادرت  ال�سليم.  الأ�سا�سي  التعليم  على  النامية  البلدان 
النادي  وع�سوات  والدوائر احلكومية  املوؤ�س�سات  العامالت يف  بدعوة جميع 
للم�ساركة يف هذه الفعالية حيث �ساركت اأكرث من مائة �سيدة بالإ�سافة اإىل 
موظفات املوؤ�س�سة والنادي. واأ�سارت �سم�سة �سالح املديرة التنفيذية ملوؤ�س�سة 
ال�سيخ  �سمو  ح��رم  ل��روؤي��ة  جت�سيدا  ت��اأت��ي  امل�ساركة  ه��ذه  ان  اإىل  للمراأة  دب��ي 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزارء وزير �سوؤون الرئا�سة 
�سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة 
يف الإهتمام بالق�سايا الإن�سانية والإجتماعية باإعتبارها جزءا ل يتجزاأ من 
التنمية امل�ستدامة. واأكدت حر�ص املوؤ�س�سة على التواجد يف املبادرات اخلريية 

والإجتماعية والتوا�سل مع املجتمع املحلي واخلارجي بكافة ق�ساياه.



حتلم الن�ساء بالتمتع ب�ساقني ناعمتني، خاليتني من 
ال�سعر يف  وبالتخل�ص من  ال�سنة،  م��دار  على  ال�سعر 
اأو البطن! منذ حواىل  مناطق ح�سا�سة مثل الوجه 
اإزال��ة ال�سعر بالليزر  عملية  لنا  حتقق  �سنوات،   10
هذا  التجميل  مراكز  يف  واليوم  الطبية  العيادات  يف 
احللم. اإل اأن ذلك ل يزال ي�سمى ا�ستثماراً ويتطلب 
بع�ص التدابري الوقائية. اطلعي على الأ�سئلة التالية 

واإجاباتها.
تنت�سر يف كل  التي  الليزر  اإىل مراكز  ننظر  كيف   •

مكان؟
- ميكن لهذه املراكز اأن تكون مفيدة �سرط اأن تتعاون 
مع طبيب ب�سكل دائم، فهو يجب اأن يح�سر الزيارة 
الأوىل ومن ثم مرافقة التقنيني املتدربني يف خالل 
يف  اأك��رث  م�سجعة  التكلفة،  اإىل  بالن�سبة  اجلل�سات. 
امل��راك��ز منها يف ع��ي��ادات اأط��ب��اء اجل��ل��د. ل��ك��ن، يجب 
التاأكد من �سيانة الآلت ب�سكل منا�سب لأنها غالباً 
ما ت�ستعمل لوقت اأطول مقارنة بالعيادات اخلا�سة. 
اأو  احل�سا�سة  امل��ن��اط��ق  م��ن  ال�سعر  اإزال����ة  اأردت  واإذا 
على  لالإ�سراف  الطبيبة  ا�ست�سارة  ميكنك  اخلطرة، 

اجلل�سة.
 • على ما تنطوي هذه التقنية؟

ح��ت��ى تدمريها  ال�����س��ع��رة  ح���رق  ال��ه��دف يف  يتمثل   -
نهائياً. تبعث اأ�سعة الليزر �سوءاً ي�ستهدف امليالنني، 
ال�سعرة  ال�سعرة لونها. متت�ص  الذي يعطي  ال�سباغ 
هذا ال�سوء الذي يتحول اإىل حرارة. تتدفق احلرارة 
من  ال�سعرة  تدمري  اإىل  ت��وؤدي  حيث  الب�سيلة  حتى 
ج���ذوره���ا. حت��ت��اج��ني اإىل اإج�����راء ج��ل�����س��ات ع���دة من 
الليزر للتخل�ص من ال�سعر متاماً، لأن ن�سبة 30 يف 
املئة فقط من ال�سعر تكون داكنة مبا يكفي يف مرحلة 

النمو.
هي نهائية فعاًل؟ • هل 

- ن��ت��ك��ل��م ه��ن��ا ع���ن اإزال�����ة ال�����س��ع��ر )ط��وي��ل��ة الأم�����د(. 

من  �ستتخل�سني  اجلل�سات،  متابعة  وم��ع  ت��دري��ج��اً، 
بعد  الأم���ر،  يتطلب  اأن  يحدث  لكن،  مت��ام��اً.  ال�سعر 
مرور ب�سع �سنوات، اخل�سوع جلل�سلة ليزر اإ�سافية، 

مع ظهور بع�ص ال�سعر.
اجلميع؟ لدى  تنجح  • هل 

ميكنك  داك��ن��اً،  وال�سعر  بي�ساء  الب�سرة  ك��ان��ت  اإذا   -
ال�سعرة  كانت  فكلما  الق�سوى،  النتيجة  من  التاأكد 

داكنة، ازدادت فاعلية الليزر.
اإذاً خالياً من امليالنني، لن  اأبي�ص،  اإذا كان ال�سعر   -

تكون العملية فاعلة.
- اإذا كان اأ�سقر فاحتاً، لن تكون النتائج حا�سمة.

- اإذا كان اأحمر، �ستختلف درجة الفاعلية.
- اإذا كانت الب�سرة داكنة، ي�ستخدم الليزر الأقل قوة 

على امليالنني.
ال��ت��وق��ف عن  ال��ب�����س��رة م�����س��م��رة، ي��ج��ب  اإذا ك��ان��ت   -

ال�سمرار.
- للرجال، هذا النوع من اإزالة ال�سعر ممكناً بهدف 

جتميلي اأو عالجي.
 • هل من موانع لال�ستعمال؟

نعم، مينع اللجوء اإىل هذه التقنية للن�ساء احلوامل 
وللم�سابني  القلب،  نب�سات  �سبط  اأجهزة  وحاملي 
ال�سمرار  حتى  لل�سم�ص  تعر�سوا  وال��ذي��ن  بال�سرع 
طبياً  عالجاً  يتبعون  والذين  اأ�سبوع،  من  اأق��ل  منذ 
نوع  م��ن  جلدياً  مر�ساً  يعانون  اأو  لل�سوء  حم�س�ساً 
الأكزميا احلادة. بالن�سبة اإىل املراهقني، من املف�سل 
النهاية،  يف  ال�سعر.  نظام منو  ن�سوج  النتظار حتى 
ميكن اإزالة ال�سعر من اأي منطقة يف اجل�سم ما عدا 
باإزالة  يو�سى  ل  العينني.  م��ن  لقربهما  اجلفنني 
ال��ب��ح��ر لأنها  ل��ب��ا���ص  م��ن منطقة  ب��ال��ك��ام��ل  ال�����س��ع��ر 

منطقة ح�سا�سة وموؤملة.
التي يجب اتباعها قبل  الوقائية  التدابري  • ما هي 

املبا�سرة باجلل�سات؟

اأ�سبوع  ق��ب��ل  الأق����ل  ع��ل��ى  لل�سم�ص  ال��ت��ع��ر���ص  ع���دم   -
ت�سبح  ال�����س��م��راء  ف��ال��ب�����س��رة  الأوىل.  اجل��ل�����س��ة  م���ن 
بدًل  الليزر  اأ�سعة  الب�سرة  �ستمت�ص  وبالتايل  داكنة 
اجللد. من  اح��رتاق  اإىل  ي��وؤدي  قد  ما  ال�سعرة،  من 

الأف�سل اإَذا اإجراء هذا العالج يف ال�ستاء.
اإذا كان ال�سعر  - حالقة ال�سعر ع�سية اجلل�سة لأنه، 

طوياًل قد يوؤدي اإىل الإ�سابة بحروق.
- التاأكد من تغطية ال�سامات لإنها غنية بامليالنني 

وقد حترتق.
اأو الكرمي  ���س��ف��رة احل��الق��ة  - احل��الق��ة م��ن خ���الل 
املزيل لل�سعر خالل فرتة العالج، فالطرق الأخرى 
ت��زي��ل ال�����س��ع��رة م��ن ج���ذوره���ا، م��ا مي��ن��ع ال��ل��ي��زر من 

الو�سول اإىل الب�سيلة.
• كم عدد اجلل�سات ال�سرورية؟

- غ��ال��ب��اً م��ا يتطلب الأم����ر ���س��ت ج��ل�����س��ات. ي��ج��ب اأن 
ال�سعريات  اإىل  للو�سول  �سهر  ف��رتة  بينها  تف�سل 
اأطول  ال�سعر  الفخذين، وقت منو  كافة. يف منطقة 
مما هو عليه يف منطقة الوجه. لكن، تكفي حالقة 

املنطقة اإذا لزم الأمر.
• كيف يحدث ذلك عملياً؟

- يف اجلل�سة الأوىل، يفح�ص الطبيب ال�سعر )غري 
املحلوق( والب�سرة ثم ي�ساأل بع�ص الأ�سئلة للتاأكد من 
تدهن  اجلل�سة،  لبدء  لال�ستعمال.  موانع  اأي  غياب 
املنطقة التي يراد معاجلتها ب�)جيل( �سفاف ويقدم 
الآل��ة على  العينني قبل مترير  لك نظارات حلماية 

املناطق املحددة.

موؤمل؟ العالج  هذا  • هل 
- رمبا يكون موؤملاً قلياًل لأن اآلة الليزر تر�سل دفقات 
حمددة الهدف، واحدة تلو الأخ��رى ما يثري �سعوراً 
اإىل احمرار املنطقة. تخف هذه  باحلرق وقد يوؤدي 
تنفخ  اآل��ة  وم��ع  ال�)جيل(  ا�ستعمال  مع  الن��زع��اج��ات 

هواء بارداً لتخدير الب�سرة.
الناجتة؟ والآثار  املخاطر  هي  • ما 

- ميكن ال�سعور ببع�ص النزعاج اأو ظهور الحمرار 
اأم���ا املخاطر،  ب��ع��د اجل��ل�����س��ة.  اأو اث��ن��ت��ني  مل���دة ���س��اع��ة 
اأن  فيجب  باجلهاز،  يتحكم  ال��ذي  بالعامل  فرتتبط 
ذل��ك، لن  اإذا مل يحدث  الليزر.  يعرف كيف ي�سبط 
يكون ال��ع��الج ف��اع��اًل والأ���س��واأ م��ن ذل��ك، ق��د يحدث 

احلروق.
ال�سوئية  واحل����زم����ة  ال���ل���ي���زر  ب���ني  ال���ف���رق  م���ا   •

املكثفة؟
ال�سوئية  احل��زم��ة  اأن  ح��ني  يف  طبية  اأداة  ال��ل��ي��زر   -
املكثفة لي�ست كذلك. الأول اإذاً خم�س�ص لالأطباء يف 
حني اأن احلزمة ال�سوئية املكثفة ميكن ا�ستخدامها 
ذل��ك، ميكن �سبط  التجميل. ف�ساًل عن  من خبري 
يف  ممكن  غ��ري  ذل��ك  اأن  اإل  درج��ات��ه  وتعديل  الليزر 
اأننا  مبا  النهاية،  يف  املكثفة.  ال�سوئية  احلزمة  اآل��ة 
الليزر  يبقى  املنت�سر،  غري  املوجه  ال�سوء  عن  نتكلم 
اأكرث فاعلية واأ�سرع. ما يعني اأن اإزالة ال�سعر بالليزر 
باحلزمة  ال�����س��ع��ر  اإزال�����ة  اأم����ا  ج��ل�����س��ات  ���س��ت  تتطلب 
ال�����س��وئ��ي��ة امل��ك��ث��ف��ة ف��ق��د ت��ت��ط��ل��ب ث���م���اين اإىل 10 
جل�سات. على املدى البعيد، النتائج مت�سابهة مبا اأن 

�شحة وتغذية
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�إز�لة �ل�سعر بالليزر عملية مكلفة ويقال �إنها نهائية، ت�سمح بالتخل�ض من �ل�سعر يف غ�سون ب�سعة �أ�سهر. نعم جتعل �لب�سرة �أكرث نعومة، 
لكن رغم ذلك يجب �الطالع على ثالث م�سائل قبل �ل�سروع يف هذه �لعملية.

هل اإزالة ال�شعر بالليزر ت�شتحق العناء؟ 

اإكليل اجلبل قد يقي 
من اأمرا�ض العني 

اكت�سف باحثون اأمريكيون اأن يف نبتة اإكليل اجلبل مادة ميكن ا�ستخدامها 
العني  ع�سلة  �سعف  ذل��ك  يف  مب��ا  ال��ع��ني،  �سبكية  ت�سيب  اأم��را���ص  لتفادي 
ليبتون وزم��الوؤه يف معهد  �ستيوارت  الدكتور  ال�سن. وقال  بتقدم  املرتبط 
يعرف  اجل��ب��ل  اإك��ل��ي��ل  يف  عن�سراً  اإن  الطبية  ل��الأب��ح��اث  ب��ورن��ه��ام  �سنفورد 
اأن  البحث  فريق  ووج��د  العني.  �سحة  يح�سن   ،)carnosic acid(�ب
هذه املادة تفيد �سبكية العني ب�سكل خا�ص وحتميها من ال�سعف والتعر�ص 
اأن  الباحثون درا�ستهم على جمموعة قوار�ص، وتبني  لأي �سرر. واأج��رى 
 carnosic التي حقنت مبادة  القوار�ص  عند  للعني  اخلارجي  الغالف 

العني حممية. اأن  اإىل  ي�سري  ما  �سميكاً،  بقي   acid

الرمان غنى بالعنا�شر 
الغذائية وله فوائد عديدة

الرمان  الرمان حيث حتتوي ثمر  فوائد  درا�سة طبية حديثة عن  ك�سفت 
ماء،   84% ال��ل��ي��م��ون،  حام�ص   1% �سكرية،  م���واد   10% على  احل��ل��و 
 3% ب��روت��ني،   3% وح��رق��ه،  جتفيفه  ب��ع��د  ال��رم��ان  ق�سر  رم���اد   3%
األياف وعنا�سر مرة وفيتامينات )A، B، C( ومقادير قليلة من احلديد 
ترتفع  ب��ذوره  ويف  واملنغنيز  والبوتا�ص  والكال�سيوم  والكربيت  والفو�سفور 

ن�سبة املواد الدهنية 7-9%.
الغذائية وخا�سة بالفيتامينات وله خوا�ص  الرمان غني بعنا�سره  يعترب 
ويفيد  للحرارة  وخمف�ص  ل��الآلم  م�سكن  فهو  عظيمة  وعالجية  وقائية 
الإ�سهال  الطق�ص احلار وقاب�ص حلالت  اأثناء  ال�سديد  العط�ص  يف حالت 

ومانع للنزيف وخا�سة الناجت عن البوا�سري والأغ�سية املخاطية.
حيث ع�سري الرمان ي�سفي بع�ص حالت ال�سداع واأمرا�ص العيون وخا�سة 
�سعف النظر واإن مغلي اأزهار الرمان يفيد يف عالج اأمرا�ص اللثة وترهلها، 
ال�سيالن  امل��زم��ن، على قطع  الإ���س��ه��ال  ال��ن��زف وع��الج  اإي��ق��اف  ت�ساعد على 

الأبي�ص من املهبل.
وال�سهال  ال�سديدة  احلمى  ح��الت  لعالج  يفيد  ال��رم��ان  ع�سري  ل��ن  كما 
امل��زم��ن،ول��ط��رد ال��دي��دان امل��ع��وي��ة وع���الج ال��ب��وا���س��ري، ي�سهم ���س��رب ع�سري 

الرمان مع الع�سل، يف تن�سيط الأع�ساب ويف حالت الرهاق. 
الع�سل  م��ن  والقليل  امل��اء  م��ن  القليل  م��ع  امل��م��زوج  ال��رم��ان  اأننّ ع�سري  كما 
يعالج حالت الم�ساك وع�سر اله�سم، يق�سي على البكترييا التي ت�سبب 
الإ�سهال، كما يقوي القلب واملعدة، وي�ساهم يف اإدرار البول، وتطهري الدم، 

وتذويب ح�سى الكلى، وتلطيف حرارة اجل�سم املرتفعة.

)ن�سيان  ت�سمي  والتي  للحمل  م�ساحبة  ن�سيان  نوبات  من  تعاين  ال�سيدات  بع�ص 
احلوامل ( ولكن ما حقيقة هذا الن�سيان؟

ط��رح��ت اح���دي ال��درا���س��ات احل��دي��ث��ة ت�����س��اوؤلت ع��ن ن�سيان احل��وام��ل وه���ذه بع�ص 
الإجابات التي تو�سلوا اإليها: 

املالحظة  باأنها حادة  ت�سعر  ال�سيدات ل  بع�ص  بالفعل؟  ن�سيان احلمل موجود  هل 
اف��ادت درا�سة يف هذا  امل��راأة وقد  اأن احلمل ل يغري يف عقل  اإل  كاملعتاد عند حملها 
ال�سان بان قدرة املخ ل تتغري اأثناء احلمل يف حني ان احدي الدرا�سات تقول ) كتب 
احلمل و ال�سيدات احلوامل يوؤكدون انه بالفعل هناك نوع من الن�سيان اأثناء احلمل 
اأ�سباب ن�سيان احلمل  ( وان الأبحاث دلت علي وجود ق�سور يف الذاكرة -2ما هي 

؟؟؟ 
فمن  النوم  من  جيدا  ق�سطا  تنايل  مل  اأو  �سغط  حتت  اأو  م�سغولة  تكوين  عندما 
ولكن  املالحظة  قوية  تكوين  واأل  بالن�سيان  ت�سعري  اأن   100% بن�سبة  الطبيعي 
يف احلمل زيادة الهرمونات والأولويات اجلديدة باإمكانها اأن تف�سر ظاهرة الن�سيان 

هذه: 
- هرمون ال�سرتوجني والربوج�ستريون: يزدادان بن�سبة 15-40 مرة اكرث من 
الطبيعي وميكنهما التاثري علي كل اخلاليا الع�سبية للمخ - هرمون الوك�ستو�سني 
: مبجرد اأن تلد احلامل يتزايدهذا الهرمون ب�سورة كبرية والتي تت�سبب يف انقبا�ص 
الذاكرة  علي  يوؤثر  كذلك  امل��خ  دوائ��ر  علي  اأي�سا  توؤثر  كما  احلليب  واإن��ت��اج  الرحم 
املكانية التي تتعلق بتذكرك لماكن الأ�سياء احلمل ل يغري من معدل ذكائك ولكنه 
اأول ثالثة  الأرف��ف يف عقلك فان  العديد من  اأن لديكي  اأولوياتك فبفر�ص  يبدل 

منهم ي�سغلها لتفكري باجلنني واحتياجاته اأعرا�ص ن�سيان احلوامل؟ 
 10 اأو   5 بعد  اإل  تتذكرينه  ل  ولكن  ما  �سئ  عن  تبحثني  لغرفة  تذهبني  عندما 
دقائق و اإذا �سعرتي انك �سعيفة املالحظة وغري منتبهه ذلك لنك �ستنجبني طفال 
ام��ور احلياة  يتغا�سي عقلك عن بع�ص  والتفكري فيه يف حني  بالرتكيز  وتقومني 
الولدة  حديثي  وال�سيدات  احل��وام��ل  اي�سا  معقدة،  الم��ور  تكون  ل  لكي  الخ��ري 
يفكرون كثريا يف اأطفالهم وكيفية العناية بهم مما قد يوؤثر علي الذاكرة ق�سرية 
املدى و�سيكون حرمانك من النوم بعد ان ت�سعي طفلك عامال اأ�سا�سيا يف الن�سيان 
فال�سيدات ت�سحي ب� 700 �ساعة من نومها يف ال�سنة الويل من الولدة فال يكون 
عقلها يف اف�سل حالته يف اي �سئ ال رعاية الطفل اليكي بع�ص الن�سائح التي قد 

ت�ساعدك علي التغلب علي ن�سيان احلمل: 
التي تودين  الأ�سئلة  اأو  اكتبي ( ما تريدين �سواء كانت قائمة اخل�سار  -  دوين ) 

�سوؤالها لطبيب الن�سا .....الخ .
- اح�سلي علي ق�سط اكرب من النوم :و هذا �سعب علي الآباء اجلدد ولكن الأمهات 

حتتاج اإيل النوم اأكرث و بعمق ويف خالل اأ�سبوع �سيتح�سن ن�سيانهم. 
اأ�سياء يتعلق بطفلك  ن�سيان  اأو يف  الأم��ان  اذا وجدتي م�ساكل يف اخذ احتياطات   -

فهذا يقلقك ،غري ذلك فالأمر طبيعي ول داعي للقلق.

حاالت الن�شيان عند احلامل من االأمور الطبيعية
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م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 167964  تاريخ الإيداع 2012/1/16 
 الفئة 3  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ام اآند ات�ص مانيجمينت ليميتد 
 جن�سية ال�سركة جمهورية موري�سيو�ص . 

 AVANI ا�سم العالمة 

العنوان الطابق الرابع ، اآي بي ال هاو�ص ، كاودان ، بورت لوي�ص ، جمهورية موري�سيو�ص .
املنتجات زيت اللوز . عطورات )زيوت عطرية(  . اأمالح اإ�ستحمام لي�ست لغايات طبية . اأقنعة التجميل . قطع 
من �سابون الزينة . كرميات جتميلية . كرميات لتبيي�ص الب�سرة . زيوت عطرية . بخور . اأطقم جتميل . زيت 
اخلزامى . غ�سولت )لو�سن( لإغرا�ص التجميل . م�ستح�سرات اإزالة املكياج . اأقنعة جتميلية . زيوت لغايات 

التجميل . �سامبو . قطع من ال�سابون .
 و�سف العالمة الكلمة  AVANI كتبت باحلروف الالآتينية . 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 168451  تاريخ الإيداع 2012/1/26 
 الفئة 37  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة تينت وورلد ، ال ال �سي   
 جن�سية ال�سركة الوليات املتحدة الأمريكية 

 ا�سم العالمة تينت وورلد عامل التظليل 

العنوان 2375 ان دبليو 49 تي ات�ص لني ، بوكا راتون ، اإف اإل 33431 ، الوليات املتحدة الأمريكية .
، تركيب الرقائق البال�ستيكية املظللة على نوافذ املركبات ، و البنايات  املنتجات خدمات الرتكيب ، حتديداً 
؛  وال�سيارات  املركبات  وتلميع  وغ�سيل  تف�سيل  خدمات  ؛  البحرية  واملركبات  التجارية  والبنايات   ، ال�سكنية 
خدمات ترميم املركبات ، حتديداً ، و�سع مل�سات تعديل الدهان ، ت�سليح النبعاج ، ت�سليح الزرك�سة الداخلية 
اأغ�سية  تركيب   ، والتجارية  ال�سكنية  النوافذ  م�ساريع  تركيب  ؛  ال�سيارات  )اإك�س�سوارات(  ملحقات  وتركيب 

رقيقة للحماية وتركيب اأجهزة اإنذار ال�سيارات يف الفئة 37 .
و�سف العالمة العبارة " تينت وورلد " وحتتها عبارة " عامل التظليل"  كتبت باحلروف العربية .

 ال�سرتاطات * 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 168024  تاريخ الإيداع 2012/1/17 
 الفئة 5  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سانويف  با�ستور 
 جن�سية ال�سركة فرن�سا 

  VerorabVax ا�سم العالمة

 العنوان 2 ، اأفينيو بونت با�ستور ، 69007 ليون ، فرن�سا . 
 املنتجات امل�ستح�سرات ال�سيدلنية ، اللقاحات . 

كتبت باحلروف الالآتينية . VerorabVaxالكلمة     و�سف العالمة 
 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  168891  تاريخ الإيداع 2012/2/6 
 الفئة 1  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأمرييكان نات�سورال �سودا اآ�ص كورب . 
الوليات املتحدة الأمريكية   جن�سية ال�سركة 

 ANSAC ا�سم العالمة

العنوان 15 ريفري�سايد اأفينيو ، وي�ستبورت ، كونيكتيكت   06880 ،  الوليات املتحدة الأمريكية .
واملواد  واملنظفات  ال��زج��اج  ت�سنيع   ، حت��دي��داً   ، والتجارية  ال�سناعية  لالإ�ستعمالت  ال�سودا  رم��اد  املنتجات 

الكيميائية لإ�ستعمالت العجني الورقي والورق وكذلك لإ�ستعمالت معاجلة املياه والتعدين .
و�سف العالمة الرتكيب احلريف ANSAC  كتبت باحلروف الالآتينية .

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 168029  تاريخ الإيداع 2012/1/17 
 الفئة 36  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة يونيرت�ست لو�سطاء التاأمني �ص . ذ . م . م . 
 جن�سية ال�سركة دولة الإمارات العربية املتحدة . 

 UniTrust insurance brokers Your trusted business partners ا�سم العالمة

العنوان كراون بالزا ، كومري�سيال تاور ، اأوفي�ص 2003 ، �سارع ال�سيخ زايد ، 
�سندوق بريد . 114648 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة .

 املنتجات التاأمني ؛ ال�سوؤون التمويلية ؛ ال�سوؤون املالية ؛ ال�سوؤون العقارية . 
اأ�سفلها العبارة  insurance brokers UniTrust كتبت باحلروف الالآتينية و  و�سف العالمة العبارة 
البع�ص  ل�سهمني متداخلني مع بع�سهما  ر�سم  الأعلى  )Your trusted business partners(  و يف 

ومتجهان اإىل جهة اليمني والكل باللون الأزرق الغامق والربتقايل والرمادي  بطريقة مميزة .
 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712
م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
تاريخ الإيداع 2012/2/21   رقم الإيداع / الطلب 169615 

 الفئة 9  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة األيبابا جروب هولدينج ليميتد. 

 جن�سية ال�سركة جزر الكامين  
   Tmall ا�سم العالمة 

العنوان الطابق الرابع ، ون كابيتال بلي�ص ، �ص.ب : 847 ، جورج تاون ، جراند كامين ، جزر الكامين .
املنتجات الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي 
والأجهزة والأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�ص والإ�سارة واملراقبة)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ت�سجيل 
اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ص ت�سجيل؛ ماكينات بيع اآلية واآليات 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات واأجهزة احلا�سوب 
؛  التوثيق  برجميات  ؛  الآخ��ري��ن  واإىل  من  اللكرتونية  املدفوعات  ملعاجلة  برجميات   ، احلا�سوب  وبرامج   ،
برجميات احلا�سوب املتوفرة على �سبكة الإنرتنت ؛ املن�سورات الإلكرتونية على اخلط املبا�سر )قابلة للتحميل 
من النرتنت اأو �سبكة احلا�سوب اأو قاعدة بيانات احلا�سوب( ؛ برجميات احلا�سوب القابلة للتحميل لت�سهيل 
الإر�سال اللكرتوين للمعلومات ، البيانات ، امل�ستندات ، ال�سوت ، وال�سور عرب الإنرتنت ؛ برجميات احلا�سوب 
القابلة للتحميل والتي متكن امل�ستخدمني من امل�ساركة يف اجتماعات وفئات مبنية على الويب ، مع الو�سول 
القابلة  احلا�سوب  ، برجميات  الويب  الرباجميات عرب مت�سفح  وتطبيقات  وال�سور   ، وامل�ستندات   ، للبيانات 
للتحميل للو�سول ، معاينة ، والتحكم يف اأجهزة احلا�سوب البعيدة و�سبكات احلا�سوب ؛ تطبيقات الكرتونية 
، والنرتنت  بعد  ، وم��واد توجيهية يف جم��الت الت�سالت عن  واأوراق   ، �سكل موا�سيع  للتحميل على  قابلة 
 ، ، الأجهزة املحيطية للحا�سوب  ، والت�سويق ؛ براجميات احلا�سوب  ، واملبيعات  واإدارة الأعمال   ، ، والتدريب 
امل�ساعدات  ؛  باليد  ، حوا�سيب قابلة للنقل ؛ حوا�سيب حممولة  ، احلوا�سيب املحمولة  احلوا�سيب الدفرتية 
الرقمية ال�سخ�سية ، وم�سغالت الو�سائط ال�سخ�سية ، الهواتف النقالة ، الهواتف الذكية ، الكامريات الرقمية 
�سبكة  مهايئات  ؛  بعد  ع��ن  والت�����س��الت  احلا�سوب  ت�سبيك  مكونات  ؛  امللقمات  ؛  احلا�سوب  عمل  حمطات   ،
احلا�سوب وحمولت وحمددات م�سار وحماور ، اأجهزة املودم ال�سلكية والال�سلكية وبطاقات واأجهزة الت�سالت 
؛ حامالت احلا�سوب املحمول ، حقائب احلا�سوب ؛ اأجهزة اإخماد النريان ، مكونات احلا�سوب والربامج الثابتة 
، برجميات احلا�سوب ) مبا يف ذلك برجميات قابلة للتحميل من الإنرتنت ( ؛ الأقرا�ص املدجمة ؛ املو�سيقى 
الرقمية           ) للتحميل من الإنرتنت ( ؛ اأجهزة الت�سالت عن بعد ؛ و�سادة فاأرة احلا�سوب ؛ �سماعات الهاتف 
املحمول ؛ ملحقات الهاتف املحمول ؛ الألعاب وال�سور وال�سور املتحركة والأفالم واملو�سيقى القابلة للتحميل 
؛ نظم الإنذار ؛ الكامريات الأمنية ؛ وحدات البث الإذاعي والتلفزيوين النقال ؛ معدات البث التلفزيوين ، 
اأجهزة ومعدات نظام حتديد  الكامريات ، كامريات الفيديو ، �سماعات راأ�ص ، قطع الأذن ؛ مكربات �سوت ؛ 
والألعاب اللكرتونية  الفيديو  األعاب  برامج وبرجميات   ، اأجهزة احلا�سوب  ؛   ) ا�ص  العاملي ) جي بي  املواقع 
عن  لالت�سالت  �سائلة  بلورية  �سا�سات عر�ص  ؛   ) الإنرتنت  للتحميل من  القابلة  الربجميات  ذلك  )مبا يف 
، وبرامج تخزين البيانات  بعد ومعدات الكرتونية ؛ تلفاز الكابل الذي يو�سع يف الأعلى ؛ التحكم عن بعد 
، والنظارات والنظارات ال�سم�سية ؛ الالفتات ؛ بطاقات الئتمان ، واملدين ، والنقد البنكية وبطاقات الهوية 

 امل�سفرة اأو املمغنطة ؛ ماكينات ال�سراف الآيل ، موزعات النقد ؛ جميعها واردة يف الفئة 9. 
الكلمة Tmall  كتبت باحلروف الالتينية مكررة لأربع مرات باأحرف �سغرية وكبرية .    و�سف العالمة 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2012/2/8   رقم الإيداع / الطلب 169013 
 الفئة 5  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سريو�ص كوربوري�سن 
 جن�سية ال�سركة الوليات املتحدة الأمريكية 

 INTERCEPT ا�سم العالمة

  
 العنوان 2550 �ستانويل درايف ، كونكورد ، كاليفورنيا 94520 ،  الوليات املتحدة الأمريكية . 

ال�سفائح  مثل  ال��دم  ومكونات  ال��دم  يف  الأم��را���ص  م�سببات  ن�ساط  تعطيل  يف  لإ�ستخدامها  مركبات  املنتجات 
الدموية والبالزما وخاليا الدم احلمراء ، ل�ستخدامها يف ما يخ�ص عمليات نقل الدم .

الكلمة INTERCEPT  كتبت باحلروف الالآتينية  .   و�سف العالمة 
 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 168156  تاريخ الإيداع 2012/1/19 
 الفئة 11  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كونيك�ص اآي بي اآر ليميتد 
 جن�سية ال�سركة اململكة املتحدة   

 CONEX ا�سم العالمة

 العنوان وايتهول رود ، تيبتون ، وي�ست ميدلندز ، دي واي 4 7 جيه يو ،  اململكة املتحدة  . 
املنتجات قطع ولوازم و اأجهزة تو�سيل تركيبات التزويد باملاء وتكييف الهواء والتدفئة والتهوية والغاز واملاء 

؛ �سمامات ؛ قطع ومكونات وجتهيزات جلميع ال�سلع املذكورة .
 و�سف العالمة الكلمة conex  كتبت باحلروف الالآتينية  . 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 169014  تاريخ الإيداع 2012/2/8 
 الفئة 10  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سريو�ص كوربوري�سن 
 جن�سية ال�سركة الوليات املتحدة الأمريكية 

 INTERCEPT ا�سم العالمة

 العنوان 2550 �ستانويل درايف ، كونكورد ، كاليفورنيا 94520 ،  الوليات املتحدة الأمريكية . 
املنتجات اأدوات معاجلة طبية ، حتديداً ، �سناديق اأ�سعة ال�سوء فوق البنف�سجي لتعطيل ن�ساط الفايرو�سات 
وخاليا  والبالزما  الدموية  ال�سفائح  مثل  ال��دم  ومكونات  ال��دم  لأم��را���ص  الأخ���رى  وامل�سببات  البكترييا  و 
ب�سكل  حتتوي  طبية  معاجلة  )اأطقم(  معدات  ؛  ال��دم  نقل  عمليات  يخ�ص  فيما  لإ�ستخدامها  احلمراء  ال��دم 
البنف�سجي لتعطيل ن�ساط  ال�سوء فوق  اأ�سعة  اأنابيب بال�ستيكية و حاويات وحماليل و�سناديق  رئي�سي على 
الفايرو�سات والبكترييا وامل�سببات الأخرى لأمرا�ص الدم ومكونات الدم مثل ال�سفائح الدموية و البالزما 

وخاليا الدم احلمراء لإ�ستخدامها فيما يخ�ص عمليات نقل الدم .
الكلمة INTERCEPT  كتبت باحلروف الالآتينية  .   و�سف العالمة 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 169622  تاريخ الإيداع 2012/2/21 
 الفئة 1  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة فارماكيم لبورايتوريز ، اإنك . 
 جن�سية ال�سركة الوليات املتحدة الأمريكية 

 DIETSPICE ا�سم العالمة

  
 العنوان 265 هاري�سون افنيو ، كريين ، نيوجري�سي 07032 الوليات املتحدة الأمريكية .   

 املنتجات خال�سات نبات ت�ستخدم كمكونات يف املكمالت الغذائية والأطعمة . 
الكلمة DIETSPICE باحلروف الالتينية .   و�سف العالمة 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية  
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712
م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب 169623  تاريخ الإيداع 2012/2/21 

 الفئة 29  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة فارماكيم لبورايتوريز ، اإنك . 

الوليات املتحدة الأمريكية   جن�سية ال�سركة 
 DIETSPICE ا�سم العالمة

  
 العنوان 265 هاري�سون افنيو ، كريين ، نيوجري�سي 07032 الوليات املتحدة الأمريكية .   

 املنتجات خال�سات نبات م�سافة لالأطعمة ، حتديدا ، البطاطا  . 
الكلمة DIETSPICE باحلروف الالتينية .   و�سف العالمة 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية  
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712
م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب 153484  تاريخ الإيداع 2011/2/23 

 الفئة 30  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة كيلوج كومبني        

 جن�سية ال�سركة الوليات املتحدة الأمريكية . 
 TONY ا�سم العالمة 

العنوان واحد كيلوج �سكوير، باتل كريك ، مت�سيغان ، 3599-49016 الوليات املتحدة الأمريكية .
املنتجات امل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، حبوب الفطار ، قطع احلبوب امل�ستطيلة ، الوجبات اخلفيفة 

التي ا�سا�سها احلبوب .
الكلمة TONY باحلروف الالتينية كتبت على منديل مربوط على عنق ر�سم كاريكاتوري  و�سف العالمة 

لنمر يظهر اجلزء العلى من ج�سمه بطريقة مميزة .
 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 169624  تاريخ الإيداع 2012/2/21 
 الفئة 30   ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة فارماكيم لبورايتوريز ، اإنك . 
 جن�سية ال�سركة الوليات املتحدة الأمريكية 

DIETSPICE ا�سم العالمة

  

  
 العنوان 265 هاري�سون افنيو ، كريين ، نيوجري�سي 07032 الوليات املتحدة الأمريكية .   

املنتجات خال�سات نبات م�سافة لالأطعمة ، حتديداً ، اخلبز ومعكرونة البا�ستا واحلبوب والأرز ؛ خال�سات 
نبات ت�ستخدم كمكونات يف اأطعمة الطاقة اخلفيفة .

 و�سف العالمة الكلمة DIETSPICE باحلروف الالتينية . 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ الأولوية  
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع         يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 169625  تاريخ الإيداع 2012/2/21 
 الفئة 32  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة فارماكيم لبورايتوريز ، اإنك . 
 جن�سية ال�سركة الوليات املتحدة الأمريكية 

DIETSPICE ا�سم العالمة

  
 العنوان 265 هاري�سون افنيو ، كريين ، نيوجري�سي 07032 الوليات املتحدة الأمريكية .   

 املنتجات خال�سات نبات ت�ستخدم كمكونات يف م�سروبات الطاقة . 
الكلمة DIETSPICE باحلروف الالتينية .   و�سف العالمة 

 ال�سرتاطات  
 تاريخ الأولوية  
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712
م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب 150977  تاريخ الإيداع 2010/12/23 

 الفئة 9   ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة �سام�سوجن الكرتونيك�ص كو. ، ليميتد  . 

 جن�سية ال�سركة جمهورية كوريا . 
  SMART HUB ا�سم العالمة 

العنوان 416  ، مايتان � دونغ ، يونغتونغ � جيو ، �سيوون � �سي ،   جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .
 املنتجات م�ستقبالت التلفاز . 

اأ�سود حمدب  العبارة   SMART HUB كتبت باحلروف الالتينية يف ا�سفل م�ستطيل  و�سف العالمة 
الطراف واعالها ر�سم ي�سبه خريطة الكرة الر�سية باللون البي�ص بطريقة مميزة .

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 152391  تاريخ الإيداع 2011/1/30 
 الفئة 3  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة جويرلين ا�ص. ايه. 
 جن�سية ال�سركة فرن�سا 

 GUERLAIN BLANC DE PERLE ا�سم العالمة 

 العنوان 68 افينيو دي�ص �سامب�ص اإلي�سي�ص ، 008  75  باري�ص � فرن�سا 
 املنتجات منتجات التجميل للعناية باجل�سم والعناية بالوجه . 

باحلروف   GUERLAIN الكلمة   اأعالها  و   BLANC DE PERLE العبارة و�سف العالمة 
الالتينية الكل على خلفية م�ستطيلة ويف الأعلى خط راأ�سي يف اأ�سفله دائرة بداخلها �سعار ال�سركة بالألوان 

البيج والذهبي والأ�سود والأبي�ص والرمادي بطريقة مميزة .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ الأولوية  2010/7/30 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  169620  تاريخ الإيداع 2012/2/21 
 الفئة 42  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة األيبابا جروب هولدينج ليميتد. 
 جن�سية ال�سركة جزر الكامين 
   TMALL ا�سم العالمة 

العنوان الطابق الرابع  ، ون كابيتال بلي�ص  ، �ص.ب : 847  ، جورج تاون  ، جراند كامين  ، جزر الكامين .
ال�سناعي  التحليل  خدمات   ، بها  املتعلقة  والت�سميم  والبحث  والتكنولوجية  العلمية  اخل��دم��ات  املنتجات 
والبحوث  ، وت�سميم وتطوير برجميات وعتاد احلا�سوب ، خدمات احلا�سوب فيما يت�سل بار�سال املعلومات 
 ، حت��دي��دا   ، ب��ي(  اي  )ا���ص  التطبيق  خدمة  موفر  خ��دم��ات  ؛  الن��رتن��ت  ع��رب  وال�سور  وامل�ستندات  والبيانات 
التطبيق )ا�ص اي بي(  ؛  خدمات موفر خدمة  بالآخرين  ا�ست�سافة تطبيقات برجميات احلا�سوب اخلا�سة 
يوفر برجميات يف جمالت موؤمترات ، وموؤمترات �سوتية ، ور�سائل الكرتونية ، وتعاون امل�ستندات ، موؤمترات 
فيديو ، وال�سوت ومعاجلة املكاملة املبنية على الويب ؛ توفري برجميات غري قابلة للتطبيق على اخلط املبا�سر 
لت�سهيل قابلية املعاجلة الداخلية لتطبيقات برجميات متعددة  ؛ خدمات الدعم الفني املتعلقة بربجميات 
وتطبيقات احلا�سوب املوفرة على اخلط املبا�سر  ، بوا�سطة الربيد اللكرتوين وبوا�سطة الهاتف  ؛ خدمات 
 ، النقا�سات  يف  للم�ساركة  امل�سجلني  للم�ستخدمني  املبا�سر  اخل��ط  على  جمتمع  ان�ساء   ، حتديدا   ، احلا�سوب 
 ، الجتماعي  الت�سبيك  ت�ستغل يف   ، افرتا�سية  ، من جمتمعات  نظراءهم   الراجع من  ال��رد  على  واحل�سول 
وتبادل امل�ستندات ؛ ن�سح تكنولوجيا احلا�سوب املوفر مل�ستخدمي النرتنت بوا�سطة و�سائل خط دعم �ساخن 
وتوفري   ، احلا�سوب  �سبكات  على  وامل���وارد  وامل��واق��ع  املعلومات  فهار�ص  باإن�ساء  املتعلقة   احلا�سوب  خ��دم��ات  ؛ 
حمركات البحث ، وت�سميم اأجهزة احلا�سوب ، اأجهزة احلا�سوب الدفرتية ، اأجهزة احلا�سوب املحمولة ، اأجهزة 
، وت�سميم م�ساعدات رقمية �سخ�سية وم�سغالت  اأجهزة احلا�سوب املحمولة باليد   ، القابلة للنقل  احلا�سوب 
الو�سائط ال�سخ�سية ، وت�سميم الهواتف النقالة والهواتف الذكية ، وت�سميم الكامريات الرقمية ، وخدمات 
احلا�سوب  برجمة   ، احلا�سوب  حتليل  وخ��دم��ات   ، احلا�سوب  تكامل  خدمات   ، احلا�سوب  برجمة   ، احلا�سوب 
املتعلقة باحلماية �سد الفريو�سات ، وخدمات نظام برجمة احلا�سوب ، وتوفري خدمات الت�سال املبا�سر بني 
وت�سميم   ، احلا�سوب  نظام  ت�سميم   ، احلا�سوب  ت�سميم برجميات   ؛  البيانات  لتبادل  احلا�سوب  م�ستخدمي 
الربجميات احلا�سوبية  ا�ست�سافة تطبيق  ؛  الويب لالآخرين  ا�ست�سافة �سفحات   ، الويب  وتطوير �سفحات 
لبحث وا�سرتجاع املعلومات من قواعد البيانات و�سبكات احلا�سوب ، وتوفري املعلومات التقنية بناء على طلب 
حمدد من امل�ستخدمني النهائيني عن طريق الهاتف اأو �سبكة احلا�سوب العاملية ،  وخدمات ا�ست�سارية متعلقة 
ومواقع  احلا�سوب  بيانات  قواعد  يف  املخ�س�ص  بالبحث  املتعلقة  احلا�سوب  وخدمات   ، احلا�سوب  بربجميات 
الويب ،  ؛ احلا�سوب و الإ�سارات الإلكرتونية امل�سفرة وغري امل�سفرة ، حتويل البيانات املادية والوثائق يف �سكل 
و�سائل اإعالم اإلكرتونية ، خدمات الختبار والتقييم ؛ اخلدمات املعمارية والت�سميم ، والت�ساميم الداخلية 
؛  الأمنية  املخاطر  اإدارة  وبرامج   ، املعلومات  و�سبكة  احلا�سوب  ، وخدمات  ال�سكنية   وال�سقق  واملكاتب  املباين 
املتعلقة  ، خدمات احلا�سوب  �سهادة اجل��ودة  املعرفة والختبار ؛ خدمات  ، وخدمات  اأمن معلومات احلا�سوب 
بالت�سديق على املعامالت التجارية واإعداد التقارير اخلا�سة بها  ، التحكم يف الو�سول اإىل  )خدمات الأمن 
ل�( اأجهزة احلا�سوب وال�سبكات اللكرتونية وقواعد البيانات ، تاأمني نقل البيانات واملعامالت عرب ال�سبكات 
احلا�سوبية ؛  ، وتقدمي ال�ست�سارات يف جمال اأمن البيانات ، وتقدمي ال�ست�سارات ب�ساأن تاأمني الت�سالت عن 
بعد  ، خدمات تقدمي ال�ست�سارات واملعلومات والن�سح املتعلقة باخلدمات امل�سار اإليها اأعاله  ؛ جميعها واردة يف 

 الفئة 42.                                                                                                                                  
و�سف العالمة الكلمة TMALL  كتبت باحلروف الالتينية مكررة لأربع مرات باأحرف �سغرية وكبرية .

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712
م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب  169324  تاريخ الإيداع 2012/2/15 

 الفئة 39  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة 20 كيوب لوجي�ستيك�ص بي تي ئي ليميتد . 

 جن�سية ال�سركة �سنغافورة 
ا�سم العالمة

 العنوان 1 فيليب �سرتيت رقم 01-03 ، �سنغافورة 048692 
ال�سحن وخدمات  ال�سم�سرة يف  النقل ؛ خدمات  ال�سلع ؛ خدمات معلومات  النقل وتغليف وتخزين  املنتجات 
النقل )ال�ساعي( ؛ اللوج�ستية يف قطاع النقل : جتميع ونقل وت�سليم ال�سلع ؛ تعقب ومتابعة ال�سلع وامل�ستندات 
و  لل�سلع  الإلكرتونية  واملتابعة  التعقب  ؛  امل�ستودعات  اإدارة  ؛  النقل  ومن�سات  والر�سائل  والطرود  واملغلفات 
امل�ستندات واملغلفات والطرود والر�سائل ومن�سات النقل ؛ اإدارة امل�ستودعات وتاأجري حاويات التخزين ؛ خدمات 
الر�سائل وال�سحن والنقل ال�سريع ؛ تاأجري م�ساحات امل�ستودعات ؛ خدمات توفري املعلومات والن�سح والإر�ساد 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفاً .
ر�سم  اليمني  من  وبجانبها  عري�ص  وبخط  الالتينية  باحلروف  كتبت  و�سف العالمة العبارة    

ملكعب باللون الأحمر والأبي�ص وحتتها نف�ص العالمة مكررة باللون الأبي�ص والأ�سود بطريقة مميزة .
 *  ال�سرتاطات 

   2011/12/30  تاريخ الأولوية 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712
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م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2012/2/21   رقم الإيداع / الطلب 169617 
 الفئة 35  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة األيبابا جروب هولدينج ليميتد. 
 جن�سية ال�سركة جزر الكامين  

   Tmall ا�سم العالمة 

العنوان الطابق الرابع ، ون كابيتال بلي�ص ، �ص.ب : 847 ، جورج تاون ، جراند كامين ، جزر الكامين .
املنتجات الدعاية والإعالن ؛ اإدارة وتوجيه الأعمال ؛ تفعيل الن�ساط املكتبي ؛ تخزين البيانات الإلكرتوين ؛ 
تنظيم وت�سغيل و الإ�سراف على خطط الولء واحلوافز ؛ خدمات الدعاية والإعالن التي يتم توفريها عرب 
الإنرتنت ؛ اإنتاج اإعالنات الراديو والتلفاز ؛ املحا�سبة ؛ البيع باملزاد العلني ؛ املعار�ص التجارية ؛ اإ�ستطالعات 
ال��راأي ؛ معاحلة البيانات ؛ توفري املعلومات والأخبار عن الأعمال ؛ وخدمات وكالت الإع��الن ، واخلدمات 
الإعالنية املقدمة لالآخرين ، واإدارة قاعدة بيانات ، وجمع املعلومات يف قواعد البيانات احلا�سوبية ؛ اأبحاث 
ال�سوق واخلدمات ال�ست�سارية يف جمال الأعمال ، خدمات ا�ست�سارات الأعمال التجارية ؛ خدمات ا�ست�سارات 
وبرامج   ، التدريب  وب��رام��ج   ، وامل��وؤمت��رات   ، الويب  �سبكة  املبنية على  الأح���داث  التجارية يف جم��ال  الأع��م��ال 
املبنية على �سبكة  ا�ست�سارات الأعمال التجارية يف جمال تو�سيل املعرفة  ، وحلقات البحث ؛ خدمات  التعلم 
؛  التعاون  وتكنولوجيا  املبا�سر  اخلط  على  التعاون  جمال  يف  التجارية  الأعمال  ا�ست�سارات  خدمات  ؛  الويب 
خدمات ا�ست�سارات الأعمال التجارية يف جمالت املبيعات والت�سويق ؛ خدمات اإدارة م�سروع الأعمال التجارية 
 ، ، مراجعة  ت�سجيل   ، انتاج   ، ، مرحلة  اإع��داد   ، ، حتديدا، تطوير  التجارية  الأعمال  اإدارة م�سروع  ؛ خدمات 
ومتابعة الأحداث املبنية على �سبكة الويب ، واملوؤمترات ، وبرامج التدريب ، وبرامج التعلم ، وحلقات البحث ؛ 
وخدمات ا�ست�سارات الأعمال املتعلقة بت�سهيل املعامالت التجارية عن طريق �سبكات احلا�سوب املحلية والعاملية 
ال�ستهالكية  واملنتجات  التجارية  الأع��م��ال  من  وا�سعة  ت�سكيلة  لتقدمي  املراجع  وتوفري  حتديد  خ��الل  من 
املحلية  �سبكات احلا�سوب  ال�سلع واخلدمات لالآخرين من خالل  التجارية عن  املعلومات  ، ون�سر  واخلدمات 
والتي عن  العاملية  احلا�سوب  �سبكة  على  ويب  بتوفري موقع  املتعلقة  الأعمال  ا�ست�سارات  ، وخدمات  والعاملية 
ل�  والو�سع  املكان  حتديد    ، واملنتجات  اخل��دم��ات  م�سدر  وحتديد  عر�ص  الثالثة  ل��الأط��راف  ميكن  طريقها 
وا�ستيفاء الدلئل والطلبات التجارية ، واإبرام العقود وال�سفقات التجارية ، توفري خدمات الطلبات املحو�سبة 
على اخلط املبا�سر ؛ الإع��الن عن �سلع وخدمات الآخرين عرب �سبكات احلا�سوب املحلية والعاملية ؛ خدمات 
التداول  ؛ وخدمات  الت�سال  و�سائل  اإعالنية يف  ا�ستئجار م�ساحات  ؛  الدولية  والت�سدير  ال�سترياد  وك��الت 
؛  املبا�سر  اخلط  على  بها  املت�سلة  الأعمال  تقييم  وتقدمي  اللكرتونية  باملزادات  املتعلقة  املبا�سر  اخلط  على 
لت�سهيل  الثالث  الطرف  ويب  ملواقع  دليل  وتوفري   ، املبا�سر  اخلط  على  امل�ستهلك  ملنتجات  التجزئة  خدمات 
املعامالت التجارية ؛ خدمات ا�ست�سارات الأعمال املتعلقة بت�سغيل ال�سوق اللكرتونية للم�سرتين والبائعني 
لل�سلع و/اأو اخلدمات على �سبكة احلا�سوب العاملية ، وامل�ساعدة يف الأعمال التجارية املتعلقة بت�سهيل ال�سفقات 
التجارية عرب �سبكات احلا�سوب املحلية والعاملية ؛ واخلدمات ال�ست�سارية لإدارة ال�سركات ؛ خدمات الت�سويق 
 ، الدعاية  ، حتديث مواد  الدعاية  ، وتوزيع مواد  ال�ساغرة  املباين  ت�سويق  ؛  الدعاية  ون�سر مواد   ، والرتويج 
اإعالنية ، معاجلة  جتميع الإعالنات ل�ستخدامها ك�سفحات ويب على �سبكة الإنرتنت ؛ ا�ستئجار م�ساحات 
 ( الهاتف  على  وال��رد   ، والرتويجية   ، التجارية  والأع��م��ال   ، املبيعات  معلومات  خدمات  ؛  احلا�سوب  بيانات 
للم�سرتكني غري املتوفرين( ، والرد على الهاتف )لالآخرين( ؛ املزادات املقدمة على �سبكة الإنرتنت ؛ اإدارة 
�سوؤون املوظفني ، وتوفري املبيعات ، والأعمال التجارية ، والإعالنات واملعلومات الرتويجية من خالل �س�����بكة 
احلا�س�وب العاملية وعرب �سبكة الإنرتنت ؛ عر�ص الب�سائع على و�سائط الت�سال لأغرا�ص البيع بالتجزئة ، 
خدمات جلب ب�سائع متنوعة مل�سلحة الآخرين لتمكني الزبائن من معاينتها و�سرائها ب�سورة مالئمة من 
موقع ويب على �سبكة النرتنت لل�سلع التجارية ومن منافذ البيع باجلملة ، خدمات جلب ب�سائع متنوعة 
بوا�سطة  جتارة  �سلع  كاتالوج  من  مالئمة  ب�سورة  و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  لتمكني  الآخرين  مل�سلحة 
مل�سلحة  متنوعة  ب�سائع  جلب  خدمات   ، والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  و�سائل  بوا�سطة  اأو  بريدي  طلب 
الآخرين لتمكني الزبائن من معاينتها و�سرائها ب�سورة مالئمة من منافذ البيع بالتجزئة، البيع باجلملة 
والتجزئة ، للهواتف و�سماعات الهاتف املحمول ، وملحقات الهاتف املحمول ، و�سلع الإلكرتونيات والت�سالت 
لت�سجيل  واأدوات  اأجهزة   ، البطاريات  �ساحن   ، البطاريات   ، احلا�سوب  ومكونات  احلا�سوب  وبرامج   ، بعد  عن 
 ، واملجوهرات   ، النفي�سة  واملعادن   ، ال�سوت  و/اأو  وال�سور  واملعلومات  البيانات  ا�ستن�ساخ  و/اأو  ونقل  وا�ستالم 
والأحجار الكرمية ، واملطبوعات ، والقرطا�سية والبطاقات امل�سفرة املغنطي�سية وغري املغنطي�سية ، والأثاث ، 
واإطارات ال�سور ، والأدوات املنزلية واأدوات املطبخ ، والأواين الزجاجية ، واخلزفية ، والفخارية ، واملن�سوجات 
والإبر  والدبابي�ص   ، والأ�سرطة   ، والأزرار   ، وامل��ط��رزات  والأرب��ط��ة   ، ال��راأ���ص  ، وغطاء  والأح��ذي��ة   ، واملالب�ص   ،
والزهور ال�سناعية ، وال�سجاد ، والب�سط ، والألعاب والألعاب اللكرتونية ، واملواد الكيميائية امل�ستخدمة يف 
ال�سناعة ، والعلوم ، والت�سوير الفوتوغرايف والزراعة ، الدهانات ، والورني�ص والالكيه ، ومنتجات النظافة 
ال�سخ�سية ، وال�سابون ، والعطور ، وم�ستح�سرات التجميل ، وغ�سول ال�سعر واجل�سم ، والزيوت العطرية ، 
م�ستح�سرات تنظيف وتبيي�ص ، مزلقات ، والوقود ، وال�سموع ، م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية و�سحية ، 
م�سنوعات حدادة ، خردوات معدنية �سغرية ، املكائن وعدد املكائن ، واأدوات القطع و�سفرات احلالقة والعدد 
وال�سينمائية  والفوتوغرافية  الكهربائية  والأدوات  الأجهزة   ، احلا�سبة  والآلت   ، احلا�سوب  واأجهزة  اليدوية 
لأغرا�ص  والأجهزة   ، واجلراحية  الطبية  والأدوات  والأجهزة   ، ال�سم�سية  والنظارات  والنظارات   ، والب�سرية 
ال�سحي  املياه وال�سرف  واإم��دادات  والتهوية  التربيد والتجفيف   ، البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  الإن��ارة 
الوقت  بقيا�ص  اخلا�سة  والأدوات   ، الف�سية  الأواين   ، النارية  والل��ع��اب   ، النارية  والأ�سلحة   ، وامل��رك��ب��ات   ،
الكاتبة واللوازم  ، والآلت  ، �سور  املقوى  ال��ورق وال��ورق  ، منتجات  ، بطاقات  املو�سيقية ، جمالت  ، والأدوات 
التغليف والعزل  ، مواد  الت�سنيع  ، واملطاط والبال�ستيك ل�ستخدامها يف  التعبئة والتغليف  ، ومواد  املكتبية 
 ، املحافظ   ، اليد  وحقائب   ، امل��واد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املدبوغة  اجللود  وتقليد  املدبوغة  اجللود   ،
حمافظ اجليب ، وحامالت جلدية ، واحلقائب ، والأمتعة ، واملظالت ، واملرايا ، واحلبال ، خيوط ، و�سبكات 
 ، الأزي��اء  اأدوات م�سممي   ، ، ح�سرية  �سماعة معاطف   ، الن�سيج  والغزول واخليوط ل�ستخدامها يف  واخليام 
اغطية ال�سرير واملن�سدة ، ُلعب واأدوات ريا�سية ، واملواد الغذائية وامل�سروبات واللحوم والأ�سماك والدواجن 
واحلليب   ، والبي�ص   ، الفواكه  و�سل�سة  وامل��رب��ى   ، واملطبوخة  واملجففة  املحفوظة  وال��ف��واك��ه  اخل�����س��روات   ،
ومنتجات الألبان ، الزيوت والدهون املعدة لالأكل ، والقهوة وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والدقيق واخلبز 
الفواكه  املعدنية وع�سري  الكحولية واملياه  ، والتوابل والفواكه واخل�سروات الطازجة والبرية غري  والكعك 
الثقاب (  ، واأدوات املدخنني والكربيت )  ، والتبغ  املنتجات الزهرية   ، امل�سروبات غري الكحولية  وغريها من 
والأعمال  لالأفراد  ال�سلع  وتدبري  ال�سلع  اختيار  ؛  وال�سراء  البيع  وك��الت  خدمات  ؛  املبا�سر  الربيد  اإع��الن   ،
التجارية ، خدمات الطلب ) لالآخرين ( ، خدمات املتاجر الكربي للبيع بالتجزئة ، خدمات ال�سوبرماركت 
للبيع بالتجزئة ، وخدمات ال�سكرتارية ، وتوفري املعلومات التجارية الإح�سائية ، وتنظيم معار�ص لأغرا�ص 
التفتي�ص   ، املتعلقة بتجميع وا�ستئجار القوائم الربيدية  امل�ساعدة يف الأعمال  ، وخدمات  اإعالنية  اأو  جتارية 
 ، الإنرتنت  �سبكة  تتم على  التي  املبيعات  ملعاجلة  التوجيهية لالأعمال  الإدارة  ، وخدمات  التجارية  لالأعمال 
وخدمات اإحالة الأعمال وتعيني املوظفني ؛ وكالت تخلي�ص ال�سترياد والت�سدير )خدمات وكالت ا�سترياد 
وت�سدير( ؛ وكالة لال�سرتاكات يف ال�سحف ؛ ا�ستن�ساخ الوثائق ؛ الن�سخ )مبا يف ذلك كتابة ال�ستن�سل الورقية(، 
 ، الإلكرتونية  بالتجارة  املتعلقة  الأعمال  اإدارة  وخدمات   ، العمالء  عالقة  اإدارة   ، املكتبية  املعدات  وا�ستئجار 
واإدارة الأعمال وخدمات الدارة التوجيهية املتعلقة بربامج الكفالة ، وخدمات املحا�سبة ؛ اخلدمات اخلريية 
، حتديدا تنظيم واإدارة برامج املتطوعني وم�ساريع خدمة املجتمع ؛ خدمات تقدمي ال�ست�سارات ، واملعلومات 

 والن�سح املتعلقة باخلدمات امل�سار اإليها اأعاله ؛ جميعها واردة يف الفئة 35. 
الكلمة Tmall  كتبت باحلروف الالتينية مكررة لأربع مرات باأحرف �سغرية وكبرية .    و�سف العالمة 
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فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ
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 الفئة 38  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة األيبابا جروب هولدينج ليميتد. 

 جن�سية ال�سركة جزر الكامين 
   TMALL ا�سم العالمة 

العنوان الطابق الرابع ، ون كابيتال بلي�ص ، �ص.ب : 847 ، جورج تاون ، جراند كامين ، جزر الكامين .
املنتجات خدمات الت�سالت عن بعد ، توفري موؤمتر فيديو و�سائط متعددة مبني على �سبكة الويب، وخدمات 
الجتماع على اخلط املبا�سر والذي ي�سمح مبعاينة وم�ساركة وحترير ومناق�سة متزامنة وتزامنية للم�ستندات 
والبيانات وال�سور بوا�سطة امل�ساركني عرب مت�سفح �سبكة ويب؛ توفري عمالء بالو�سول على اخلط املبا�سر اإىل 
تقارير على اخلط املبا�سر تخ�ص الأداء ، والفعالية ، واحلالة للتطبيقات املبنية على �سبكة الويب ، واملوؤمترات 
الإنرتنت  عرب  للم�ستخدمني  اآم��ن  بعد  عن  و�سول  توفري  ؛  والجتماعات   ، الفيديو  وم��وؤمت��رات   ، بعد  عن 
اإىل  بالو�سول  للم�ستخدمني  ي�سمح  املبا�سر  على اخلط  تعاون  توفري  ؛ خدمات  اخلا�سة  احلا�سوب  ل�سبكات 
اأعمال ، ومنتديات نقا�ص ؛ خدمات البث  تطبيقات ، من�سات ، م�ستندات با�سرتاك جماعي ، بيانات ، قوائم 
على الإنرتنت ، توفري قاعدة بيانات على اخلط املبا�سر للمعلومات التي تخ�ص من�سة ايداع ال�سكاوى مبنية 
على الويب ؛  وتوفري و�سول الت�سالت عن بعد والروابط  لقاعدة بيانات احلا�سوب والإنرتنت ، وخدمات 
الت�سالت اللكرتونية ، وخدمات الت�سالت عن بعد  التفاعلية ؛ الت�سالت عن بعد للمعلومات )�سفحات 
الويب( ، وبرامج احلا�سوب والبيانات ، وتوفري و�سالت الت�سالت عن بعد اإىل الإنرتنت اأو قواعد البيانات 
النهايات  طريق  عن  والت�سالت   ، عاملية  ويب  �سبكة  وتركيبات  ملرافق  بعد  اعن  الت�سالت  و�سول  توفري   ،
الر�سائل وال�سور مب�ساعدة  اإر�سال  ؛  الب�سرية  ، والت�سالت عن طريق �سبكات الألياف  الطرفية للحا�سوب 
احلا�سوب ، الإر�سال بوا�سطة الفاك�ص ، اإر�سال الر�سائل ، خدمات الت�سفح ؛ ا�ستئجار اأجهزة املودم ، وخدمات 
اإر�سال  خدمات  ؛  بعد  عن  الت�سالت  معدات  ا�ستئجار  ؛  الإلكرتونية  الو�سائل  طريق  عن  البيانات  تبادل 
ونقل  وجمع   ، الإلكرتونية  بالو�سائل  البيانات  وت�سليم  ونقل  جمع   ، الإلكرتونية  الر�سائل  وبعث  وا�ستقبال 
وت�سليم معلومات ر�سائل الربيد الإلكرتوين ، وال�سور الثابتة و/اأو ال�سور املتحركة مثل الرموز والر�سائل 
التلك�ص   ، التلفون   ، ، الكرتونية  اآلية  واملو�سيقي وال�سور والربقيات واملعلومات والبيانات عن طريق و�سائل 
ال�ساكنة واملتحركة  ال�سور   ، الفيديو  ال�سوت،  وا�ستقبال  ، نقل وبث  ال�سناعية  ، احلا�سوب والأقمار  الكابل   ،
والبيانات �سواء كانت يف �سكل م�سغوط اأو غري م�سغوط و�سواء كانت يف الوقت احلقيقي اأو متاأخر ، الر�سائل 
الإلكرتونية ، خدمات املوؤمترات واإر�سال الطلبات ، خدمات موؤمترات الفيديو ، والت�سالت عن طريق لوحة 
ن�سرة اللكرتونية التي متكن امل�ستخدمني من اإجراء حديث تفاعلي يف الزمن احلقيقي بني النهايات الطرفية 
للحا�سوب ولوحة ن�سرات الكرتونية التي تت�سمن معلومات �سور �ساكنة و�سور متحركة ومعلومات ال�سوت 
مثل الرموز، توفري لوحات ن�سرات الكرتونية ولوحات ر�سائل لنقل الر�سائل ؛ وتوفري منتديات للنقا�ص على 
اخلط املبا�سر ، وخدمات البث التلفزيوين ؛ بث ونقل الربامج الإذاعية والتلفزيونية ، بث املو�سيقى ؛ نقل 
، واألعاب احلا�سوب الإلكرتونية ؛ نقل املعلومات  ، واأ�سرطة الفيديو  املو�سيقى والأف��الم والربامج التفاعلية 
املتعلقة بالت�سوق على اخلط املبا�سر وخدمات التجزئة العامة ؛ خدمات نقل الفيديو عند الطلب ، خدمات 
العاملية  احلا�سوبية  ال�س���بكة  على  احلا�سوب  بيانات  قاعدة  اإىل  الو�سول  اإمكانية  وتوفري   ، الأنباء  وك������الت 
لبحث وا�سرتجاع املعلومات والبيانات ، ومواقع الويب واملوارد املتاحة على �سبكات احلا�سوب ، وتوفري و�سول 
امل�ستخدم اإىل قاعدة بيانات احلا�سوب التي حتتوى على املن�سورات الإلكرتونية ، لوحات الإعالنات ، وقاعدة 
الدرد�سة(  غرفة  )خدمات  املحادثة  غرف  وت�سغيل   ، احلا�سوب  عرب  اإليها  الو�سول  ميكن  ومعلومات  بيانات 
 ، املعلومات  وا�سعمن  جمال  ون�سر  لنقل  العاملية  احلا�سوب  معلومات  �سبكات  اإىل  م�ستخدمني  عدة  و�سول  ؛ 
وتوفري الو�سول اإىل مواقع الويب على ال�سبكة احلا�سوبية العاملية وعن طريقها ميكن لأطراف ثالثة عر�ص 
ال�سلع واخلدمات ، عر�ص وتنفيذ الطلبات ، والدخول يف عقود و�سفقات جتارية ، وتوفري الو�سول اإىل موقع 
تفاعلي على �سبكة احلا�سوب العاملية لأطراف ثالثة  لن�سر املعلومات ، وال�ستجابة للطلبات وعر�ص وتنفيذ 
الر�سائل  خدمات   ، حتديداً   ، الت�سالت  خدمات  ؛  التجاري  العمل  وفر�ص  اخلدمات   ، للمنتجات  الطلبات 
يف  للم�ساعدة  الت�����س��الت  بيانات  ق��اع��دة  خ��الل  م��ن  املعلومات  نقل  ؛  املتعددة  الرقمية  والر�سائل  الن�سية 
 ، الويب  املوؤمترات على مواقع  ، وخدمات  الفيديو  ات�سالت  اأنظمة  املعلومات من خالل  القرار ؛ نقل  �سنع 
، وتوفري  وخدمات الت�سالت اللكرتونية لإن�ساء غرف الدرد�سة الفرتا�سية عن طريق الر�سائل الن�سية 
لوحات الإعالنات اللكرتونية لن�سر ونقل الر�سائل يف ما بني م�ستخدمي احلا�سوب فيما يتعلق  باملنتجات 
واخلدمات ودلئل وفر�ص الأعمال ، وتوفري لوحة اإعالنات تفاعلية على اخلط املبا�سر لن�سر وترويج وبيع 
واإعادة بيع مواد عن طريق �سبكة  حا�سوب عاملية ، وتوفري خدمات الربيد اللكرتوين وخدمات اإعادة توجيه 
ومن   ، احلا�سوب  و�سبكات  احلا�سوب  اأجهزة  طريق  عن  واملرئية  ال�سوتية  والت�سالت   ، اللكرتوين  الربيد 
خالل �سبكة الت�سالت العاملية ، وتوفري الو�سول اإىل احلا�سوب و تاأجري زمن الو�سول اإىل لوحات الإعالنات 
احلا�سوبية  ال�سبكة  على  الويب  مواقع  اإىل  الو�سول  توفري  املبا�سر،  اخلط  على  البيانات  وقواعد  التفاعلية 
العاملية وعن طريقها ميكن لالأطراف الثالثة اأن تقدم ال�سلع واخلدمات ، عر�ص وتنفيذ الطلبات ، والدخول 
يف عقود و�سفقات جتارية ، وتوفري الو�سول اإىل لوحات الإعالنات اللكرتونية لن�سر ونقل الر�سائل يف ما بني 
م�ستخدمي احلا�سوب فيما يتعلق  باملنتجات واخلدمات وفر�ص العمل التجاري ، وتوفري الو�سول اإىل التقومي 
الو�سول  ، وتوفري  والعاملية  املحلية  �سبكات احلا�سوب  ، ميزة مالحظات عرب  العناوين  ، ودفرت  الإلكرتوين 
اإىل موؤمترات الفيديو و/اأو التلفون عن بعد ومرافقها ، توفري روابط احلا�سوب للمواقع ال�سبكية للطرف 
واملعلومات  الإ�ست�سارة  خدمات  ؛  احلقيقي  الأعمال  وع��امل  الإلكرتونية  التجارة  معامالت  لت�سهيل  الثالث 

 والن�سح املتعلقة باخلدمات امل�سار اإليها اأعاله ؛ جميعها وارده يف الفئة 38 . 
الكلمة TMALL  كتبت باحلروف الالتينية مكررة لأربع مرات باأحرف �سغرية وكبرية . و�سف العالمة 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  169619  تاريخ الإيداع 2012/2/21 
 الفئة 41  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة األيبابا جروب هولدينج ليميتد. 
 جن�سية ال�سركة جزر الكامين 
   TMALL ا�سم العالمة 

العنوان الطابق الرابع ، ون كابيتال بلي�ص ، �ص.ب : 847 ، جورج تاون ، جراند كامين ، جزر الكامين .
والكتب  الن�سو�ص  ون�سر   ، والثقافية  الريا�سية  الأن�سطة   ، الرتفيه  ؛  التدريب  وتوفري  التعليم،  املنتجات 
وال�سحف )ماعدا ن�سو�ص الدعاية( ؛ ن�سر الر�سوم البيانية وال�سور وال�سور الفوتوغرافية ، ون�سر اجلرايد 
واملجالت والدوريات ، وخدمات التعليم والتدريب والتوجيه املتعلقة بالت�سالت عن بعد ، واأجهزة احلا�سوب ، 
وبرامج احلا�سوب ، ت�سميم مواقع الويب ، والتجارة الإلكرتونية ، واإدارة الأعمال والإعالن ، وتوفري التعليم 
، الرتفيه ، التوجيه ، التعليم بر�سوم والتدريب على حد �سواء التفاعلي وغري التفاعلي ؛ ت�سميم الدورات 
؛  التفاعلية  والرقمية  الأع��الم اللكرتونية  املقدم عرب و�سائل  الرتفيه   ، واملوؤهالت  التعليمية والمتحانات 
والتدريب  بالتعليم  املتعلقة  املعلومات  وتوفري   ، الإنرتنت  طريق  عن  املقدمة  الإلكرتونية  الألعاب  خدمات 
اخلط  على  اإلكرتونية  من�سورات  وتوفري   ، والثقافية  الجتماعية  والأن�سطة  والريا�سة  والرتفيه  والت�سلية 
 ، وتنظيم   ، ترتيب  ؛  الغناء  م�سابقات  وتنظيم  وا�ست�سافة   ، وتنظيم   ، ترتيب  ؛  املبا�سر )ل ميكن حتميلها( 
وا�ست�سافة وتنظيم حفالت مو�سيقية ؛ ترتيب وتنظيم وا�ست�سافة وتنظيم الأحداث وامل�سابقات لالأغرا�ص 
التعليمية اأو الرتفيهية ، ترتيب وتنظيم وا�ست�سافة وتنظيم عرو�ص الألعاب والأ�سئلة ، خدمات وكالة تذاكر 
اأو التعليم مقدمة على اخلط املبا�سر من قاعدة بيانات احلا�سوب اأو  ترفيهية ؛ املعلومات املتعلقة بالرتفية 
)ل  الرقمية  املو�سيقى  وتقدمي   ، الإنرتنت  من  حتميلها(  ميكن  )ل  الرقمية  املو�سيقى  وتقدمي   ، النرتنت 
طبقة   1 املتحركة   ال�سور  خ��رباء  )جمموعة   )3 ب��ي  )ام   3 ال�سمعية  الطبقات  م�سغل  م��ن  حتميلها(  ميكن 
ال�سوت 3( على مواقع النرتنت ؛ خدمات الرتفيه والتعليم املتعلقة بتخطيط واإنتاج وتوزيع ال�سوت وال�سور 
واملو�سيقى الرقمية ، الأفالم ،  املواد ال�سمعية احلية اأو امل�سجلة ، املواد الب�سرية اأو ال�سمعية الب�سرية للبث 
الإذاعي على الكابل الأر�سي ، القنوات الف�سائية ، و�سبكة الإنرتنت ، اأنظمة ربط �سلكي ول �سلكي وغريها من 
و�سائل الت�سالت ، خدمات املو�سيقي الرتفيهية ؛ تاأجري الت�سجيالت ال�سوتية ، واإعداد الربامج الرتفيهية 
والتعليمية والوثائقية  والإخبارية للبث الإذاعي ، وخدمات مرا�سلي الأخبار ، املعلومات املتعلقة بالأحداث 
 ، الف�سائية  القنوات  اإر�سال  طريق  عن  املقدمة  العاجلة  والأخبار  الراهنة  وال�سوؤون   ، والثقافية  الريا�سية 
، واإعداد  اأو عن طريق الو�سائل الإلكرتونية الأخرى ؛ التلفزيون والإذاع��ة واإنتاج الأفالم  و�سبكة الإنرتنت 
والفيديو  واملو�سيقى  وال�سوت  البيانية  والر�سوم  والبيانات  املعلومات  وتوفري   ، التلفزيونية  الربامج  واإنتاج 
الريا�سية  امل��راف��ق   ، الرتفيه  ن��ادي  وتوفري   ، الأل��ع��اب  خدمات   ، الرتفيه  لغر�ص  والن�ص  املتحركة  وال�سور 
و�سالة لالألعاب الريا�سية ؛ الفرق التمثيلية ؛ خدمات النادي الرتفيهي والدي�سكو وعر�ص الزياء والنادي 
الليلي ، وخدمات نادي متعلقة بالرتفيه ، اخلدمات التعليمية والثقافية ؛ ترتيب واإجراء وتقدمي املوؤمترات 
وعرو�ص  املعار�ص  واإج��راء  تنظيم  ؛  التدريبية  العمل  وور�ص  الدرا�سية  واحللقات  والجتماعات  والتفاقيات 
الأزي��اء ، العرو�ص التعليمية والعرو�ص الثقافية والتمثيل ؛ خدمات �سالة عر�ص ومعر�ص فنون ، خدمات 
املهنية  وال�سحة  بال�سالمة  املتعلقة   التدريب  خدمات   ، اجلميلة  الفنون  بتاأجري  تتعلق  فنون  عر�ص  �سالة 
عن  تعليمية  معلومات  توفري   ، امل�سروبات  ت��ذوق  ف�سول   ، ال�سيجار  اأ�سناف  وتوفري   ، البيئة  على  واحلفاظ 
مواد البحث والوكالة اخلا�سة بها ؛ ترتيب وتنظيم وتخطيط واإدارة احللقات الدرا�سية ؛ تدريب احليوان 
املعدات  ذل��ك  ، مبا يف  وامل��ع��دات  الآلت  بت�سغيل  تتعلق  ، وخدمات تعليمية  الإذاع���ة  اإنتاج برامج  ؛ الجت��اه يف 
ال�سمعية والب�سرية ، والتي ت�ستخدم لإنتاج الربامج الإذاعية ، وتوفري ا�ستوديوهات �سمعي ب�سرية ، وتوفري 
؛  التعليمي  التدريب  اأو  واملو�سيقى  وامل�سرحيات  والعرو�ص  الت�سهيالت لالأفالم  ، وتقدمي  الريا�سية  املرافق 
وكالت حجز ترفيهية ، وا�ستئجار وتاأجري الر�سوم املتحركة )الأفالم ال�سينمائية( ، وا�ستئجار وتاأجري الآلت 
املو�سيقية ، وا�ستئجار وتاأجري الربامج التلفزيونية ؛ وا�ستئجار وتاأجري اأجهزة التلفزيون ، مكتبات الإعارة 
وا�ستئجار برجميات   ، الإ�سارة  بلغة  ترجمة  ، وخدمات  الأف��الم  ترجمة  ، خدمات  املكتبة  اأر�سيف  ، وخدمات 
ترفيهية ، وتوفري األعاب الفيديو واألعاب احلا�سوب ، وال�سوت اأو ال�سور ، اأو الأفالم من خالل الت�سالت عن 
بعد اأو �سبكات احلوا�سيب ، وتوفري األعاب احلا�سوب وامل�سابقات على اخلط املبا�سر ، وا�ستئجار اأ�سرطة الفيديو 
امل�سجلة م�سبقا ، وا�ستئجار وتاأجري اآلت الألعاب ، اأقرا�ص اأجهزة لعبة الآركيد ؛ اإقرا�ص  ال�سور ، الت�سوير 
الفوتوغرايف ، الرتجمة ، تف�سري لغة ، وبرامج تعليمية وتدريبية يف جمال اإدارة املخاطر ، وبرامج تعليمية 
وتدريبية متعلقة باإ�سدار ال�سهادات ، وتقدمي الأخبار ، خدمات  اليان�سيب ، خدمات ال�ست�سارات واملعلومات 

 والن�سح املتعلقة باخلدمات �سابقة الذكر ؛ جميعها واردة يف الفئة 41.                                     
الكلمة TMALL  كتبت باحلروف الالتينية مكررة لأربع مرات باأحرف �سغرية وكبرية . و�سف العالمة 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712
م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :
 رقم الإيداع / الطلب 169621  تاريخ الإيداع 2012/2/21 

 الفئة 9  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة �سام�سوجن الكرتونيك�ص كو. ، ليميتد 

 جن�سية ال�سركة جمهورية كوريا 
   S SUGGEST ا�سم العالمة

العنوان 416  ، مايتان � دونغ ، يونغتونغ � جيو ،  �سيوون � �سي ،  جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .
املنتجات نظارات ثالثية الأبعاد ؛ كامريات فيديو ؛ برجميات األعاب احلا�سوب ؛ حماور ومفاتيح وموجهات 
اإ���س��ت��الم الربيد  ال��ف��وري للر�سائل واإر����س���ال و  ب��الإر���س��ال  ب��رجم��ي��ات احل��ا���س��وب اخل��ا���س��ة  �سبكة احل��ا���س��وب ؛ 
الإلكرتوين ومعلومات الإت�سال وخلدمة امل�ساركة يف اجلداول وامل�ساركة يف املكونات ؛ برجميات حا�سوب لإدارة 
والفر�سيات  الإلكرتونية  وال�سحف  الإلكرتونية  الكتب  حتديداً  املتنوعة  الرقمية  القراءة  مكونات  وتنظيم 
حا�سوب  ؛ برجميات  ال�سخ�سية  املعلومات  لإدارة  حا�سوب  ؛ برجميات  الإلكرتونية  واملجالت  )الأطروحات( 
اأو  تنزيل  اأو  الإ���س��رتاك  اأو  ل�سراء  حا�سوب  برجميات  ؛  للمو�سيقى  الإ�ستماع  اأو  ت�سغيل   اأو  تنزيل  اأو  ل�سراء 
ت�سغيل اأو الإ�ستماع ملكونات القراءة الرقمية حتديداً الكتب الإلكرتونية وال�سحف الإلكرتونية والفر�سيات 
ت�سجيل  يف  لإ�ستخدامها  حا�سوب  برجميات  ؛  الإلكرتونية  والأل��ع��اب  الإلكرتونية  واملجالت  )الأط��روح��ات( 
وتنظيم واإر�سال ومعاجلة ومراجعة ملفات الن�سو�ص والبيانات وامللفات ال�سمعية وملفات الفيديو والألعاب 
وم�سغالت  الفيديو  م�سغالت  و  املو�سيقى  وم�سغالت  احلا�سوب  واأج��ه��زة  التلفاز  تخ�ص  التي  الإلكرتونية 
برجميات  ؛  باليد  واملحمولة  للنقل  القابلة  الرقمية  الإلكرتونية  والأج��ه��زة  النقالة   والهواتف  الو�سائط 
) جي  العاملي  املواقع  وبنظام حتديد  ال�سناعية   بالأقمار  املالحة اخلا�سة  اأنظمة  لإ�ستخدامها مع  حا�سوب 
؛ برجميات حا�سوب  الإلكرتونية  ، وو�سع اخلرائط  امل�سار والرحالت  باملالحة وبتخطيط  اإ�ص( اخلا�ص  بي 
تتعلق  التي  املعلومات  اأج��ل  وم��ن  ال�سفر  ح��ول  ن�سائح  تقدمي  اأو  توفري  اأج��ل  من  ال�سفر  معلومات  لأنظمة 
النقل  وو�سائط  ال�سفر  تخ�ص  اأخ��رى   ومعلومات  واملطاعم  العام  النقل  وو�سائل  واملتاحف  واملعامل  بالفنادق 
امل�سمنة يف  ؛ برجميات حا�سوب  الإلكرتونية  وتنزيل اخلرائط  ؛ برجميات حا�سوب لإ�ستخدامها يف عر�ص 
األعاب  وحتميل  ت�سغيل  من  امل�ستخدمني  متكن  والتي  املحمولة  احلا�سوب  اأجهزة  اأو   / و  املحموله  الهواتف 
اإلكرتونية والإ�ستماع اإىل وحتميل نغمات الرنني واملو�سيقى ، وعر�ص وحتميل حافظات ال�سا�سة وورق احلائط  
؛ برجميات حا�سوب لإعداد الفعاليات اليومية ومفكرة العناوين والتقاومي واملذكرات واملكونات ذات الو�سائط 
املتعددة املخزونة باأجهزة املوبايل ؛ برجميات حا�سوب للتمكن من تاأليف واإر�سال الر�سائل والتحميل والتنزيل 
والإر�سال واإ�ستالم و اإعداد و اإقتبا�ص وترميز وفك الت�سفري وت�سغيل وتخزين وتنظيم وعر�ص ون�سر وو�سع 
�سبكات  اأو  الإنرتنت  حول  اإلكرتونية  معلومات  اأو  و�سائط  توفري  اآخ��ر  ب�سكل  اأو  وامل�ساركة  وتدوين  عالمات 
الإت�سالت الأخرى ؛ برجميات حا�سوب لتمكن امل�ستخدم من برجمة وتوزيع املكونات ال�سمعية والفيديوية 
والراديو  والفيديو  املو�سيقية  واحلفالت  املو�سيقى   ، حتديداً   ، الو�سائط  املتعددة  واملكونات  الن�ص  ومكونات 
عرب  التعليمية  والربامج  بها  املتعلقة  والت�سلية  الثقافية  والأح��داث  والألعاب  والريا�سة  والأخبار  والتلفاز 
�سبكات الإت�سالت ؛ اأجهزة حا�سوب ؛ األبومات رقمية ؛ كامريات رقمية ؛ اإطارات �سور رقمية ؛ وال�سناديق 
الرقمية التي تو�سع يف الأعلى ؛ �سور رقمية قابلة للتنزيل ؛ حتديداً ال�سور الفوتوغرافية اأو �سور الفيديو 
؛ نغمات رنني قابلة للتنزيل ؛ م�سغالت اأقرا�ص الفيديو الرقمية )دي يف دي( الآت فاك�ص ؛ م�سغالت القر�ص 
الفرع اخلا�ص( هواتف  )تبادل  اإك�ص  بي  بي  بي(  )اآي  الإنرتنت  تعمل بربوتوكول  لوحات مفاتيح  ؛  ال�سلب 
الهواتف  ، طرفيات تو�سيل  الهواتف ذات الأزرار  األ��واح مفاتيح  ؛  تعمل بنظام )اآي بي(  برتوكول الإنرتنت 
املفتاحية ؛ برجميات نظام ت�سغيل الهواتف ذات الأزرار ؛ مفاتيح �سبكة املنطقة املحلية )اإل اأيه اإن( ؛ لوازم 
الهواتف النقالة حتديداً البطاريات ، �سواحن البطاريات الكهربائية ، كيبالت تو�سيل البيانات ، اأطقم الراأ�ص 
ال�سلكية ، اأطقم الراأ�ص الال�سلكية ، �سماعات اإذن ، �سواحن ال�سيارات ، حافظات جلدية لأجهزة الهواتف النقالة 
والأجهزة الإلكرتونية ، �سماعات الهاتف غري اليدوية واأغطية ميكن اإزالتها ، اإبرة )قلم( للتحكم بالهواتف 
، حامالت الهواتف ؛ واأغطية رقيقة حافظة لل�سا�سة ، اأربطة للهاتف ، اأجزاء اأمامية قابلة للتبديل لأجهزة 
 ، النقالة  الهواتف  ؛  النقالة  الهواتف  ال�سوت املحمولة ؛ برجميات نظام ت�سغيل  النقالة ومكربات  الهواتف 
�سا�سات عر�ص )اأجزاء حا�سوب( ؛ م�سغالت الطبقات ال�سمعية 3 )اإم بي 3( ؛ مكونات خادم الو�سول لل�سبكة 
؛ برجميات ت�سغيل خادم الو�سول لل�سبكة ؛ امل�ساعد الرقمي ال�سخ�سي ؛ اأجهزة حا�سوب حممولة ؛ م�سغالت 
الو�سائط املتعددة املحمولة ؛ طابعات لأجهزة احلا�سوب ؛ اأ�سباه مو�سالت ؛ هواتف ذكية ؛ برجميات لنظام 
اللوحية  احلا�سوب  اأجهزة  ل��وازم  ؛  املفاتيح  موجهات  ؛  املحمولة  الإلكرتونية  لالأجهزة  اإب��ر  ؛  ال�سبكة  اإدارة 
حتديداً البطاريات و �سواحن البطاريات الكهربائية وكبالت تو�سيل البيانات و اأطقم الراأ�ص ال�سلكية و اأطقم 
الراأ�ص الال�سلكية و�سماعات الأذن و�سواحن ال�سيارات واملحافظ اجللدية و�سماعات غري يدوية اأغطية ميكن 
اإزالتها واإبر التحكم  باجلهاز وجماميع �سوتية وحامالت حوا�سيب لوحية واأغطية رقيقة حافظة لل�سا�سة و 
اأربطة حوا�سيب لوحية ومكربات �سوت مطلية الوجه وحممولة ؛ برجميات اأنظمة ت�سغيل اأجهزة احلا�سوب 
اللوحية ؛ اأجهزة حا�سوب لوحية ؛ هواتف ؛ هواتف ت�ستخدم كاأجهزة طرفية لربوتوكول الإنرتنت )اآي بي(  
تبادل الفرع اخلا�ص )بي بي اإك�ص( ؛ م�ستقبالت التلفاز ؛ ذاكرة تخزين الناقالت املت�سل�سلة العامة ) يو اإ�ص 

 بي ( ؛ موجهات ال�سبكة ذات املنطقة الوا�سعة ) دبليو اأيه اإن ( ؛ اأطقم الراأ�ص الال�سلكية . 
العبارة  S SUGGEST  كتبت باحلروف الالتينية الكبرية .   و�سف العالمة 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية  
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 2012/1/17  رقم الإيداع / الطلب  168022  تاريخ الإيداع 
 الفئة 9  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سام�سوجن الكرتونيك�ص كو. ، ليميتد 
 جن�سية ال�سركة جمهورية كوريا 

 Samsung Mobile live pin ا�سم العالمة 

العنوان 416  ، مايتان � دونغ ، يونغتونغ � جيو ،  �سيوون � �سي ،  جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .
املنتجات نظارات ثالثية الأبعاد ؛ كامريات فيديو ؛ برجميات األعاب احلا�سوب ؛ حماور ومفاتيح وموجهات 
اإ���س��ت��الم الربيد  ال��ف��وري للر�سائل واإر����س���ال و  ب��الإر���س��ال  ب��رجم��ي��ات احل��ا���س��وب اخل��ا���س��ة  �سبكة احل��ا���س��وب ؛ 
الإلكرتوين ومعلومات الإت�سال وخلدمة امل�ساركة يف اجلداول وامل�ساركة يف املكونات ؛ برجميات حا�سوب لإدارة 
والفر�سيات  الإلكرتونية  وال�سحف  الإلكرتونية  الكتب  حتديداً  املتنوعة  الرقمية  القراءة  مكونات  وتنظيم 
ال�سخ�سية ؛ برجميات حا�سوب  املعلومات  )الأطروحات( واملجالت الإلكرتونية ؛ برجميات حا�سوب  لإدارة 
اأو  تنزيل  اأو  الإ���س��رتاك  اأو  ل�سراء  حا�سوب  برجميات  ؛  للمو�سيقى  الإ�ستماع  اأو  ت�سغيل   اأو  تنزيل  اأو  ل�سراء 
ت�سغيل اأو الإ�ستماع ملكونات القراءة الرقمية حتديداً الكتب الإلكرتونية وال�سحف الإلكرتونية والفر�سيات 
ت�سجيل  يف  لإ�ستخدامها  حا�سوب  برجميات  ؛  الإلكرتونية  والأل��ع��اب  الإلكرتونية  واملجالت  )الأط��روح��ات( 
وتنظيم واإر�سال ومعاجلة ومراجعة ملفات الن�سو�ص والبيانات وامللفات ال�سمعية وملفات الفيديو والألعاب 
وم�سغالت  الفيديو  م�سغالت  و  املو�سيقى  وم�سغالت  احلا�سوب  واأج��ه��زة  التلفاز  تخ�ص  التي  الإلكرتونية 
برجميات  ؛  باليد  واملحمولة  للنقل  القابلة  الرقمية  الإلكرتونية  والأج��ه��زة  النقالة   والهواتف  الو�سائط 
حا�سوب لإ�ستخدامها مع اأنظمة املالحة اخلا�سة بالأقمار ال�سناعية  وبنظام حتديد املواقع العاملي ) جي بي 
اإ�ص( اخلا�ص باملالحة وبتخطيط امل�سار والرحالت ، وو�سع اخلرائط الإلكرتونية ؛ برجميات حا�سوب لأنظمة 
معلومات ال�سفر من اأجل توفري اأو تقدمي ن�سائح حول ال�سفر ومن اأجل املعلومات التي تتعلق بالفنادق واملعامل 
واملتاحف وو�سائل النقل العام واملطاعم ومعلومات اأخرى  تخ�ص ال�سفر وو�سائط النقل ؛ برجميات حا�سوب 
لإ�ستخدامها يف عر�ص وتنزيل اخلرائط الإلكرتونية ؛ برجميات حا�سوب امل�سمنة يف الهواتف املحموله و / 
اأو اأجهزة احلا�سوب املحمولة والتي متكن امل�ستخدمني من ت�سغيل وحتميل األعاب اإلكرتونية والإ�ستماع اإىل 
وحتميل نغمات الرنني واملو�سيقى  ، وعر�ص وحتميل حافظات ال�سا�سة وورق احلائط  ؛  برجميات حا�سوب 
املخزونة  املتعددة  الو�سائط  العناوين والتقاومي واملذكرات واملكونات ذات  اليومية ومفكرة  الفعاليات  لإعداد 
والإر�سال  والتنزيل  التحميل  و  الر�سائل  واإر�سال  تاأليف  من  للتمكن  حا�سوب  برجميات  ؛  املوبايل   باأجهزة  
و اإ�ستالم و اإعداد و اإقتبا�ص وترميز وفك الت�سفري وت�سغيل وتخزين وتنظيم وعر�ص ون�سر وو�سع عالمات 
وتدوين وامل�ساركة اأو ب�سكل اآخر توفري و�سائط اأو معلومات اإلكرتونية حول الإنرتنت اأو �سبكات الإت�سالت 
والفيديوية ومكونات  ال�سمعية  املكونات  وتوزيع  امل�ستخدم من برجمة  لتمكن  ؛ برجميات حا�سوب  الأخ��رى 
والتلفاز  وال��رادي��و  والفيديو  املو�سيقية  واحلفالت  املو�سيقى   ، حتديداً   ، الو�سائط  املتعددة  واملكونات  الن�ص 
�سبكات  عرب  التعليمية  والربامج  بها  املتعلقة  والت�سلية  الثقافية  والأح���داث  والأل��ع��اب  الريا�سة  و  والأخ��ب��ار 
الإت�سالت ؛ اأجهزة حا�سوب ؛ األبومات رقمية ؛ كامريات رقمية ؛ اإطارات �سور رقمية ؛ وال�سناديق الرقمية 
التي تو�سع يف الأعلى ؛ �سور رقمية قابلة للتنزيل ؛ حتديداً ال�سور الفوتوغرافية اأو �سور الفيديو ؛ نغمات 
رنني قابلة للتنزيل ؛ م�سغالت اأقرا�ص الفيديو الرقمية )دي يف دي( الآت فاك�ص ؛ م�سغالت القر�ص ال�سلب 
؛ لوحات مفاتيح تعمل بربوتوكول الإنرتنت )اآي بي( بي بي اإك�ص )تبادل الفرع اخلا�ص( هواتف تعمل بنظام 
؛  املفتاحية  الهواتف  تو�سيل  ، طرفيات  الأزرار  ذات  الهواتف  األ��واح مفاتيح  ؛  الإنرتنت  برتوكول  ب��ي(   )اآي 
الهواتف  ل��وازم  ؛  اإن(  اأي��ه  )اإل  املحلية  املنطقة  �سبكة  ؛ مفاتيح  الأزرار  ذات  الهواتف  ت�سغيل  نظام  برجميات 
النقالة حتديداً البطاريات ، �سواحن البطاريات الكهربائية ، كيبالت تو�سيل البيانات ، اأطقم الراأ�ص ال�سلكية ، 
اأطقم الراأ�ص الال�سلكية ، �سماعات اإذن ، �سواحن ال�سيارات ، حافظات جلدية لأجهزة الهواتف النقالة والأجهزة 
الإلكرتونية ، �سماعات الهاتف غري اليدوية واأغطية ميكن اإزالتها ، اإبرة )قلم( للتحكم بالهواتف ، حامالت 
اأمامية قابلة للتبديل لأجهزة الهواتف  اأجزاء   ، اأربطة للهاتف   ، الهواتف ؛ واأغطية رقيقة حافظة لل�سا�سة 
النقالة و احلوا�سيب اللوحية ومكربات ال�سوت املحمولة ؛ برجميات نظام ت�سغيل الهواتف النقالة ؛ الهواتف 
النقالة ، �سا�سات عر�ص )اأجزاء حا�سوب( ؛ م�سغالت الطبقات ال�سمعية 3 )اإم بي 3( ؛ مكونات خادم الو�سول 
لل�سبكة ؛ برجميات ت�سغيل خادم الو�سول لل�سبكة ؛ بي دي اأيه ) امل�ساعد الرقمي ال�سخ�سي( ؛ اأجهزة حا�سوب 
حممولة ؛ م�سغالت الو�سائط املتعددة املحمولة ؛ طابعات لأجهزة احلا�سوب ؛ اأ�سباه مو�سالت ؛ هواتف ذكية ؛ 
برجميات لنظام اإدارة ال�سبكة ؛ اإبر لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة ؛ موجهات املفاتيح ؛ لوازم اأجهزة احلا�سوب 
اللوحية حتديداً البطاريات و �سواحن البطاريات الكهربائية وكبالت تو�سيل البيانات و اأطقم الراأ�ص ال�سلكية 
يدوية   غري  �سماعات  و  اجللدية  واملحافظ  ال�سيارات  و�سواحن  الأذن  �سماعات  و  الال�سلكية  الراأ�ص  اأطقم  و 
واأغطية رقيقة حافظة  الهواتف  التحكم  باجلهاز  وجماميع �سوتية وحامالت  اإبر  و  اإزالتها  اأغطية ميكن 
لل�سا�سة و اأربطة للهاتف ومكربات �سوت مطلية الوجه وحممولة ؛ برجميات اأنظمة ت�سغيل اأجهزة احلا�سوب 
اللوحية ؛ اأجهزة حا�سوب لوحية ؛ هواتف ؛ هواتف ت�ستخدم كاأجهزة طرفية لربوتوكول الإنرتنت )اآي بي(  
بي بي اإك�ص )تبادل الفرع اخلا�ص (؛ م�ستقبالت التلفاز ؛ ذاكرة تخزين الناقالت املت�سل�سلة العامة ) يو اإ�ص 

 بي ( ؛ موجهات ال�سبكة ذات املنطقة الوا�سعة ) دبليو اأيه   اإن ( ؛ اأطقم الراأ�ص الال�سلكية . 
كتبت  وق��د  الالآتينية  ب��احل��روف  كتبت   Samsung Mobile live pin ال��ع��ب��ارة   و�سف العالمة 

 كلمة  pin   بحجم كبري وحرف )i( ر�سم على �سكل دبو�ص بطريقة مميزة . 
 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 167965  تاريخ الإيداع 2012/1/16 
 الفئة 9  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سام�سوجن الكرتونيك�ص كو. ، ليميتد 
 جن�سية ال�سركة جمهورية كوريا 

   Samsung Smart Evolution ا�سم العالمة 

العنوان 416  ، مايتان � دونغ ، يونغتونغ � جيو ،  �سيوون � �سي ،  جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .
املنتجات م�ستقبالت التلفاز ؛ �سا�سات اأجهزة احلا�سوب ؛ اأجهزة احلا�سوب ؛ اأجهزة احلا�سوب املفكرة ؛ اأجهزة 
حا�سوب لوحية ؛ هواتف ذكية ؛ نظام امل�سرح املنزيل املت�سمن م�ستقبالت التلفاز ؛ م�سخمات ال�سوت ؛ مكربات 
نظارات ثالثية  ؛  النظارات  ؛  الب�سرية  الأقرا�ص  م�سغالت  ؛  الرقمية  الفيديو  اأقرا�ص  م�سغالت  ؛  ال�سوت 
اإعالنات  لوحات  ؛  مقايي�ص  ؛  اأوتوماتيكية  قيا�ص  حم��ددات  ؛  الفاك�ص  الآت  ؛  النقد  ت�سجيل  الآت  ؛  الأب��ع��اد 
)مالحظات( اإلكرتونية ؛ هواتف ؛ كامريات )للت�سوير الفوتوغرايف ( ؛ اأجهزة قيا�ص ؛ اأدوات توجيه تعمل 
بالليزر ؛ اأجهزة التحقق من ال�سرعة للمركبات ؛ تاكومرتات        ) اأجهزة قيا�ص �سرعة دوران املحرك( ؛ 
اأجهزة واأدوات للعلوم الفيزيائية ؛ ملفات حث )كهربائية( ؛ اأجهزة ليزر لي�ست لغايات طبية ؛ �سلع ب�سرية ؛ 
اأ�سالك هواتف ؛ اأ�سباه املو�سالت ؛ دوائر متكاملة ؛ مكربات ال�سوت ؛ �سا�سات فيديو ؛ اأجهزة حتكم عن بعد 
لالإ�ستخدام املنزيل ؛ األياف تو�سيل ال�سوء ) األياف ب�سرية( ؛ اأجهزة ت�سغيل امل�ساعد ؛ اأجهزة طالء بالكهرباء 
؛ اأجهزة اإطفاء احلريق ؛ اأنابيب اأ�سعة اإك�ص لي�ست لغايات طبية  ؛ نظارات واقية ؛ اأجرا�ص كهربائية لالأبواب 
؛ اأجهزة �سحن البطاريات ؛ �سرائح )للت�سوير الفوتوغرايف( ؛ قفازات كهربائية ؛ م�ساعد رقمي �سخ�سي ؛ 

 م�سغالت الطبقات ال�سمعية 3 )اإم بي 3( ؛ �سا�سات اأجهزة التلفاز ؛ هواتف نقالة . 
بالألوان  الالآتينية  ب��احل��روف  كتبت    Samsung Smart Evolution العبارة  و�سف العالمة 
الرمادي و الأخ�سر واأ�سفلها �سكل مكعب مع ر�سم ل�سا�سة تلفاز وكلمة )Newtech( وعلى ميني املكعب كلمة 
الي�سار كلمة  Kit  داخل �سكل هند�سي  وعلى  الأعلى  اإىل  يتجه  اأبي�ص  �سهم  اأ�سفلها  ويخرج من   )speed(

 م�ستطيل والكل بالألوان الرمادي والأبي�ص والأ�سود والأخ�سر والزيتي بطريقة مميزة . 
 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن  اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع 2012/1/17   رقم الإيداع / الطلب 168023 
 الفئة 35  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سام�سوجن الكرتونيك�ص كو. ، ليميتد 
 جن�سية ال�سركة جمهورية كوريا 

 Samsung Mobile live pin ا�سم العالمة 

العنوان 416  ، مايتان � دونغ ، يونغتونغ � جيو ،  �سيوون � �سي ،  جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .
احلا�سوب  واأج��ه��زة  الذكية  وال��ه��وات��ف  النقالة  الهواتف  لتجربة  اخل��ارج��ي  البيع  متاجر  خ��دم��ات  املنتجات 
املنزلية  والأدوات  احل��ا���س��وب  اأج��ه��زة  و  وال��ك��ام��ريات  ال��راأ���ص  اأط��ق��م   و  النقالة  الإن��رتن��ت  اأج��ه��زة  و  اللوحية 
اأقرا�ص  م�سغالت  و  امل��ن��زيل   امل�سرح  ون��ظ��ام  احل��ا���س��وب  اأج��ه��زة  و�سا�سات  التلفاز  وم�ستقبالت  الإل��ك��رتون��ي��ة 
الناقالت  وبطاقات  الأبعاد  الثالثية  والنظارات  والنظارات  الب�سرية  الأقرا�ص  وم�سغالت  الرقمية  الفيديو 
وال�سناديق  النقالة  الهواتف  لبطاريات  كهربائية  و�سواحن  امل��ودم   واأجهزة   ) بي  اإ���ص  )يو  العامة  املت�سل�سلة 
اأجهزة  و  الب�سرية   الأق��را���ص  م�سغالت  و  ال�سلبة  الأق��را���ص  وم�سغالت  الأع��ل��ى   يف  تو�سع  التي  الرقمية 
ال��ف��اك�����ص وم�سجالت  الآت  و  ال�سخ�سي  ال��رق��م��ي  وامل�����س��اع��د  م��ف��ك��رة وط��اب��ع��ات لأج��ه��زة احل��ا���س��وب  ح��ا���س��وب 
وم�سجالت   ف��ي��دي��و  وه���وات���ف  ف��ق��ط  ال��ت��ل��ف��از  م�ستقبالت  م��ع  ل��الإ���س��ت��خ��دام  م��ع��دة  ت�سلية  اأج���ه���زة  و  ال��ن��ق��د 
املحمولة  امل��ت��ع��ددة  ال��و���س��ائ��ط  وم�����س��غ��الت   )3 ب��ي  )اإم   3 ال�سمعية  ال��ط��ب��ق��ات  وم�����س��غ��الت  ال��ف��ي��دي��و  اأ���س��رط��ة 
وم�سجالت  الأف���الم  )م�سالط(  وعار�سات  امل��دم��ج   القر�ص  وم�سغالت  احلا�سوب   لأج��ه��زة  �سوت  وم��ك��ربات 

الفيديو وم�سغالت  اأقرا�ص الفيديو ؛ خدمات البيع للمواد املذكورة �سابقاً. 

 

كتبت  وق��د  الالآتينية  ب��احل��روف  كتبت   Samsung Mobile live pin ال��ع��ب��ارة   و�سف العالمة 
 كلمة  pin   بحجم كبري وحرف )i( ر�سم على �سكل دبو�ص بطريقة مميزة . 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  169614  تاريخ الإيداع 2012/2/21 
 الفئة 11  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سركة احلرارة الرئي�سية لل�سناعة – ذ .م . م . 
 جن�سية ال�سركة دولة الإمارات العربية املتحدة 

   MASTERHEAT )GULF( Industry ا�سم العالمة 

 العنوان �ص . ب 65682 ال�سارقة _ دولة الإمارات العربية املتحدة . 
املياه  وت��وري��د  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  ل��الإن��ارة  اأج��ه��زة  املنتجات 
اأج��زاء الآلت ؛  اإع��ادة ت�سخني الهواء ؛ �سخانات للحمامات ؛ مراجل بخالف  ولالأغرا�ص ال�سحية ؛ اأجهزة 
مقايل عميقة كهربائية ؛ عنا�سر ت�سخني ؛ فتائل ت�سخني كهربائية ؛ اأجهزة تلقيم الأفران ؛ اأفران بخالف 
اأجهزة  ؛  بالغمر  تعمل  �سخانات  ؛  للمركبات  دفايات  ؛  املكاوي  لت�سخني  �سخانات  ؛  املختربات  امل�ستخدمة يف 
ت�سخني ؛ اأجهزة ت�سخني كهربائية ؛ اأجهزة ت�سخني لإزالة ال�سقيع عن زجاج املركبات ؛ اأجهزة لت�سخني الوقود 
؛ معدات  ال�ساخن  باملاء  تدفئة  تركيبات  ؛  تدفئة  تركيبات  ؛  ت�سخني  ؛ مراجل  الغازي  اأو  ال�سائل  اأو  ال�سلب 
ت�سخني املاء ؛ األواح ت�سخني ؛ اأفران الهواء ال�ساخن ؛ التنور ؛ جمففات كهربائية للغ�سيل ؛ مراجل حلجريات 
األ��واح ت�سخني ؛ مراجل بخار  ؛  امل�ستخدمة للمختربات ؛ معدات م�سكلة لالأفران  اأف��ران بخالف  ؛  الغ�سيل 

بخالف اأجزاء الآلت ؛ اأجهزة ت�سخني املاء ؛ اأجهزة ل�سحب املاء .
الالتينية  باحلروف  كتبت    MASTERHEAT )GULF( Industry العبارة   العالمة  و�سف 
ل�سكل  ر�سم  و�سطهما  ويف  ر�سم خلطني  ي�سارها  وعلى  اللون  اأ�سود  م�ستطيل  داخل  والأحمر  الأبي�ص  باللون 

مثلث بالألوان الأ�سود والأحمر والأبي�ص بطريقة مميزة .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ الأولوية  
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب  169616  تاريخ الإيداع 2012/2/21 
 الفئة 16  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة األيبابا جروب هولدينج ليميتد. 
 جن�سية ال�سركة جزر الكامين  

   Tmall ا�سم العالمة 

العنوان الطابق الرابع ، ون كابيتال بلي�ص ، �ص.ب : 847 ، جورج تاون ، جراند كامين ، جزر الكامين .
املنتجات ال�سحف اليومية ؛ املجالت ، الدوريات ، ال�سحف ؛ والورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من 
هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية 
 ، التلوين  اأو  الدهان  فرا�سي   ، الفنانني  وم��واد   ، منزلية  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  م��واد   ،
الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية      ) عدا الأثاث ( ؛ مواد التوجيه والتدري�ص ) عدا الأجهزة ( ؛ مواد التغليف 
البال�ستيكية    ) غري الواردة يف فئات اأخرى ( ؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات ؛ الكتب والكرا�سات والعالنات 
الكبرية والبطاقات املطبوعة والتعميمات والكتالوجات والتقوميات ، ق�سائم ال�سعر ، عالمات ال�سعر ؛ حقائب 
الكرتوين ودليل موقع  والفاك�ص والربيد  املطبوع  الهاتف  ؛  املقوى والبال�ستيك  وال��ورق  ال��ورق  احلمل من 
الويب ؛ بطاقات على �سكل بطاقات مدين وبطاقات الئتمان وبطاقات �سحن وبطاقات هاتف ماعدا البطاقات 
امل�سفرة واملمغنطة ؛ املواد الت�سويقية والرتويجية ، الإعالنات املطبوعة ، كتيبات امل�ستخدم ، ومواد التعبئة 
والتغليف ؛ مناديل ورقية ؛ املناديل الكبرية امل�سنوعة من الورق ، النماذج والتماثيل م�سنوعة من الورق ، 

حقائب حفل ورقية ) هدايا حفل ورقية ( ؛ جميعها واردة يف الفئة 16.
الكلمة Tmall  كتبت باحلروف الالتينية مكررة لأربع مرات باأحرف �سغرية وكبرية .    و�سف العالمة 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712

م الوكيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وب��راءات الخرتاع   يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدنّ
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية :

 رقم الإيداع / الطلب 169325  تاريخ الإيداع 2012/2/15 
 الفئة 9  ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سام�سوجن الكرتونيك�ص كو. ، ليميتد 
 جن�سية ال�سركة جمهورية كوريا  

 SYNCMASTER CLOUD ا�سم العالمة 

العنوان 416  ، مايتان � دونغ ، يونغتونغ � جيو ،  �سيوون � �سي ،  جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .
املنتجات  �سا�سات اأجهزة احلا�سوب ؛ م�ستقبالت التلفاز ؛ اأجهزة احلا�سوب ؛ اأجهزة احلا�سوب املفكرة ؛ اأجهزة 
حا�سوب لوحية ؛ هواتف نقالة تت�سمن وظائف حا�سوبية ؛ نظام امل�سرح املنزيل املت�سمن م�ستقبالت التلفاز 
؛ م�سخمات ال�سوت ؛ مكربات ال�سوت ؛ م�سغالت اأقرا�ص الفيديو الرقمية ؛ م�سغالت الأقرا�ص الب�سرية 
؛  اأوتوماتيكية  الفاك�ص ؛ حم��ددات قيا�ص  الآت  ؛  النقد  الآت ت�سجيل  ؛  الأبعاد  ؛ نظارات ثالثية  النظارات  ؛ 
مقايي�ص ؛ لوحات اإعالنات )مالحظات( اإلكرتونية ؛ هواتف ؛ كامريات ؛ اأجهزة قيا�ص ؛ اأدوات توجيه تعمل 
بالليزر ؛ اأجهزة التحقق من ال�سرعة للمركبات ؛ تاكومرتات ) اأجهزة قيا�ص �سرعة دوران املحرك(  ؛ ملفات 
حث )كهربائية( ؛ اأجهزة ليزر لي�ست لغايات طبية ؛ �سلع ب�سرية ؛ اأ�سالك هواتف ؛ اأ�سباه املو�سالت ؛ دوائر 
متكاملة ؛ مكربات ال�سوت ؛ �سا�سات فيديو ؛ اأجهزة حتكم عن بعد لالإ�ستخدام املنزيل ؛ األياف تو�سيل ال�سوء 
) األياف ب�سرية( ؛ اأجهزة اإطفاء احلريق ؛ اأنابيب اأ�سعة اإك�ص لي�ست لغايات طبية  ؛ نظارات واقية ؛ اأجرا�ص 
كهربائية لالأبواب ؛ اأجهزة �سحن البطاريات ؛ قفازات كهربائية ؛ م�ساعد رقمي �سخ�سي ؛ م�سغالت الطبقات 

ال�سمعية 3 )اإم بي 3( ؛ �سا�سات اأجهزة التلفاز ؛ هواتف نقالة .
. الالتينية  باحلروف  كتبت    SYNCMASTER CLOUD  و�سف العالمة العبارة

 ال�سرتاطات * 
 تاريخ الأولوية   
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة اأو 
ل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن اإر�ساله بالربيد امل�سجنّ

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

الأحد  10  فرباير 2013 العدد 10712



•• تريانه - الفجر:

املا�سي  الأ�سبوع  الثقافية يف  امل��راأة  ب��داأت جمعية  لقد 
والفتيات  ال��ط��ال��ب��ات  م��ع  الثقافية  ال��ل��ق��ائ��ات  �سل�سلة 
لناألف  ال�����س��ع��ار:  حت��ت  العمرية  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن 
بني قلوبنا . هدفها هو البحث عن حت�سني احلياة يف 
املجتمع وتنمية القدرات ال�سخ�سية للفتيات الألبانية 
خلدمة  �سعيا  الوطن  اأقطار  يف  �ستنت�سرن  غدا  الت��ي 
وهناك  حولهن.  م��ن  ال��ع��امل  لتغيري  و�سعيا  املجتمع 
هدف اآخر من هذه املبادرة وهو حت�سني املناخ العاطفي 
النائية، حيث  البلديات واملحفظات  امل�سلمة يف  للمراأة 
نادرة  املناطق  تلك  يف  والفنية  الثقافية  الأن�سطة  اأن 

جدا.
فرباير   2 ب��ت��اري��خ:  ال�سبت  ي���وم  اأق��ي��م  الأول  ال��ل��ق��اء 
2013 يف مدينة روغو�سينا بعنوان اغر�ص حمبة اهلل 
يف قلبك والتي نظمتها حمعية املراأة الثقافية بالتعاون 
مع ن�ساء وفتيات نا�سطات يف مدينة روغو�سينا . اللقاء 
 ،)Memolla( عقد يف اأحد �سالت املطعم ميمول

املعلمات،  هن  اأغلبهن  امل�ساركون  من  متميز  بح�سور 
واخلا�سة،  العامة  الإدارات  يف  واملوظفات  واملثقفات، 
خمتلف  م��ن  وفتيات  اجل���دد،  وامل�سلمات  والطبيبات، 
و�سواحيها.  روغو�سينا  مدينة  م��ن  ون�سوة  الأع��م��ار 
الأنا�سيد  ج��و  و���س��ط  ب��رتح��اب  اجل��م��ع  ا�ستقبلن  لقد 
اإميان  الطالبة  اللقاء  وافتتحت  والفرحة.  والب�سا�سة 

كونداق�سي بقراءة عطرة من امل�سحف ال�سريف. 
ثم الربنامج ا�ستمر باإلقاء كلمات ترحيبية من ال�سيدة 
خمت�سر  ب�سكل  احل��ا���س��رات  ف��ت  ع��رنّ التي  �سيال  دي��ان��ا 
باأن�سطة جمعية املراأة الثقافية وعلى مر ال�سنني، وهذا 
عر�ص   -slideshow ب���  م�سحوبا  ك��ان  التعريف 
فيديو  �سريط  �ساهدن  امل�ساركات  ذالك  وبعد  م�سور. 
 ، )للهداية(  غريك  لك  يدعوا  عندما  بعنوان  ق�سري 

الذي مل�ست م�ساعر امل�ساركات.
 )Aida Shega( سيغا� عايدة  الداعية  ذال��ك  بعد 
األقت كلمة على احلا�سرات بعنوان: اأغر�ص حمبة اهلل 
موؤ�سرات  وع��ن  اهلل  ع��ن خلق  ه��ي حتدثت   . قلبك  يف 
حم��ب��ة اهلل ل��ن��ا، واأن����ه ق��د جعلنا خ��ل��ف��اءا يف الأر�����ص، 

وتعاىل.  �سبحانه  واأوام����ره  واجباتنا  ب����اأداء  واأوج��ب��ن��ا 
واأ�سافت: حمبة اهلل تعاىل فوق حمبة كل �سيء �سواه، 
من خملوقاته. من حقه علينا اأن يكون اأحب اإلينا من 
من  اإلينا  واأح��ب  وب�سرنا،  و�سمعنا،  واآبائنا،  اأطفالنا، 
اأنف�سنا نحن. الداعية حتدثت عن احلب املتبادل بني 

اهلل وعباده واحلب الذي يجب اأن يكون بني الب�سر.
بعد املحا�سرة اأن�سدت ق�سيدة يا اهلل ، التي اأداها اأحد 
مت  كما  وع��اط��ف��ي.  وجميل  م��وؤث��ر  وب�سوت  الطالبات 
تنظيم م�سابقة بني امل�ساركات يف هذا اللقاء. والأ�سئلة 
ال�����س��الم. هذه  نبينا حم��م��د عليه  ح��ي��اة  ح���ول  ك��ان��ت 
امل�سابقة ا�سعلت امل�ساعر ولطف اجلو واأفرح احل�سور. 
ه��داي��ا خمتلفة، من  ت��وزي��ع  ج���واب �سحيح مت  ول��ك��ل 
�سجادة، وم�ساحف، وجملة الأ�سرة ، وتقومي الأعمال 
لعام 2013، وما اإىل ذلك. والفائزات اأعجبهن كثريا 
الأمور التي اأهديت لهن. اأي�سا، مت توزيع هدايا على 
بع�ص الن�سطات يف العمل الثقايف والرتبوي وال�سحي 
يف ببلدة روغو�سينا ، كما كان ن�سيب للبنات التي قمن 

مب�ساعدتنا يف تنظيم هذا اللقاء.

كما ُقدم اإىل جميع احل�سور الن�ساء والفتيات حالويات 
هذا  يف  اللقاء.  ه��ذا  يف  حل�سورهن  لأكرامهن  وقهوة 
كتاب  م�ساحف،   ، خمتلفة  كتب  وزع���ت  اأي�سا  اللقاء 
هذا هو النبي العاملي حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم( 
ل��غ��ات )الأل��ب��ان��ي��ة والإجن��ل��ي��زي��ة واليونانية  اأرب��ع��ة  يف 
خا�سة  )وذال��ك   ،2013 لعام  وكاليندر  والبو�سنية(، 
جملة  م��ن  خمتلفة  واأع�����داد  امل��دي��ن��ة(،  يف  للمعلمات 
واأقالم،  لالأطفال،  الأخ�سر  الع�ص  وجملة   ، الأ���س��رة  
الأنا�سيد  من  جو  يف  اللقاء  فعاليات  واختتمت  وال��خ. 
ب��ني الن�ساء  ال��ذي ج��رى  ال��داف��ئ  اجلميلة واحل��دي��ث 
مبجموعة  التقينا  الجتماع  ه��ذا  بف�سل  امل�ساركات.  
امل���دي���ن���ة، وتبادلنا  ج���دي���دة م���ن الأخ�������وات م���ن ه����ذه 
املثمر يف  التعاون  امكانية  والنظر اىل  بيننا  اخلربات 

امل�ستقبل، ل�سالح الدين واملجتمع الذي يحيط بنا.
ن�ساأل اهلل اأن يتقبل منا اأعمالنا ال�ساحلة واأن يجزي 
ملن دعم هذا الن�ساط خري اجلزاء داعني اهلل اأن ت�ستمر 
املدن  ح��ت��ى يف  ق��ل��وب��ن��ا  ب��ني  ل��ن��األ��ف  ال��ل��ق��اءات  �سل�سلة 

الألبانية والبلقانية الأخرى اإن �ساء اهلل. 

ثقافة وفن�ن
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لقاء يف مدينة روغو�شينا)Rrogozhinë( بعنوان: اغر�ض حمبة اهلل يف قلبك 

الثقافة تختتم اأن�شطة جناحها مبعر�ض
 راأ�ض اخليمة الدويل للكتاب 2013

 
•• دبي –الفجر:

اأعلنت وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع عن اأ�سماء الفائزين مب�سابقتها الثقافية التي نظمها جناح الوزارة امل�سارك يف فعاليات معر�ص راأ�ص اخليمة 
ال��وزارة الثقافية التي  7 فائزين ممن �ساركوا مب�سابقة  ال��دويل  للكتاب، بح�سور ح�سد من اجلمهور من زوار املعر�ص حيث فاز باجلوائز ما يزيد عن 
اطلقتها على مدى ا�سبوعني جلمهور املعر�ص جاء ذلك خالل اختتام  وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع ان�سطة جناحها  مبعر�ص را�ص اخليمة  الدويل 
للكتاب، يف دورته الثالثة اأم�ص الول و�سط ح�سور جماهري كبري  من زوار  املعر�ص ، والذي ا�ستمر على مدى ا�سبوعني مب�ساركة عدد كبري من دار ن�سر 
و�سم جناح الوزارة باملعر�ص اأحدث اإ�سدارات الوزارة الثقافية والفكرية، والتي ت�سمنت قائمة طويلة من العناوين للمبدعني الإماراتيني مبا يقارب 111 

عنواناً يف خمتلف العلوم واملجالت، حيث مثل اجلناح بانوراما كاملة للم�سهد الثقايف بالدولة.
وتاأتي م�ساركة الوزارة مبعر�ص عجمان للكتاب تاأتي �سمن اخلطة ال�سرتاتيجية للوزارة )2011-2013(، واأهدافها املتمثلة يف دعم الأن�سطة الثقافية 
ورفع م�ستوى الوعي بالثقافة الإماراتية، و�سوًل اإىل اأو�سع فئة من �سرائح املجتمع املهتمة بالثقافة والآداب من جمهور معار�ص الكتب بالدولة واملهتمني 
ب�سناعة الكتاب، ملا لذلك من اأهمية يف التعريف بدور ال��وزارة واإب��راز خدماتها للجمهور وحتقيق روؤيتها يف تنمية جمتمع مثقف و�سباب مبدع مل�ستقبل 

طموح.
كما قدمت م�ساركة الوزارة يف الدورة اخلام�سة ملعر�ص راأ�ص اخليمة  الدويل للكتاب نتائج  قوية حيث �سهد اجلناح اقبال كبري من الزوار وحر�سهم على 

اقتناء ا�سدارات الوزارة مما يوؤكد ان الوزارة جنحت يف تقدمي متطلبات زوار املعر�ص الثقافية والفكرية.
ومتيز جناح وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع يف هذه الدورة بوجود كافة اإ�سدارات الوزارة مبختلف اجتاهاتها  الفكرية  والثقافية و منها �سل�سلة  
ابداعات �سابة و �سل�سلة ا�سدارات وجملة مبدع ، كما �سمل جناح ال��وزارة الكتب ال�سادرة عن �سل�سلة ترجمات ، حيث مت عر�ص كافة مطبوعاتها الأدبية 

والفكرية واملرتجمة �سواء عن لغات اأجنبية اأو املرتجمة عن العربية للغات اأخرى كما نظم اجلناح العديد من الفعاليات .
ومن جانب اخر اجتذبت امل�سابقة الثقافية طوال اأيام املعر�ص عدداً كبرياً من جمهور القراءة واملثقفني من زوار معر�ص راأ�ص اخليمة الدويل للكتاب من 
خمتلف الفئات العمرية، �سغاراً وكباراً، وبخا�سة طالب املدار�ص واملثقفني واملبدعني، ما يوؤكد على اأهمية التوا�سل الفاعل بني اجلمهور والوزارة ملا تقدمه 

من خدمات ثقافية جادة ت�سهم يف حتقيق روؤية الوزارة يف تنمية جمتمع مثقف و�سباب اإماراتي مبدع .
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نادي دبي لل�شحافة يعلن فتح باب الت�شجيل 
االلكرتوين يف دورته املقبلة ملنتدى االإعالم العربي

اأعلن نادي دبي لل�سحافة اأن الدورة الثانية ع�سرة ملنتدى الإعالم العربي 
مايو  و15   14 يومي  �ستعقد  العربية  ال�سحافة  جائزة  توزيع  وحفل 
القادم حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
البوابة  ع��رب  املنتدى  بح�سور  ال��راغ��ب��ني  اأم���ام  الت�سجيل  ب��اب  فتح  ومت 
الإلكرتونية ..وذلك من اأجل ت�سهيل عملية امل�ساركة وت�سريعها و�سمان 
اإتاحة املجال اأمام اأكرب عدد ممكن من املهتمني بامل�ساركة وال�ستفادة من 

النقا�سات واحلوارات املطروحة والتفاعل معها.
و�ست�سهد الدورة املقبلة حوارات معمقة حول اأبرز الق�سايا وامل�ستجدات 
الظواهر  اأح��دث  لتواكب  والدولية  العربية  ال�ساحتني  على  الإعالمية 

التي توؤثر على قطاع ال�سحافة والإعالم بكافة مقوماته.
الإع���الم���ي���ني واخل����رباء  م���ن  ك��وك��ب��ة  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����دورة  �ست�ستقطب  ك��م��ا 
مع  والآراء  اخل���ربات  لتبادل  وال��ع��امل  العربية  املنطقة  م��ن  امل��ع��روف��ني 
رواد املنتدى الذي ين�سد دعم م�سرية الإعالم العربي من خالل احلوار 

وتبادل الراأي.
العربي  الإع��الم  �سعار  التي عقدت حتت  املا�سية  ال��دورة  �سارك يف  وق��د 
جمالت  خمتلف  يف  العاملني  م��ن   3800 نحو  وال��ت��ح��ول  الإن��ك�����س��اف 
الإعالم من 45 دولة وتابع نقا�ساتها عرب تقنية البث املبا�سر اأكرث من 
اأرجاء الوطن العربي والعامل. كما تفاعل  األف �سخ�ص من خمتلف   40
التوا�سل  �سبكات  على  الرئي�سية  العمل  وور�سات  اجلل�سات  ح��وارات  مع 

الجتماعي اأكرث من 11 مليون م�ستخدم.
على  ثقافية  اإع��الم��ي��ة  تظاهرة  اأ�سخم  العربي  الإع���الم  منتدى  ويعد 
دوراته  عاجلتها  التي  الق�سايا  �سمولية  جلهة  العربي  الوطن  م�ستوى 
ور�سات  ا�ست�سافت  وق��د  وال����رواد.  امل�ساركني  لنوعية  وك��ذل��ك  املتعاقبة 
رئي�سي  الباز كمتحدث  ف��اروق  الدكتور  العامل  املا�سية  ال��دورة  وجل�سات 
والتخ�س�سات  املجالت  خمتلف  من  متحدثا   68 من  اأك��رث  جانب  اإىل 
املوؤثرين  اأب��رز  من  كوكبة  ومب�ساركة  والبحثية  والإعالمية  الأكادميية 
الرتكيز  والإبتكارات مع  امل�ساريع  واأ�سحاب  ال��راأي  وقادة  القرار  و�سناع 

على م�ساركة الإعالميني ال�سباب وطلبة الإعالم.  

للرتاث  ال�����س��ح��وح  جمعية  ن��ا���س��دت 
ثم  اأول  الأ����س���غ���ال  وزارة  ال��وط��ن��ي 
املجل�ص الوطني الحتادي واملجل�ص 
وجمعية  وال�سياحة  لالآثار  الوطني 
المارات للرتاث العمراين التدخل 
بالقبور  ال����س���رار  او  ازال����ة  ل��وق��ف 
والثار املعثور عليها �سمن م�سروع 
امتداد �سارع ال�سيخ حممد بن زايد 
���س��اب��ق��ا يف م��ن��ط��ق��ة �سيح  الم������ارات 

احلرف اجلبلية براأ�ص اخليمة .
ودعا رئي�ص اجلمعية ان تقوم الوزارة 
هند�سية  فنية  م��ق��رتح��ات  بتقدمي 
والقبور  الث���ار  ه��ذه  على  للحفاظ 
التي قال املنقبيني له عنها انها تعود 
العثور  مت  والتي  الآ�سورية  للحقبة 
عليها يف موقع �سيح احلرف الأثري 
اكت�سفت  ال����ذي   ، اخل��ي��م��ة  راأ�����ص  يف 
فيه موؤخرا قبور واآثار تعود لالألف 
ال��ث��ان��ي��ة ق��ب��ل امل��ي��الد، ب��ات��ت مهددة 
م�سروع  خمطط  ب�سبب  ب��الن��دث��ار، 
ع��ل��ي��ه��ا، مطالبا  ع����ام مي���ر  ط���ري���ق 
على  باملحافظة  املخت�سة  اجل��ه��ات 
املوقع التاريخي والآثار ذات القيمة 

الرتاثية والتاريخية .
ال�سحوح  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ص  واأ�����س����ار 
للرتاث الوطني اإىل ع�سرات املواقع 
احلرف،  �سيح  يف  الأث��ري��ة  وامل��ع��امل 

التي ترجع اإىل ح�سارة تعود لالألف 
وادي  ت�سمى  امل��ي��الد،  ق��ب��ل  ال��ث��ان��ي��ة 
من  اأجنبية  بعثة  تنقب  فيما  �سوق، 
عن  حاليا  الربيطانية  درم  جامعة 
�سكلها  ظهر  منها  اإث��ن��ان  ق��ب��ور   4
التقريبي، من �سمن ع�سرات املواقع 
من املعامل الأثرية يف املنطقة ذاتها، 
عنه،  ن��ق��ب  ال�����ذي  الأول،  وال���ق���رب 
ال�سكل، على هيئة ح��رف يو  ط��ويل 
اإىل  طوله  وي�سل   ،U بالجنليزية 
�سكل حدوة  ع��ل��ى  وه���و  ق��دم��اً،   60
ح�سان، والثاين والثالث على �سكل 
حرف دبل يو بالجنليزي W، وهي 
املرة الأوىل، التي يكت�سف فيها قرب 
بهذا ال�سكل، ح�سب خمت�سني، وقرب 

اآخر مازال قيد التنقيب . 
ب���ن لقيو�ص  را����س���د  ع���ب���داهلل  وق����ال 
ال�سحي رئي�ص جمل�ص ادارة اجلمعية 
�سعادة  م���ع  ب���الأم�������ص  ت��وا���س��ل  ان����ه 

املهند�ص ر�ساد حممد حممد �سريف 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  ع�����س��و  ب���وخ�������ص 
ال����رتاث  اإدارة  م���دي���ر  الإحت���������ادي، 
العمراين ببلدية دبي، رئي�ص جمعية 
ال����رتاث ال��ع��م��راين ب��ال��دول��ة الذي 
املوقع  ب���زي���ارة  ووع���د  بطلبه  رح���ب 
على راأ�ص وفد خمت�ص. وك�سف بن 
لقيو�ص اإن القبور واملنطقة الأثرية 
يف �سيح احلرف براأ�ص اخليمة، التي 
عام،  اآلف   4 اإىل  ع��م��ره��ا  ي���رج���ع 
لع�سور  وت��وث��ق  تاريخية  قيمة  لها 
وخمطط  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  ت���اري���خ���ي���ة 
زاي���د مير  ب��ن  ال�سيخ حممد  ���س��ارع 
معاملها،  م�����ن   10 ح�������وايل  ع���ل���ى 
املخطط  ت��غ��ي��ري  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
املدفون  التاريخي  امل��وق��ع  وح��م��اي��ة 
وم��وا���س��ل��ة ال��ت��ن��ق��ي��ب ف��ي��ه واإب�����رازه 
�سرورة ملحة للحفاظ على التاريخ 
الوطني والإن�ساين وحماية الرتاث 

الإم��ارات��ي العريق .  وك��ان الدكتور 
حمد حممد جمعه بن �سراي اأ�ستاذ 
التاريخ القدمي يف جامعة الإمارات 
يعود  الطولية  ال��ق��ب��ور  اإن  اأك���د  ق��د 
زمنها اإىل الألف الثانية قبل امليالد، 
وت��رج��ع حل�����س��ارات ك��ان��ت قائمة يف 
م��ن��ه��ا ح�سارة  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل���زي���رة 
مثل  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ����س���وق،  وادي 
تلك القبور اكت�سف يف 3 مناطق يف 
الإمارات حتى الآن، واحدة يف �سمل 
ب���راأ����ص اخل��ي��م��ة، واأخ�����رى يف قدفع 
احلرف  �سيح  يف  والآن  ب��ال��ف��ج��رية، 
�سراي  بن  واأو�سح   ، اخليمة  براأ�ص 
الآث��ار من خالل  املحافظة على  اأن 
ال��ت��ن��ق��ي��ب ع��ن��ه��ا واإزال�������ة م���ا تراكم 
مر  على  طينية  طبقات  م��ن  عليها 
الع�سور، واإظهارها للمالأ باأ�سكالها 
احلقيقية ، م�سوؤولية تقع على عاتق 

اجلهات املخت�سة .

تعود للحقبة �الآ�سورية لالألف �لثانية قبل �مليالد

جمعية ال�شحوح للرتاث الوطني تنا�شد االأ�شغال واملجل�شني 
االحتادي واالآثار حماية اآثار �شيح احلرف اجلبلية براأ�ض اخليمة 
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ر �أغنيتني �ستطرحهما قريبًا �إميانًا منها باأن �لفن  توؤمن باأن هذ� �لزمن لي�ض لالألبوم بل لالأغنية �ملنفردة، لذلك حت�سّ
يجب �أن ي�ستمّر مهما تاألبت �لظروف �ل�سيا�سية و��سطربت �الأو�ساع على �الأر�ض. �إنها نيللي مقد�سي �لتي تنوعت م�سريتها 
�لفنية باأغنيات بلهجات خمتلفة خاطبت فيها �جلمهور �لعربي متجاوزة حدود �للغة. حول جديدها وتقييمها لل�ساحة 

�لفنية �ليوم كان معها هذ� �حلو�ر:

متيزت باللون �لبدوي منذ �نطالقتي وحققت �نت�سارً� كبريً�

نيللي مقد�شي: الفن ر�شالة اأمل وفرح

عال غامن: 
اأخاف من اأدوار ال�شر

قالت الفنانة عال غان�م انها تخ�سى الأدوار التي حتمل مالمح ال�سر داخل 
التي  الطيبة  الأدوار  اأك��رث من  يتابعها  امل�ساهد  ان  رغ��م  ال��درام��ي  الإط���ار 
املمثل  نف�سه يكره  ق��رارة  امل�ساهد يف  ان  ذل��ك اىل  واأرج��ع��ت  بالرقة.  تت�سم 
الذي يوؤدي اأدوار ال�سر ويرتبط يف ذهنه ان هذا الفنان ي�سلح لل�سر فقط.

حال  ويف  ال�سعبة،  الأدوار  وتقدمي  الأدوار  يف  التنوع  تع�سق  انها  واأ�سافت 
الأدوار  لأن  تخوفاتها  رغ��م  ف�ستقبله  ال�سر  م��الم��ح  ل��ه  جيد  دور  وج���ود 

املكتوبة ب�سكل جيد نادرة يف ظل التكرار الدرامي.

رمي البارودي يف )هي�شة(!
 

ال�سينمائي اجلديد  بالفيلم  العمل  لفريق  البارودي  الفنانة رمي  ان�سمت 
)هي�سة(، عن فكرة حممد ر�سا، �سيناريو وحوار ال�ساعر الغنائي عبد املنعم 

طه،  واإخراج وائل عبد القادر، واإنتاج �سركة ال�سهاب لالإنتاج الفني.
كما وان�سم لنف�ص الفيلم الفنان ال�ساب حممد ر�سا، الذي يج�سد �سخ�سية 
متعهد اف��راح يف احل��ارة ال�سعبية التي ي�سكن بها، ويقع يف غ��رام فتاة من 

عائلة ثرية.
و�سم�ص،  جمال،  وميمي  حمزاوي،  وخالد  البحريي،  ران��دا  بطولة  الفيلم 
املنعم،  عبد  و�سربي  ال�ساوي،  وحممد  املريغني،  و�سياء  طلبة،  وبدرية 

بالإ�سافة ملجموعة من جنوم الغناء ال�سعبي.

يبحث املنتج امل�سري ممدوح �ساهني ب�سكل مكثف حاليا عن فنانة جت�سد دور الراحلة �سعاد ح�سني، يف 
اأحداث م�سل�سله اجلديد )الزوجة الثانية( الذي من املقرر عر�سه يف رم�سان املقبل.

وقال �ساهني ان العمل ي�ستلهم اأحداث فيلم )الزوجة الثانية( والذي ُقدم يف ال�ستينيات، والذي يعد من 
اأحد كال�سيكيات ال�سينما امل�سرية للمخرج �سالح اأبو�سيف، م�سريا اىل اأنه جار جتهيز اأماكن الت�سوير 
للبدء يف تنفيذ العمل لعر�سه يف رم�سان. وبح�سب الوطن اأ�سار �ساهني اىل اأن البحث عن فنانة جت�سد 
ال�سخ�سية هي  تلك  اأن  للغاية خا�سة  �سعب  اأمر  �سعاد ح�سني،  الراحلة  الذي ج�سدته  )فاطمة(  دور 
الفيلم نف�سها، ولكن مبنظور درام��ي جديد،  اأح��داث  امل�سل�سل يحمل  اأن  العمل، موؤكدا  اأح��داث  حمور 

مواكب للع�سر احلديث.
اأبوزهرة.  امل�سل�سل عدة فنانني منهم عال غامن وعمرو واكد وبا�سم �سمرة وعبدالرحمن  وي�سارك يف 
اإخراج  وامل�سل�سل من تاأليف يا�سني ال�سو وت�ستند ق�سته اىل رواية للكاتب اأحمد ر�سدي �سالح، ومن 
اأحمد �سقر، وبطولة نخبة من الفنانني، ومن املقرر البدء يف ت�سويره اأوائل فرباير املقبل. ويعد اأحد 
امل�سرية اىل م�سل�سالت، خا�سة بعد جناح  ال�سينما  التي تقف يف طابور حتويل، كال�سيكيات  الأعمال 

بع�سها يف الفرتة الخرية، ومنها )الباطنية( لغادة عبدالرازق، و)العار( مل�سطفى �سعبان.
اأن بع�ص امل�ساركني يف العمل  اإل  اأن الفنانة دينا فوؤاد كانت مر�سحة ب�سكل كبري للقيام بالدور،  يذكر 
اأق��رب ل�سعاد ح�سني من حيث  املنتج ب�سرورة البحث عن فنانة تكون  مل يوافقوا على ذلك، وطالبوا 
ال�سكل، وتكون اأقرب اىل روحها اأي�سا. وجاء رف�ص امل�ساركني يف العمل لدينا بعد انت�سار اأخبار يف الفرتة 

الخرية توؤكد موافقة ال�سركة املنتجة على اأن تكون هي البطلة الرئي�سة للعمل.

)الزوجة الثانية( يالحق 
�شعاد ح�شني يف رم�شان املقبل

غيابك عن ال�ساحة الفنية؟ �سبب  • ما 
اإىل كلمات  واأ�ستمع  اأحيي حفالت يف بالد الغ��رتاب  - ل�ست غائبة فاأنا 
اأغنية جديدة جاهزة للطرح،  اأكرث من  اأ�سبح لدي  واأحل��ان جديدة، ثم 
اإمنا اأترينّث يف اإ�سدارها على غرار معظم النجوم العرب، يف ظل ما يحدث 
ر ب�سكل تلقائي لي�ص  من غليان اأمني وحروب يف دول عربية عدة، ما يوؤثنّ
على نف�سية النا�ص الذين ي�سعرون باأنهم غري قادرين على متابعة الأمور 
نتابع م�ساهد  �سيما عندما  الفنية فح�سب، بل على نف�سيتنا كفنانني ل 

القتل والدمار التي تزدحم بها ال�سا�سات.
بال�سيا�سة؟ تهتمني  • هل 

- اأبداً، ول اأحب احلديث فيها. لكن اأتابع، كمواطنة عادية، الأحداث يف 
بلدي لبنان واأنظر اإىل م�ستقبلي وم�ستقبل الأجيال املقبلة. كذلك ل�ست 
العربية، فنحن نعي�ص يف منطقة واح��دة ونتفاعل  التطورات  بعيدة عن 

بع�سنا مع البع�ص.
تقينّمني ال�ساحة الفنية راهناً؟ • كيف 

اأعمال  تقدمي  ن�ستمرنّ يف  اأن  ال�سروري  وم��ن  وف��رح،  اأم��ل  ر�سالة  الفن   -
يحبنّ  �سعب  اأن��ن��ا  للعامل  لنثبت  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ى  نتحدنّ واأن  ج��دي��دة 

احلياة ويرف�ص املوت.
لالأ�سف، تاأثرت ال�ساحة الفنية بالأحداث العربية ب�سكل وا�سح، وانعك�ست 
الأو�ساع امل�سطربة يف لبنان �سلباً على نواحي احلياة باأكملها. ل ميكننا 
اإل اأن نت�سلنّح بالإميان ون�ستمرنّ يف عطاءاتنا متمنني اأن يخينّم ال�سالم على 

املنطقة العربية باأكملها يف اأقرب وقت ممكن.
جهزتها؟ التي  الأغنيات  طبيعة  • ما 

اأي  بعد  اأق���رر  مل  م�سرية.  وثانية  لبنانية  واح���دة  اأغنيتني،  ح�سرت   -
واحدة �ساأطرحها قبل الأخرى، كل ما اأعرف اأنني �ساأ�سدر اأغنية جديدة 

مع حلول ال�سنة اجلديدة.
لديك! ل  مف�سنّ البدوي  اللون  اإن  • يقال 

النا�ص  ويطالبني  انت�ساراً  انطالقتي وحققت  به منذ  - �سحيح. متيزت 
اأن فنانات كثريات يوؤدين  اأح��داً غريي برع به رغم  اأن  اأعتقد  باملزيد. ل 
بالغرابة  تتميز  اأعماًل  واأق��دم  عليه  مثابرة  زلت  ما  فاأنا  بدوية،  اأغنيات 

�سواء يف املوا�سيع اأو الكليبات.
يقدم الفنان اأغنيات بلهجات عربية خمتلفة؟ اأن  توؤيدين  • هل 

- طبعاً، واأين اخلطاأ يف ذلك؟ الفنان هو للنا�ص واأنا من الأ�سخا�ص الذين 
الراي  اأغنيات  كذلك  اخلليجية،  والأغنيات  اخلليجية  اللهجة  يع�سقون 

والأغنيات امل�سرية وغريها، وم�سريتي الفنية حافلة باأعمال منوعة.
عدلت عن الفكرة وقررت طرح  اأنك  اإل  لألبوم  حت�سرين  اأنك  • تردد 

اأغنيات منفردة، ملاذا؟
خالفاً  ها،  حقنّ وتاأخذ  اأف�سل  املنفردة  الأغنية  ب��اأن  قناعة  اإىل  تو�سلت   -
لأغنيات الألبوم التي حترق بع�سها البع�ص. قد يت�سمن الألبوم اأحياناً 
اأغنيات جميلة وم�سغولة بطريقة جيدة، لكن ل ي�سلنّط ال�سوء �سوى على 
اأن الألبوم يتطلنّب توزيعاً  اأو ثالث على الأك��رث... بالإ�سافة اإىل  اثنتني 

�سحيحاً ودعماً ليحقق انت�ساراً بني النا�ص.
• هل ا�ستمعِت اإىل الألبومات التي اأ�سدرها وائل كفوري وماجدة الرومي 

واإلي�سا وجوزف عطية وغريهم من جنوم؟
- ا�ستمعت اإىل اأغنيات من هذه الألبومات. براأيي، مل تاأخذ هذه الأعمال 
الأو�ساع  اإمنا  بتفا�سيلها،  اأنها جميلة  تاأكدي من  ها كما يجب، رغم  حقنّ

ها الطبيعي يف النت�سار. التي منرنّ بها حرمت هذه الألبومات حقنّ
رة يف اإطاللتك التلفزيونية؟ اأنت مق�سنّ • ملاذا 

الفن،  يف  انطالقتي  منذ  اأتبعها  �سيا�سة  ب��ل  تق�سرياً  ذل��ك  اأع��ت��رب  ل   -
اأعمال  اأك��ون يف طور حت�سري  اأو حني  فحني يكون لدي ما اأحت��دث عنه 
املقابل،  يف  ج��دي��دي.  عن  واأحت���دث  تلفزيونية  برامج  يف  اأظهر  ج��دي��دة، 
اأن جمهوري �سيكون  اأعلم  اإنني موجودة فح�سب،  اأرف�ص الظهور لأقول 
اأنني  ال�سا�سة ويدرك  يومياً على  اأحقق ح�سوراً  انتظاري حتى لو مل  يف 

ة. �ساأعود بقونّ
تعر�ص على القنوات العربية؟ التي  الهواة  برامج  تتابعني  • هل 

ويزخر  جميل،  م��ن  اأك���رث  ووج��دت��ه   The Voice ب��رن��ام��ج  تابعت   -
باأ�سوات مميزة ويحقق انت�ساراً وهذا دليل جناجه.

• ماذا عن م�ستقبل هوؤلء الهواة؟
- ل �سك يف اأنهم �سي�سدمون بالواقع بعد تخرجهم، اإذ �سيجدون اأنف�سهم 

وحيدين على ال�ساحة الفنية بعد ابتعاد الأ�سواء عنهم، اإل اأن ال�سخ�ص 
اأن يثابر ليحقق طموحه يف الفن.  الطموح واملوؤمن مبوهبته ل بدنّ من 
م لنا ال�سهرة على طبق من  يف النهاية، جميعنا تعبنا كي ن�سل ومل تقدنّ

ة. ف�سنّ

حياتك؟ يف  احلب  • اأين 
- احلب مهمنّ ويوؤثر يف ال�سخ�ص ب�سكل اإيجابي ول طعم للحياة من دونه، 
ل الحتفاظ بهذه الناحية من حياتي يل،  لكن مبا اأن ل �سيء جدياً اأف�سنّ

ثم لطاملا رف�ست احلديث عن حياتي اخلا�سة التي اعتربها ملكي.
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اإ�سدارها  عن  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  يف  ال�سعر  اأكادميية  اأعلنت 
اأحد جنوم م�سابقة  ديوان »فر�سة للثلج« لل�ساعر العراقي جناح العر�سان، 
املرحلة  اإىل  ي�سل  اأن  ا�ستطلع  حيث  ال��راب��ع،  مو�سمها  يف  ال�����س��ع��راء  اأم���ري 

النهائية منها واأن يحوز على املركز الرابع.
 22 و�سمت  املتو�سط،  القطع  م��ن  �سفحة   193 يف  الكتاب  طبعة  ج��اءت 
ق�سيدة على خمتلف الأوزان والأ�سكال ال�سعرية، كالعمودي والتفعيلة، غري 
اأبيات الق�سائد العمودية موزعة ب�سرياً على ورق املجموعة مبا يوحي  اأن 

اأنها ق�سائد »تفعيلة«. 
اأبناء جيله.  �سعرية متميزة بني  العر�سان ذو جتربة  ال�ساعر جناح  ويعترب 
وهو من الأ�سوات البارزة يف احلراك ال�سعري العراقي اجلديد، بعد جيل 
عدنان ال�سايغ وعبدالرزاق الربيعي وجواب حطاب، ويف جتربته ال�سعرية 
ميزج العر�سان بني ثقافة تتكئ على موروث �سعري قدير، واطالع كبري على 
التجربة ال�سعرية احلداثية يف البلدان العربية، ويتجلى هذان الُبعدان يف 

بنية اجلملة ال�سعرية لديه ب�سورة وا�سحة.
العط�ص«،  »اأن��ه��ار  »ال��ط��وف��ان«،  ي�ستحي«،  »امل��وت ل  املجموعة  عناوين  وم��ن 
اليدين«  »م��دنّ  »ليلة يف فرا�ص عبلة«،  تع�ص عاقال«،  »ل  زري��ق«،  اب��ن  »ع��ودة 

و«يعقوب احلزن الأخري« التي كتبها يف رثاء اأخيه.
اأ�سدرت عدداً من الدواوين ال�سعرية التي  اأكادميية كانت قد قد  اأن  يذكر 
املوا�سم  ال�سعراء يف خمتلف  اأمري  التجارب اخلا�سة ب�سعراء م�سابقة  توثق 
املا�سية. ومن الأ�سماء ال�سعرية التي وثنّقت جتربتها يف هذا الإطار:ح�سن 

بعيتي، قمر اجلا�سم، حكمت ح�سن جمعة، مهند �ساري.
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�إحتفال

جم�����ال ك�������ل  يف  ب�����ط�����ل  �الإم�����������ار�ت�����������ي 

ن��ع��ي�����ض �الح���ت���ف���ال �ل���ف���رح���ة  م  و�إح�������ن 

ف����رح����ن����ا م�����ا ي���و����س���ف���ه ����س���ع���ر وم����ق����ال

ف����ال �هلل  ب���������اذن  �ل����ط����ي����ب  م������  ف����ال����ن����ا 

�ل������رج������ال.. يف  ق����اي����د  ظ�����ل  يف  د�م�����ن�����ا 

ع�����س��ت )ب���و����س���ل���ط���ان( ي���ال���ع���ذب �ل�����زالل

وع����ا�����ض ف���ار����س���ن���ا )حم����م����د( ي�����وم ق����ال:

وع����ا�����ض ي���ل���ل���ي خ����ري م����ن ي��ل��ب�����ض ع��ق��ال

ي����ا�����س����ي����وخ �ل�����ع�����ز و�ل�������ف�������وز �ن����ه����م����ال

�ن������ت������و� �ل������ف������وز �حل����ق����ي����ق����ي و�مل�����ن�����ال

جم����ال ك������ل  يف  ب����ط����ل  و�الإم�����������ار�ت�����������ي 

�الإم��������ار�ت��������ي �ل����ب����ط����ول����ة ه�����ي جم���ال���ه

و�ح����ت����ف����ال����ه �مل�������و�ط�������ن  ي��������دمي  �هلل 

م��ق��ال��ه وم������ن  �حل���������س����ود  م  وم���اع���ل���ي���ن���ا 

ف��ال��ه م���ع���ه  ط���اي���ب  ه�����وب  ح�����س��دن��ا  يل  و 

���س��ي��خ ك����ل رج��������ّال، و�ح������ن �ل���ل���ي رج���ال���ه

ن���ظ���رت���ك ي��ح�����س��ل ب���ه���ا �ل����ف����وز وزالل������ه

م��ق��ال��ه ي�����س��ل��م  ي���ع���ل   ، �الأول  ���س��ع��ب��ي 

ع��ق��ال��ه ف�����دوى  و�ح�����ن  )ب���وخ���ال���د(  ذ�ك 

�ن���ه���م���ال���ه ح������ز  يف  �خل��������ري  ي�������اوي�������وه 

ل����و ن�����رد �إل����ك����م ج����م����ي����ل)ن( م����ع م��ن��ال��ه

جم��ال��ه ه����ي   ،، جم���ال���ه  ه����ي  و�ل���ب���ط���ول���ة 
�سعر : حمد احلميدي )النور�س الرحال(- اأ�سرتاليا م����رت و�أن������ا ن���اآظ���ر م���ن �ل�����س��ب��اك��ي

ل��ه��ا خ��ط��ى م���ع �ل�����س��ح��اب �إي��ح��اك��ي

�ل�����س��ع��ر ي�����س��ل��ب ن��ظ��رت��ي و�إدر�ك������ي

ع���ي���ون���ه���ا ك����ن ت�����ْو حل���ظ���ه���ا ب��اك��ي

وخ����دوده����ا و���س��ف��ه م���ن �الن��ط��اك��ي

��سر�كي �لو�سوف  يف  �و����س��ل  �خ��اف 

���س��ب��ح��ان ي��ا���س��ب��ح��ان م���ن ���س��و�ك��ي

�سباكي �ج����ي  ف��ت��ن��ت��ك  ع���ن  ق�����ررت 

وق��ل��ب��ي ت���ك���وّى �حل����ب ف��ي��ه��ا ك��ّي��ه

ل���ب���ى ف������د� خ���ط���و�ت���ه���ا �مل��ل��ك��ي��ة

مركيه �حل���ل���و  �إب��ك��ت��ف  خ�����س��الت��ه 

تركيه دب��ل��ج��ة  يف  م�����س��ه��د)ن(  م���ن 

م�سكيه �ل��ع��ن��ا  �م����ن  خ��ف��وق  ت����ري 

�ملحكيه �ب���غ���وى  �ل�����س��ع��ر  ذّوي����ق����ْة 

ي����ام����ه����رة)ن( و�خ����و�ل����ه����ا م��ك��ّي��ه

وك���ّي���ه ج�����رح  دون  م����ن  و�آ�����س����ك����ره 

تب�سمت ث��م  ع��رت��ي  م����ّرو�  �أط���ف���ال 

���س��ارك��ت��ه��م يف ل��ب�����ض م��ا���س��ي وت��اأمل��ت

�ل�سمت دف���ر  يف  ح��ل��م  �أك���ر  كتبت 

و�أن����ا �سمت ث��م��ره��ا  م����ّدت يل  �أي����ام 

ع��ّل��م��ت ج��ي��ل��ي ي�����س��ر وم��ات��ع��ل��م��ت

عّلمت ي���وم  وال  �ل���وح���ده  تخنقني 

ومنت عيني  �أم���ل  م��ن  ن�سمه  م��ّر  ول��و 

ماحتطمت �أم���ل  ب��اق��ي  �لتعب  ورغ���م 

تب�سمت ب��ي  �ل��ب��ك��ا  م���ّر  و�ذ�  �أل��ع��ب 

ومت وقتي  عنا  �سرفة  من  طحت  و�إن 

ميويل ك��ان��ت  و�أل���ع���اب  �سحكهم  م��ن 

طويل ب��االأوج��اع  يك�سي  حا�سٍر  م��ن 

خ���ويف ي��ث��ري �ل�����س��وت ���س��ّج��ان حويل

حقويل من  �أثمرت  ما  فرحه  كل  عن 

حلويل  م�سكالتي  �ب�سط  ع��ن  تعجز 

ق��ب��ويل ب�������س���دره  ع���ّي���ا  وط�����ن  �إال 

خيويل ت��ه��اوى  �أح���الم���ي  ب��اح��ة  يف 

طفويل قلبي  وح��ل��م  ك���رت  �سفني 

ك���ان ���س��ح��ك��ي ميويل و�ذك�����ر زم�����اٍن 

ر�سويل.! حلمي  خلف  �أترك  يكفيني 

كلنا خليفة
ي����اوط����ن���������ّا و�ل����������وال و�ج���������ب ع��ل��ي��ن��ا

رب���ي���ن���ا ق�����د  ز�ي��������د  ع����ه����د  يف  د�م�����ن�����ا 
والن������ا يف  م���ان���غ���ي�������ر  ع����ه����دن����ا  ل������ك 

رع���ان���ا  ع��ق��ب��ه  م����ن  ب��و���س��ل��ط��ان  ود�م 
�سقر بن النوه املنهايل

�سعر : مرمي الزعبي�سعر:اأنور الهاليل
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جمعت �لتغريد�ت : غاية 

�سعادة. حميد بن �سعيد �لنيادي
@homaidalneyadi

له من غال روحي نهور)ن( جتاري...
نهر �لفر�ت ونهر دجله مع �لنيل

**
�ل�ساعرة �لغاويه

@AL_GWAFY2012
التروعني و�أنا قلبي مروع..

من �سو�د �لليل و�أ�سنتني وحو�سه..
�آ�سقني زمزم قر� فيه �ملطوع..

قلبي �ملحزون يبكي لوحتو�سه..
**

ثامر �سبيب �لدقبا�سي
@ThamerShabeb

�مك بحاجة دعوتك كل ليله 
 ياما �سهرت جللك ليايل تر�عيك .. .! 

**
�سالح �لعرجاين

@SalahALArjani
�الأغرب من �ملوت، تفكري �الإن�سان

 ما �سّدق �ملّيت، وال قّدر �حلّي
نا على �سان:  يف كل �سي نقتل بَع�سْ

 منوت ما ناخذ معانا وال �سي! .
**

�سيخة �لكتبي
@Al_Ketbi

يا وردٍة يف �لروح يا �ليا�سمينه~
 �إت�سافرين و قلِبك �لعذب َمْعنا –
 �أمي يا �أغلى عاطفه يا ثمينه~
 دونك حياتي مالها �أّيْ معنى! 

�أحد طلبة �الإمار�ت يف �أ�سر�ليا �أر�سل لنا ق�سيدة مبنا�سبة فوز منتخبنا 
�لوطني بكاأ�ض �خلليج ، معربًا عن �سعادته �لعارمة بالفوز. �ألقيت هذه 

�لق�سيدة �أمام �حتفال لطلبة �الإمار�ت يف �أ�سر�ليا.

�أكادميية �ل�شعر ت�شدر “فر�شة للثلج” !

تنطق  ق�سيدة  جن��د  قلما   ، �حل��ايل  �ل��وق��ت  يف 
باحلكمة �سادرة من قلب نون �لن�سوة. هنا ملرمي 

�لزعبي كل "�لنون" و"�حلكمة".


