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الأرق مرتبط بالربو

يقرب من  ما  درا�ضة �ضخمة على  باإجراء  العلماء  قام جمموعة من 
اأن هوؤالء  واكت�ضفوا  النوم،  االأرق وقلة  يعانون من  األف �ضخ�ص   18

االأ�ضخا�ص اأكرث عر�ضة للإ�ضابة مب�ضاكل يف التنف�ص.
واأ�ضار العلماء اإىل اأن هوؤالء االأ�ضخا�ص الذين يعانون من قلة النوم، 
يرتفع لديهم خطر االإ�ضابة بالربو اإىل %65، وقد تت�ضاعف هذه 
اأما  الليل،  معظم  ي�ضتيقظون  الذين  االأ�ضخا�ص  اأولئك  بني  الن�ضبة 
االإ�ضابة  ن�ضبة  لديهم  ترتفع  املزمن  االأرق  من  يعانون  ملن  بالن�ضبة 

بالربو مبقدار 3 اأ�ضعاف.
الرنويج:  البحثي يف  الفريق  قاد  الذي  الدكتور بن برومبتون  وقال 
التغريات التي حتدث يف اجل�ضم ب�ضبب االأرق قد توؤدي اإىل االإ�ضرار 

بال�ضعب الهوائية.
ويبلغ عدد امل�ضابني بالربو يف اململكة املتحدة فقط حوايل 4.5 مليون 

�ضخ�ص باالإ�ضافة اإىل اأنه يوؤدي اإىل وفاة 3 اأ�ضخا�ص يومًيا.
وم��ن ب��ني ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��زي��د م��ن احتمالية االإ���ض��اب��ة ب��ال��رب��و، هي 
الدرا�ضات  بع�ص  واأ���ض��ارت  ال��ه��واء.  وت��ل��وث  ال��زائ��د  وال���وزن  التدخني 
التنف�ضي  اجلهاز  اأمرا�ص  بني  �ضلة  هناك  اأن  اإىل  االأخ��رى  احلديثة 
هرمون  م�ضتويات  ارتفاع  اإىل  النوم  قلة  وت��وؤدي  والقلق.  واالكتئاب 
االإ�ضابة  م�ضببات  م��ن  العاملني  وك��ل  االل��ت��ه��اب��ات  وح���دوث  ال��ت��وت��ر 
بالربو. و�ضّرحت اجلمعية امللكية لل�ضحة العامة اأنه من بني كل 10 

اأ�ضخا�ص هناك 4 يعانون من قلة النوم يف اململكة املتحدة.

املفاجئ  للموت  معر�ضون  بريطاين  األف   600
حذرت موؤ�ض�ضة القلب الربيطانية من اأن نحو 620 األف �ضخ�ص يف 

اململكة املتحدة لديهم جني معيب يجعلهم عر�ضة للموت املفاجئ.
وبح�ضب �ضحيفة اإندبندنت الربيطانية، ال يدرك معظم الربيطانيني 
اأن لديهم هذا اجلني الذي يزيد من خماطر االإ�ضابة باأمرا�ص القلب 

اأو النوبات القلبية اأو ال�ضكتة القلبية.
التقديرات  ع��ن  األ��ف   100 زاد مب��ق��دار   ال��رق��م  اإن  املوؤ�ض�ضة  وق��ال��ت 
اأكرب من ذلك  يكون  اأن  الرقم احلقيقي ميكن  اأن  ال�ضابقة، م�ضيفة 
نظراً ل�ضعف الت�ضخي�ص ووجود جينات اأخرى معيبة مل يتم التعرف 

عليها حتى االآن.
واأ�ضافت املوؤ�ض�ضة يف اإعلن حتذيري اأن اأمرا�ص القلب الوراثية ميكن 
اأن ت�ضيب جميع الفئات العمرية، واالأطفال معر�ضون بن�ضبة 50% 

لتوارث اجلينات املعيبة من اأحد الوالدين اإذا كان م�ضاباً بها.
اأ���ض��ب��وع دون  اأق���ل ك��ل  اأو   35 ال���  12 �ضخ�ضا يف �ضن  ومي���وت ح���وايل 
وجود تف�ضري وا�ضح لهذا االأمر، وغالباً ب�ضبب هذه العيوب اجلينية 

املوروثة.
القلب  مبوؤ�ض�ضة  الطبي  امل��دي��ر  ���ض��ام��اين،  نيل�ص  الربوفي�ضور  وق��ال 
الربيطانية احلقيقة هي اأن هناك مئات االآالف من النا�ص يف جميع 
يكونون عر�ضة  ق��د  اأن��ه��م  ي��درك��ون  ال��ذي��ن ال  املتحدة،  اململكة  اأن��ح��اء 

للموت املفاجئ.
واأ�ضاف: اذا مل يتم اكت�ضاف وعلج اأمرا�ص القلب الوراثية، فاإنها قد 
اإن��ذار، وقد متكن الباحثون يف املوؤ�ض�ضة من  ت��وؤدي للموت دون �ضابق 
املخيفة  املر�ضية  امل�ضوؤولة عن هذه احلاالت  اكت�ضاف بع�ص اجلينات 
ا�ضطر  امل��ا���ض��ي،  اإب��ري��ل  ويف  ب��ه.  للقيام  الكثري  هناك  ي��زال  ال  ولكن 
العب الكريكيت الربيطاين ال�ضهري جيم�ص تايلور للعتزال، ب�ضبب 

اإ�ضابته مبر�ص وراثي نادر وخطري يف القلب.

عائلة تنجو من هجوم اأ�ضد 
االإلكرتوين،  يوتيوب  موقع  على  ن�ضر  �ضادم،  م�ضور  ت�ضجيل  اأظهر 
رحلة  اأث��ن��اء  منه  اقرتبت  �ضيارة  مبهاجمة  غا�ضب  اأ�ضد  قيام  حلظة 

�ضفاري يف حديقة بانريغاتا بيولوجيكال الهندية. 
ويظهر مقطع الفيديو، االأ�ضد وهو يقرتب من �ضيارة من نوع تويوتا 
اأثناء جتوالها يف احلديقة، قبل اأن ينق�ص على موؤخرة ال�ضيارة. وما 
كان من �ضائق ال�ضيارة اإال اأن حترك بها م�ضرعاً قبل اأن يلحق االأ�ضد 

اأي اأذى باأفراد عائلته. 
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تت�ضل بال�ضرطة لإرتفاع 
�ضعر املخدرات 

تاجر  بحق  ب�ضكوى  لتتقدم  املحلية،  بال�ضرطة  اأ�ضرتالية  �ضيدة  ات�ضلت 
املخدرات الذي تتعامل معه، بعد اأن رفع �ضعر املارجوانا التي يبعيها لها.

وقالت ال�ضرطة اإنها تلقت ات�ضااًل يوم االأحد املا�ضي من امراأة، تقول اإن 
تاجر املخدرات طلب منها زيادة عن ال�ضعر املعتاد، وطلبت املراأة باأن يتم 
فتح حتقيق يف املو�ضوع، ومعاقبة تاجر املخدرات على رفع �ضعر هذه املادة، 

بح�ضب ما نقلت وكالة يو بي اأي االإخبارية.
ويبدو اأن املراأة مل يكن لديها املزيد من التفا�ضيل لتقدمها لل�ضرطة، اأو 
اأنها خ�ضيت اأن جتد نف�ضها متورطة يف ق�ضية خمدرات، فاأغلقت ال�ضماعة 
املتعلقة  املعلومات  م��ن  باملزيد  االإدالء  منها  ُط��ل��ب  اأن  بعد  ال��ف��ور،  على 

بال�ضكوى، بح�ضب ما ذكر وكالة يو بي اأي االإخبارية.
وجود  ح��ال  يف  �ضكاوى  تقدمي  على  ال�ضكان  ال�ضرطة  حثت  جهتها  م��ن 
منازعات مع جتار املخدرات حول االأ�ضعار، وقال متحدث با�ضم ال�ضرطة 
امل�ضاعدة  وت��ق��دمي  �ضكوى  اأي  م��ع  للتعامل  ا�ضتعداد  على  ال�ضلطات  اإن 

ل�ضاحبها. 
وال يعرف اإن كانت ال�ضرطة جادة بالفعل يف م�ضاعدة متعاطي املخدرات 
ومعاقبة التجار نتيجة رفع االأ�ضعار، اأم اأنها حتاول اأن ت�ضتدرج املدمنني 

للإبلغ عن التجار الذين يتعاملون معهم. 

انخفا�ض مبيعات الألعاب النارية 
اإن  ال�ضينية  بكني  مدينة  حكومة  قالت 
مبيعات االألعاب النارية تراجعت، كما مت 
ت�ضجيل عدد م�ضابني اأقل، وذلك خلل 
عطلة االحتفال بالعام القمري ال�ضيني 
اجل���دي���د. ون��ق��ل��ت وك���ال���ة اأن���ب���اء ال�ضني 
با�ضم  املتحدث  اجلديدة "�ضينخوا" عن 
االأربعاء  حتى  اإن��ه  ال��ق��ول  بكني  حكومة 
املا�ضي ، مت بيع 122 األف �ضندوق من 
بانخفا�ص  امل��دي��ن��ة  ال��ن��اري��ة يف  االأل��ع��اب 
الفرتة  نف�ص  خ��لل   %  30.3 بن�ضبة 
م���ن ال���ع���ام امل��ا���ض��ي. وق����ال م�����ض��وؤول اإن 
ذات  ح����وادث  يف  اأ���ض��ي��ب��وا  �ضخ�ضاً   81
ال��ف��رتة من  ال��ن��اري��ة يف  ب��االأل��ع��اب  �ضلة 
املا�ضي حتى  االأول(  )كانون  يناير   27
 %  21.4 بن�ضبة  بانخفا�ص  االأرب��ع��اء، 

مقارنة بنف�ص الفرتة من العام املا�ضي.
اأو  وف��ي��ات  ت�ضجيل  يتم  اأن���ه مل  واأ���ض��اف 
املدينة  اأن  واأو����ض���ح  خ��ط��رية.  اإ���ض��اب��ات 
ب�����ض��ب��ب االأل���ع���اب  ���ض��ج��ل��ت 62 ح���ري���ق���اً 
النارية خلل ال�ضتة اأيام املا�ضية. يذكر 
اأنه ب�ضبب املخاوف من التلوث، خف�ضت 
���ض��ل��ط��ات ب��ك��ني م���ن م��ب��ي��ع��ات االأل���ع���اب 
ال��ن��اري��ة ه���ذا ال��ع��ام م��ن��خ��لل تخفي�ص 
%30 تقريباً  بن�ضبة  البيع  عدد منافذ 
وتقلي�ص فرتة البيع اإىل ع�ضرة اأيام بعد 

اأن كانت 20 يوماً يف ال�ضابق. 

طرق طبيعية تخفف 
ا�ضابتك بالزكام �ص 23

يجمع 3500 جم�ضم من 
الهامربغر يف منزله 

فلوريدا  والي�����ة  م���ن  ط���ب���اخ  دخ����ل 
للأرقام  غيني�ص  �ضجل  االأمريكية 
منزله  يف  جمع  بعدما  القيا�ضية 
الهامربغر  جم�ضمات  من  االآالف 

باأحجام واأ�ضكال خمتلفة. 
�ضبريل  ه�����اري  االأم���ري���ك���ي  ُل���ق���ب 
ملك  اأو  ال��ه��ام��ربغ��ر  ه���اري  بلقب 
بعدما جمع يف منزله  الهامربغر 
دايتونا،  ���ض��اط��ئ  ع��ل��ى  ي��ق��ع  ال����ذي 
من  ق���ط���ع���ة   3500 م����ن  اأك�������رث 

جم�ضمات الهامربغر. 
جمعها  التي  املج�ضمات  وتت�ضمن 
الرجل، دراج��ة نارية �ضخمة على 
���ض��ك��ل ه��ام��ربغ��ر، ب��االإ���ض��اف��ة اإىل 
�ضرير مائي على �ضكل ت�ضيزبرغر، 

واآالف االألعاب االأخرى. 
وي��ذك��ر ب����اأن ���ض��غ��ف ه����اري ب��ك��ل ما 
بداأ  ال��ه��ام��ربغ��ر  ب�ضطائر  يتعلق 
ا�ضرتى  ع��ن��دم��ا  ع���ام���اً،   26 م��ن��ذ 
الهامربغر  من  جم�ضمات  خم�ص 
�ضيارته  م���ع  ����ض���ورة  ل��ه��ا  ليلتقط 
الكل�ضيكية التي كان ينوي بيعها. 
ال�ضديد  �ضغفه  ب��اأن  ه��اري  وي��ق��ول 
بالهامربغر، ن�ضاأ من اعتقاده باأن 
الروح  متثل  الهامربغر  �ضطرية 
باأنه  واأ�ضاف  االأ�ضيلة.  االأمريكية 
ي��خ��ط��ط الإن�������ض���اء م��ت��ح��ف خا�ص 
عما  ال����ه����ام����ربغ����ر  مب���ج�������ض���م���ات 
قريب، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل 

الربيطانية. 

عا�ضفة تت�ضبب يف 
ت�ضادم 25 �ضيارة 

اليابانية  ال�������ض���رط���ة  ا���ض��ت��ج��اب��ت 
ل���ت���ق���اري���ر اأف���������ادت ب���ت�������ض���ادم 25 
مركبة على طريق �ضريع بجزيرة 
ه���وك���اي���دو ج��ن��وب��ي ال���ب���لد، حيث 
عنيفة  ث��ل��ج��ي��ة  ع��ا���ض��ف��ة  جت���ت���اح 

املنطقة.
ال�ضرطة  ب��ا���ض��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
اأ���ض��ي��ب��ا يف  اإن ���ض��خ�����ض��ني  امل��ح��ل��ي��ة 
مبنطقة  وق������ع  ال��������ذي  احل���������ادث 

نانبورو.
ووفقا ل�ضحيفة هوكايدو �ضيمبون، 
يف  اجل���وي  املنخف�ص  ت�ضبب  فقد 
تراكم ثلوج بارتفاع 30 �ضنتيمرتاً 
مب��دي��ن��ة روم������وي وب���ارت���ف���اع 28 
على  اأ���ض��ي��ب��ي��ت�����ض��و  يف  ���ض��ن��ت��ي��م��رتاً 
والع�ضرين  االأرب���ع  ال�ضاعات  م��دار 

املا�ضية.
الهيئة الوطنية للأر�ضاد  وحذرت 
اجلوية من ت�ضاقط الثلوج وارتفاع 
االأم��واج وتعطل حركة النقل على 

اجلزيرة.
العا�ضفة  اأن  ال�ضحيفة  وذك����رت 
الثلجية ت�ضببت يف اإلغاء 65 رحلة 

جوية . 

اخل�ضار مهم جدًا على مائدة طعام طفلك 

عندما  طفلِك  يتناوله  الطعام  من  �صنف  اأول  اخل�صار 
تبدئني بتعريفه اإىل الأطعمة املتنوعة... متى ت�صمحني 

نوع  واأي  كميات،  وب���اأي  اخل�����ص��ار؟  بتناول  ل��ه 
باإدخال  الن�صائح.  بع�ض  اإليك  تختارين؟ 

طفلك  وج��ب��ات  اإىل  وال��ف��اك��ه��ة  اخل�����ص��ار 
و  C الفيتامني  من  اأكرب  بكميات  متّدينه 
البيتا كاروتني والربوفيتامني  ومركب   E

تبدئي  باأن  التغذية  خرباء  ين�صحِك   .A
اأ�صبوعني  وتنتظري  اخل�صار،  اإىل  بتعريفه 

فعلت  اإذا  الفاكهة.  اإىل  لتعّرفيه  الأقل  على 
العك�ض، جتازفني بال�صماح له بتف�صيل الفاكهة 

نظرًا اإىل طعمها احللو والنفور من اخل�صار.
ميكنك اأن تقدمي له اخل�صار املنزلية التح�صري 

فلتهذيب  اأخ��رى،  ت��ارة  املعلبة  واخل�صار  ت��ارة 
ذوقه من املفيد األ تعّوديه على طريقة حت�صري 

حمددة دون �صواها. اإليك بع�ض الإر�صادات:

ا�ضتعمال  ميكنك  املنزل  يف  الطعام  رين  حت�ضّ عندما   -
التهبيل  اأن  اإىل  وُي�ضار  املثلجة.  اأو  الطازجة  اخل�ضار 
)الطهي على البخار( ي�ضمح باحلفاظ على الفيتامينات 

اأكرث من ال�ضلق.
وابدئي  االأوىل،  االأ���ض��ه��ر  خ���لل  ال��ط��ع��ام  مت��ّل��ح��ي  ال   -
ب��اإ���ض��اف��ة ك��م��ي��ة ���ض��غ��رية م���ن امل��ل��ح م��ن��ذ ب��ل��وغ��ه �ضهره 

الثامن. 
- جتنبي الطهي يف مواد دهنية، ميكنك اأن ت�ضيفي بعد 

الطهي قليًل من الزبدة اأو الزيت الطازج.
واأطعمة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اأن������واع احل�����ض��اء  اع��ت��م��اد  - مي��ك��ن��ك 
مواد  اأي  على  حتتوي  اأال  �ضرط  ل��لأط��ف��ال،  خم�ض�ضة 
على  حتتوي  قد  ا�ضطناعية،  نكهات  ملونات،  حافظة، 

كميات �ضغرية جداً من امللح والنيرتات.
اأو  التح�ضري  امل��ن��زل��ي��ة  اخل�����ض��ار  لطفلك  ت��ق��دم��ي  ال   -
على  م�ضى  اإذا  ب��االأط��ف��ال  اخلا�ضة  الغذائية  املنتجات 

وجودها يف الرباد 48 �ضاعة.
اإىل  انتظري  احل�ضا�ضية،  من  يعاين  اأن��ه  الحظت  اإذا   -
الكرف�ص  ل��ه  تقدمي  اأن  قبل  االأول  ع��ام��ه  ينق�ضي  اأن 

والبازيلء، واتبعي ن�ضائح الطبيب.
الوقت املنا�ضب

ال�ضاد�ص،  اإىل طفلك منذ بلوغه �ضهره  قّدمي اخل�ضار 
الرابع، وهكذا  �ضهره  يتم  اأن  قبل  اأب��داً  ذلك  تفعلي  وال 
توؤّخرين عملية تعريفه اإىل التنوع والتعددية الغذائية 
اأن��واع معينة  التي قد يظهرها حيال  للح�ضا�ضية  جتنباً 
م��ن االأط��ع��م��ة. ط��وال ه��ذه ال��ف��رتة ا�ضت�ضريي الطبيب 

لتقدمي ن�ضائحه يف هذا املجال. 
- بني 5 و7 اأ�ضهر

ين�ضح االأط��ب��اء ع���ادة ب��اإدخ��ال اخل�����ض��ار يف واح���دة من 
الوجبات االأ�ضا�ضية، عادة عند الظهر. يف االأيام االأوىل، 

اأحد  م��ن  �ضغرية  م��لع��ق  ث��لث  اإىل  ملعقتني  ن�ضيف 
حليب  قنينة  اإىل  واملطحونة  امل�ضلوقة  اخل�ضار  اأن���واع 
الطفل، وميكننا اأي�ضاً اأن نحاول تقدمي هذا ال�ضنف من 
اخل�ضار اإىل الطفل بامللعقة. نزيد الكمية تدريجياً اإىل 
ل  اأو اإىل 150 غراماً. يف�ضّ اأن ت�ضل اإىل 130 غراماً 
اخل�ضار  اأن���واع  اإىل  الطفل  ت��ع��ّريف  اأن  االخت�ضا�ضيون 
املختلفة، كل على حدة، لتعريف مدى تقبله لها. كذلك 
ين�ضحون باأن تقدمي له اخل�ضار التي ي�ضهل ه�ضمها: 
اإكتاماً(،  يعاين  ك��ان  اإذا  كبرية  بكمية  لي�ص  )لكن  ج��زر 
كان  اإذا  ك��ب��رية  بكمية  لي�ص  )ل��ك��ن  �ضبانخ  ف��ا���ض��ول��ي��اء، 
اإ�ضهااًل(، كو�ضا، قرع كبري، بطاطا، �ضلق، هندباء  يعاين 

بكميات �ضغرية.
اأ�ضهر - بني 7 و8 

ق���ّدم���ي ل��ط��ف��ل��ك اخل�����ض��ار يف ك���ل وج���ب���ة م���ن وجباته 
الرئي�ضة: 130 اإىل 150 غراماً، مُتزج بقنينة احلليب 
م له بامللعقة. جتّنبي اخل�ضار ذات الطعم احلاد،  اأو تقدَّ
اأو التي ت�ضبب احل�ضا�ضية )الأنها غنية باالألياف(. منذ 
اأن ت�ضيفي اإىل اخل�ضار املنزلية  �ضهره ال�ضابع، ميكنك 
اأو ملعقة �ضغرية  الزبدة،  التح�ضري كمية �ضغرية من 
من الزيت )كولزا، �ضويا، دوار ال�ضم�ص( الغني باأحما�ص 

دهنية اأ�ضا�ضية تكمل دور احلليب.
- بني 9 اأ�ضهر وعامه االأول

الوجبة  �ضمن  له  تقدمينها  التي  اخل�ضار  كمية  زيدي 
اإىل 200 غرام تقريباً. عّرفيه تدريجاً اإىل اأنواع جديدة 
من اخل�ضار، الواحد تلو االآخر، بعد طهيها اهر�ضيها اأو 
اأر�ضي  �ضرائح �ضغرية ج��داً: لب طماطم،  اإىل  قّطعيها 
بروكويل،  ملفوف،  كرف�ص،  ب��ازي��لء،  ب��اذجن��ان،  �ضوكي، 
االأع�ضاب  بع�ص  اإ�ضافة  اأي�ضاً  ميكنك  �ضمندر.  فليفلة، 

الناعمة اإليها: بقدون�ص، ثوم، حبق اأو نعناع.

- بني �ضنة وثلث �ضنوات
ا�ضتمري يف تقدمي اخل�ضار له مرتني يومياً وقدمي له 
اأي�ضاً اخل�ضار غري املطهية كالطماطم، اخليار، ال�ضلطة 
له  اأن تقدمي  قبل  18 �ضهراً  انتظري  اخل�ضراء... ثم 
ما:  نوعاً  اأ�ضعب  يعترب ه�ضمها  التي  املجففة  اخل�ضار 

عد�ص.
حت�ضرينها  بي�ضاء  فا�ضولياء  الق�ضرة،  منزوعة  حبوب 
من  ال�ضنتني،  عمر  من  ابتداًء  مهرو�ضة.  �ضكل  على  له 
اخل�ضار،  اأن��واع  بع�ص  برف�ص  الطفل  يبداأ  اأن  املحتمل 
وهذا اأمر طبيعي جداً يف م�ضريته الغذائية. ال جتربيه 
بانتظام من حني  له  بل حاويل تقدميها  تناولها،  على 

اإىل اآخر.
و�ضفة اجلزر واللفت يف عامه االأول

املقادير
غرام جزر.  100

االأ�ضفر. اللفت  من  غراماً   80
قليل من الزبدة.

ر�ضة �ضكر.
ر�ضة ملح.

بقدون�ص مفروم.
الطريقة 

- اغ�ضلي اخل�ضار وق�ّضريها.
- قطعي اجلزر اإىل مربعات �ضغرية واللفت اإىل �ضرائح 

م�ضتطيلة �ضغرية. 
- اإطهي اخل�ضار على البخار ل�25 دقيقة. 

- يف قدر على نار هادئة، ذّوبي الزبدة.
- اأ�ضيفي امللح وال�ضكر ثم اخل�ضار.

- اأتركيها على النار الأربع دقائق.
- ر�ّضي عليها البقدون�ص املفروم جيداً.

وزنك يعتمد على 
الوراثة ل احلمية

جديدة  علمية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
االإندبندنت  �ضحيفة  ن�ضرتها 
احل���م���ي���ة  اأن  ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
ال����غ����ذائ����ي����ة ل���ي�������ض���ت ال���ع���ام���ل 
الوزن  من  للتخل�ص  الرئي�ضي 
ال�����وزن  ف����ق����دان  واأن  ال�����زائ�����د، 
وثيق  ب�ضكل  يرتبطان  وزي��ادت��ه 

بالعوامل الوراثية.
ووف��ق��ا ل��ل��درا���ض��ة، ف���اإن احلمية 
بال�ضرورة  ت���وؤدي  ال  ال��غ��ذائ��ي��ة 
العديد  اأن  كما  ال��وزن،  لفقدان 
م���ن االأن���ظ���م���ة ال��غ��ذائ��ي��ة التي 
معقد  -وبع�ضها  ك��ع��لج  ت���روج 
اآليا  تعني  ال  ال��ث��م��ن-  وب��اه��ظ 

التخل�ص من ال�ضمنة.
نتائجها  يف  الدرا�ضة  واعتمدت 
اأجريت  ع��ل��ى جت����ارب خم��ربي��ة 
اإخ�ضاعها  م���ع  ال���ف���ئ���ران  ع��ل��ى 

حلمية غذائية.
هذه  اأن  ال���ع���ل���م���اء  وي��ع��ت��ق��د 

تفاعل  ت����وؤك����د  ال����ت����ج����ارب 
خريطته  ع��رب  اجل�����ض��م 

اجلينية، وهذا يعني 
احلمية  اأن  اأي�����ض��ا 
ل���ي�������ض���ت وح����ده����ا 

ح����������������ل، ف����خ����ل����ف 
عامل  ه����ن����اك  احل���م���ي���ة 

القابلية للتعر�ص لل�ضمنة.



�ش�ؤون حملية األحد   5   فبراير    2017  م   -   العـدد  11936  
Sunday  5  February   2017  -  Issue No   11936

22

العني للتوزيع تدرب موظفاتها 
على ا�ضتخدام طفايات احلريق

البيئة،  و  ال�ضلمة  و  ال�ضحة  بق�ضم  متمثلة  للتوزيع  العني  �ضركة  نّظمت 
بني  احلرائق  من  ال�ضلمة  ثقافة  لرت�ضيخ  �ضاملة  تدريبية  دورة  م��وؤّخ��راً 

للموظفات من خمتلف االأق�ضام واالإدارات يف ال�ضركة. 
تناولت الدورة التي اأقيمت يف مقر ق�ضم ال�ضحة وال�ضلمة و البيئة اأف�ضل 
من  للحد  احلديثة  العملية  وباالأ�ضاليب  احلرائق،  مكافحة  يف  املمار�ضات 
اآليات اال�ضتجابة الفّعالة يف  املخاطر املرتتبة على عليها، واطلعهم على 
حاالت الطوارئ، وذلك يف مبادرة م�ضرتكة ل�ضمان احلفاظ على �ضلمة 
كافة العاملني يف ال�ضركة، ويف الوقت نف�ضه تعزيز جاهزيتهم لل�ضتجابة 

الفورية يف حاالت الطوارئ 

مبنا�صبة اليوم العاملي لل�صرطان
اداريو فندق هيلي ريحان من روتانا 

يت�ضامنون مع مر�ضى ال�ضرطان
•• العني - الفجر 

و  لدعم  4 فرباير ويف حماولة معنوية  لل�ضرطان  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة 
روتانا  من  ريحان  هيلي  اإدارة  قامت  ال�ضرطان،  مر�ص  حماربي  م�ضاندة 
العني باإدارة عمرو عادل مدير عام الفندق  بحلق �ضعرها ت�ضامنا مع كل 
املر�ضى الذين يت�ضاقط �ضعرهم جراء االإ�ضابة بهذا املر�ص اخلبيث. و قد 
الذي اقرتح ملن يريد من مديري  الفندق  الفكرة بعفوية من مدير  اأتت 
و  ف��وري��ا  التجاوب  فكان  ال�ضفر  على  �ضعرهم  بق�ص  يقوموا  اأن  االأق�����ض��ام 
اأحيانا  تك�ضر  االن�ضانية  اأن  امل�ضاركني  واعترب معظم  �ضادقا من زملئه.  
حواجز املظاهر اخلارجية وقد القت هذه البادرة ردود اأفعال اإيجابية حيث 
ت�ضجع املزيد من املوظفني بحلق �ضعرهم بنف�ص الطريقة ت�ضامنا مع كل 

امل�ضابني مبر�ص ال�ضرطان

جلنة اخلري يف جمل�ض اأولياء اأمور دبا احل�ضن تقر اأن�ضطتها 
وبراجمها حتت �ضعار  ) اعمل اخلري ... لت�ضعد الغري (

•• دبا احل�صن –الفجر:

والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�ص  �ضكلها  التي  اخل��ري  جلنة  اأق���رت 
بدبا احل�ضن يف اجتماعه االأخري والتي تراأ�ضها حممد را�ضد ر�ضود رئي�ص 
 ... اخل��ري  اعمل   ( �ضعار  حتت  واالأن�ضطة  ال��ربام��ج  من  جمموعة  اللجنة 
لت�ضعد الغري ( �ضمن مبادرة عام اخلري التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ  

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل .
اللجنة  مقرر  املطوع  اأحمد  وه��م  �ضيخه  اللجنة  اأع�ضاء  االجتماع  ح�ضر 
الهندا�ضي وموزه  را�ضد  اأحمد  و  الريامي  اللجنة عبداهلل حممد  واأع�ضاء 
م�ضعود العواين و حليمه خمي�ص الزعابي ومنى ابراهيم يعروف و هيفاء 

ابراهيم يعروف .
جمل�ص  �ضكلها  التي  اللجنة  ب��اأن  اللجنة  رئي�ص  ر�ضود  را�ضد  حممد  واأف��اد 
تاأتي  اخل��ري  جلنة  وه��ي  احل�ضن  دب��ا  يف  والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء 
لطرح العديد من االأن�ضطة والفعاليات والتي �ضتتلقى  ومتكني الطلب 
االأوىل  احللقة  يف  التاأ�ضي�ضية  مراحلها  يف  املدينة  م��دار���ص  يف  والطالبات 
واللقاءات  ال��ور���ص  من  جمموعة  تنفيذ  خ��لل  من  اخل��ري  لعمل  والثانية 
ينفذها اأع�ضاء اللجنة لتعزيز قيمة العمل االإن�ضاين لدى االأجيال يف مد 
يد العون للمعوزين واملحتاجني والتي توؤ�ضل خ�ضال اأهل االإمارات وكذلك 

تر�ضيخ العمل التطوعي .

برعاية �صامل بن ركا�ض 

فريق الهالل الطالبي يف العني ينظم معر�ض الرعاية الذكية للمر�ضى

جامعة اأبوظبي ت�ضتقطب اأكرث من 1,500 طالب وطالبة مع انطالق الأ�ضبوع املفتوح اليوم

يف جزيرة العلم مب�صاركة �صبعة فر�صان

القافلة الوردية تعقد موؤمترًا �ضحافيًا غدا للك�ضف عن تفا�ضيل م�ضرية فر�ضانها

معر�ضاً  التعليمي  العني  مكتب  مدار�ص  يف  الطلبي  الهلل  فريق  نظم 
�ضامل  ال�ضيخ  رعاية وح�ضور  " حتت  للمر�ضى  الذكية  " الرعاية  بعنوان 
حممد بن ركا�ص العامري ع�ضو املجل�ص الوطني االحتادي ال�ضابق، وذلك 
يف مدر�ضة ذات ال�ضل�ضل للتعليم االأ�ضا�ضي، مب�ضاركة املبدعني واملبتكرين 
بالتعاون مع نادي االبتكار بجامعة االإمارات  من مدار�ص منطقة العني، 
التعليمي  العني  مكتب  عن  ممثلني  بح�ضور  للبتكار،  االإم���ارات  ومركز 
وهيئة  بالعني  ال�ضرطة  مبديرية  الطبية  واخلدمات  ال�ضحية  والعيادات 
الهلل االأحمر، ومتخ�ض�ضني يف جمال العلوم واأولياء االأمور واملهتمني 

بهذا ال�ضاأن .
ب��ع��د ق�����ص ���ض��ري��ط اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ص ا���ض��ت��ع��ر���ص ال�����ض��ي��خ ���ض��امل ب��ن ركا�ص 
ذات  مدر�ضة  من  وه��م  املعر�ص  يف  امل�ضاركني  الطلبة  ابتكارات  واحل�ضور 
ال�ضل�ضل ومدر�ضة ال�ضارية ومدر�ضة اآم االإمارات ومدر�ضة التميز ومدر�ضة 
املقام ومدر�ضة خالد بن الوليد ومدر�ضة احل�ضون ومدر�ضة مزيد، واأ�ضاد  
معرباً  واخلريية،  العلمية  وابتكاراتهم  الطلبة  باأعمال  ركا�ص  بن  ال�ضيخ 
والنجاح   التوفيق  كل  العلمية، ومتمنياً  الأعمالهم  تقديره   بالغ  لهم عن 

لفريق الهلل الطلبي.  
ال�ضل�ضل  ذات  مدر�ضة  مديرة  ال�ضعدي  اأمنة  قالت  باملنا�ضبة  كلمتها  ويف 
وابتكرها  �ضممها  التي  وامل�ضاريع  للمر�ضى  الذكية  الرعاية  معر�ص  اإن 
طلب وطالبات فريق الهلل الطلبي ي�ضعى للتعريف بالطلبة املميزين 
اخلري،  عمل  جم��االت  يف  قدماً  دفعهم  عن  ناهيك  مواهبهم،  وا�ضتك�ضاف 
التي  للبتكار  الوطنية  االإ�ضرتاتيجية  تعزيز  هو  الهدف  اأن  اإىل  م�ضرية 

العمل  وروح  للوطن  ال��والء  قيمة  وعر�ص  الر�ضيدة،  القيادة  عليها  اأك��دت 
التطوعي التعاوين يف نفو�ص الطلبة.

املبدعني من  ال�ضيخ �ضامل بن ركا�ص عقب اجلولة بتكرمي  هذا وقد قام 
الطلبة واأع�ضاء فريق الهلل الطلبي.

•• اأبوظبي - الفجر

تنطلق �ضباح اليوم فعاليات "االأ�ضبوع املفتوح" الذي 
ما  خلله  م��ن  وت�ضتقطب  اأبوظبي  جامعة  تنظمه 
يزيد عن 1،500 طالب وطالبة من ال�ضف احلادي 
والثاين ع�ضر ميثلون اأكرث من 20 مدر�ضة حكومية 
تت�ضمن  ال��دول��ة، حيث  اأن��ح��اء  وخا�ضة من خمتلف 
الفعاليات حلقات نقا�ص تفاعلية وور�ص عمل متعددة 
برامج  خم��ت��ل��ف  اجل��ام��ع��ة  خ��لل��ه��ا  م��ن  ت�ضتعر�ص 
خلل  من  تطرحها  التي  واملاج�ضتري  البكالوريو�ص 
والعلوم،  االآداب  وكلية  القانون،  كلية  وهي:  كلياتها 

وكلية الهند�ضة وكلية اإدارة االأعمال.
القبول  ق�����ض��م  اأول  م���دي���ر  ك���روم���ا  ل��ي��ل��ى  واأك�������دت 
والت�ضجيل والعلقات الدولية حر�ص اجلامعة دائماً 
واالرتقاء  املفتوح"  "االأ�ضبوع  مفهوم  تطوير  على 
للتوا�ضل  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة  مب��ث��اب��ة  لي�ضبح  ب���ه 
االأكادميي بني اجلامعة وخمتلف املدار�ص يف الدولة، 
زيارة  امل��دار���ص  تلك  لطلبة  خ��لل��ه  م��ن  تتيح  حيث 
على  والتعرف  والعني  اأبوظبي  يف  اجلامعة  حرمي 

بيئة  ع��ن  اأوج���ه احل��ي��اة اجلامعية وم��دى اختلفها 
املدر�ضة، باالإ�ضافة اإىل التعرف عن كثب من خلل 
اجلامعة  تطرحه  م��ا  على  تفاعلية  علمية  ع��رو���ص 
التنمية  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  متخ�ض�ضة  ب��رام��ج  م��ن 
 ، واملنطقة  بالدولة  االأع��م��ال  قطاعات  يف  الب�ضرية 
املفتوح  االأ�ضبوع  بتنظيم  اجلامعة  اعتزاز  اإىل  الفتة 
�ضنوياً الأهميته يف اتاحة الفر�ضة للطلبة امل�ضاركني 
ال���ض��ت��ك�����ض��اف امل��ه��ن وال���وظ���ائ���ف ال��ت��ي ت��ت��ن��ا���ض��ب مع 
للح�ضول  تطويعها  وكيفية  ال�ضخ�ضية  مهاراتهم 

على امل�ضار الوظيفي الذي ي�ضعون اإليه.
املفتوح  االأ����ض���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ك���روم���ا  واأو����ض���ح���ت 
�ضتت�ضمن جوالت حول احلرم اجلامعي يتطلع من 
التعليمية  املرافق  على  والطالبات  الطلب  خللها 
املزودة  العلمية  وامل��خ��ت��ربات  ال��درا���ض��ي��ة  وال�ضفوف 
باأحدث االأجهزة العلمية والتقنية، ومكتبة اجلامعة 
عنوان،   300،000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  حتت�ضن  ال��ت��ي 
اأع�ضاء  خمتلف  مع  التفاعل  فر�ضة  اإىل  باالإ�ضافة 
من  وع��دد  ال��زائ��ري��ن  باجلامعة  التدري�ضية  الهيئة 

طلب وطالبات جامعة اأبوظبي.

•• ال�صارقة- الفجر

القافلة  فر�ضان  مل�ضرية  املنظمة  العليا  اللجنة  تعقد 
اأ���ض��دق��اء مر�ضى  م���ب���ادرات جمعية  اإح����دى  ال���وردي���ة، 
الثدي،  ب�����ض��رط��ان  ال��وع��ي  بتعزيز  املعنية  ال�����ض��رط��ان، 
من  العا�ضرة  ال�ضاعة  يف  عنه،  املبكر  الك�ضف  وباأهمية 
بال�ضارقة،  العلم  جزيرة  يف   ، الثلثاء  غ��ٍد  بعد  �ضباح 
موؤمتراً �ضحافياً تك�ضف من خلله عن كافة التفا�ضيل 
االأن�ضطة  وج��دي��د   ،2017 ال��ع��ام  مب�����ض��رية  املتعلقة 

والفعاليات فيها.
االإعلميني  من  جمموعة  م�ضاركة  املوؤمتر  و�ضي�ضهد 
واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  وممثلي  الوردية  القافلة  و�ضفراء 
املعنية الراعية والداعمة، و�ضبعة فر�ضان مع خيولهم 
�ضنوات  )�ضبع  العام  لهذا  امل�ضرية  �ضعار  اإىل  اإ���ض��ارة  يف 
اخلا�ص  الربنامج  عن  الك�ضف  و�ضيتم  اإم���ارات(  ل�ضبع 
بامل�ضارات االأربعة مل�ضرية القافلة الوردية 2017 وهي 
)الفر�ضان، والعيادات املتنقلة، والتربعات، والفعاليات( 

لهذا العام.
وجن��ح��ت ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة م��ن��ذ ان��ط��لق��ت��ه��ا يف عام 

عن  املبكر  الك�ضف  ب�ضرورة  الوعي  تعزيز  يف   2011
���ض��رط��ان ال��ث��دي وال��ت��ع��ري��ف مب��خ��اط��ر ه���ذا امل��ر���ص يف 
ن�ضاطاتها  واأ�ضهمت  االإم����ارات،  دول��ة  مناطق  خمتلف 
يف ت�ضحيح املفاهيم املغلوطة التي تدور حول املر�ص، 

ودع���م امل�����ض��اب��ني ب��ه واأف�����راد اأ���ض��ره��م، ول��ع��ب��ت القافلة 
الوردية دوراً كبرياً يف احلد من انت�ضار مر�ص �ضرطان 
الثدي وو�ضوله اإىل مراحل متقدمة عرب الفحو�ضات 
ال��ك��ث��ري من  اأرواح  ت�����ض��ه��م يف ح��م��اي��ة  ال��ت��ي  امل��ج��ان��ي��ة 

امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، ووف���رت خ��لل االأع����وام ال�ضتة 
و356  األ��ف��اً  ل�41  املبكر  الفح�ص  خ��دم��ات  املا�ضية 
رجًل وامراأة من خمتلف اجلن�ضيات والفئات العمرية 

يف الدولة.
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كيف يعمل جهاز املناعة؟
ت�ضري مناعة اجل�ضم الفطرية اإىل اأول نظام دفاعي 
ال�ضارة  واخل���لي���ا  ال��دخ��ي��ل��ة  ل��ل��ك��ائ��ن��ات  ي��ت�����ض��دى 
اأول  يتطلب  ال�ضرطانية.  اخل��لي��ا  مثل  واملتبّدلة 

املناعة  ج���ه���از  م���ن  ج����زء 
ال����ف����ط����ري����ة وج�����ود 
�ضليمة  ح�����واج�����ز 
م������ث������ل ال�����ب�����������ض�����رة 

االأغ�ضية  وب��ط��ان��ات 
املعروفة  ال���داخ���ل���ي���ة 

بالطبقات الظهارية يف االأمعاء، ف�ضًل عن الرئتني 
واجلهاز التنف�ضي االأعلى )اأنف، جيوب اأنفية، حلق( 
احلواجز  ه��ذه  متنع  للمثانة.  الداخلية  والبطانة 
املنيعة الكائنات الغريبة وال�ضموم من الدخول اإىل 

اجل�ضم.
تنتج تلك االأغ�ضية مرّكبات دفاعية تعّزز االإفرازات 
الدهنية التي تظهر على الب�ضرة، والعرق، واملخاط 
الظهارية.  اخل��لي��ا  ب��ط��ان��ات  ت�����ض��ّن��ع��ه  ال����ذي 
با�ضم  معروفة  الدفاعية  العنا�ضر  ه��ذه 
ال��غ��ل��وب��ول��ني امل��ن��اع��ي، وم�����ض��ن��وع��ة من 
اأغ�ضية  داخ���ل  ت��ق��ع  متخ�ض�ضة  خ��لي��ا 
احلواجز اأو يف جوارها )يتاألف معظمها 

من خليا الدم البي�ضاء(.
)اأ( يف  االإف��رازي  املناعي  الغلوبولني  ين�ضاأ 
داخل  اأم��ت��ار   10 م�ضاحة  �ضمن  معظمه 

االأمعاء الدقيقة لدى الرا�ضدين.
ي��ب��داأ اإن��ت��اج��ه ل���دى امل��ول��ود اجل��دي��د يف 
على  االأ����ض���ل���ي.  االأم  ح��ل��ي��ب  اأي  ال��ل��ب��اأ، 
املناعي  الغلوبولني  ي�ضّكل  حياتنا،  م��ّر 
االآلية  م��ن  اأ���ض��ا���ض��ي��اً  )اأ( ج����زءاً  االإف�����رازي 
اأخرى  عنا�ضر  ت��ربز  الفطرية.  الدفاعية 
خليا  بينها  من  الفطري،  املناعة  جهاز  من 
الدم البي�ضاء غري املحددة واملعروفة باخلليا 
ال��ب��ال��ع��ة ع��ل��م��اً ب��اأن��ه��ا ت��ت��ن��ق��ل ع���رب جم���رى الدم 
واأن�ضجة اجل�ضم تزامناً مع تغليف الكائنات الدخيلة 

وامت�ضا�ص اخلليا املت�ضررة وال�ضامة.
ل��ك��ن ت��ن��ت��ج خ��لي��ا ال����دم ال��ب��ي�����ض��اء االأخ�����رى مواد 
كيماوية ت�ضبب االلتهاب، فتجذب ن�ضبة اإ�ضافية من 
اخلليا الدفاعية التي حتمل الدم، واخلليا التي 
واملغذيات  واالأوك�ضجني،  الندبية،  االأن�ضجة  ت�ضكل 

لت�ضريع ال�ضفاء يف املنطقة امل�ضابة.
ي�ضّكل االلتهاب جزءاً اأ�ضا�ضياً من خطتنا 
الدفاعية وعملية االإ�ضلح الداخلية 
يف  ين�ضاأ  اأو  م��ف��رط��اً  ي�ضبح  اأن  اإىل 
االآليات  تلك  وت��داف��ع  خاطئ.  مكان 
عن اجل�ضم عرب التعّرف اإىل اخلليا 

ال�ضرطانية والق�ضاء عليها.

ماذا عن املناعة التكّيفية؟
من خلل اإنتاج اأنواع معّينة من خليا الدم البي�ضاء، 
ت�ضتهدف املناعة التكيفية بع�ص االلتهابات املحددة 
التفاعلت  ال�ضامة وت�ضّكل جزءاً حيوياً من  واملواد 

املرتبطة باحل�ضا�ضية.
تن�ضط اخلليا التائية والبائية يف املناعة التكيفية 
لكن ال يتابع اجل�ضم اإنتاج خليا الدم البي�ضاء اإىل 

االأبد.
مع التقدم يف ال�ضن، ترتاجع اأعداد الكريات البي�ص 
بعد تباطوؤ اإنتاجها. ُت�ضنِّع اخلليا البائية عنا�ضر 
الغلوبولني املناعي املعروفة باالأج�ضام امل�ضادة، وهي 
مرّكبات اأ�ضا�ضية للتعرف اإىل اأ�ضكال جزيئية حمددة 
والفريو�ضات  اجل��راث��ي��م  على  تقع  )م�ضت�ضدات( 
وال�ضموم وكائنات دخيلة اأخرى. َتْعلَق تلك االأج�ضام 
اأ�ضراراً يف جدار  امل�ضادة داخل امل�ضت�ضدات وت�ضبب 
اأخ����رى مثل  ب��ي�����ض��اء  اأو جت���ذب خ��لي��ا دم  اخل��ل��ي��ة 

اخلليا التائية لتغليفها.
تتعّرف م�ضتقبلت متخ�ض�ضة اإىل اخلليا التائية 
وت��ت��ع��دد وظائف  ال��زع��رتي��ة.  ال��غ��دة  ت�ضّنعها  ال��ت��ي 
هذه اخلليا كونها ت�ضاعد اأجزاًء اأخرى من جهاز 
مبا�ضرًة،  ال�����ض��رط��ان��ي��ة  اخل��لي��ا  وت��ه��اج��م  امل��ن��اع��ة، 
وجتّدد توازن الرد الدفاعي على العنا�ضر الدخيلة 
كي ال يكون عدائياً ب�ضكل مفرط، وتوؤثر يف ن�ضاط 

خليا الذاكرة.
مع التقدم يف ال�ضن، ُي�ضّنع اجل�ضم ن�ضبة اإ�ضافية من 
الفردية  امل�ضت�ضدات  )تتذّكر(  التي  الذاكرة  خليا 
ثم  البي�ص،  الكريات  اإىل  كيماوية  اإ���ض��ارات  وتر�ضل 

تدفعها اإىل البدء بت�ضنيع االأج�ضام امل�ضادة.

ملاذا ُت�صِعف ال�صيخوخة املناعة؟
ت��ت��ده��ور اخل��لي��ا املناعية  ال�����ض��ن،  ال��ت��ق��دم يف  م��ع 
حماربة  على  ق���درة  اأق���ل  اجل�ضم  وي�ضبح  ت��دري��ج��اً 
املت�ضررة  اخل���لي���ا  اإىل  ال��ت��ع��رف  اأو  االل���ت���ه���اب���ات 
ي��ح��ارب ج����دار االأمعاء  وال�����ض��رط��ان��ي��ة وال�����ض��ائ��ب��ة. 
معوية  جرثومة  تريليون   100 الإب��ع��اد  الظهاري 
مثلما تدافع الب�ضرة عن اجل�ضم يف وجه االلتهابات 

وال�ضموم الكيماوية التي نتعّر�ص لها يومياً.
ي�ضبح  احل��واج��ز،  ه��ذه  وظيفة  ت�ضعف  ح��ني  لكن 
جهاز املناعة الثانوي مثقًل باالأعباء. كذلك تخ�ضر 
خليا الدم البي�ضاء التي تغّلف م�ضببات االأمرا�ص 
اآل���ي���ات التحكم  واخل���لي���ا امل�����ض��ط��رب��ة ج�����زءاً م���ن 
العنا�ضر  اإن��ت��اج  ت�ضّحح  ال��ت��ي  كتلك  بها  اخل��ا���ض��ة 

الدفاعية امل�ضوؤولة عن كبح االلتهابات.
على مّر احلياة، ُيَجّمع جهاز املناعة خليا الذاكرة 
ويتعامل مع كّم هائل من االلتهابات يومياً، من ثم 
ننتجها مع مرور  التي  الذاكرة  ت��زداد كمية خليا 

التائية  اخلليا  م�ضتوى  تراجع  مقابل  يف  الوقت 
عدوى  اأي  ملحاربة  ال��ع��ادة  يف  تن�ضط  التي  والبائية 

جديدة.
الأن  املناعية  الفعل  ردود  تتوقف  معينة،  يف مرحلة 
اأن خليا الدم البي�ص غري فاعلة  املناعة تفرت�ص 
فتفّككها. ترتافق هذه العملية مع خ�ضارة جزء من 
خليا الذاكرة، ما يجعلنا اأكرث عر�ضة لللتهابات 

التي كنا ن�ضتطيع مقاومتها.
ترتافق مرحلة ال�ضيخوخة اأي�ضاً مع زيادة تعّر�ضنا 
تت�ضّلل  لكنها  عموماً،  اخل��ط��رية  غ��ري  للفريو�ضات 
امل��ن��اع��ة ع��ن ر�ضدها.  وي��ع��ج��ز ج��ه��از  اإىل اخل��لي��ا 
هذه الفريو�ضات لي�ضت عدائية ب�ضكل خا�ص، لكنها 
بني  القائمة  ال��دف��اع��ات  ت�ضمح  وال  خ��ام��دة  ت�ضبح 

اخلليا بتكاثرها.
لكن قد تن�ضط تلك الفريو�ضات مع التقدم يف ال�ضن، 
امل�ضادة  دفاعاتنا  يف  وت��وؤث��ر  املناعة  ج��ه��از  فتجتاح 
لل�ضرطان. يف هذه املرحلة اأي�ضاً، يرّكز جهاز املناعة 
اخلليا  بني  القائمة  الكائنات  على  مفرط  ب�ضكل 
جديدة.  كائنات  اأي  مهاجمة  على  قدرته  وت�ضعف 
جديدة  التهابات  ر�ضد  على  قدرته  اأي�ضاً  ترتاجع 
املناعة  اآليات  خ�ضائ�ص  يغرّي  الدائم  االلتهاب  الأن 

املعقدة.

كيف نعك�ض هذه العملية ال�صارة؟
وم�ضببات  البيئية  ال�ضموم  جت��ّن��ب  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
اأن تتخذ خطوات  احل�ضا�ضية قدر االإمكان، ميكنك 

فاعلة للحفاظ على )�ضباب( جهاز مناعتك:
كمية  ت�ضتهلك  اأن  ح���اول  م��ل��ّون��ة:  منتجات  ت��ن��اول 
خ�ضراء،  )ح��م��راء،  امللونة  اخل�ضراوات  من  كبرية 
التي  الغذائية  الفئة  ت�ضاهم  كذلك  برتقالية...(. 
بعامل  التحكم  يف  وال��ك��راث  وال��ث��وم  الب�ضل  ت�ضمل 
نخر الورم األفا الإبقاء وظيفة خليا الدم البي�ضاء 
م��ع��ت��دل��ة، ك���ذل���ك ت��ن��ت��ج م�����ض��ت��وي��ات م��ن��ا���ض��ب��ة من 
االأنرتلوكني،  بروتني  ي�ضمن  املناعي.  الغلوبولني 
حدة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  �ضليمة،  م�ضتوياته  ك��ان��ت  اإذا 
االل���ت���ه���اب ال�����ض��ح��ي��ح��ة وي���ت���اأث���ر ب��ا���ض��ت��ه��لك زيت 
 A والفيتاميَنني  واخل�ضراوات  والفاكهة  ال�ضمك 
ال�ضكريات  �ضيما  ال  والكربوهيدرات،  والزنك   Cو

املكررة.
اإح����دى الدرا�ضات  ي��وم��ي��اً: راق��ب��ت  ن�����ض��اط��اً  م��ار���ص 
الذين  االأ���ض��خ��ا���ص  اأن  والح���ظ���ت  ت�����واأم   1200
اأو م��رت��ف��ع��ة من  مي���ار����ض���ون م�����ض��ت��وي��ات م��ع��ت��دل��ة 

اأ���ض��ب��وع��ي��اً، قد  180 دق��ي��ق��ة  ال��ت��م��اري��ن، مب��ع��دل 
عمرهم  من  �ضنوات  بت�ضع  اأ�ضغر  بج�ضٍم  يتمتعون 
جهاز  تقوية  يف  الريا�ضة  ت�ضاهم  كذلك  احلقيقي. 
وتخفف  التائية،  اخلليا  اإنتاج  تعّزز  الأنها  املناعة 
ن�ضاط اخلليا  وتزيد  االلتهابية،  العنا�ضر  فائ�ص 
ال��ب��ال��ع��ة، ف�����ض��ًل ع��ن اأن��ه��ا ُت��ف��ّع��ل اخل��لي��ا القاتلة 
الطبيعية، وتزيد طول التيلومريات يف خليا الدم 

البي�ضاء، وتوؤّخر �ضيخوخة املناعة.
ح��ت��ى االأ����ض���خ���ا����ص االأ����ض���ح���اء ���ض��ي�����ض��ت��ف��ي��دون من 
ميار�ص  اأن  ���ض��رورة  اإىل  البحوث  ت�ضري  الريا�ضة. 
الرجل بعد عمر االأربعني متارين معتدلة اأو مكثفة 
)م�ضي �ضريع، �ضباحة، هرولة...( طوال 30 دقيقة 

يومياً، �ضت مرات اأ�ضبوعياً.
التي  التمارين  وت��رية  البحوث عن  تقّل  املقابل،  يف 
ت��ن��ا���ض��ب امل������راأة، ل��ك��ن ت��ب��ق��ى م���دة ال��ث��لث��ني دقيقة 

من��وذج��ي��ة ومي��ك��ن��ه��ا االك��ت��ف��اء مب��م��ار���ض��ة متارين 
للوقاية  اأ�ضبوعياً  اأي���ام  اأرب��ع��ة  ط��وال  االأوزان  حمل 
من ه�ضا�ضة العظام. اأثبتت التجارب اأن االأ�ضخا�ص 
 10 اإىل  يحتاجون  امل�ضي  جهاز  ي�ضتعملون  الذين 
والرئوية  القلبية  قدراتهم  تبلغ  كي  تقريباً  دقائق 
بالتايل ميكن اال�ضتفادة من ح�ضة مدتها  ذروتها. 

دقيقة.  20
 ي�ضّكل بناء الع�ضلت بدوره جزءاً مهماً من خطة 
بدفعات  االكتفاء  االأف�ضل  وم��ن  املثالية  الر�ضاقة 
اأال  يجب  لكن  متكررة،  دورات  ثماين  م��ن  ق�ضرية 
هذه  بعد  دق��ي��ق��ة.   45 كلها  احل�ضة  م��دة  ت��ت��ج��اوز 
كمية  ب��اإط��لق  االأرج���ح  على  اجل�ضم  ي��ب��داأ  العتبة، 
ال��ذي يرتبط بال�ضغط  ال��ك��ورت��ي��زول  م��ن ه��رم��ون 
املنافع  ويلغي  الع�ضلية،  الكتلة  ويفكك  النف�ضي، 

املكت�ضبة �ضابقاً.

طرق طبيعية تخفف ا�ضابتك بالزكام
D الفيتامني

الفيتامني يف  تراجع م�ضتويات هذا  البحوث بني  ربطت 
الدم )يظهر النق�ص لدى االأ�ضخا�ص الذين ال يتعّر�ضون 
واآمنة( وبني زيادة احتمال  ال�ضم�ص بن�ضبة كافية  الأ�ضعة 
واالأوالد  ال��را���ض��دي��ن  ل��دى  تنف�ضية  بالتهابات  االإ���ض��اب��ة 
ي��رت��ب��ط تراجع  اآخ����ر،  ع��ل��ى �ضعيد  ال��ر���ض��ع.  واالأط���ف���ال 
اأك����رث ح���دة م��ن االلتهابات  ب��ن��وب��ات  اأي�����ض��اً  ه���ذا امل��ع��دل 
الرئوي  االلتهاب  ب�ضبب  وال��وف��اة  االأوالد  ل��دى  الرئوية 
باأهمية  تتعلق  النتيجة  ه��ذه  اإن  يقال  الرا�ضدين.  ل��دى 
مع  املناعة  جهاز  تفاعل  اإىل  بالن�ضبة   D الفيتامني  دور 

االلتهابات.
D يف  كي حتافظ على م�ضتويات �ضحية من الفيتامني 
دمك )بني 50.1 و220 نانومواًل يف الليرت(، يجب اأن 
ُيجري لك طبيبك العام فح�ص دم للتحقق من معدلك.

ي��ت��ح��دث م��ع��ظ��م ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ال��ن��ت��ائ��ج ال���واع���دة التي 
حتققها مكملت الفيتامني D، لكن ي�ضّر البع�ص على 
اإ�ضافية ي�ضارك فيها عدد  اإجراء درا�ضات بحثية  �ضرورة 

اأكرب من النا�ص.
تتعّر�ص  اأن  يجب  ب��ه��ا:  امل��و���ض��ى  اليومية  اجل��رع��ة   •
اأو خذ  االأق��ل  على  دقيقة  و15   10 بني  يومياً  لل�ضم�ص 
ال�ضكل الطبيعي من الفيتامني بجرعة ترتاوح بني األف 

وثلثة اآالف وحدة دولية.

C الفيتامني
وله دور حموري  اأ�ضا�ضي للأك�ضدة  C م�ضاد  الفيتامني 
يف تقوية جهاز املناعة وحماية وظيفته. طوال عقود، قيل 
الربد.  ونزلة  الزكام  اأعرا�ص  يحارب  الفيتامني  هذا  اإن 
�ضارك فيها  درا���ض��ة جديدة  اأج��ري��ت  االأخ���رية،  الفرتة  يف 
على  فح�ضلوا  البولنديني  املتزجلني  اأهم  من  �ضاباً   14
الفيتامني C خلل خمّيم امتد على ع�ضرة اأيام. تبنّي اأن 
م�ضتويات جينَتني مرتبطَتني باالإجهاد اخللوي وت�ضرر 
مكملت  اأخ��ذ  بعد  ملحوظ  ب�ضكل  تراجعت  الربوتينات 

الفيتامني C خلل التدريبات واملناف�ضات الريا�ضية.
وثلثة  غ���رام  ب��ني  ب��ه��ا:  امل��و���ض��ى  اليومية  اجل��رع��ة   •

غرامات من حم�ص االأ�ضكوربيك.

غرغرة الفم بال�صاي
 1890 �ضملت  درا���ض��ات  خلم�ص  يابانية  م��راج��ع��ة  وف��ق 
م�ضاركاً، تبنّي اأن االأ�ضخا�ص الذين غرغروا فمهم بال�ضاي 
اأق���ل عر�ضة اللتقاط  اأ���ض��ب��ح��وا  االأ����ض���ود(  اأو  )االأخ�����ض��ر 
بامل�ضاركني  % م��ق��ارن��ًة   30 بن�ضبة  االإن��ف��ل��ون��زا  ع���دوى 
الذين غرغروا فمهم باملاء اأو بدواء وهمي اأو مل يغرغروا 

فمهم باأي مادة.
بال�ضاي  فمك  غرغر  بها:  املو�ضى  اليومية  اجلرعة   •
60 ي��وم��اً على االأق����ل. لكن  اأو م�����ض��اًء( ط���وال  )���ض��ب��اح��اً 

احر�ص على اأال يكون ال�ضاي �ضاخناً جداً.

ع�صبة كرياتا اخل�صراء
ال�ضيني  ال��ط��ب  يف  ُت�ضتعَمل  املُ�����ّرة  الع�ضبة  ه���ذه  ك��ان��ت 
اإىل الواجهة اليوم يف بع�ص االأو�ضاط  التقليدي، وعادت 
العلجية للوقاية من االإنفلونزا بعدما تبنّي اأنها م�ضادة 

لللتهابات والفريو�ضات.
من  الع�ضبية  اخلل�ضة  ه��ذه  من  كب�ضوالت  �ضراء  ميكن 

مواقع اإلكرتونية خمتلفة.
من  غ��رام��ات  ثلثة  بها:  املو�ضى  اليومية  اجلرعة   •
اأو  يومياً،  م��رات  اأرب���ع  اأو  ث��لث  ك��ريات��ا،  ع�ضبة  م�ضحوق 

كب�ضوالت منها طوال مو�ضم االإنفلونزا.

الثوم
وي�ضتحق  والفريو�ضات،  للجراثيم  طبيعي  م�ضاد  الثوم 
واالإن��ف��ل��ون��زا. يف جتربة  ال���ربد  ن��زل��ة  ال��ت��ج��رب��ة لتجنب 
مكملت  متطوعاً   146 اأخ��ذ  اأ�ضبوعاً،   12 على  امتدت 
الثوم فانح�ضرت حاالت الزكام بينهم وتراجعت حاجتهم 
الذي  ال��زك��ام  م���دة  تقّل�ضت  اأو  ال��ع��م��ل  ع��ن  ال��ت��غ��ّي��ب  اإىل 

اأ�ضابهم مقارنًة مبن اأخذوا دواًء وهمياً.
من  م��ل��غ   180 ب���ه���ا:  امل��و���ض��ى  ال��ي��وم��ي��ة  اجل���رع���ة   •

االألي�ضني )العن�ضر احليوي الن�ضط يف الثوم(.

الريا�صة
من امللحظ اأن مدة الزكام اأو االإنفلونزا ترتاجع بثلثة 
اأيام ون�ضف اليوم بني الرا�ضدين الذين يتحركون خلل 

اأ�ضهر اخلريف وال�ضتاء مقارنًة باالأ�ضخا�ص الذين يبقون 
قليلي احلركة يف هذه الفرتة. اكت�ضف الباحثون اأي�ضاً اأن 
اإذا  اأخ��ّف  اأعرا�ضاً  يواجهون  املنتظمة  الريا�ضة  ممار�ضي 

مر�ضوا. 

من  دقيقة   20 نحو  بها:  املو�ضى  اليومية  اجلرعة   •
الهرولة  اأو  ال�ضباحة  مثل  املعتدلة،  االأيروبيك  متارين 
اأو رك�����وب ال����دراج����ة ال���ه���وائ���ي���ة، ط�����وال خ��م�����ض��ة اأي�����ام يف 

االأ�ضبوع على االأقل.

اأول نظام دفاعي يت�صدى للكائنات الدخيلة واخلاليا ال�صارة

تو�ضيات طبية متكنك من املحافظة على جهاز مناعتك

اأول خط دفاعي  املناعة  ي�صّكل جهاز 
التقدم  مع  ي�صعف  لكنه  اجل�صم،  عن 
بناء  نعيد  اأن  ميكن  كيف  ال�صن.  يف 
اأبرز  هي  وم��ا  الدفاعي  اجل��دار  ه��ذا 
ال��ت��ي ميكن  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ت��و���ص��ي��ات 
ال�صتفادة منها يف هذا املجال؟ ولكن 
جهاز  عمل  طريقة  اإىل  لنتعّرف  اأوًل 

املناعة.

اإذا اأردت جتّنب التعر�ض للفريو�صات 
املعّدلة يف اللقاحات وخليط العنا�صر 
بع�ض  اإليك  ت�صملها،  التي  ال�صامة 
الطرائق الطبيعية لتقلي�ض احتمال 

الإ�صابة بالزكام.
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر طلب  ت�ضجيل العلمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/24    املودعة حتت رقم  : 263880 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ضم:  بلقوا جروب بيه تي واي ليمتد
وعنوانه :�ضويت 1 ، 344 اإيه اإالوارا رود ، ماريكفيل ان ا�ص دبليو 2204 ، اأ�ضرتاليا.

اخلالية  امل�ضروبات   ، الكحولية(  )غري  الغازية  امل�ضروبات  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�ضائع  لتمييز  وذل��ك 
من الكحول ، م�ضروبات الفواكه ، م�ضروبات ع�ضائر الفواكه ، م�ضروبات ع�ضائر الفواكه التي حتتوي على 
فيتامينات متعددة ، خل�ضات ع�ضائر الفواكه )للم�ضروبات اأو لعمل امل�ضروبات( ، م�ضروبات ع�ضائر الفواكه 

غري الكحولية.
32 الواقعة بالفئة:  

و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات HERBAL FIX بطريقة وخط مميز يعلوهم ر�ضم ع�ضبي 
 FIX MORE THAN مميز جميعهم باللون البني م�ضلل باللون الذهبي الباهت وحتتهم كلمات

االإجنليزية. باللغة  الكلمات  جميع  و  البني  باللون  منحني  بخط   YOUR THIRST
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر انتقال ملكية العلمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2008/04/09 املودعة حتت رقم:110550 
بتاريخ: 2016/07/19 امل�ضجلة حتت رقم:110550 

با�ضم : بي.اية.تي. ت�ضاينا ليمتد
وعنوانه: جلوب هاو�ص 1 ووتر �ضرتيت لندن دبليو �ضي2اآر 3ال ايه كومباين ، اجنلرتا.

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية : )   89 ( – )     2009/11/08     (
نفي�ضة(  معادن  )لي�ضت من  الوالعات  التبغ  منتجات  التبغ  ال�ضجائر   : / اخلدمات  املنتجات  لتمييز  وذل��ك 

الثقاب ادوات املدخنني )  لي�ضت من معادن نفي�ضة(.- الواقعة بالفئة: 34
التعديلت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق : تنازل رقم : 1

ا�ضم مالك العلمة : اأرداث توباكو كومباين ليمتد
ا�ضم املتنازل له  : بي.اية.تي. ت�ضاينا ليمتد

مهنته : م�ضنعون وجتار
جن�ضيته : اجنلرتا

عنوانه وحمل اإقامته : جلوب هاو�ص 1 ووتر �ضرتيت لندن دبليو �ضي2اآر 3ال ايه كومباين ، اجنلرتا.
تاريخ انتقال امللكية : 2014/03/24

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2017/01/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر انتقال ملكية العلمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2008/04/09 املودعة حتت رقم: 110550 
بتاريخ: 2016/07/19 امل�ضجلة حتت رقم: 110550 

با�ضم: �ضي تي بي ايه تي انرتنا�ضيونال كو. ليمتد
وعنوانه: الطابق 29 اك�ضفورد هاو�ص تايكو بلي�ص 979 ، كينجز رود ، ايلند اي�ضت ، هوجن كوجن. 

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية : )   89 ( – )     2009/11/08     (
نفي�ضة(  معادن  )لي�ضت من  الوالعات  التبغ  منتجات  التبغ  ال�ضجائر   : / اخلدمات  املنتجات  لتمييز  وذل��ك 

الثقاب ادوات املدخنني )  لي�ضت من معادن نفي�ضة(.
الواقعة بالفئة: 34

التعديلت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق :
تنازل رقم : 1

ا�ضم مالك العلمة : بي.اية.تي. ت�ضاينا ليمتد
ا�ضم املتنازل له  : �ضي تي بي ايه تي انرتنا�ضيونال كو. ليمتد

مهنته : م�ضنعون وجتار
جن�ضيته : هوجن كوجن.

عنوانه وحمل اإقامته : الطابق 29 اك�ضفورد هاو�ص تايكو بلي�ص 979 ، كينجز رود ، ايلند اي�ضت ، هوجن كوجن.
تاريخ انتقال امللكية: 2014/03/24

تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل : 2017/01/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر طلب  ت�ضجيل العلمة التجارية   :

بتاريخ: 2016/11/17    املودعة حتت رقم  : 263407 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ضم: يونيليفر بي ال �ضي
وعنوانه : بورت �ضنليت ، ويرال ، مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: اأقنعة نوم ، قفازات )ملب�ص( ، جوارب ق�ضرية.
25 الواقعة بالفئة:  

و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة ILUMINAGE باللغة االإجنليزية.
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد 
، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

اإعالن جتديد
يعلن ق�ض�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي  وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 90186
ب�اإ�ض��م : نيوباي تيز )يو.كيه.( ليمتد

وعنوانه : 105 �ضاينت جون �ضرتيت ، لندن ئي �ضي1ام 4ايه ا�ص ، اململكة املتحدة.
بتاريخ : 2009/02/24 وامل�ض�جلة حتت رقم : 93460 

الفئة: 30
املنتجات: ال�ضاي والقهوه.

اال�ضرتاطات:
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ض�نوات  ع�ض�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ض�تظل 

احلماية يف 2017/02/05 وحتى تاريخ 2027/02/05
ق�ص�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

اإعالن جتديد
يعلن ق�ض�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي  وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 90185
ب�اإ�ض��م : بيو�ضن�ص ويب�ضرت، اإنك

الواليات   ،   91765 كاليفورنيا   ، بار  دياموند   ، رود  كانيون  دياموند   3333  : وعنوانه 
املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2009/02/24 وامل�ض�جلة حتت رقم : 93467 
الفئة : 9

ت�ضتخدم يف  االأع�ضاء(  الف�ضيولوجية )وظائف  الكهربائية  املحاكاة  اأجهزة   : املنتجات 
تدريب العاملني يف الطب.

اال�ضرتاطات:
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ض�نوات  ع�ض�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ض�تظل 

احلماية يف 2017/02/05 وحتى تاريخ 2027/02/05
ق�ص�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

اإعالن جتديد
يعلن ق�ض�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي  وم�ضاركوه

 بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 20947

ب�اإ�ض��م : باقر را�ضتي للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانه : حمل ملك حاجي زينل وحممد باقر

 ديرة الرا�ص �ص.ب. 401 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ : 2002/04/24 وامل�ض�جلة حتت رقم : 31537 

الفئة: 30
املنتجات : النب ، ال�ضاي ، الكاكاو ، ال�ضكر، االأرز التابيوكا ، ال�ضاجو ومايقوم مقام النب 
والفطائر  والكعك  الب�ضكوت  اخلبز  احلبوب  من  امل�ضنوعة  امل�ضتح�ضرات  و  ،والدقيق 
وم�ضحوق  اخل��م��رية   ، الدب�ص    ، االأ���ض��ود  الع�ضل   ، النحل  ع�ضل  واملثلجات  واحل��ل��وي��ات 

اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، الفلفل ، اخلل ، ال�ضل�ضه ،البهارات ،التوابل ، الثلج.

اال�ضرتاطات: عدم املطالبة بحق خا�ص عن ر�ضمة الغزال يف االأو�ضاع االأخري.
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ض�نوات  ع�ض�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ض�تظل 

احلماية يف 2017/03/29 وحتى تاريخ 2027/03/29
ق�ص�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

اإعالن جتديد
يعلن ق�ض�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي  وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 20949

ب�اإ�ض��م: باقر را�ضتي للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانه: �ص.ب. 401 ، ديرة ، الرا�ص ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.   

بتاريخ : 2002/04/24 وامل�ض�جلة حتت رقم : 31539 
الفئة: 30

املنتجات : النب ، ال�ضاي ، الكاكاو ، ال�ضكر، االأرز التابيوكا ، ال�ضاجو ومايقوم مقام النب ،والدقيق 
و امل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب اخلبز الب�ضكوت والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات 
ع�ضل النحل ، الع�ضل االأ�ضود ،  الدب�ص ، اخلمرية وم�ضحوق اخلمرية ، امللح ، اخلردل ، الفلفل ، 

اخلل ، ال�ضل�ضه ،البهارات ،التوابل ، الثلج.
اال�ضرتاطات:  عدم املطالبة بحق خا�ص عن ر�ضمة الغزال يف االأو�ضاع االأخري.

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �ض�نوات  ملدة ع�ض�ر  املفعول  نافذة  و�ض�تظل احلماية 
2017/03/29 وحتى تاريخ 2027/03/29 

ق�ص�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي وم�ضاركوه
بن�ضر طلب  ت�ضجيل العلمة التجارية   :

بتاريخ:  17 /11 /2016    املودعة حتت رقم  : 263406 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ضم: يونيليفر بي ال �ضي
وعنوانه : بورت �ضنليت ، ويرال ، مر�ضي�ضايد ، اململكة املتحدة.

، منا�ضف  اأغطية للمخدات   ، اأكيا�ص للمخدات  املنتجات:  الب�ضائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
للمخدات ، بيا�ضات )اأغطية( للأ�ضّرة.

24 الواقعة بالفئة:  
و�ضف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة ILUMINAGE باللغة االإجنليزية.

اال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد 

، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

اإعالن جتديد
يعلن ق�ض�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي  وم�ضاركوه

 بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 90953
ب�اإ�ض��م : ثري ام كومباين

وعنوانه : ثري ام �ضنرت ، 2501 هد�ضون روود ، �ضانت بول ، ميني�ضوتا 55144 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2008/06/02 وامل�ض�جلة حتت رقم : 89074 
الفئة: 1

املنتجات : مواد ال�ضقة لل�ضتخدام يف االأغرا�ص ال�ضناعية ، ومر�ضات املواد الل�ضقة 
لل�ضتخدام يف االإغرا�ص ال�ضناعية ، بالفئة الدولية 1  .

اال�ضرتاطات:
انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ض�نوات  ع�ض�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ض�تظل 

احلماية يف 2017/02/25 وحتى تاريخ 2027/02/25
ق�ص�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

اإعالن جتديد
يعلن ق�ض�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي  وم�ضاركوه

 بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 90954
ب�اإ�ض��م : ثري ام كومباين

وعنوانه : ثري ام �ضنرت ، 2501 هد�ضون روود ، �ضانت بول ، ميني�ضوتا 55144 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية.

وامل�ض�جلة حتت رقم : 89073  بتاريخ : 2008/06/02
الفئة : 16

؛  املنزلية  اأو  القرطا�ضية  االأغرا�ص  ( لل�ضتخدام يف  ( �ضمغ  : مواد ال�ضقة  املنتجات 
ومر�ضات للمواد الل�ضقة ) ال�ضمغ ( لل�ضتخدام يف االأغرا�ص القرطا�ضية اأو املنزلية 

، بالفئة الدولية 16.
اال�ضرتاطات:

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ض�نوات  ع�ض�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ض�تظل 
احلماية يف 2017/02/25 وحتى تاريخ 2027/02/25

ق�ص�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

اإعالن جتديد
يعلن ق�ض�م العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / التميمي  وم�ضاركوه

 بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 90389
ب�اإ�ض��م : اية بي ا�ص – �ضي بي ان جلوبال ليمتد

وعنوانه : ترولو كوربوريت �ض�ريفي�ض�يز ليمتد ، �ص. ب. 866 جي تي ، اآندر�ض�ون �ض�كوير 
بلدينج ، جورج تاون جراند كيمان ، كيمان اآيلندز.

بتاريخ : 2008/06/19 وامل�ض�جلة حتت رقم : 89672 
الفئة: 38

املنتجات : خدمات االت�ضاالت .
اال�ضرتاطات:

انت��هاء  تاريخ  من  اعتباراٌ  اأخ��رى  �ض�نوات  ع�ض�ر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ض�تظل 
احلماية يف 2017/02/12 وحتى تاريخ 2027/02/12 

ق�ص�م العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 249808  بتاريخ:   6 / 3 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :ماالبار  جولد بريفيت  ليمتد.    
وعنوانه:منرب 41 / 2299  - الدور الثالث ، ماالبار جيت ، رام موهان  رود ، كاليكوت – 004 673 ، كرياال 

، الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :     

املعادن النفي�ضة وكل خليط منها واملنتجات امل�ضنوعة من معادن نفي�ضة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (
ر�ضم  يعلوها  ب�ضكل مميز  و التينية  عربية  "  بحروف    SOLITAIRE ONE " العلمة:   و�ضف 

دائرة  ب�ضكل مميز .
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 253223    بتاريخ:  7 / 5 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :    زاهر بانيكا فيتيل كوالجناراكات .
وعنوانه:  �ص.ب 232925  دبي ، االإمارات العربية املتحدة...    

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
االأثاث واملرايا واإطارات ال�ضور، املنتجات )غري الواردة يف فئات اخرى( امل�ضنوعة من اخل�ضب اأو الفلني اأو 
اأو  اأو الكهرمان  اأو ال�ضدف  اأو العاج اأو عظم احلوت  اأو العظام  اأو القرون  اأو ال�ضف�ضاف  اأو اخليزران  الغاب 
املحار اأو املر�ضوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البل�ضتيكية، هياكل �ضغرية من اخل�ضب اأو ال�ضمع 
اخل�ضب  مثل  م��واد  من  م�ضنوعة  والزينة،  واحللي  الفنية  االأعمال  و  التماثيل   ، البل�ضتيك  اأو  اجلب�ص  اأو 

وال�ضمع، واجل�ص اأو البل�ضتيك.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 20 (

و�ضف العلمة:      "  ZAHIR DAMASO  " بحروف التينية  ب�ضكل مميز .
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 253945  بتاريخ:  18 / 5 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 
با�ض��م :    اأ�ضد اهلل عبد الباقي

وعنوانه:  �ص.ب  380827  دبي ، االإمارات العربية املتحدة..
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املياه وللأغرا�ص  والتهوية وتوريد  والتجفيف  والتربيد  البخار والطهي  والتدفئة وتوليد  اأجهزة للإنارة 
ال�ضحية..

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 11 (
و�ضف العلمة:     "  Smart Life  " بحروف التينية  ب�ضكل مميز على خلفية ر�ضم بي�ضاوي مظلل 

يعلوها ر�ضم �ضفقتني نبات .  
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 254046  بتاريخ:  21 / 5 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 
با�ض��م :    اأ�ضد اهلل عبد الباقي

وعنوانه:  دبي ، الرفاعة ، اأر�ص رقم 131 – 316 – مكتب رقم 110 . االأمارات العربية املتحدة.  
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية واالإعلن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

" ب��ح��روف  التينية  ب�ضكل مميز  تعلوها ر�ضم بطاقة   Nature Souq.com " ال��ع��لم��ة:     و�ضف 
بداخلها ر�ضم ترويل ت�ضوق ب�ضكل مميز و العلمة باالألوان االأحمر و االأخ�ضر و الذهبي  و االأ�ضود.

اال�ض��رتاطات:
االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 254490  بتاريخ:  29 / 5 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :    ماغنوم براندز  ليمتد. 
وعنوانه:جناح 6 ، ميل مول ، �ص.ب 3805 ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتوال ، جزر فريجن  الربيطانية 

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

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
و�ضف العلمة:    " Party Zone     " بحروف التينية  ب�ضكل مميز  .  .

اال�ض��رتاطات:
االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 256982  بتاريخ:  23 / 7 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  �ضركة التيا�ص لل�ضناعات .ذ.م.م.   
وعنوانه:  �ص.ب 1234 عجمان ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�ضية غري معدنية للمباين، اأ�ضفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة 

للنقل، جم�ضمات غري معدنية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 19 (

و�ضف العلمة:  " Altius Building Solutions for Tomorrow"     بحروف   التينية  
و  الذهبي  و  االأخ�ضر  و  االأحمر  ب��االأل��وان  العلمة  و  مميز  ب�ضكل  نبات  �ضفقة  ر�ضم   بجانبها  مميز  ب�ضكل 

البنف�ضجي ب�ضكل مميز  . 
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 257024  بتاريخ:  24 / 7 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  ماالبار  جولد بريفيت  ليمتد.  
وعنوانه:  منرب 41 / 2299  - الدور الثالث ، ماالبار جيت ، رام موهان  رود ، كاليكوت – 004 673 ، كرياال 

، الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية واالإعلن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

التينية  و  عربية  و�ضف العلمة:  "    كل�ضيك حموهرات    CLASSIK JEWELS  "  بحروف 
 . " M  " ب�ضكل مميز بينهما ر�ضم دائرة كتب داخلها احلرف اللتيني

اال�ض��رتاطات:
االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 257859  بتاريخ:   7 /  8  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  جوهرة للمجوهرات �ص.ذ.م.م.
وعنوانه:   �ص.ب. 85583  دبي ، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�ضة وكل خليط منها واملنتجات امل�ضنوعة من معادن نفي�ضة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

و�ضف العلمة:    "      فن اجلمال   The Art of Beauty  "     بحروف  عربية و  التينية  ب�ضكل 
مميز  .

اال�ض��رتاطات:
االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936
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تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 258084  بتاريخ:   9 /  8  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  زهني كيويانهاي كيلن كومينيك�ضون كو،� األ تي دي.
وعنوانه:  وحدة 201 ، بيلدينج ايه ، رقم.1 ، كيويانهاي ، فري�ضت رود ، كيويانهاي�ضني  بورت ، كوبرييتيف ، 

دي�ضرتيكت ، �ضينزهني ، ال�ضني ، 518052
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

 ، ، لوحات مفاتيح كهربائية  ، �ضناديق فرعية )كهربائية(  اأجهزة )كهربائية( مانعة للت�ضوي�ص   ، هوائيات  
اأجهزة اإر�ضال اإ�ضارات اإلكرتونية ، اأجهزة اإر�ضال )للإت�ضال عن ُبعد( ، اأجهزة راديو ، اأجهزة ات�ضال داخلي ، 
�ضواري للهوائيات الل�ضلكية ، اأجهزة اإر�ضال )للإت�ضال عن ُبعد( ، اأجهزة املودم ، الرتددات ، اأجهزة راديو 

. ) GPS ( للمركبات ،  اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�ضف العلمة:      "  Axilspot " بحروف    التينية   ب�ضكل مميز يعلوها ر�ضم ما ي�ضبه ال�ضمكة ب�ضكل 
مميز . 

اال�ض��رتاطات:
االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 260779   بتاريخ:   4 /  10  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  ماالبار  جولد بريفيت  ليمتد.  
وع��ن��وان��ه   :  منرب 41 / 2299  - ال��دور الثالث ، م��االب��ار جيت ، رام م��وه��ان  رود ، كاليكوت – 004 673 ، 

كرياال ، الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�ضة وكل خليط منها واملنتجات امل�ضنوعة من معادن نفي�ضة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14  (
ب�ضكل مميز   تينية   ال  " MGD LIFESTYLE JEWELLERY"  بحروف  العلمة:  و�ضف 
العلمة  و  دائ��رة �ضغرية   ر�ضم  اأ�ضفله  ب�ضكل مميز    M " اللأتيني  دائ��رة يتو�ضطها احل��رف  ر�ضم  يعلوها 

باالألوان  البنف�ضجي و الرمادي ب�ضكل مميز
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 258233  بتاريخ:   11 /  8  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  اأك�ضلن�ص اأند اأنوفي�ضن للتجارة العامة ) ذ.م.م.(.
وعنوانه:   �ص.ب 282373   دبي ، االإمارات العربية املتحدة.  

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

الواق�عة بالفئة   : رقم )35  (
و�ضف العلمة:      " NIF " بحروف    التينية   ب�ضكل مميز. 

اال�ض��رتاطات:
االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 261094    بتاريخ:   11 /  10  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  �ضاهنب نواز كاالتيبارامبيل عبد ال�ضلم.
وعنوانه   :   �ص.ب 282567 دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
امللب�ص ، لب�ص القدم ، اأغطية الرا�ص.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (
و�ضف العلمة: "  Proelite  " بحروف التينية  ب�ضكل مميز على خلفية م�ضتطيل مظلل ياالأ�ضود و حرف 

ب�ضكل مميز على خلفية دائرة مظللة باالأ�ضود. " اللتيني   A "
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 258863  بتاريخ:   23 /  8  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  اأيوفوريك اأنوفي�ضنز بي يف تي ، األ تي دي.   
وعنوانه:   يف 11 / 33 ، كوالثارا، بي ، اأو ، كاليكيت – 673655 ، كرياال ، الهند.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اأخرى،  ال��واردة يف فئات   اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد غري 
ال�ضياط  والع�ضي،  وال�ضما�ضي  املظلت  ال�ضفرية،  ال�ضناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  جلود احليوانات اخلام 

واأطقم احليوانات وال�ضروج.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 18  (

و�ضف العلمة:      "  WALKAROO "      بحروف التينية  ب�ضكل مميز. 
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 261513    بتاريخ:   17  /  10  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  بيكون ليمتد .
وعنوانه   :   20 ذا كي اأم ، هو�ضري رود ، اإليكرتونيك �ضيتي ، باجنلور – 560100 ، الهند.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
للإ�ضتعمال  معدة  حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �ضحية  م�ضتح�ضرات  وبيطرية،  �ضيدالنية  م�ضتح�ضرات 
الطبي واأغذية للر�ضع واالأطفال، ل�ضقات ومواد �ضماد، مواد ح�ضو االأ�ضنان و�ضمع طب االأ�ضنان، مطهرات، 

م�ضتح�ضرات الإبادة احل�ضرات واحليوانات ال�ضارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ضاب.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

و�ضف العلمة:       " Glaricon  " بحروف التينية  ب�ضكل مميز .
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 259348    بتاريخ:   31 /  8  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  جوهرة للمجوهرات  �ص.ذ.م.م.      
وعنوانه �ص.ب  85583، دبي ، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�ضة وكل خليط منها والب�ضائع امل�ضنوعة من تلك املعادن اأو املطلية بها غري امل�ضنفة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ص الوقت والزمن الدقيقة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14  (

. مميز    ب�ضكل  التينية  و  عربية  " بحروف    AL MANTHOORA   و�ضف العلمة: "  املنثورة
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 261514    بتاريخ:   17  /  10  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  بيكون ليمتد .
وعنوانه   :   20 ذا كي اأم ، هو�ضري رود ، اإليكرتونيك �ضيتي ، باجنلور – 560100 ، الهند.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
للإ�ضتعمال  معدة  حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �ضحية  م�ضتح�ضرات  وبيطرية،  �ضيدالنية  م�ضتح�ضرات 
الطبي واأغذية للر�ضع واالأطفال، ل�ضقات ومواد �ضماد، مواد ح�ضو االأ�ضنان و�ضمع طب االأ�ضنان، مطهرات، 

م�ضتح�ضرات الإبادة احل�ضرات واحليوانات ال�ضارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ضاب.
الواق�عة بالفئة   : رقم )  5  (

و�ضف العلمة:        " ROZBIO  " بحروف التينية  ب�ضكل مميز .
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 259350   بتاريخ:   31 /  8  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  جوهرة للمجوهرات  �ص.ذ.م.م.      
وعنوانه �ص.ب  85583، دبي ، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�ضة وكل خليط منها والب�ضائع امل�ضنوعة من تلك املعادن اأو املطلية بها غري امل�ضنفة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ص الوقت والزمن الدقيقة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14  (

. مميز    ب�ضكل  التينية  و  عربية  و�ضف العلمة:    " فارفالل  FARFALLA   "   بحروف  
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 261515    بتاريخ:   17  /  10  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  بيكون ليمتد .
وعنوانه   :   20 ذا كي اأم ، هو�ضري رود ، اإليكرتونيك �ضيتي ، باجنلور – 560100 ، الهند.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�ضنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�ضنان ا�ضطناعية، اأدوات جتبري، مواد 

خياطة اأو درز اجلروح.
الواق�عة بالفئة   : رقم )  10  (

و�ضف العلمة:        " Glaricon  " بحروف التينية  ب�ضكل مميز .
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 259352  بتاريخ:   31 /  8  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  جوهرة للمجوهرات  �ص.ذ.م.م.      
وعنوانه �ص.ب  85583، دبي ، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�ضة وكل خليط منها والب�ضائع امل�ضنوعة من تلك املعادن اأو املطلية بها غري امل�ضنفة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ص الوقت والزمن الدقيقة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14  (

. مميز    ب�ضكل  التينية  و  عربية  " بحروف    AL MURTAASHA   و�ضف العلمة: " املرتع�ضة
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 260644  بتاريخ:   2 /  10  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  ت�ضامان الل �ضيتيا اأك�ضبورت�ص األ تي دي.
وعنوانه   :  رقم 2 كلوب درايف رود ، اأم جي رود ، جهيتورين ، دلهي 110030 ، الهند.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�ضتح�ضرات  الدقيق  االإ�ضطناعي،  وال��نب  وال�ضاغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�ضكر  وال��ك��اك��او  وال�ضاي  ال��نب 
االأ�ضود،  والع�ضل  النحل  ع�ضل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�ضنوعة 

اخلمرية وم�ضحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�ضل�ضات )التوابل(، البهارات، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30  (

و�ضف العلمة:         " India Today "     بحروف   التينية  ب�ضكل مميز   على خلفية ر�ضم زخريف و 
اجلميع على خلفية بطاقة باللون االأحمر و العلمة باالألوان االأ�ضود و االأبي�ص و الذهبي و  االأحمر.

اال�ض��رتاطات:
االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

تعلن اأدارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / �ضبي�ضليزد
 خلدمات العلمات التجارية بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 260778 بتاريخ:   4 /  10  / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ض��م :  ماالبار  جولد بريفيت  ليمتد.  
وع��ن��وان��ه   :  منرب 41 / 2299  - ال��دور الثالث ، م��االب��ار جيت ، رام م��وه��ان  رود ، كاليكوت – 004 673 ، 

كرياال ، الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�ضة وكل خليط منها واملنتجات امل�ضنوعة من معادن نفي�ضة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�ص الوقت واأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14  (
يعلوها  مميز   ب�ضكل  عربية  "  بحروف   M  و�ضف العلمة:   "     اأم جي دي  جموهرات اليف �ضتايل
اأ�ضفله ر�ضم دائ��رة �ضغرية  و العلمة باالألوان   " M  ب�ضكل مميز  ر�ضم دائ��رة يتو�ضطها احلرف اللأتيني 

البنف�ضجي و الرمادي ب�ضكل مميز.. 
اال�ض��رتاطات:

االقت�ضاد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه،وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  5  فرباير 2017 العدد 11936



ثقافة وفن�ن

26
خالل م�صاركتها يف دورته ال�48

هيئة ال�ضارقة للكتاب تعر�ض اإبداعات الإمارات الأدبية يف معر�ض القاهرة الدويل للكتاب
من  ع���دداً  جناحها  يف  الهيئة  وا�ضتقبلت 
الهيئات  وممثلي  الر�ضمية،  ال�ضخ�ضيات 
واالأدباء  وال�ضعراء،  واملثقفني،  الثقافية، 
زار اجلناح معايل حلمي  امل�ضريني، حيث 
ومعايل  امل�����ض��ري،  الثقافة  وزي���ر  النمنم، 
ال���دك���ت���ور حم���م���د خم���ت���ار ج���م���ع���ة، وزي����ر 
�ضيف  وامل�ضت�ضار خليفة  امل�ضري،  االأوق��اف 

الطنيجي، القائم باأعمال �ضفارة االإمارات 
بالقاهرة.

هيئة  رئي�ص  العامري،  اأحمد  �ضعادة  وقال 
ال�����ض��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب: ت��اأت��ي م�����ض��ارك��ة هيئة 
القاهرة  م��ع��ر���ص  يف  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����ض��ارق��ة 
الوا�ضحة  روؤيتها  �ضمن  للكتاب،  ال��دويل 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن  امل�ضتمدة 

ال�������ض���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ض���ل���ط���ان ب����ن حممد 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ص  ع�ضو  ال��ق��ا���ض��م��ي، 
مع  علقاتها  وتطوير  لتوثيق  ال�ضارقة، 
الثقافية  وامل��ع��ار���ص  والهيئات  املوؤ�ض�ضات 
التوا�ضل  مي��ث��ل  اإذ  وال���دول���ي���ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
املعريف والتعاون الثقايف واحدة من الثمار 
امللمو�ضة الناجتة عن مثل هذه امل�ضاركات.

الهيئة على  ال��ع��ام��ري: حت��ر���ص  واأ���ض��اف 
الكتاب  م���ع���ار����ص  خم��ت��ل��ف  يف  امل�������ض���ارك���ة 
ال���ع���رب���ي���ة وال����دول����ي����ة، م����ن خ�����لل جناح 
ت��ع��ر���ص ف��ي��ه م�����ض��روع��ه��ا ال��ث��ق��ايف، وتقدم 
التي  ال�ضخ�ضيات  م��ن  نخبة  خ��لل��ه  م��ن 
االإماراتي، ونوفر يف  الثقايف  امل�ضهد  متثل 
للكتاب واملثقفني  القاهرة فر�ضة  معر�ص 
جتاربهم  ع����ن  ل���ل���ح���دي���ث  االإم�����ارات�����ي�����ني 
وال��ت��وا���ض��ل م��ع ال��و���ض��ط ال��ث��ق��ايف امل�ضري 

والعربي الفاعل والن�ضط يف املعر�ص.
وخ���لل ن���دوة )ال���رواي���ة االإم���ارات���ي���ة بني 
املا�ضي واحلا�ضر( التي اأدارتها االإعلمية 
والروائية  ال��ك��ات��ب��ة  ق��دم��ت  ق��ن��دي��ل،  دي��ن��ا 
تطور  لتاريخ  ا�ضتعرا�ضاً  اليو�ضف  اإمي��ان 
النقلة  ع��ن  كا�ضفة  االإم���ارات���ي���ة،  ال���رواي���ة 
ال��ن��وع��ي��ة وال��ك��م��ي��ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا على 
واأمناط  االإب��داع��ي��ة،  امل���ادة  م�ضتوى ج��ودة 
بنائها، وتغرّي اأ�ضاليب عر�ضها وت�ضويقها، 
لت�ضل للمرة االأوىل اإىل القائمة الطويلة 
 ،2017 لعام  العربية(  )البوكر  جلائزة 
من خلل رواية الكاتب �ضلطان العميمي 

)غرفة واحدة ال تكفي(.
االإم���ارات(  م��ن  )اأ���ض��وات  اأم�ضية  وجمعت 
القاهرة  معر�ص  زوار  من  كبرياً  جمهوراً 
ملجموعة  ا�ضتمعوا  الذين  للكتاب،  الدويل 
ال�ضعايل،  ع���ل���ي  ال�������ض���اع���ر  ق�����ض��ائ��د  م����ن 
وال�����ض��اع��رة ���ض��ي��خ��ة امل���ط���ريي، ح��ي��ث قراأ 

ق�ضيدة  يف  جتربته  من  من��اذج  منهما  كل 
ليعر�ضا �ضورة  النرث،  التفعيلة، وق�ضيدة 
ل��ت��ط��ور احل��رك��ة ال�����ض��ع��ري��ة يف االإم������ارات، 
وف����رادة االأ����ض���وات ال�����ض��اب��ة ف��ي��ه��ا، فجاءت 
الق�ضائد لتعرب عن الهوية اجلمالية لكل 
�ضاعر، وتك�ضف قامو�ضه اللغوي والب�ضري 

الذي يعتمد عليه يف بناء الق�ضيدة.
للكتاب قد  الدويل  القاهرة  وكان معر�ص 

لتكون  املغربية  اململكة  ال��ع��ام  ه��ذا  اخ��ت��ار 
املعر�ص  يف  ت�ضارك  حيث  ال�ضرف،  �ضيف 
اأم�ضيات  تت�ضمن  بفعاليات ثقافية مميزة 
وثائقية  واأفلماً  فنية،  وعرو�ضاً  �ضعرية، 
ع���ن ت���اري���خ امل���غ���رب. ك��م��ا اخ���ت���ار املعر�ص 
ال�ضبور  ع��ب��د  ����ض���لح  ال��ك��ب��ري  ال�����ض��اع��ر 
���ض��خ�����ض��ي��ة ال�������دورة احل���ال���ي���ة. وب���ل���غ عدد 
ال�����دول امل�����ض��ارك��ة يف امل��ع��ر���ص 35 دول���ة، 

دولة   13 واأف��ري��ق��ي��ة،  ع��رب��ي��ة   22 بينها 
850 نا�ضراً، منهم  اأجنبية، وي�ضارك فيه 
اأجنبياً، و250 عربياً، و550  50 نا�ضراً 

نا�ضراً م�ضرياً. 
بداأت  ق��د  للكتاب  ال�����ض��ارق��ة  هيئة  وك��ان��ت 
تعمل  وه���ي   ،2014 دي�ضمرب  يف  عملها 
ال�ضناعات  يف  اال���ض��ت��ث��م��ار  ت�ضجيع  ع��ل��ى 
االإبداعية وزيادة ح�ضتها، وتوفري من�ضة 

والثقايف  والفكري  املعريف  للتبادل  فكرية 
والثقافات،  واحل�������ض���ارات  ال�����ض��ع��وب  ب���ني 
وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب واأث�����ره يف 
التطور  ظ��ل  يف  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��وع��ي  ن�ضر 
التقني وتنوع م�ضادر املعرفة، وا�ضتقطاب 
املعنيني بقطاع الثقافة بوجه عام والن�ضر 
وال��ط��ب��اع��ة وال��رتج��م��ة وال��ت��وث��ي��ق بوجه 

خا�ص اإ�ضافة اإىل ُكّتاب االأطفال.

احلديثة بالفنون  الإماراتي  الرثاث  ميزجن  الإمارات  من  م�صممات   5

)اإرثي(  ي�ضتعر�ض فنونًا معا�ضرة للرتاث الإماراتي يف معر�ض )كولكت( – لندن
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•• ال�صارقة-الفجر:

�صمن جهودها لتعزيز التوا�صل الثقايف العربي، توا�صل هيئة 
ملعر�ض  ال�48  الدورة  فعاليات  يف  م�صاركتها  للكتاب  ال�صارقة 
القاهرة الدويل للكتاب التي انطلقت يف 26 يناير وتتوا�صل 
الأوىل  الأي��ام  خالل  نظمت  حيث   ،2017 فرباير  حتى10  
كتاب  احت��اد  مع  املوقعة  لالتفاقية  وتنفيذًا  املعر�ض.  من 
واأدباء الإمارات للرتويج لالإبداع املحلي، نظمت الهيئة خالل 
م�صاركتها يف املعر�ض ندوة بعنوان )الرواية الإماراتية بني 
املا�صي واحلا�صر(، واأم�صية �صعرية جمعت جتارب لفتة من 

امل�صهد املحلي بعنوان )اأ�صوات من الإمارات(. 

لندن-الفجر:

بدعم من جمل�ص )اإرثي( للحرف املعا�ضرة للمواهب املبدعة، ت�ضارك 
خم�ص م�ضممات موهوبات من املواطنات واملقيمات يف دولة االإمارات، 
فرباير   2 ي��وم  فعالياته  انطلقت  ال��ذي  الفني،  )كولكت(  معر�ص  يف 
اجل��اري، والذي ينظمه جمل�ص احلرف اليدوية يف لندن، يف معر�ص 

)�ضات�ضي( يف العا�ضمة الربيطانية.
فعالياته  تختتم  ال��ذي  املعر�ص،  خ��لل  اخلم�ص  امل�ضممات  ومتكنت 
يف 6 ف��رباي��ر اجل����اري، م��ن ا���ض��ت��ق��ط��اب ال����زوار ب��ث��لث��ة اأع��م��ال فنية 
ا�ضتلهام  منها  ك��ل  ويعيد  وثقافتها،  املنطقة  ت���راث  جت�ضد  قدمنها، 
من  ع��دد  توقف  حيث  معا�ضر،  �ضياق  يف  االأ�ضيل  االإم��ارات��ي  ال���رثاث 
الزوار وامل�ضممني مطواًل اأمام االأعمال الثلث، وا�ضتف�ضروا عن الفن 

والرتاث الذي متثله، معربين عن اإعجابهم ال�ضديد بها.
ويعمل جمل�ص اإرثي للحرف املعا�ضرة، الذي يتخذ من اإمارة ال�ضارقة 
بتمكني  املعنية  ب��امل��راأة،  للإرتقاء  من��اء  موؤ�ض�ضة  مظلة  حتت  له  مقراً 
�ضمو  ال�ضارقة،  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  قرينة  ترتاأ�ضها  وال��ت��ي  امل���راأة، 
تنظيم  على  املجل�ص  وي�ضرف  القا�ضمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة 
املراأة  لتمكني  �ضعيه  اإطار  امل�ضممات يف معر�ص )كولكت( يف  م�ضاركة 
اأ�ضواق اإقليمية وعاملية  اقت�ضادياً واجتماعياً ومهنياً من خلل اإيجاد 

جديدة للحرف اليدوية التقليدية.
التنمية  برامج  وتنفيذ  ج��دي��دة،  فر�ص  توفري  اإىل  املجل�ص  ويهدف   
املهارات  على  املحافظة  اإىل  باالإ�ضافة  املهني،  والتدريب  االجتماعية، 
احلالية  للأجيال  ونقلها  للمنطقة  الغني  الثقايف  وال��رتاث  اليدوية 

وامل�ضتقبلية. 

الرتاث  ب��امل��راأة:  ك��رم، مديرة موؤ�ض�ضة من��اء للإرتقاء  بن  وقالت رمي 
نعمل على  والتي  الفريدة  االإبداعات  االإماراتي مو�ضوعة جميلة من 
لروؤية وتوجيهات قرينة  العاملية وفقاً  تطويرها واالنطلق بها نحو 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�ضيخة  �ضمو  ال�����ض��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�ضمو  �ضاحب 
�ضة والراعية الفخرية ملجل�ص )اإرثي( للحرف التقليدية  القا�ضمي، املوؤ�ضِّ
املعا�ضرة، وي�ضكل دعم �ضموها امل�ضتمر ملجال احلرف اليدوية التقليدية 
نقطة االنطلق للحفاظ على هذا االإرث احل�ضاري واالإرتقاء باأعمال 

من ال�ضيدات والفتيات االإماراتيات يف هذا املجال.
ون�ضر  املتحدة،  اململكة  يف  املجموعة  ه��ذه  عر�ص  ي�ضعدنا  اأ�ضافت:  و 
جماليات فنون احلرف الرتاثية لدولة االإمارات اأمام فئة جديدة من 
احل�ضور يف �ضعي لتنمية مهارات وقدارت ال�ضيدات املهنيات، وتقدمي 
اأجل اال�ضتفادة من مواهبهن واالنطلق اإىل  الدعم اللزم لهن من 

العاملية يف خمتلف قطاعات االأعمال. 
وتابعت بن كرم: يهدف جمل�ص اإرثي للحرف املعا�ضرة ب�ضكل اأ�ضا�ضي 
�ضلتها  وتعزيز  املنطقة  يف  التقليدية  احل���رف  ا�ضتمرار  �ضمان  اإىل 
عن  متميزاً  تعبرياً  الفنية  االأع��م��ال  ه��ذه  ومُت��َث��ل  احل��دي��ث،  بالع�ضر 
اإىل  اإبداعه يف �ضياق معا�ضر، ونتطلع  اأعيد  ال��ذي  االإم��ارات��ي  ال��رتاث 
التعريف  فاعل يف  ب�ضكل  ت�ضهم  التي  امل��ب��ادرات  املزيد من  امل�ضاركة يف 
ونقلها  الرتاثية  التقليدية  احل��رف  على  واملحافظة  الغني  برتاثنا 

للأجيال القادمة.
ويحمل العمل الفني االأول الذي ي�ضارك يف املعر�ص عنوان )�ضرود(، 
�ضة )ديزايند  وهو من ت�ضميم ال�ضيخة هند بنت ماجد القا�ضمي، موؤ�ضِّ
ا�ضتمدت  ال�ضارقة،  اأعمال  باي هند(، ورئي�ص بالوكالة ملجل�ص �ضيدات 
من  املن�ضوج  امللون  احل�ضري  من  الفني  للعمل  االل��ه��ام  هند  ال�ضيخة 

�ضعف النخل، الذي ُي�ضتخدم عادة يف جتمعات الوالئم وتناول الطعام. 
العمل عبارة عن قطعة تركيبية خفيفة من اخلزف، ت�ضتخدم ن�ضيج 
ال�ضرود كغلف، وي�ضتكمل العمل رونقه باإ�ضاءة معا�ضرة، لتجتمع فيه 

عنا�ضر تعك�ص االأ�ضالة واملعا�ضرة.
من  ي��دوي��اً  من�ضوجة  �ضجادة  عن  عبارة  )م�ضند(،  ال��ث��اين،  الت�ضميم 
اإبداع امل�ضممة االإماراتية اجلود لوتاه، ي�ضتخدم العمل الفني االأمناط 
الهند�ضية للن�ضيج االإماراتي الرتاثي الذي ُيعرف با�ضم )ال�ضدو(، وهو 
منط تقليدي من الن�ضيج ي�ضتخدم االألوان  واأمناط الزخارف كعنا�ضر 
تزينيه. وتتميز ال�ضجادة بُعقدها الدقيقة، وتت�ضل مبقعد م�ضنوع من 
املقعد  ال�ضتخدام  اإم��ا  اجللو�ص،  اأثناء  خيارين  لتوفري  االأ�ضود  اجللد 
من  ج��زء  على  اجللو�ص  عند  وال��راح��ة  للتكاء  كم�ضند  اأو  للجلو�ص، 

ال�ضجاد املفرو�ص على االأر�ص. 
اأما العمل الفني الثالث فيحمل عنوان )الوليمة املج�ضمة(، م�ضتلهماً 
الطريقة التقليدية لتناول الطعام. واأنتجت هذا العمل ثلث م�ضممات 
اأعمال الت�ضميم. واإىل  من )تنكة( وهي �ضركة حملية متخ�ض�ضة يف 
العمل  هذا  يهدف  التقليدية،  الطعام  تناول  بتقاليد  احتفائه  جانب 
اإىل االحتفاء باملواد واملوارد الطبيعية التقليدية، مثل الرمال،  اأي�ضاً 

والفخار، واحل�ضري، واملن�ضوجات، واجللود.
مظلة  حت��ت  امل��ع��ا���ض��رة  التقليدية  ل��ل��ح��رف  )اإرث�����ي(  جمل�ص  وي��ع��م��ل 
موؤ�ض�ضة )مناء( للرتقاء باملراأة، التي مت تاأ�ضي�ضها حديًثا حتت رعاية 
قرينة �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة، �ضمو ال�ضيخة جواهر بنت حممد 
اإحياء  خ��لل  من  امل���راأة  ومتكني  دع��م  على  املجل�ص  ويعمل  القا�ضمي، 
االأو�ضط و�ضمال  ال�ضرق  التقليدية وتطوير حرف جديدة يف  احلرف 

اإفريقيا واآ�ضيا الو�ضطى.
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علينا احرتام وجهات النظر كافة، والعمل على تقريبها باحلقائق

نان�ضي ال�ضيد: الإعالم العربي ميّر 
اليوم مبرحلة ح�ضا�ضة جدًا

• ما اأهم املحطات 
امل�������وؤث�������رة يف 
م���������ص����وارك 

الإعالمي؟
ي��������������������وؤدي   -
ع���������م���������ل���������ي يف 
)اأ�ضيا(  حمطة 
دوراً  ال���ع���راق���ي���ة 
زي��������ادة  يف  ك������ب������رياً 
ر����ض���ي���دي االإع����لم����ي 
الوطن  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
ال�������ع�������رب�������ي. ك������ذل������ك ال 
وثمة  يل.  دع��م��ه��ا  اأن�����ض��ى 
تتعّلق  اآخ�������رى  حم���ط���ات 
اأبرزها  ق��دم��ت��ه��ا  ب���ربام���ج 
و)اأ�ضيا  اأق�����لم(،  )روؤو������ص 
االآن(  و)اأ�����ض����ي����ا  ت�����واك�����ب(، 
ونناق�ص  ال�ضابع(،  و)امللف 
ك��ف��ري��ق عمل  االأخ�����ري  يف 
ال�ضيا�ضية  امل��ل��ف��ات  اأه����م 
ال�ضاأن  يف  واخل��دم��ات��ي��ة 

العراقي.
املهمة  املحطات  اإح���دى 
اأي�ضاً  م�����ض��واري  يف 
ب���������������داي���������������ة 
دخ����ويل يف 
جم��������ال 

اأخبار ومقدمة  اإن( كمذيعة  بي  )اإن  قناة  2005 عرب  عام  االإع��لم منذ 
ور�ضة  )وزارت��ن��ا  قدمت  حيث  )ل��ب��ن��ان(  تلفزيون  اإىل  انتقايل  ث��م  ب��رام��ج، 
خم�ضة  منذ  ا�ضتقريت  حتى  العربي،  االإع��لم  بوكالة  التحقت  ثم  عمل(، 
اأعوام يف قناة )اأ�ضيا(. اأ�ضعر بال�ضعادة كوين اأعمل يف حمطة عراقية تغطي 
الرافدين، وهي جتربة مهنية ممتعة وتعلمت  االأح��داث كافة داخل بلد 

الكثري منها.
لديك؟ املف�صلة  الإعالمية  املدر�صة  • ما 

- اأن���ا م��ع امل��در���ض��ة االإع��لم��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ول اإن على امل��ذي��ع اأن ي��ق��راأ اخلرب 
بحرفية ودقة عالية، ولكن من ناحية اأخرى يجب اأن يقراأه باإح�ضا�ص، وهو 
ما اأعّلمه لطلبي يف دورات تدريبية اإعلمية اأقدمها لهم، باالإ�ضافة اإىل 
�ضرورة امتلك املذيع �ضوتاً مميزاً وح�ضوراً اآ�ضراً، وذلك ال يتحقق اإال اإذا 

كان االإعلمي يع�ضق مهنته ليتمّيز عن غريه.
الإعالم؟ جمال  يف  �صنة   11 بعد  اإليه  و�صلت  الذي  املفهوم  • ما 

- �ضرورة احرتام وجهات النظر كافة، والعمل على تقريبها باحلقائق.
الأعلى؟ مثلك  • من 

- كل رجل �ضيا�ضي مّر عرب التاريخ وترك ب�ضمة موؤثرة �ضواء من العرب 
اأو على م�ضتوى العامل كله، اأمثال نيل�ضون مانديل واملنا�ضل ت�ضي غيفارا 
وت��رك ر�ضالة  التاريخ  وغريهما، ممن كان لهم دور كبري يف قلب �ضفحة 

واحدة وهي )ال للظلم وال للطغيان ونعم للحرية(.
الربامج؟ تقدمي  عن  بعيدًا  الأخرى  ن�صاطاتك  اأهم  • ما 

- اأ�ضغل راهناً من�ضب امل�ضت�ضارة االإعلمية الحتاد الدول العربية للم�ضاحة، 
وي�ضّم النقابات واملنظمات الدولية كافة، وبالتايل يوؤدي دوراً حمورياً يف 
ت�ضاعد  اجتماعية  اأخو�ص جت��ارب عدة مع منظمات  الأن��ه يجعلني  حياتي 
على تعّلم املهن، وله اأي�ضاً ن�ضاطات تتعلق بالتعامل مع ق�ضايا اللجئني 
اأهل  نخبة من  التعاون مع  العربي عموماً. كذلك عرب  والعامل  لبنان  يف 
العربي(  االإخ��اء  اإن�ضاء )جامعة  واالإع��لم، نحن يف �ضدد  والفن  ال�ضيا�ضة 
و�ضاأكون  العربية،  ال���دول  ب��ني  ال��ت��ع��اون  جم���االت  تاأكيد  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
واأهمها  كثرية  هواياتي  االإع���لم،  عن  بعيداً  با�ضمها.  الر�ضمية  الناطقة 
واحلروب  الدولية،  ال�ضيا�ضية  والعلقات  التاريخ  كتب  خ�ضو�ضاً  القراءة، 

واأ�ضبابها.
مذيع  اأم  املنوعات  مذيع  اأكرث:  بال�صهرة  يحظى  راأيك  يف  • اأيهما 

الأخبار؟
- لكل مذيع نكهته اخلا�ضة واأ�ضلوبه يف التقدمي وجمهوره. يتعب امل�ضاهد 
الراحة  فيجد  اجل���ادة  واحل����وارات  االأخ��ب��ار  ن�ضرات  م��ن ملحقة  اأح��ي��ان��اً 
واال�ضرتخاء يف الربامج الفنية واملنوعة. بالن�ضبة اإيّل، يبقى لعامل االأخبار 
ت��خ��رتق خ�ضو�ضيات  ال��ت��ي  امل��ن��وع��ة  ال��ربام��ج  تهمني  وال  امل��م��ي��ز،  ط��اب��ع��ه 
ع�ضاق  من  الأين  عنها  بعيدة  فاأنا  الراهنة،  الفنية  الربامج  اأم��ا  الفنانني. 

ال�ضايف.  وودي����ع  ف���ريوز  �ضيما  ال  ال��ق��دمي،  ال��ف��ن 
واأتابع من مقدمي الربامج املنوعة كًل من ني�ضان 
وطوين بارود وطوين خليفة. عموماً، ثمة مقدمو 

برامج اأذكياء على م�ضتوى الوطن العربي.
من  اجلمهور  مع  تتعاطني  مدى  اأي  اإىل   •

خالل و�صائل التوا�صل الجتماعي؟
- اإىل مدى كبري، خ�ضو�ضاً اأن هذه املواقع تقربني 
العربي،  الوطن  م�ضتوى  على  ع��دة  قطاعات  اإىل 
وهو اأمر ي�ضعدين كثرياً اإذ اأجد احلب ال�ضادق يف 
علقتي مع اجلمهور داخل بلدي وخارجه. يف هذا 
ال�ضيا�ضيني لفتح نوافذ  اإىل  الدعوة  اأوجه  االإطار 
التوا�ضل االجتماعي مع �ضعوبهم، فلن يحقق اأي 

�ضيا�ضي اأو م�ضوؤول النجاح من دون حمبة �ضعبه.
مرحلته  يف  العربي  العالم  ترين  كيف   •

الراهنة؟
 اتابع جماالت االع��لم العربي كافة من منطلق 
عملي الذي يحتم علي االطلع على كل ما يحيط 
يطراأ  وم��ا  وفعاليات،  ون�ضاطات  ح���وادث  م��ن  ب��ي 
على ال�ضاحة ال�ضيا�ضية العربية، ال �ضيما اأن االآراء 
دورنا  ي��اأت��ي  هنا  اآخ���رى.  اإىل  م��ن حمطة  تختلف 
كاإعلميني وهو نقل الوقائع واحلقائق من دون 

كذب اأو تلفيق وبعيداً عن التجريح والتزلف.
واأمتنى اأن ن�ضهد دوراً اأكرب جلامعة الدول العربية 
يف �ضبيل وحدتنا العربية من منطلق اأننا يف اأ�ضد 
احلاجة اإليها يف ظل انت�ضار احلروب وال�ضراعات 

يف عدد من الدول العربية.
 كذلك اأمتنى اأن نتوّحد �ضد اجلماعات االإرهابية، 
وتذكر يف هذا ال�ضاأن: )فلتكن قناعتنا واحدة وهي 
اأننا جميعاً كدول عربية منّثل جبهة واحدة �ضّد 
اأ�ضى...  بكل  اأقولها  االإره����اب.  ه��و  م�ضرتك  ع��دو 
ت��ك��ف��ي��ن��ا ح����روب و���ض��غ��ي��ن��ة، ول��ن��ت��وح��د. م���ا املانع 

لتحقيق ذلك؟.
م�ضاهد النازحني والهاربني من املعارك واالإرهاب 
حمزنة ج��داً، لذا فاإن االإع��لم العربي ميّر اليوم 
يف  االأم���ل  ي��زرع  اأن  وعليه  ج��داً  ح�ضا�ضة  مبرحلة 
املرحلة  ه��ذه  لنتجاوز  العربية،  ال�ضعوب  نفو�ص 

نحو االأف�ضل.

اأنا اإن�صانة قدرية وتوؤمن بالن�صيب جدا

ريهام حجاج: جناحي يف العمال الفنية توفيق من اهلل

العراقية.  )اأ�صيا(  قناة  على  حوارية  برامج  ومقدمة  لبنانية  اأخبار  مذيعة  ال�صيد  نان�صي 
بداأت م�صوارها الإعالمي قبل اأكرث من ع�صر �صنوات، حتديدًا عام 2005، عندما التحقت 
اإىل وكالة الإعالم  اإىل تلفزيون )لبنان( وبعده  انتقلت  اللبنانية ثم  اإن(  بقناة )اإن بي 
العربي. تتحدث نان�صي عن جتربتها الإعالمية موؤكدة اأنها تعلمت الكثري خاللها واأهمها 

اإليه  ت�صعى  حلم  منطلق  من  تقريبها  على  والعمل  كافة  النظر  وجهات  احرتام 
عربي  وطن  يف  نعي�ض  اأن  وهو  الإن�صاين،  طموحها  وعلى  تفكريها  على  وي�صيطر 
موّحد ت�صوده لغة اإعالمية م�صرتكة يف هدف واحد هو الق�صاء على الإرهاب. مع 

نان�صي كان هذا احلوار:

الرزق لي�ص يف املال فقط، واإمنا ال�ضحة رزق واالأبناء رزق، 
وكذلك احلال بالن�ضبة للنجاح فهو اأي�ضاً رزق من اهلل.

ه��ك��ذا ت��وؤم��ن ال��ف��ن��ان��ة امل�����ض��ري��ة ال�����ض��اب��ة ري��ه��ام حجاج، 
الذين  الب�ضر  نوعية  م��ن  لي�ضت  اأن��ه��ا  اأك���دت  ال��ت��ي 
ي��خ��ط��ط��ون حل��ي��ات��ه��م، واإمن����ا ه��ي اإن�����ض��ان��ة قدرية 
يف  ���ض��يء  اأي  اأن  معتربة  ج���دا،  بالن�ضيب  وت��وؤم��ن 
يف  اأو  العمل  يف  ك��ان  �ضواء  رزق،  هو  االن�ضان  حياة 

احلياة ال�ضخ�ضية.
اأعمال فنية ناجحة،  اأن ا�ضرتاكها يف  وراأت حجاج 
اأدوار مميزة هو توفيق من اهلل عز  وتقدمي 
وجل، نافية وجود اأي م�ضروعات للرتباط 
يف ال����وق����ت ال�����راه�����ن. وق�����ال�����ت: )ه����ذه 
ب�ضبب رغبتي  ح��ال��ي��اً  م��وؤج��ل��ة  اخل��ط��وة 
الفنية،  م�����ض��روع��ات��ي  يف  ال���رتك���ي���ز  يف 
)موالنا(  فيلم  يف  م�ضاركتي  اأن  واأعترب 
م�ضواري،  يف  مهمة  خطوة  ال�ضينمائي 
اأن ظهوري فيه جاء ك�ضيفة  رغم 
�ضعادتها  ع����ن  م���ع���ربة  ������ض�����رف(، 
مهرجان  يف  ال��ف��ي��ل��م  مب�������ض���ارك���ة 
معتربة  االأخ���ري،  ال�ضينمائي  دب��ي 
الفيلم  م��ن��ح��ت  امل�����ض��ارك��ة  ه���ذه  اأن 
فر�ضة كبرية لكي ت�ضاهده �ضرائح 
خمتلفة من اجلمهور، وخ�ضو�ضا 
ال��ن��خ��ب��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة يف 
الوطن العربي، وهو ما ميثل 
اأن  قبل  للفيلم  ج��ي��دة  دع��اي��ة 
العر�ص  دور  يف  ط��رح��ه  ي��ت��م 
مينحه  وبالتايل  ال�ضينمائي، 
جن����اح����ا ي��ن��ع��ك�����ص ع���ل���ى كل 

امل�ضاركني فيه.
وك�����ض��ف��ت ري��ه��ام ع��ن طبيعة 
قائلة:  )م���والن���ا(،  دوره���ا يف 
فتاة  ����ض���خ�������ض���ي���ة  )اأج�����������ض�����د 

امل�ضلمني  االإخ���وان  جماعة  اإىل  تنتمي  ال  باملنا�ضبة  وه��ي  دينياً،  متع�ضبة 
املحظورة يف م�ضر كما قد يظن البع�ص. وعموما فاإن ق�ضية الفيلم دينية 
ولي�ضت �ضيا�ضية، حيث يركز على ق�ضية اخلطاب الديني واحلاجة امللحة 

اإىل جتديده وهذا مو�ضوع مهم جدا لنا كمجتمع(.
اأنها ت�ضعر بكيمياء فنية جتمعها مع الفنان عمرو �ضعد،  واأ�ضافت حجاج 
املا�ضي من خلل م�ضل�ضل )يون�ص  وتعاونت معه يف رم�ضان  �ضبق  الذي 

ولد ف�ضة(، ثم جاءت جتربة فيلم )موالنا(.
وتطرقت حجاج اإىل جتربتها ال�ضينمائية اجلديدة اأي�ضا من خلل فيلم 
)اأق��دم دوراً خمتلفاً  الفي�ضاوي، قائلة:  اأحمد  الفنان  بيتكلم( مع  )القرد 

من خلل هذا الفيلم، حيث اأج�ضد �ضخ�ضية العبة اأكروبات يف ال�ضريك، 
واحلقيقة اأن ال�ضخ�ضية كانت �ضعبة جدا، الأن اال�ضتعدادات لها كانت 

االأك���روب���ات، حيث  واأل��ع��اب  ال�ضريك  اأع��م��ال  ال��ت��دري��ب على  تتطلب 
تت�ضمن بع�ص امل�ضاهد تقدمي عرو�ص فعل، واأنا �ضعيدة اأن الفيلم 

�ضيتم عر�ضه يف يناير املقبل، وهو عمل مهم بالن�ضبة يل(.
قالت حجاج:  بيتكلم( جتاريا،  )القرد  تاأخري عر�ص  �ضبب  وعن 
م�ضل�ضل  بت�ضوير  ميمي  ب��ي��رت  امل��خ��رج  ان�����ض��غ��ال  ه��و  )ال�����ض��ب��ب 
درامي يتاألف من 60 حلقة، حيث كان ي�ضطر اأن يقوم باأعمال 
الت�ضوير قبل  انتهينا من  اأننا  اأجازته، علوة على  املونتاج يوم 

االأحمر(  )الكربيت  م�ضل�ضل  يف  جتربتها  وعن  قليل(.  وقت 
)�ضعيدة  ح��ج��اج:  ق��ال��ت  اأخ����ريا،  عر�ضه  انتهى  ال���ذي 

اأن  واأع��ت��ق��د  امل�ضل�ضل،  حققه  ال���ذي  بالنجاح  ج��دا 
ال�ضبب هو مو�ضوعه غري املنت�ضر وهو احلديث 

�ضرائح  وتناول  ال�ضعوذة،  واأعمال  ال�ضحر  عن 
خمتلفة وطريقة تفكريها يف مو�ضوع ال�ضحر 
معه(.  تعاملها  وكيفية  ب��ه  اإمي��ان��ه��ا  وم���دى 
)�ضند�ص(  �ضخ�ضية  ج�ضدت  )اأن��ا  واأ�ضافت: 

وهي امراأة تعي�ص يف حي �ضعبي لديها طفلة 
ما  م�ضكلة،  م��ن  ت��ع��اين  ���ض��ن��وات  �ضبع  عمرها 
لكي  ال�ضحر  اأع��م��ال  اإىل  اللجوء  اإىل  يدفعها 

ف���اإن هذه  ل��ه��ذه امل�ضكلة، ول��لأ���ض��ف  جت��د ح��ل 
وقد حاولت  النا�ص،  الكثري من  تفكري  طريقة 

اأن اأثبت من خلل ال�ضخ�ضية اأنه لي�ضت كل بنت 
تعي�ص يف حي �ضعبي وفقرية لي�ضت جميلة اأو اأنها 

ال متتلك ذوقاً يف اللب�ص وغريهما من املفاهيم اخلاطئة التي يتم التعامل 
ب���ه���ا م����ع ال���ب���ن���ات يف 

هذه املناطق(.
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ا�صقى �صمال/ن مع جنـوب املحا�صيـر

حي به ندميي �صاحب اجلود واخليـر

�صطه غزال/ن كامـل الزيـن وا�صغيـر

عنقه كما عنق الدمانـي يلـي ذيـر

والعني له عني املها وقـت لع�صيـر

فـ ال�رشق �صالت منه وديان و�صعاب 

�صاعر �صكى يل من �صدى الود منذاب 

للمخاليـج جـّذاب  و�صوفـه  �صنـه 

ـب دوالب  �صم العرب يافـل متـى هَّ

ذاير من القّني�ص يف قـاع م�صحـاب 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

اهلل يرحـْمك يـا زايـــد حكيم العرب

                      رحـلت .. لـكّن ذكرك بيننا ما رحل

�صريْتك .. واهلل لـ يبطي نورها ما غرب

                 حّطيت لك يف �صدور النا�ص قدر وحمل

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

كلمات / فواز خالد دعيج الغامن

))ا�شحكت يل((
ال�������ص���الم  اق��������ول  م�����ا  ق����ب����ل  يل   ا����ص���ح���ك���ت 

احل�����م�����ام  ا���������ص��������راب  ط�����������ارت  ل�����ق�����ان�����ا  يف 

 ����ص���ي���خ���ة اه������ل احل�������ص���ن وت�����ع�����رف ال���ك���الم 

ق����ل����ب����ه����ا م�����ث�����ل احل������م������ام������ه م��������ا ي����ن����ام 

 م�������ا ت������خ������ون ال������ل������ي حت�����ب�����ه ي�������ا �����ص����الم 

ال�������ري�������ام  الآف  ب��������ني  مت�����������ص�����ي  رمي 

 ع����ط����ره����ا ي���������ص����رق م�����ن ال����ق����ل����ب اه���ت���م���ام 

م�������ا ا��������ص�������وف ب����دن����ي����ت����ي حل�����ظ�����ة ظ�����الم 

وارت����������������وت ع����ي����ن����ي ب�����ع�����د ه���������ذا ال����ل����ق����اء 

وان����������ط����������رب ط���������ري امل������ح������ب������ه ل����ل����غ����ن����اء 

مت�����������دح ال�����ط�����ي�����ب�����ني م��������ا ت�����ق�����ب�����ل ري��������اء 

ت����ع����ط����ي احل����������ب احل�����ق�����ي�����ق�����ي وال�������ف�������داء 

م����ده���������ص����ه م����ث����ل ال������ن������وار�������ض وال���������ص����م����اء

رائ��������ع��������ة ج�������������دًا وم�����ي�����زت�����ه�����ا ال�������ذك�������اء 

وال������ف������را�������ض ي����ع����ان����ق ال����ع����ط����ر ب�������ص���ف���اء 

وال������ل������ي������ايل ق�����رب�����ه�����ا �����ص����م���������ض و�����ص����ي����اء

 ريــتـ�يــت

ما الومك لو كرهت او جتافيت ورحلت

انت  ماحبيت  نف�صك .. ع�صان  حتّبني

***

 م�صتغرب اح�صا�صي اللي فاقدك زين زين

ق�صايدي ليه ؟ ت�صتغرب من اح�صا�صها !

وا قلبي املمتلي ، لهفه و�صوق وحنني

كاأنه ) القريه ( اللي هاجروا نا�صها !

البيت مت�حد
ب�����ص��ت��ك دف�����ى ����ص���ك���ان دول������ة الم�������ارات

وال����ق����اه����ره وار���������ض ال���ي���م���ن وال���ع���روب���ه

�سيف بن كميد�ش

كلنا خليفة
ال�صعوف �صرت  ويا  اليتامى  اأبو  يا  مرحبا 

ال�صغوف القلب  من  بك  مرحبا  خليفة  يا 
وا�صعدا تبا�صر  ب�صوفك  �صعبك  اأن  واهلل 

مدى ل��ه  م��ا  اإىل  ب��ك  مرحبا  ب��ك  مرحبا 

فهد بن غراب املري

عفا�ش بن خربا�ش -  ال�سعودية

مار �سِ

ال�صجود" "وقت  ال���وج���ع  ح��ي��ل  ���ص��يي��ن��ك�����ص��ر  ك�����ل  ال�صعاده"  ْم������ن  ي�����ص��ت��ق��ي��م  و 
Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ي��ب��ق��ى ���ص��م��وخ ال������دار م���ن ق��ي��م��ة ال����دار

رف�����رف ع��ل��م��ه��ا ف���� امل���ح���اف���ل والأق����ط����ار

ال���ن���ار ����ص���ب���ّاب���ْة  واجل�������ود  ال���ف���خ���ر  اأم 

وّق�����ف ل��ه��ا زاي�����د ب��ع��د ���ص��ب��ع��ْة اأ����ص���وار

ب��ي��ط��ار را������ض  م���ن  وجم����د  ���ص��م��وخ  وزرع 

واجل�����ار وال�������ص���ي���خ  ال�������دار  ون���ع���م  واهلل 

ف���ج���ّار ل���ي���دي���ن  راح  م����ا  ال���ي���م���ن  ب���ع���د 

وراح�����ت ����ص���داق���ات ال���رخ���ى م���ا ل��ه��ا ث��ار

وق��ب��ل ال�����ص��ه��ي��د ي��ط��ي��ح ي��اخ��ذ ل���ه ال��ث��ار

ل���ني ام�����ص��ت ال����داري����ن يف ح�����ص��ب��ة ال����دار

قيمه ���ص��ا���ض  ع��ل��ى  اإّل  ���ص��م��وخ  م���ن  م���ا 

را�������ض خيمه م����ن  ل��ل��غ��ي��م  او����ص���ل���ت  ل����ني 

غيمه وب�����ل  ول���رب���ع���ه���ا  خ�����ص��م��ه��ا..  يف 

يتيمه م���اه���ي  ����ص���ي���وخ  ���ص��ب��ع  ام  وق������ال 

راي��������ه �����ص����دي����د وراح����ت����ي����ن����ه ك���رمي���ه

ال����ل����ي ي���ح���ب امل���م���ل���ك���ة م�����ن ���ص��م��ي��م��ه

احل��ك��ي��م��ه مي����ن����ّا  يف  ج���ه���ل���ه���م  وط����م����ع 

ج����ان����ا اأخ�������و ����ص���م���ّا ون����خ����وه و���ص��ي��م��ه

وع�����ن درب������ه ال���ط���ام���ع ي�����ذب اخل���رمي���ه

حت����ت امل���ح���ب���ة وال����ن����واي����ا ال�����ص��ل��ي��م��ه

�سموخ الدار
اإهداء اإىل دولة الإمارات قيادًة و�صعبًا من ال�صعب ال�صعودي ال�صقيق.


