
تن�شب امل�شاكل بني الأهل واملراهقني حتديداً حني مينع 
الأب ابنه من اخلروج لل�شهر مثاًل، في�شرخ الإبن )هذه 
حياتي!( ويعبرّ عن حقه يف اتخاذ قراراته. بهذه الكلمات، 
اخلا�شة،  حياته  يف  ��ل  ال��ت��دخرّ م��ن  حميطه  الإب���ن  مينع 

ويرف�ض بالتايل اأي �شكل من اأ�شكال ال�شلطة.

ماذا يعني متّرد الأبناء؟
الإفالت  على  ق���ادرون  باأنهم  ب�شذاجة  املراهقون  يقتنع 
من العقاب مهما فعلوا، وكاأن احلياة تخلو من القوانني 
والنظام. نظراً اإىل رغبتهم يف دخول عامل الكبار، يبداأون 
لهم  يتيح  ن�شاأتهم.  يف  �شاهمت  ال��ت��ي  الأم����ور  بتحطيم 
الآخرين. متررّ  كاأفراد م�شتقلرّني عن  العي�ض  ال�شرخ  هذا 
الأهل،  بالت�شكيك مبوقع  اكت�شاب هوية جديدة  مرحلة 
م��ا ُي��رَج��م يف ع��ب��ارات م��ث��ل )ل اأري����د اأن اأ���ش��ب��ه اأب���ي اأو 

اأمي(.
مبا  ال�شلطة.  مفهوم  م��ع  ب�شعوبة  جمتمعاتنا  تتعامل 
ل�شلطة  كانوا يخ�شعون  القدمي  اإىل اجليل  املنتمني  اأنرّ 
الأهل من دون نقا�ض، فهم يعتبون اأنرّ وقاحة املراهقني 
اأم��ر ما كان  اإىل ذروت��ه��ا، وه��و  يف اجليل الراهن و�شلت 

ُي�شَمح به يف اأيامهم.

بحث عن منوذج جديد
قد ينجح الأهل يف التواجد يف �شلب حياة اأبنائهم، لكنهم 
والأ�شدقاء يف  الأه��ل  دور  اأداء  كيفية  ب�شعوبة  يتعلرّمون 
ر م�شاعر العدائية لدى الأم حتديداً  اآن. مع ذلك، تتطورّ
كانت  التي  غريزتها  فقدت  كونها  بالذنب  ت�شعر  لأنها 
نها من فهم حاجات ابنها اأو ابنتها. على �شعيد اآخر،  متكرّ
الأمور  اإىل ت�شعيب  الزوجني  امل�شاكل بني  ي��وؤدي وج��ود 
ل عاماًل مهماً  لأنرّ الحرام املتبادل بني الوالدين ي�شكرّ
الطفل  لح��ظ  اإذا  ال�شلطة.  مفهوم  على  للحفاظ  ج��داً 
الحرام  �شيبادله  ويحميها،  وال��دت��ه  يحرم  وال��ده  اأن 

و�شيكون لكالم الأب وقع كبري يف نف�شه.

ما العمل؟
ف وف��ق��اً مل��ع��اي��ري حم����ددة، ح��ت��ى لو  ع��ل��ى الأه����ل ال��ت�����ش��ررّ
علماء  بح�شب  ال��ب��داي��ة.  يف  اأهميتها  ال��ط��ف��ل  يفهم  مل 
الرف�ض.  تعليم  مبرحلة  الربية  عملية  مت��ررّ  النف�ض، 
لي�شمنوا  اأبنائهم  بالتفاو�ض مع  الأهل عموماً  ر  يفكرّ ل 
اأن ينفذوا اأوامرهم. يف املجالت املتعلرّقة ب�شحة الطفل 
الطرفان  يتناق�ض  النوم،  �شاعات  مثل  النف�شي،  وتوازنه 
ويتفاو�شان لوقت طويل. يفتقر الطفل اإىل الأمان حني 
قدرة  تفوق  موا�شيع  ح��ول  راأي��ه  عن  ال��را���ش��دون  ي�شاأله 
اإذ  بق�شاوة،  ف  الت�شررّ من  احل��ذر  يجب  لكن  ا�شتيعابه. 
ينبغي اإيجاد توازن يف التعامل معه، وهو اأمر �شعب لكن 
�شروري. يف حال ر�شخ الأهل لنزوات الطفل لي�شعر هذا 
ى )الأنا العليا(. يتيح  ر ما ُي�شمرّ الأخري بوجوده، لن يطورّ
ل  والتو�شرّ الدوافع  على  ال�شيطرة  النف�شي  العن�شر  هذا 

اإىل ت�شوية بني العنف والر�شوخ.

لكل واحد مكانته
حاجز  ع��ن  النف�ض  علماء  يتكلرّم 

الطفولة  ب��ني  يف�شل  �شحري 
يختلف  ال�����ر������ش�����د.  و������ش�����نرّ 
عامل  عن  الرا�شدين  ع��امل 
وي��ن��ج��م معظم  الأط����ف����ال، 

امل�شاكل العائلية عن اجلهل 
اأو اإنكار وجود هذا احلاجز. 

راً  لي�ض الطفل منوذجاً م�شغرّ
ع��ن ال��را���ش��دي��ن. ب��ال��ت��ايل، ل 

ميكن التعامل معه بالت�شاوي 
اأداء  الأه���ل  م��ع اجل��م��ي��ع. على 

دوره��م وت��رك م�شاحة له لي�شعر 
الواقع،  يف  ع��ن��ه��م.  ب��ا���ش��ت��ق��الل��ي��ت��ه 
بناء  اإىل  امل���راه���ق حت���دي���داً  ي��ح��ت��اج 
هويته، من دون الإجابة عن اأ�شئلة 
اأهله و�شكوكهم. ت�شاهم الت�شالت 
الهاتفية، التعبري الكتابي، تدوين 
مناق�شات بني  واإق��ام��ة  امل��ذك��رات، 
ي  ال���ذات وتخطرّ ب��ن��اء  ال��رف��اق، يف 
معامل  اإىل  ف  ال���ت���ع���ررّ ���ات.  امل�������ش���قرّ
من  م�شاحة  ت��رك  يعني  املراهقة 

احلرية للمراهق. يف حالت كثرية، ل يفهم الأهل مطلب 
املراهق ال�شرعي باحلفاظ على خ�شو�شيته، مع اأن ال�شبب 
ر الأمهات من اأنرّ اأبناءهنرّ ل يثقون بهنرّ كما  وا�شح. تتذمرّ
يف  حم�شورة  الأم  حياة  كانت  اإذا  مفهوم  اأم��ر  اإن��ه  �شابقاً. 

ل ابنها حمور حياتها. اإطار اأمومتها، وبالتايل ي�شكرّ

من الطفولة اإىل الر�شد
على كل �شخ�ض اإعادة تقييم نف�شه: على الأهل اأن ي�شاألوا 
ما  ك��ل  م��ع��رف��ة  اإىل  يدفعهم  ال���ذي  ال�شبب  ع��ن  اأنف�شهم 
الأهل  م�شوؤولية  اأنرّ  نن�َض  ل  اأب��ن��ائ��ه��م.  ح��ي��اة  يف  يح�شل 
تق�شي قبل كل �شيء بفتح املجالت والفر�ض اأمام اأبنائهم. 
اأو حماولة  بالطفل،  للعناية  �ض  املخ�شرّ الوقت  قلة  ت��وؤدي 
اأداء دور الأب الطيب للح�شول على امتنان الطفل فوراً، 
اأو جتنرّب نقمته على اأهله من خالل الت�شاهل املفرط، اأو 
عدم فر�ض ال�شلطة مبعناها ال�شليم يف الهرمية الأ�شرية، 
اإىل افتقار الطفل حني يكب اإىل القيم واملعايري، ما يقوده 
اإىل �شلوكيات خاطئة يف وجه ال�شغوطات، فيعجز بالتايل 

عن بناء هويته بنف�شه.

�شهادة حية
اأم���ران مهمان يف  )ث��م��ة  ت��ق��ول:  ع��ام��اً   40 �شيدة عمرها 
املعايري  الإح��اط��ة بهم من خ��الل حتديد  الأب��ن��اء:  تربية 
ال�شارمة تزامناً مع ترك م�شاحة من احلرية لهم. اأترك 
ف اأ�شنانها وحدها، لكنني اأراقب من بعيد  ابنتي مثاًل تنظرّ
احرام  على  اأح��ر���ض  ك��ذل��ك،  تعتمدها.  ال��ت��ي  الطريقة 
عه  خ�شو�شيتها مبعنى اأنها غري جمبة على فعل ما يتوقرّ

منها اأهلها. هي تق�شي معظم وقتها بني الريا�شة وعزف 
املو�شيقى وغريهما من الن�شاطات، لكن قد يفر�ض الأهل 
اأم��ر خاطئ.  وه��ذا  اأولده���م،  الن�شاطات على  ه��ذه  اأحياناً 
على م�شتوى احل��دود التي يجب فر�شها على الطفل، ل 
رنا، اأنا وزوجي،  بدرّ من امل�شاركة يف اتخاذ هذه القرارات. قررّ
القواعد الأ�شا�شية التي ل ميكن التنازل عنها كالتهذيب 
والطاعة حني يطلب الأهل اأي اأمر من اأولدهم. عدا عن 
ميكنها  بحالها:  ابنتي  اأت���رك  الأ�شا�شية،  املتطلبات  ه��ذه 
م�شاهدة التلفاز اإىل اأن اأخبها ب�شرورة اإطفائه، وميكنها 

اللعب قدر ما ت�شاء حتى �شاعة نومها(.  

راأي اخلرباء
�شعبة؟ مهنة  الأهل  دور  اعتبار  ميكن  • هل 

- يالحظ اأطباء النف�ض تزايد عدد الأهايل الذين يلجاأون 
هم  خ��الف.  اأي  غياب  ظ��ل  النف�شي، حتى يف  ال��ع��الج  اإىل 
التي  ال�شحيحة  املعايري  عن  يبحثون  اأ�شخا�شاً  يقابلون 
يجب تلقينها لأطفالهم. يف هذه احلالة، ي�شطلع املعالج 
الظاهرة  ه���ذه  تتعلق  ل���الأه���ايل.  امل��ر���ش��د  ب���دور  النف�شي 
الذي  احلا�شر  وال��زم��ن  ال��راه��ن��ة  املجتمعات  بخ�شائ�ض 

يترّ�شف بال�شطرابات على جميع امل�شتويات.
• ما هي الأخطاء التي يجب تفاديها؟ 

- يجب جتنرّب نوعني من العالقات: ال�شرامة الق�شوى 
اإذاً  ب��درّ  ل  اأخ���رى.  م��ن جهة  ال�شديد  والت�شاهل  م��ن جهة 
من اإيجاد توازن يفتح املجال اأمام الطفل لري�شم احلدود 
مع  العائلة،  �شميم  يف  اخلا�شة  م�شاعره  ر  وي��ط��ورّ لنف�شه 

د. احلفاظ على منط ن�شاطات حمدرّ
احللول يف حال وقوع الأزمة؟ هي  • ما 

- يف ف��رات الأزم���ة، م��ن ال�����ش��روري احل��ف��اظ على رابط 
العك�ض، قد  كان عنيداً. يف حال فعل  لو  الطفل حتى  مع 
الإهمال!  ��ب  جت��نرّ ي��ج��ب  للخطر.  نف�شه  ال��ط��ف��ل  ���ض  ي��ع��ررّ
لكنرّ  الو�شع،  معاجلة  ع��ن  بالعجز  غالباً  الأه���ايل  ي�شعر 
لتلطيف  الإب���داع  اإيقاظ ح�ضرّ  ب��درّ من  ل  الواقع خمتلف. 
جورّ الت�شنرّج وال�شتفادة من التجارب اخلا�شة حلل بع�ض 

امل�شاعب. 
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ال�ساي وبع�ض الإ�سافات تت�سبب بال�سرطان 
ك�شفت درا�شة طبية حديثة عن اأن بع�ض النكهات والإ�شافات يف الأطعمة 
التي ن�شتخدمها ب�شفة يومية يف حياتنا تزيد من فر�ض الإ�شابة ببع�ض 
اأي  اإن  اأن��واع ال�شرطان، وذلك لأنها تت�شبب يف تلف احلم�ض النووي دي 

عن طريق تن�شيط اجلني بي 53 اإىل م�شتويات عالية.
باحثني من مركز جونز هوبكنز  اأن  اإىل  الأمريكية  تامي  واأ�شارت جملة 
اإىل  النكهات  بع�ض  اإ�شافة  اآث���ار  ب�شاأن  درا���ش��ة  اأج���روا  لل�شرطان  كيميل 

الأطعمة على خاليا الدي اإن اأي يف اجل�شم.
وك�شف البحث الذي ن�شره فريق الدرا�شة مبجلة علم ال�شموم الكيميائية 
الأ�شود  بنوعيه  وال�شاي  ال�شائل  بالدخان  ي�شمى  م��ا  اأن  ع��ن  والغذائية 
عالية  م�شتويات  اإىل   53 ب��ي  ج��ني  تن�شيط  على  تعمل  كلها  والأخ�����ش��ر 

ومماثلة لتلك التي ت�شببها اأدوية العالج الكيميائي.
ُي�شار اإىل اأن جني بي 53 مبعدلته الطبيعية يعمل على حماية اخلاليا 
اإىل  ���ش��رط��ان��ي��ة، ول��ك��ن تن�شيط ه���ذا اجل���ني  اإىل خ��الي��ا  ت��ت��ح��ول  اأن  م��ن 

م�شتويات عالية جتعله يفقد هذه اخلا�شية العالجية.
واأ�شافت تامي اأن تن�شيط عمل اجلني بي 53 عن طريق بع�ض النكهات 
امل�شافة اإىل الطعام وعن طريق ال�شاي الأحمر اأو الأخ�شر، من �شاأنه اأن 
يتلف احلم�ض النووي، مما يجعل هذا اجلني يطلق �شل�شلة من الردود 
�شكوت  الدكتور  اإىل  ون�شبت  املت�شرر.  ال��ن��ووي  احلم�ض  اإ���ش��الح  بهدف 
ل  نحن  القول  للطب  هوبكنز  جونز  بجامعة  الأورام  علم  اأ�شتاذ  ك��رين 
اأن�شطة خاليا  توؤثر على  ناأكلها، والتي  التي  الأطعمة  الكثري عن  نعرف 
اأج�شامنا . وي�شيف كرين بالقول اإن هناك الكثري من النباتات التي تردع 
املرة  النباتات  يف  ال�شليوز  مثل  تناولها  عن  بطعمها  واحليوانات  الب�شر 

املوجود يف اأوراق ال�شاي والقهوة، ومع ذلك فنحن نتناولها .

الفئران ت�سعل اأي�سًا 
وجد باحثون �شينيون اأن الفئران قد ت�شعل اأي�شاً، وهو ما �شي�شاعد يف 

البحث املتعلق مبكافحة ال�شعال لدى الب�شر.
جامعة  يف  باحثني  اأن  الأم��ريك��ي  العلمي  �شاين�ض  لي��ف  م��وق��ع  وذك���ر 
التي  كاب�شي�شني  مل��ادة  ف���اأراً   40 �شوا  عررّ ال�شني  يف  الطبية  غوانغجو 
تعتب العن�شر احلار يف الفلفل. وو�شعت احليوانات يف اآلة تقي�ض حجم 

اجل�شم لكت�شاف متى يخرج الهواء ويدخل اإىل الفئران.
�شغرية  ميكروفونات  عب  الفئران  لأ�شوات  اأي�شاً  الباحثون  وا�شتمع 
وراقبوا حتركات اأج�شام هذه القوار�ض. وقد اأ�شدرت الفئران اأ�شوات 
متنوعة وهي ت�شمرّ وت�شطك اأ�شنانها وتخد�ض اأنوفها وتنف�ض روؤو�شها. 
وبني هذه الأ�شوات حدد العلماء اأ�شوات متفجرة تزامنت مع ارجتاج 
ولدى  ت�شعل  باأنها  ليتوقع  للفم،  وفتح  البطن،  ورجيج يف  ال��راأ���ض،  يف 
الفئران  ���ش��ع��ال  ت��راج��ع  ال��ك��ودي��ني،  م��ث��ل  لل�شعال  م�����ش��ادات  اإع��ط��ائ��ه��ا 
الفئران قد ت�شتخدم يف  اأن  اإىل  النتائج  ب�شكل دراماتيكي وت�شري هذه 

الختبارات التي تبحث عن اأدوية لل�شعال.

ق�سم اأذن �سخ�ض يف م�ساجرة
اآخر خالل م�شاجرة وقعت بينهما يف ق�شم الطوارئ  اأذن  اأردين  ق�شم 

مب�شت�شفى املفرق احلكومي يف الأردن .
وقال مدير امل�شت�شفى الدكتور ا�شمري امل�شاقبة ان م�شاجرة وقعت بني 
�شخ�شني يف احد احياء مدينة املفرق قام على اثرها عدد من املواطنني 
بنقلهما مل�شت�شفى املفرق احلكومي، لفتا اىل ان المور تطورت بينهما 
داخل ق�شم الطوارئ يف امل�شت�شفى حيث قام احدهما بق�شم اذن الخر 
مت  ان��ه  واو���ش��ح  بينهما.  للف�شل  الطبية  ال��ك��وادر  تدخل  ا�شتدعى  م��ا 
ادخال امل�شاب يف امل�شت�شفى لتلقي العالج الالزم وا�شفا حالته العامة 

باملتو�شطة .

مرق�ض يف �سجن 
�شرق  �شمال  يف  م��ارغ��اري��ت��ا  ج��زي��رة  على  يقع  �شجن  يف  مرق�ض  د���ش��ن 
ال�شجون يف  اأزم��ة  اأن  اإليه على رغم  فنزويال ي�شمح بالدخول املجاين 
هذا البلد اأدت اإىل �شقوط 600 قتيل يف العام 2012 على ما ذكرت 

اإحدى �شحف كاراكا�ض.
وافتتح مرق�ض ايل ياتي كلوب يف �شجن �شان انطونيو بح�شور اأ�شدقاء 
�شبكات  ع��ب  اإليهم  وجهت  دع���وات  تلقيهم  بعد  وعائالتهم  ال�شجناء 

التوا�شل الجتماعي على ما اأو�شحت �شحيفة ايل يونيفري�شال .
ويف ر�شالة الدعوة و�شف ال�شجناء بالتف�شيل املكان اجلديد القادر على 
ا�شتيعاب 600 �شخ�ض مع »جتهيزات �شوت متطورة واأنوار من اجليل 

الأخري ومكيفات هواء واألعاب متفرقة«.
ومل تكن وزارة اإدارة ال�شجون قد اأ�شدرت اأي رد فعل بعد على هذا النباأ. 
ا�شتمرت  احلفلة  اأن  ال��وزارة  يف  مطلعة  م�شادر  عن  ال�شحيفة  ونقلت 

حتى �شاعات الفجر الأوىل اجلمعة.
اأو�شاط  اأزم�����ة خ��ط��رة يف  ���ش��ن��وات مت���ر يف  م��ن��ذ  ف��ن��زوي��ال  اأن  وي���ذك���ر 
ونق�ض يف  والكتظاظ  ال�شحية  ال�شروط  توافر  ب�شبب عدم  ال�شجون 
قتياًل   591 �شقوط  اإىل  اأدت  عنف  اأعمال  عن  ف�شاًل  التحتية  البنى 
»املر�شد  احلكومية  غري  املنظمة  و�شعتها  ح�شيلة  وفق  املا�شي  العام 
الفنزويلي لل�شجون«. ويف الكثري من احلالت �شيطر �شجناء مدججون 

بال�شالح وبقيادة زعيم اأحياناً، على �شجون.
اإدارة  اأن املراق�ض ممنوعة يف �شجون فنزويال، فقد �شبق لوزيرة  ومع 
ال�شجون ايري�ض فايرل اأن دافعت عن هذا النوع من الن�شاطات امل�شلية 
اإن بع�ض  ال�شجون. وقالت  العنف يف  التي قد ت�شمح بخف�ض م�شتوى 
ل�شتقبال  واأماكن جمهزة خ�شي�شاً  �شباحة  باأحوا�ض  تتمتع  ال�شجون 
اأطفال ال�شجناء. وقال املر�شد اإن ال�شجون الفنزويلية كانت ت�شم العام 
املا�شي 48،262 �شجيناً يف حني اأنها قادرة على ا�شتيعاب 16،539 

�شجيناً فقط. 

الن��ت��ح��ار  ي��ح��اول  تلميذ 
م������ن ف��������وق م���در����ش���ت���ه
الفل�شطينية  ال�����ش��رط��ة  اح��ب��ط��ت 
وال�������دف�������اع امل���������دين ام�����������ض الح�����د 
عاما(   18( طالب  انتحار  حماولة 
م���ن ف����وق ���ش��ط��ح اح�����دى امل���دار����ض 
ال�شفة  ج��ن��وب  اخل��ل��ي��ل  م��دي��ن��ة  يف 
ال��غ��رب��ي��ة وه�����دد ب��ال��ق��اء ن��ف�����ش��ه اذا 
مل��در���ش��ت��ه. واو����ش���ح تقرير  ي��ع��د  مل 
والعالم  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  لدارة 
ان  الفل�شطيني  امل����دين  ال���دف���اع  يف 
ل�شطح  ه����رع����ت  الن�����ق�����اذ  ط����واق����م 
بعد  اله�شلمون  مبنى مدر�شة جواد 
ورود بالغ حول اعتالء اأحد طالب 
مدر�شة الرا�شدين املجاورة لها على 
حماولة  يف  الأوىل  امل��در���ش��ة  �شطح 
الطابق  عن  والقفز  لالإنتحار  منه 
الفور  وع���ل���ى  ل��ل��م��در���ش��ة،  ال���ث���ال���ث 
عملت الطواقم على تهدئة الطالب 
ان متكنت  اىل  القفز  بعدم  واقناعه 
وابعاده  املبنى  �شحبه عن حافة  من 
ان  اىل  التقرير  وا�شار  عن اخلطر. 
الطالب قام بطعن نف�شه ب�شكني يف 
من  الطواقم  تتمكن  ان  قبل  �شاقه 
انتزاع ال�شكني من يده. ومت ت�شليم 
مل��ت��اب��ع��ة مالب�شة  ل��ل�����ش��رط��ة  ال�����ش��اب 
ث����م نقله  اأ������ش�����وًل وم�����ن  احل��������ادث 
اإ�شعاف  ���ش��ي��ارة  ب��وا���ش��ط��ة  للم�شفى 
العالج.  ل��ت��ل��ق��ي  الح���م���ر  ال���ه���الل 
وتعليم  ت��رب��ي��ة  م�����ش��ادر يف  وذك����رت 
اخل��ل��ي��ل، ب���اأن ال��ط��ال��ب مت نقله من 
م��در���ش��ت��ه اىل م��در���ش��ة اأخ����رى نقل 

تاأديبي .

باإنفلونزا  �شخ�شني  وف���اة 
ال�������ش���ني  يف  ال�����ط�����ي�����ور 
قالت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة 
يف  �شخ�شني  اإن  ام�����ض  )�شينخوا( 
���ش��ن��غ��ه��اي، وه���ي واح����دة م��ن اأكب 
املدن ال�شينية، لقيا حتفهما ال�شهر 
ب�شاللة  اإ���ش��اب��ت��ه��م��ا  ب��ع��د  احل����ايل 
من  يكن  مل  الطيور  اإنفلونزا  من 

املعتقد اأنها تنتقل اإىل الإن�شان.
واأ�شيب الرجالن )87 و27 عاما( 
فباير-�شباط،  ن��ه��اي��ة  ب��امل��ر���ض 
مار�ض-اآذار،  بداية  حتفهما  ولقيا 
لل�شحة  الوطنية  اللجنة  وق��ال��ت 
باإقليم  ام���راأة  اإن  الأ���ش��رة  وتنظيم 
بالفريو�ض  اأي�شا  اأ�شيبت  اأن��ه��وي 
ب��داي��ة م���ار����ض-اآذار، وه��ي يف حالة 

خطرية.
اأن �شاللة فريو�ض  اللجنة  وذك��رت 
اإن����ف����ل����ون����زا ال����ط����ي����ور ر������ش�����دت يف 
الأ�شخا�ض الثالثة وجرى تعريفها 
التي  اإن9  اإت�ض7  �شاللة  اأنها  على 

مل تنتقل اإىل الإن�شان من قبل.

ل���ع���اج  ج�����دي�����د  دواء 
جانبية  ب��اأع��را���ض  ال�����ش��ل 
ال�شل  م��ر���ض  م�شببات  اأغ��ل��ب  ط���ورت 
تاأثري  م����ن  ل��ل��ح��د  م���ن���اع���ي���ا  ن���ظ���ام���ا 
امل�شتخدمة  احل���ي���وي���ة  امل���������ش����ادات 
ب��ال��ع��امل ال���ي���وم. وت��ع��ل��ق اآم����ال كبرية 
على دواء باداكفيلني اجلديد للق�شاء 
على املتفطرات ال�شلية، وهي بكترييا 
ت�شبب ال�شل، لكن ا�شتخدامه ل يخلو 
من اأعرا�ض جانبية ت�شكل خطرا على 
املتفطرات  وتت�شبب  املري�ض.  �شحة 
ع�شيات  اأي�شا  ت�شمى  ال��ت��ي  ال�شلية، 
كوخ، بهذا املر�ض املعدي الذي ي�شيب 
%80 م��ن احل����الت. وما  ال��رئ��ة يف 
يكون  حتى  املناعة  ج��ه��از  ي�شعف  اأن 
الع�شيات  ه��ذه  اأم���ام  �شهاًل  الطريق 
وُي�شاب  باملر�ض.  الأ�شخا�ض  لإ�شابة 
�شنويا  �شخ�ض  ماليني  ت�شعة  قرابة 
منهم  مليونان  ومي��وت  امل��ر���ض،  بهذا 
حتى  يتم  املر�ض  ه��ذا  فعالج  ب�شببه، 
اإىل عام  ت���ع���ود  ب����اأدوي����ة  ه����ذا  ي��وم��ن��ا 
خم�شني  وبعد  ال��ي��وم  لكن   .1963
عاماً، مت تطوير دواء واعد بالق�شاء 

عليه ي�شمى باداكفيلني .

ال�سلطة اخل�سراء طبق �سهى ولذيذ ومتعدد الفوائد
ال�شلطة اخل�شراء طبق �شهى ولذيذ ومتعدد الفوائد الغذائية.. كما 
انه يفتح ال�شهية لتعدد اللوان املختلفة املوجودة به لذا يجب احلر�ض 
على وجوده دائما على اى مائدة.. هذا بال�شافة اىل اأهمية ال�شلطة 
الكبرية ملا حتتويه من فيتامينات مثل اأ، ب، ج، د، ه�. وتعمل ال�شلطة 
الدم  فى  ال�شكر  م�شتوى  واإنخفا�ض  ال��وزن  انقا�ض  على  اخل�شراء 
مما يجعلها مفيدة ملر�شى ال�شكر. وكذلك تقليل امت�شا�ض امللح فى 
املعدة اذ انها متت�ض امللح وتخرج به مع الف�شالت مما يجنب مر�شى 
ارتفاع �شغط الدم امل�شاكل ال�شحية امل�شاحبة له. وقد او�شح خباء 
التغذية انه عند تناول ال�شلطة فى بداية الطعام يوؤدى اىل امتالء 
مما  الن�شويات  اك��ل  اىل  يندفع  فال  بال�شبع  الن�شان  في�شعر  املعدة 
يعد و�شيلة مفيدة ل�شبط الوزن.. كما ان مكوناتها من اخل�شراوات 
العديد من  الكبد وحتتوى على  اله�شم وتفيد  ت�شاعد على �شهولة 
املعادن الهامة للج�شم مثل اليود والفو�شفات واملنجنيز والزنك وهى 
وتاأتى  والفريو�شات.   الم��را���ض  مواجهة  فى  اجل�شم  مناعة  تقوى 
فائدة ال�شالطة من فائدة مكوناتها.. حيث ان طبق ال�شلطة املكون 
فوائد،  ع��دة  واخل�����ض يحتوى على  واجل���زر  واخل��ي��ار  الطماطم  ع��ن 
على  وتعمل  اجل�شم  فى  العالقة  اجلراثيم  تزيل  الطماطم:  فائدة 
ومن  كبرية  بكميات  اأ  فيتامني  على  وحتتوى  الكلى  حركة  تن�شيط 
لنه  ب�شرعة  بالطماطم  امل��وج��ود  �شى  فيتامني  تلف  ع��دم  امل��الح��ظ 
قليلة جدا من  كمية  بوا�شطة احلمو�شة وهى حتتوى على  حممى 

الكربوهيدرات فتفيد امل�شابني مبر�ض ال�شكر وكذلك 
ال�شخا�ض الذين يرغبون فى انقا�ض وزنهم. فوائد 
اخل��ي��ار: م��ن امل��ع��روف ان اك��ل اخل��ي��ار ي�شكن العط�ض 
ال�شطرابات  تخفيف  على  وي�شاعد  اجل�شم  وي���بد 
غذائية  ال��ي��اف  على  اح��ت��وائ��ه  ع��ن  ف�شال  الع�شبية، 
ت�شهل عملية اله�شم وتطرد ال�شموم وتنظف المعاء. 
الرمال  ت��ك��ون  غ��ن��ى مب����واد طبيعية مت��ن��ع  واخل���ي���ار 

ملينة  قوية  م��ادة  يعد  كما  البولية..  واحل�����ش��وات 
من  عالية  ن�شبة  على  لح��ت��وائ��ه  ن��ظ��را  ل��الم��ع��اء 

اللياف الغذائية.. ويحتوى على كميات كبرية 
من فيتامني اأ، �شى.. ومن فوائده اي�شا تخفيف 
اللم الناجمة عن ال�شداع وينقى اجل�شم من 
على  ويحافظ  الع�شاب  ويهديء  الف�شالت 

منه  واح���دة  ثمرة  اجل���زر:  الب�شرة.  �شحة 
فيتامني  م��ن  يحتاجه  اجل�����ش��م مب��ا  مت��د 
امل�شادر  اه��م  من  يعتب  اخل�ض:  يوميا  اأ 
الغنية بحم�ض الفوليك املفيد للحوامل 

واثبت الدرا�شات فاعليته اي�شا فى الوقاية 
على  احتوائه  ع��ن  ف�شال  الزهامير  مر�ض  م��ن 

اللياف الغذائية املفيدة لالمعاء. 

مترد الأبناء يف فرتة املراهقة م�سكلة لها حل
حني يواجه الأهل تراكم مظاهر الفو�شى يف غرفة اأبنائهم مثًا وي�شطرون اإىل 

مطالبهم،  على  يح�شلون  ل  عندما  امل�شتمّر  �شراخهم  مع  التعامل 
ي�شهل اأن يبدوا ردة فعل غا�شبة جتاه اأبنائهم، في�شتعملون يف 

القول  لكّن  كالكبار!(،  بالت�شّرف  )ابداأ  عبارة  كثرية  حالت 
اأ�شهل من الفعل...



ا•• لعني - الفجر:

يف اطار التعاون امل�شرك بني املوؤ�ش�شات وال�شركات العاملة يف الدولة ، وقعت 
جامعة الإمارات العربية و�شركة اأك�شيد ال�شناعية، احدى ال�شركات الوطنية 
ال��ق��اب�����ش��ة وم��ق��ره��ا اأب��وظ��ب��ي، م��ذك��رة ت��ف��اه��م يف جم���الت ال��ب��ح��ث العلمي 
تعزيز  اإىل  املذكرة  تهدف هذه  ، حيث  الوطنية  الكوادر  وتدريب  والتطوير 
التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  املجالت مما ميكن  كافة  الطرفني يف  بني  التعاون 
وا�شتقبالهم  الفعلية  ال�شناعية  التطبيقات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ن  وال��ط��ل��ب��ة 

للتدريب والبحث امل�شرك يف مقر ال�شركة ومعاملها. 
المارات  بجامعة  التنفيذي  امل�شت�شار  دي��ج��اين  ناجي  د.  ك��ل  امل��ذك��رة  وق��ع 
للبحث  اجلامعة  مدير  نائب  م�شاعد  كلداري  الدين  �شهام  د.  عن  بالنيابة 
ملجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ب��داهلل  كمال  د.  و  العليا  وال��درا���ش��ات  العلمي 
اللطيف  عبد  ريا�ض  الدكتور  ال�شتاذ  بح�شور  ال�شناعية  اأك�شيد  �شركات 

املهيدب عميد كلية الهند�شة.
اأك�شيد ال�شناعية ما  اإن هذا التعاون مع جمموعة  و قال د. ناجي ديجاين 
ت�شب يف  اأخ��رى  فعلية  م�شاريع  نحو  �شتقودنا  التي  الأوىل  اإل اخلطوة  هو 

توليه  ال��ذي  لالهتمام  حقيقية  ترجمة  امل��ذك��رة  وه��ذه   ، الطرفني  منفعة 
املوؤ�ش�شات وال�شركات العاملة داخل الدولة مبجال التعليم والبحث العلمي 
والذي يعتب املقدمة الفعلية لال�شتثمار الناجح حيث ياأتي مو�شوع البحث 
خطتها  �شمن  الم����ارات  جامعة  اه��ت��م��ام��ات  �شلم  اول��وي��ات  يف  وال��درا���ش��ات 
امل�شتوى  على  العلمي  للبحث  والع�شرين  احل��ادي  القرن  جامعة  تكون  ب��اأن 

الدويل. 
اليوم  ال�شناعية فخورة  اأك�شيد  باأن �شركة  من جانبه قال د. كامل عبداهلل 
بارتباطها وتعاونها مع جامعة الإمارات التي تعد احدى اجلامعات الرائدة 

نقل  ن�شاطات  وت��دع��م  العلمي  البحث  على  ترتكز  كونها  اإقليميا  و  حملياً 
على  كبري  وب�شكل  تعتمد  لقت�شادنا  التناف�شية  القدرة  اَن   . التكنولوجيا 
ال�شوق  يتنا�شب مع  البتكار مبا  ي�شجع  الذي  الأكادميي  ال�شناعي  التعاون 
املحلي، ونحن على اأمت الثقة باأن هذا التعاون �شيمنح اأع�شاء هيئة التدري�ض 
حل  يف  امل�شاهمة  و  املعرفية  درا�شتهم  لتطبيق  الفر�شة  وطلبتها  باجلامعة 
الأكادميي  التعاون  وبداأ  ال�شناعية  اأك�شيد  يف  ال�شناعية  العمليات  وتطوير 
وذل��ك من خالل  املا�شي  العام  الإم���ارات يف  ال�شناعية وجامعة  اأك�شيد  بني 

برامج التدريب العملي للطلبة.

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

فعاليات  تد�شني  عن  اأعلن  املا�شي  الأ�شبوع  نهاية  يف 
الذي  بالعني  الثاين  الراثي  ال�شكلة  خطم  مهرجان 
القرية الراثية بنادي العني للهواة حيث  ت�شت�شيفه 
قام ال�شيخ زايد بن طحنون اآل نهيان بافتتاح املهرجان 
بح�شور موؤ�ش�ض ومدير قرية الراث الثقافية خلفان 
بن نعمان الكعبي ونائب مدير القرية و�شاحب مبادرة 
الكعبي  نعمان  بن  منذر  املجتمعية  للخدمة  ب�شمتي 
بجولة  ومرافقوه  طحنون  بن  زاي��د  ال�شيخ  ق��ام  حيث 
املتحف  رك���ن  خ��الل��ه��ا  زار  امل��ه��رج��ان  اأج��ن��ح��ة  �شملت 
وال�شور  الراثية  املقتنيات  م��ن  العديد  ي�شم  ال��ذي 
الحتاد  دول���ة  م�شرية  جميعها  حتكي  وال��ت��ي  ال��ن��ادرة 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ض  يد  على  الأوىل  انطالقتها  منذ 
الأعلى  املجل�ض  اأع�شاء  واإخوانه  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات وع��ل��ى مقربة م��ن ه��ذا كان 
ارتباط  ال���ذي يحكي  ال��ب��ح��ري  ال����راث  ه��ن��اك ج��ن��اح 
اجلناح  �شم  حيث  وال�شيد  بالغو�ض  الإم�����ارات  اأه���ل 
العديد من ال�شور التقليدية التي ترجم حياة البحر 
عمليات  بينها  م��ن  ليكون  الإم�����ارات  لأب��ن��اء  بالن�شبة 
الغو�ض والأدوات امل�شتخدمة يف ذلك اإ�شافة اإىل �شيد 

الأ�شماك الذي يعد احلرفة الأهم لأبناء الإمارات قبل 
جناح  امل��ه��رج��ان  اأجنحة  �شمت  كما  النقطية  ال���روة 
ال�شيارات الكال�شيكية التي يعود بع�شها  يحتوي على 
من  العديد  توقف  وق��د  املا�شي  القرن  ع�شرينات  اإىل 
الزوار عند هذه امل�شاحة رغبة منهم يف عقد مقارنة بني 
املوديالت قدميا وحديثا لي�شري البع�ض اإىل الأ�شكال 
عن  الكال�شيكية  ال�شيارات  هذه  متيز  التي  اجلمالية 
غريها من املوديالت احلديثة حتى واإن مل تكن هذه 
ال�شيارات على نف�ض الدقة يف التحكم وال�شرعات كما 
�شاهد راعي املهرجان واحل�شور مناذج من الإبداعات 
الذي  املهرجان  اأي���ام  ط��وال  تتوا�شل  التي  املو�شيقية 
يختتم فعالياته يف الثالث ع�شر من ال�شهر احلايل ، كما 
�شارك راعي  املهرجان احل�شور  يف الرق�شات ال�شعبية 
بن  فرقة  امل�شاركة  الفرق  بني  من  ليكون  الإم��ارات��ي��ة 
املهرجان  تد�شني  فعاليات  وتتوا�شل  احلربية  نعمان 
اهلل  وعبد  العي�شائي  على  امل��ت��األ��ق  الثنائي  ق��دم  حيث 
الكعبي فعاليات امل�شرح املفتوح كما نظم فريق ترابط 
التابع لبلدية مدينة العني الذي يقوده املهند�ض �شالح 
ال�شيبة املزروعي م�شابقات قدمت من خاللها اجلوائز 
وكانت   . املهرجان  زوار  من  الع�شرات  ا�شتقطبت  التي 
موؤ�ش�ض  م��ن  بكلمة  افتتحت  ق��د  امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
ومدير قرية الراث الثقافية خلفان بن نعمان الكعبي 

ب��ه القرية يف  ال��ه��ام ال��ذي تقوم  ال���دور  اأك��د فيها على 
احلفاظ على الهوية من خالل التعريف براث دولة 
الإمارات م�شت�شهدا يف ذلك بطالب وطالبات املدار�ض 
الذين هم يف رحالت متوا�شلة للقرية بهدف التعرف 
اأ�شاد  وم��ن جانبه  واخلليجي  الإ ��م��ارات��ي  ال��راث  على 
نائب مدير القرية و�شاحب مبادرة ب�شمتي للخدمة 

الهامة  باملبادرات  الكعبي  نعمان  بن  منذر  املجتمعية 
التي قامت بها اجلهات امل�شاركة والداعمة موؤكدا على 
التوايل  على  الثاين  للعام  تقام  التي  الفعاليات  جناح 
داع��ي��ا اأب��ن��اء م��دي��ن��ة ال��ع��ني م��ن امل��واط��ن��ني واملقيمني 
الراثية  املحتويات  على  والتعرف  املهرجان  ل��زي��ارة 
للقرية والتي حتكي تراث الإمارات قدميا وحديثا.    

الفوعة تنظم حملة للتربع بالدم
•• العني - الفجر:

���ش��رك��ة الفوعة،  ال��ت��ي نظمتها  ب��ال��دم  ل��ل��ت��بع  ال��وط��ن��ي��ة  اإط����ار احل��م��ل��ة  يف 
بالتعاون مع م�شت�شفى توام،يف مقرها الرئي�شي مب�شنع الإم��ارات للتمور 
ب��ال�����ش��اد ، ���ش��ارك م��وظ��ف��و وم��وظ��ف��ات ال�����ش��رك��ة ف��ى احل��م��ل��ة وذل���ك لل�شنة 
الرابعة على التوايل، بهدف دعم حمالت التبع بالدم، لتوفري احتياجات 
مر�شى الثال�شيميا اأو امل�شابني بالأمرا�ض املزمنة واحلوادث واخلا�شعني 
العامري مدير  باخلال�ض  م�شلم عبيد  �شعادة  واأف��اد  للعمليات اجلراحية. 
عام ال�شركة ، باأن ال�شركة تهدف من خالل احلملة اإىل ن�شر ثقافة التبع 
ومفهوم  ال��وط��ن  ح��ب  تعزيز  يف  ت�شهم  كما  ال�شركة،  موظفي  ب��ني  ب��ال��دم 
التكاتف والتكامل املجتمعي وجت�شيد  الإن�شانية والعطاء، وتفعيل مفهوم 
اإذ  بالدم،  التبع  خالل  من  الإن�شانية  والقيم  الجتماعية  امل�شوؤولية  روح 

حتر�ض الفوعة على تنظيم احلملة ب�شكل �شنوي.
واأ�شار العامري اإىل اأنه مت توفري حافلة خا�شة ل�شتقبال املتبعني بالدم 
اأن  اأمام مبنى ال�شركة للم�شاركة يف احلملة الوطنية والإن�شانية، مو�شحاً 
الأن�شطة  خمتلف  يف  امل�شاركة  على  ال�شركة  حر�ض  اإط��ار  يف  تاأتي  احلملة 

املجتمعية التي ت�شهم يف تعزيز وتنمية روح امل�شوؤولية جتاه املجتمع.
العام  املدير  املن�شوري نائب  الق�شيلي  من جهته قال �شعادة حممد غامن 
اأن التبع بالدم هو �شهادة �شحية تدل على �شالمة املتبع حيث  اأن على 
اأن كل متبع يخ�شع لفح�ض طبي للج�شم وفح�ض خمبي على دمه عن 
الأمرا�ض ويف حالة وجود اأي م�شكلة فاأن بنك الدم يقوم بتوفري ال�شت�شارة 
املنا�شبة  اإىل اجلهة  والتوجيه  ا�شت�شاريني متخ�ش�شني،  قبل  الالزمة من 
امل�شاركة  على  دائ��م��اً  حتر�ض  الفوعة  اأن  املن�شوري  وب��نيرّ  احل��ال��ة.  ملتابعة 
املجتمعية حيث تعد حموراً رئي�شاً من حماور العمل نهتم به ونحر�ض على 
تفعيله، كما نحر�ض على اأن تكون فعالياتنا ذات طابع اإن�شاين وذات مردود 
تفاعلي مع املجتمع، وفعالية اليوم هي دعوة للحياة لعلمنا اأن حياة اإن�شان 
قد تتوقف على قطرة دم. واأختتم املن�شوري قائاًل: حظيت احلملة باإقبال 
ملحوظ من موظفي الفوعة، كما ان�شم الع�شرات من العمالء واملراجعني 
لدعم احلملة وامل�شاركة يف التبع بالدم الأمر الذي اأ�شهم باإجناح اأهدافها 

الإن�شانية ال�شامية.
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تد�سني فعاليات مهرجان خطم ال�سكلة الثاين مبدينة العني

البحث العلمي وتدريب الكوادر الوطنية �سمن مذكرة تفاهم بني جامعة الإمارات واأك�سيد ال�سناعية



يف  فاندربلت  جامعة  يف  باحثون  وجد  الفئران  وعب 
تاأثريات  اإزاء  ح�شا�شية  اأك��ر  ال��ق��وار���ض  اأن  نا�شفيل 
الأن�شولني يف اأوقات معينة من اليوم، وتعطيل املوؤقت 
والهبوط  الرتفاع  مع  يتداخل  للحيوان  البيولوجي 

اليومي للهرمون ويجعل الفئران عر�شًة للبدانة.
واإذا �شحت تلك النتيجة بالن�شبة اإىل الب�شر فاإنها قد 
تف�شر �شبب ميل الأ�شخا�ض الذين يعملون يف مناوبات 
وملعاناة  ال��وزن  لزيادة مفرطة يف  التعر�ض  اإىل  ليلية 
اأي�شاً بني  م�شاكل �شحية، وقد يربط هذا الكت�شاف 
البدانة ب�شكل جزئي والتاأخر يف النوم وتناول الطعام 

يف الوقت اخلطاأ.
اأن م��ن الأف�شل  ال��ن��ا���ض ك��ان��وا ي��ظ��ن��ون  ال��ع��دي��د م��ن 
عند  الأن�شولني  على  احل��ف��اظ  اجل�شم  اإىل  بالن�شبة 
م�شتويات ثابتة ب�شورة ن�شبية، وفقاً لكارل جون�شون 
وهو عامل اأحياء تراأ�ض هذه الدرا�شة. وقال جون�شون: 
ولكن تلك لي�شت طريقة تكيف الكائنات احلية، ونظراً 
لأن دورة البيئة تتم يف ال�شوء والظالم فاإن عمليات 

اجل�شم تن�شق مع ذلك الإيقاع يف غالب الأحيان.
وب��غ��ي��ة ك�����ش��ف الإي����ق����اع ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��الأن�����ش��ول��ني قام 
جون�شون وزمالوؤه باإجراء يدعى )ملزمة الأن�شولني(، 
وت�شكب هذه امللزمة الغلوكوز اأو الأن�شولني على مدار 
ال�شاعة يف الفئران التي تتحرك بحرية يف اأقفا�شها، 
وعب قيا�ض كمية الأن�شولني اأو الغلوكوز التي حتتاج 
دائمة  �شكر  م�شتويات  على  للحفاظ  اإليها  ال��ف��ئ��ران 
يعلم الباحثون مدى ا�شتجابة احليوانات للهرمون يف 

اأي وقت من اليوم.
اأقل  الفئران  اأن  م��وؤداه��ا  نتيجة  اإىل  الفريق  وتو�شل 
النهار  خ��الل  لالأن�شولني  طبيعي  ب�شكل  ح�شا�شية 
ب�شكل  الليل  يف  تن�شط  التي  احليوانات  تخلد  عندما 
اإىل النوم. والفئران التي تعاين خلاًل جينياً  طبيعي 
الأن�شولني  دورة  تتبع  ل  البيولوجية  ال�شاعة  يعطل 
التي  ال��ف��ئ��ران  ع��ل��ى  اأي�����ش��اً  ين�شحب  وه����ذا  امل��ع��ت��ادة، 
كلتا  العي�ض يف �شوء م�شتمر،  نتيجة  �شاعتها  تعطلت 
املجموعتني هما اأكر مقاومة لالأن�شولني من الفئران 

الطبيعية، وفقاً للباحثني، وتعتب مقاومة الأن�شولني 
واحدة من العالمات املميزة لداء ال�شكري.

بدينة  ت�شبح  ال�شاعة  تعطل  ت��ع��اين  ال��ت��ي  وال��ف��ئ��ران 
على الرغم من تناولها الكمية ذاتها من الطعام التي 
اأن  بعدئذ  للفريق  وت��ب��ني  الأخ����رى،  ال��ف��ئ��ران  تاأكلها 
يبدد  قد  الد�شم  عالية  وجبة  العادية  الفئران  اإطعام 

اإيقاعها البيولوجي.
وت�شري هذه احل�شيلة اإىل اأن توقيت الوجبات بحيث 
تت�شادف مع ح�شا�شية الأن�شولني ميكن اأن ي�شاعد على 
ل�شات�شيداناندا  وفقاً  ال�شكري،  مر�ض  من  احلماية 
معهد  يف  اأحياء  وعلم  جينات  اخت�شا�شي  وهو  باندا، 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة يف لج����ول بولية  ل��ل��درا���ش��ات  ���ش��ال��ك 
التوقيت  ال�شيئة  ال�شاعة  اإن  يقول  الذي  كاليفورنيا، 
واأن  الأن�شولني،  مقاومة  يف  ت�شهم  اأن  ميكن  املزمنة 

تف�شي يف نهاية املطاف اإىل مر�ض ال�شكري.
وقال عامل الأع�شاب راندي نل�شون من مركز وك�شرن 
الطبي يف جامعة ولية اأوهايو، اإن الأ�شخا�ض الذين 

ي��اأم��ل��ون رب���ط ���ش��اع��ت��ه��م ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ب��ح��ي��ث تالئم 
احلظ.  يحالفهم  ل  ق��د  الع�شرية  احل��ي��اة  اأ���ش��ال��ي��ب 
واأ�شاف: بعد مليارات ال�شنني من التكيف مع الإيقاع 
الطبيعي للعامل نحن علقنا مع جينات ال�شاعة هذه، 
ومع هذه العمليات الأي�شية- والأ�شواء الكهربائية هي 
الغريبة. واإ�شافة اإىل اجتناب الوجبات اخلفيفة بعد 
الع�شاء قد يتمكن النا�ض من حماية �شاعتهم البدنية 
عب ا�شتخدام اأ�شواء حمراء خافتة خالل الليل، لأن 
كما  البيولوجية  ال�شاعة  ي�شو�ض  ل  الأح��م��ر  ال�شوء 

يفعل ال�شوء الأبي�ض اأو الأزرق ال�شاطع.
تطبيق  املبكر  م��ن  اأن  م��ن  ي��ح��ذر  جون�شون  اأن  غ��ري 
النتيجة التي تو�شل اإليها على الب�شر مبا�شرة، قائاًل 
تناول  وعدم  الغداء  عند  الرئي�شية  الوجبة  تناول  اإن 
الطعام طوال الليل قد تكون ممار�شة �شحية، ولكن 
على النا�ض عدم توقع خ�شارة الكثري من الوزن عب 
ال�شيئة  احلمية  اأن  م�شيفاً  طعامهم،  مواعيد  تغيري 

وقلة الن�شاط البدين من اأبرز عوامل البدانة. 

�شحة وتغذية
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قالت درا�شة حديثة اإن م�شتويات الأن�شولني، مثل ال�شم�ض، ترتفع وتهبط يف اإيقاع يومي، وقد ي�شهم ا�شطراب اأو تعطيل تلك الدورة يف حدوث 
البدانة والإ�شابة مبر�ض ال�شكري. ويتبع العديد من اأنظمة اجل�شم �شاعة يومية تعرف با�شم الإيقاع البيولوجي، ودرجة حرارة اجل�شم 
اأن الأن�شولني - وهو هرمون ي�شاعد على  و�شغط الدم وطرح العديد من الهرمونات تتم بتوقيت بيولوجي، ولكن مل يظهر اأحد حتى الآن 

التحكم يف كيفية ا�شتخدام اجل�شم لل�شكر للح�شول على الطاقة - لديه اأي�شًا دورة يومية.

ذكرت املجلة الطبية البيطانية اأن الباحثني اكت�شفوا اأن احلدرّ من تناول ال�شوديوم يخف�ض 
خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية بن�شبة تراوح بني %25 و%30. اإنها 
من  يومياً  به  املو�شى  احل��درّ  �شعف  من  اأك��ر  النا�ض  معظم  ي�شتهلك  مهمة!  م�شاألة  بحقرّ 
تناول ملعقة �شغرية من  لدى  عليها  ما يح�شلون  غالباً  التي  ملغ   2300 اأي  ال�شوديوم 
امل�شنعة  ال�شركات  لت�شجيع  برناجماً  نيويورك  مدينة  يف  ال�شحة  وزارة  اأطلقت  ل��ذا  امللح. 
على اإق�شاء ال�شوديوم عن الأغذية املعلبة، وذلك يف اإطار خطة قد ت�شاعد على اإنقاذ حياة 
150 األف �شخ�ض يف الوليات املتحدة كلرّ عام. يف احلقيقة، ميكنك اأن تتبع خطة خا�شة بك 

لتجنب ال�شوديوم وملا فيه خري قلبك، تتاألف من الطرق اخلم�ض التالية:

ت�شعر بنكهته مل  حال  يف  امللح  ت�شف  ل   1
واأف�شل  البطاطا  اأو  املعكرونة  املغلية عند حت�شري  املياه  اإىل  امللح  اأ�شيف  ل  كقاعدة عامة، 
زيادته اإىل الطبق. لكن �شيبدو تاأثريه اأقوى من العادة عند اإ�شافته قبل النتهاء من اإعداد 

الطعام ويدوم طعمه لفرة اأطول، و�شتتمكن بالتايل من التلذذ بنكهته مع كلرّ لقمة.

البحر ملح  ا�شتعمل   2
البحر. يف حني  ال�شتمتاع مبلح  ال�شوديوم، ميكنك  تتناوله من  ما  تراقب  كنت  واإن  حتى 

كملح  ال�����ش��ودي��وم  م��ن  اأك���ب  كميات  على  البحر  ملح  م��ن  غ���رام  ك��لرّ  يحتوي 
الطعام، اإل اأن املواد البلورية والنكهة الفريدة التي يتميز بها واملتاأتية 

من م�شادر متنوعة قد ت�شاعدك على التخفيف من كمية امللح التي 
ماج�شتري  �شهادة  )حائز  �شاديك�ض  كايل  لل�شيف  وفقاً  تتناولها، 

بال�ض  نيوتري�شن  م��رك��ز  وم��دي��ر  جم���از  ت��غ��ذي��ة  واخ��ت�����ش��ا���ش��ي 
مل�شت�شاري الطبخ يف مدينة نيويورك(.

 
كلما ا�شتطعت الطازجة  املقادير  ا�شتعمل   3
وغلي  اخل��ا���ض  وح�شائك  �شل�شتك  اإع����داد  ي�شاعدك 

من  )ب���دل  ت��ط��رى  اأن  اإىل  اجل��اف��ة  الفا�شولياء 
����ش���رائ���ه���ا م��ع��ل��ب��ة( ع���ل���ى ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

التي  ال�������ش���ودي���وم  م��ي��ل��ي��غ��رام��ات 
تتناولها يومياً. تتعلق امل�شاألة يف 
احلقيقة باللتزام، ولكن يف حال 
اأظهرت جدية يف تخفيف امللح، 
تاأكد اأن وقتك لن ي�شيع هباًء. 
بنف�شك  الأط��ب��اق  ه��ذه  ح�شر 
وبكميات كبرية بال�شكل الذي 

ينا�شبك و�شعها يف الثالجة بعد تق�شيمها اإىل كميات قليلة ل�شتعمالها لحقاً.

بحكمة اجلاهزة  الأطعمة  ا�شتعمل   4
امل�شلوقة( وحني تعجز عن  املجمدة )غري  املعلبة باخل�شار  ا�شتع�ض عن اخل�شار 

ذلك، ا�شتعمل اأنواعاً قليلة ال�شوديوم. اغ�شل الأطعمة املعلبة و�شعها يف م�شفاة 
قبل ا�شتعمالها للتخل�ض من بع�ض حمتوياتها من امللح. تفاَد ا�شتعمال اأي ملِح 

اإ�شايف عند اإعداد الأطباق التي تتطلب منتجات معلبة.

5 فت�ض عن منتجات حتتوي على كميات خمف�شة من ال�شوديوم
قد حتتوي علب احل�شاء اأو املرقة اأو اأنواع الطعام التي حتمل عبارة )كميات 

املنتجات  يف  امل��وج��ودة  لتلك  م�شاوية  كميات  على  ال�شوديوم(  من  خمف�شة 
العادية.

اإدارة الأغ���ذي���ة والأدوي�����ة الأم��ريك��ي��ة ع��ب��ارة )ك��م��ي��ات خمف�شة من  و���ش��ع��ت 
ال�شوديوم( اأو )كميات قليلة من ال�شوديوم( وتعني اأن هذه املنتجات حتتوي 

على كميات من ال�شوديوم اأقل مبعدل %25 من الكميات املوجودة يف منتجات 
اأخرى.

ل  كونها  ال�شوديوم(  من  خمف�شة  )كميات  عالمة  حتمل  منتجات  عن  ابحث 
حتتوي على اأكر من 140 ملغ من ال�شوديوم يف كلرّ 100 غرام 

)حوايل 336 ملغ يف كلرّ علبة(.

التغذية اجليدة يف 5 طرق 

احلياة الع�شرية قد تت�شادم مع دورة الهرمونات الطبيعية 

م�ستويات الأن�سولني تزداد وتنق�ض يوميًا 

لون الأواين يوؤثر يف حا�سة التذوق
 

اأكر  تكون  اأن  الفخارية ميكن  الأواين  لون  اأن  اىل  درا�شة جديدة  اأ�شارت 
لدى  ال��ت��ذوق  حا�شة  تعزيز  يف  حتويها  التي  امل��اأك��ولت  نوعية  م��ن  اأهمية 

الإن�شان.
فالن�شيا  البوليتكنيك يف  وجامعة  اأك�شفورد  الباحثون من جامعة  واأو�شح 
اأن  ميكن  اأك��واب  اأو  خمتلفة  ملونة  اأوعية  يف  وال�شراب  الطعام  تقدمي  اأن 
تغري ب�شكل كبري مذاق ال�شخ�ض مما يجعلها تبدو اأكر جاذبية وب�شاطة، 
املثال يتعزز  ال�شاخنة على �شبيل  ال�شوكولتة  اأنه با�شتخدام  اإىل  م�شريين 

مذاقها يف حال تقدميها يف اأكواب ملونة ذات اللون الحمر اأو البي�ض.
على  ي�شرون  الذين  ال�شخا�ض  بني  خا�شة  النتائج  ه��ذه  تف�شري  وميكن 
األوان معينة كاأقداحهم املف�شلة على  اأكواب ذات  تناول ال�شاي والقهوة يف 
 57 الباحثون  وطلب  الفعلية.  املحتويات  يف  اخ��ت��الف  وج��ود  م��ن  ال��رغ��م 
بال�شتيكية  اأك����واب  يف  ال�شاخنة  ال�����ش��وك��ولت��ة  م��ن  عينات  لأخ���ذ  متطوعا 
اأحمر، كرمي والبتقال. وبعد تذوق كل  اأبي�ض،  �شائعة:  األ��وان  اأربعة  ذات 
فئات  يف  ع�شرة  اىل  واح��د  من  مقيا�ض  على  امل�شاركني  تقييم  مت  ال�شراب، 
خمتلفة مبا يف ذلك خمتلف حالوة ونكهة ال�شوكولتة ورائحة ال�شوكولته 

ومقدار ما يتمتع به.

الكات�سب الع�سوي اأف�سل
 

ا�شابتك  الهمبغر قد يخف�ض فر�شة  او  ال�شندويت�ض  الكات�شب يف  و�شع 
الك�شدة  م�����ش��ادات  م��ن  ن�شبة  على  لح��ت��وائ��ه  وذل���ك  ال��ق��ول��ون،  ب�شرطان 
من  الكات�شب،  من  قنينة  ت�شري  ان  قبل  لكن  الاليكوبني.  مثل  القوية 
املفيد ان تعرف اأن البحاث بينت ان �شل�شات الكات�شب الع�شوي امل�شنوع 
من طماطم زرعت يف تربة ع�شوية حتتوي على م�شادات الك�شدة بن�شبة 

ترتفع بحوايل 60% مقارنة بتلك غري الع�شوية.
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 150460  بتاريخ: 12 / 12 / 2010
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :كيون باويل )  جياجن�شو ( فوركليفت  كو .، ال تي دي.
 ، بروفين�ض  ، 214500 جياجن�شو  ، جياجنياجن  زون  ديفيلومبنت  ايكونوميك   ، رود  زينزهو   8 وعنوانه:منب 

ال�شني.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 �شاحنات ذات رافعات �شوكية ، هياكل �شفلية للمركبات ، هيكل ال�شيارة ، حمركات تدوير للمركبات البية ،  
اأعمدة نقل احلركة للمركبات البية ،  عجالت املركبات ،  عربات الدراجات  ، مركبات كهربائية ،  اآليات دفع 
للمركبات البية  ، عربات ، �شيارات ،  اآليات تخزين بطاريات نقل ال�شيارة      ) اأجزاء من �شيارات النقل ( ، 
دوائر الهيدروليكية للمركبات ؛ مقطورات ) مركبات ( ،  �شيارات خلط اخلر�شانة ، عربات  رفع ،  مركبات 

كهربائية ، عربات قالبة ،  جمموعة م�شننات للمركبات البية  ، حمولت عزم الدوران للمركبات البية
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 12 (

و�شف العالمة    : كلمة  Baoli   بحروف لتينيه  يحيط بها خط منحني بي�شاوي غري مكتمل
ال�ش��راطات:

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 172319  بتاريخ: 22  / 4 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :زهيجياجن جا�شيا األيكريكال اأباليان�ض كو.، األ تي دي.
، زهيجياجن   325603 ، ييكيوجن   ، زون  اأندا�شريكال  بايتاواجن   ، بيباياك�شياجن   ، 545 دوجنداجي  وعنوانه:م 

، ال�شني.  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 قوابي�ض و ماآخذ و ادوات تو�شيل اأخرى ) و�شالت كهربائية ( ، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية ، مفاتيح 
كهربائية ، م�شاهر ، اأدوات واقية من التغري املفاجئ  يف الفلطية ، مواد امل�شادر الرئي�شية للتيار الكهربائي ) 

ا�شالك و كابالت ( ، مرحالت كهربائية ، فواني�ض ا�شارة ، اأجهزة قيا�ض الكهرباء ، ملفات كهربائية
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف العالمة    : "   GACIA " بحروف لتينية 
ال�ش��راطات:

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 170911  بتاريخ: 22  / 3 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 
با�ش��م :�شايلني كو.، ال تي دي.

وعنوانه:ذا وي�شت اأوف جياجن�شان ، ميدل رود ، ايكونوميك اأند تيكنولوجيكال ديفيلومبينت زون ) هاي – 
تيك اأندا�شريال بارك ( كينجداو ، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 اأطارات داخلية لالطارات امل�شغوطه ، اأطارات لعجالت املركبات ، مدا�شات للمركبات ) �شيور دوارة ( ، مدا�شات 
للمركبات ) من نوع اجلرارات ( ، اأطارات للدراجات الهوائية ، اأغلفة خارجية لالطارات امل�شغوطه ، اأطارات 
م�شغوطه ، اأطارات غري جموفة لعجالت املركبات ، اأطارات لعجالت املركبات ، رقع مطاطية ل�شقة لآ�شالح 
الطارات الداخلية ، اأطارات �شيارات ، م�شاند للدراجات الهوائية ، عربات يدوية ، زوارق بخارية ، �شكك حديدة 

معلقة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 12 (

مميز ب�شكل  لتينية    "  بحروف    TERRAMAX       " :    و�شف العالمة
ال�ش��راطات:

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 152100  بتاريخ: 25/ 1 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :جريفيث لبوراتوريز بريفيت ليمتد.
وعنوانه:29 /1، ات�ض .اأم. �شريفورد ، 7ذي كرو�ض ، فا�شانثناجار، باجنالور – 052 560 ، كاماتاكا ، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 م�شتح�شرات لآعداد ال�شوربة اجلاهزة ، م�شتح�شرات مزيج ال�شلة اجلاهزة

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29  (
  CUSTOM CULINARY WHISK SERVE Sauce Mixes    "  :    و�شف العالمة
" بحروف لتينية  بجانبها ر�شم اربعة مربعات باللوان الحمر و الخ�شر و البتقايل و البني الفاحت و ر�شم 

حلقي  و اجلميع على خلفية باللون ال�شود
ال�ش��راطات:

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 172852  بتاريخ: 1  / 5 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :جولفورد هولدينج اأ�ض اأيه.
وعنوانه:14 �شيمني دو�ض باول�ض، 1268 بيجين�ض، �شوي�شرا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 مواد كيمائية ت�شتخدم يف الزراعة وحتديدا املواد احلاجزة للمياة وعلى وجه التخ�شي�ض املنتجات الكيمائية 

ال�شائلة التي تعمل على منع تبخر املياة على الأرا�شي الرملية
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�شف العالمة    : “GUILSPARE”  بحروف لتينية .
ال�ش��راطات:

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171212   بتاريخ: 28 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :�شنجهاي ميتري�شبونوي فا�شيون اأند اأك�شي�شوري كو.، األ تي دي
وعنوانه:منب 800 ، كاجنكياو رود ، بيدوجن نيو دي�شريكت ، �شاجنهاي ، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
جلود غري مدبوغة ، حقائب يد ، حمافظ جلدية م�شطحه  للوثائق و الوراق ، حقائب �شفرية ، اغطية جلدية 

لالثاث ، �شيور كتف جلدية ، جلود من الفرو ، مظالت ، ع�شي ، اغطية للحيوانات
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 18 (

و�شف العالمة    : "   TAGMAN    "  بحروف لتينية .
ال�ش��راطات:

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 152101  بتاريخ: 25/ 1 / 2011
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :جريفيث لبوراتوريز بريفيت ليمتد.
وعنوانه:29 /1، ات�ض .اأم. �شريفورد ، 7ذي كرو�ض ، فا�شانثناجار، باجنالور – 052 560 ، كاماتاكا ، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 م�شتح�شرات لآعداد ال�شوربة اجلاهزة ، م�شتح�شرات مزيج ال�شلة اجلاهزة

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29  (
و�شف العالمة    :    "    CUSTOM CULINARY Zafran  " بحروف لتينية باللوان الحمر 
و البني الغامق و الفاحت  بجانبها ر�شم اربعة مربعات باللوان الحمر و الخ�شر و البتقايل و البني الفاحت 

ور�شم وبه ر�شم زخرفى مللعقة كبريه لتجهيز الطعام او ال�شوربة  باللون البي�ض.
ال�ش��راطات:

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171213   بتاريخ: 28 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :�شنجهاي ميتري�شبونوي فا�شيون اأند اأك�شي�شوري كو.، األ تي دي
وعنوانه:منب 800 ، كاجنكياو رود ، بيدوجن نيو دي�شريكت ، �شاجنهاي ، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو�شحة ، م�شدات للن�شاء ،   ، ، اربطة عنق  اأحذية ، قبعات ، مالب�ض حمبوكة ، قفافيز ) مالب�ض (   ، مالب�ض 

�شراويل ا�شتحمام ، مالب�ض جلدية
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�شف العالمة    : "   TAGMAN    "  بحروف لتينية .
ال�ش��راطات:

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 169411  بتاريخ: 19 / 2 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :�شليك�ض للكهربائيات  ) �ض. ذ.م.م. (.
وعنوانه:�ض. ب. 56874 دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 اأجهزة واأدوات كهربائية ، مفاتيح حتويل الكهرباء ، حمولت كهربائية ، بطارية كهربائية ، اأجهزة و ادوات 
، مفاتيح  الكهربائية  الفاتيح  ، لوحة  الكهرباء  توزيع  ادوات لوحة  و  اأجهزة  الكهرباء،  التحكم يف  اأو  لتنظيم 

توزيع الكهرباء ، القواطع الكهربائية ) فيوزات ( ، مفاتيح ت�شغيل الكهرباء
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف العالمة    :  “ al-shams Distribution Systems ” بحروف لتينية ب�شكل مميز على 
خلفية م�شتطيل مظلل باللون الزرق  و الحمر.

ال�ش��راطات:
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 171214   بتاريخ: 28 / 3 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :�شنجهاي ميتري�شبونوي فا�شيون اأند اأك�شي�شوري كو.، األ تي دي
وعنوانه:منب 800 ، كاجنكياو رود ، بيدوجن نيو دي�شريكت ، �شاجنهاي ، ال�شني

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التجارية  الدارة  معاجلة   ، التجارية  ال�شلع  اأدارة   ، الع��الن  و  الدعاية  ن�شو�ض  ن�شر   ، الع��الن  و  الدعاية 
، تنظيم املعار�ض  لرخي�ض �شلع و خدمات الغري ، عر�ض �شلع على و�شائل العالم لغايات البيع بالتجزئة 
للغايات التجارية و العالنية ، ا�شت�شارات ادارة �شوؤوؤن املوظفني ، خدمات نقل العمال ، خدمات ال�شكرتارية 

، ترويج املبيعات لالخرين
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف العالمة    : "   TAGMAN    "  بحروف لتينية .
ال�ش��راطات:

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 517

با�شم : بن�شون اند هيدجز )اوفر�شيز( ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �شي 2 ار 2 بي جي ، اجنلرا.

بتاريخ : 19 دي�شمب 1994  امل�شجلة حتت رقم : 575  
الفئة : 34

والكبيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 
)الثقاب(.

الو�شع  H ، B  يف  الأ���ش��د وح��ريف  ���ش��ورة  ت�شمل احلماية  للعالمة يف جمملها ول  ال���ش��راط��ات :احلماية 
العادي.

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 
وحتى تاريخ : 2023/06/10

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

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

  
بتاريخ : 2013/02/06  املودعة حتت رقم :186365  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�شم : �شي بريل ل�شناعة منتجات العناية ال�شخ�شية �ض ذ م م

وعنوانه : �ض.ب. 40741 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

م ، قطن لغايات  ر ، قطن معقِّ قطن ما�ضرّ ، ح�شوة قطن ما�شة ، غزل قطني ما�ضرّ )لغايات طبية( ، قطن مطهِّ
طبية ، غزل قطني لغايات �شيدلنية ، غزل قطني لال�شتعمال اجلراحي ، غزل قطني على �شكل براعم واأعواد 

لال�شتعمال الطبي ، م�شحات غزل قطني لال�شتعمال الطبي ، غزل �شليلوز لال�شتعمال الطبي.
الواقعة بالفئة : 5

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي SEA PEARL باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

EAT 9949 EAT 68824

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم : 499
با�شم : �شوزا كروز ا�ض . ايه

وعنوانه : روا كنديالريا 66 ، يو دي جانريو ، ار جيه برازيل ، �شي ئي اف 20092 ، 900 ، البازيل.
بتاريخ : 19 دي�شمب 1994  امل�شجلة حتت رقم : 566  

الفئة : 34
املنتجات : ال�شجائر ، التبغ ، منتجات التبغ ، م�شتلزمات املدخنني ، الولعات ، والكبيت )الثقاب(.

ال�شراطات
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 

وحتى تاريخ : 2023/06/10
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 508
با�شم : �شوزا كروز ا�ض . ايه

وعنوانه : روا كنديالريا 66 ، يو دي جانريو ، ار جيه برازيل ، �شي ئي اف 20092 ، 900 ، البازيل.
بتاريخ : 09 اأكتوبر 1994  امل�شجلة حتت رقم : 308  

الفئة : 34
والكبيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنني  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 

)الثقاب(.
ال�شراطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 
وحتى تاريخ : 2023/06/10

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم : 504
با�شم : �شوزا كروز ا�ض . ايه

وعنوانه : روا كنديالريا 66 ، يو دي جانريو ، ار جيه برازيل ، �شي ئي اف 20092 ، 900 ، البازيل.
بتاريخ : 09 اأكتوبر 1994  امل�شجلة حتت رقم : 305  

الفئة : 34
والكبيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنني  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 

)الثقاب(.
ال�شراطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 
وحتى تاريخ : 2023/06/10

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 53034

با�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه : 1- جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برن�شفك ، نيو جريزي ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ : 07 يناير 2004 امل�شجلة حتت رقم : 44646  
الفئة : 21

 املنتجات : فرا�ض الأ�شنان. 
ال�شراطات

انتهاء احلماية يف :2013/05/06  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/05/06

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

EAT 10116 EAT 10126 EAT 10142 EAT 68163

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

 بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 
 

املودعة حتت رقم : 524
با�شم : بير جاك�شون )اأفر�شيز( ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �شي 2 ار 2 بي جي ، اجنلرا.
بتاريخ : 19 دي�شمب 1994  امل�شجلة حتت رقم : 577  

الفئة : 34
والكبيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 

)الثقاب(.
ال�شراطات : احلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل احلماية حرف M يف الو�شع العادي.

انتهاء احلماية يف :2013/06/10  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 
وحتى تاريخ : 2023/06/10

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 523
با�شم : بير جاك�شون )اأفر�شيز( ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�ض ، 4 متبل بلي�ض ، لندن دبليو �شي 2 ار 2 بي جي ، اجنلرا.
بتاريخ : 19 دي�شمب 1994 امل�شجلة حتت رقم : 576  

الفئة : 34
والكبيت   ، ال��ولع��ات   ، املدخنون  ي�شتخدمها  التي  الأدوات   ، ال�شجائر   ، امل�شنوع  اأو  اخل��ام  التبغ   : املنتجات 

)الثقاب(.
ال�شراطات : احلماية للعالمة يف جمملها 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/06/10 
وحتى تاريخ : 2023/06/10

 اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

EAT 10061 EAT 10062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51994     
با�ش��م: را�شد حممد �شفيع اهلل

وعنوانه : �ض.ب 1430، دبى، الإمارت العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم : )94924(  بتاريخ:  21 /05 /2009

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    12/ 3 /  2013  وحتى تاريخ :   12/  3  /  2023

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51995     
با�ش��م: را�شد حممد �شفيع اهلل

وعنوانه : �ض.ب 1430، دبى، الإمارت العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم : )43715(  بتاريخ:  13 /12 /2003

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    12/ 3 /  2013  وحتى تاريخ :   12/  3  /  2023

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   19 / 12 / 2010م املودعة حتت رقم :150766     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م:  توتال وردروب �شولي�شنز )ايه ديفيجن اأوف ا�ض .كومار�ض نا�شيونوايد،ليمتد(
 عنوانه : جي 02/01 ، فينك�ض تاور، منب 16 ، 1/16 ، مو�شيم روود ، بنجلور -001 560 ، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اأقم�شة ت�شتخدم يف الن�شيج ، من�شوجات قطنية ، قما�ض بيا�شات 
، قما�ض �شويف ، اأقم�شة �شوفية ، املن�شوجات ومنتجات الن�شيج .

الواق�عة بالفئة: 24
بال�شكل  كما  البنف�شجي  باللون  كتبت   BELMONTE الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 

املرفق  
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   23 / 06 / 2011م املودعة حتت رقم :159036     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ال�شيد/ ابو الكالم علي ح�شني
وعنوانه : �ض ب 92086 دبي ، المارات العربية املتحدة 

والتبيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  اجهزة لالنارة  املنتجات:   / / اخلدمات  الب�شائع  لتمييز  وذلك 
والتجفيف والتهوية وتوريد املباه ولالغرا�ض ال�شحية 

الواق�عة بالفئة: 11
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية STAR LIFE كتبت ب�شكل مميز باللون الحمر وبجوارها 

دائرة  بداخلها ر�شم لنجمة بالحمر والبي�ض 
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   20 / 01 / 2011م املودعة حتت رقم :151996     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م:  جو�شواهوات ) 750212-08-5265 (
 عنوانه : اف- 5-17، اأي او اأي  بوليفارد ، جالن كيناري 5 ، بندر بو�شوجن  جايا ، 47170 بو�شوجن ،  �شالجنور 

، ماليزيا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات الربية والتعليم ، التدري�ض ، ن�شر الكتب ، خدمات 

تعليم الفن التى تقدمها املدار�ض.
الواق�عة بالفئة: 41

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينيةglobalart   باللون الأ�شود وحمددة باللون الأبي�ض وبجوارها 
مربع بداخلة ر�شم كاريكاتريي على �شكل الكرة الأر�شية ويرتدي قبعة ومي�شك بيديه فر�شة وباليد الأخرى 

لوحة التلوين واجلميع باللون الأبي�ض والأ�شود   
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   04 / 07 / 2011م املودعة حتت رقم :159411     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ار ات�ض �شي هولدينج برافيت ليمتد
وعنوانه : 55 ، هانومان رود ، كوناجت  بال�ض ، نيودلهي110001 ، الهند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اخلدمات الطبية والرعاية ال�شحية ، العناية ال�شحية واجلمالية للب�شر او 
احليونات ، اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بال�شحة ، اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة باخلدمات الطبية ، ال�شت�شارات املتعلقة 
املعلومات  تقدمي    ، ال�شحية  والرعاية  املتعلقةبال�شحة  املعلومات  خدمات   ، �شاملة  طبية  ا�شت�شارات   ، ال�شحية  بالرعاية 
املتعلقة ب�شحة ال�شخا�ض ، درا�شة لتقيم ال�شحة واملخاطر ال�شحية ، الدارة ال�شحية ، الفح�ض ال�شحي ، حتليل املعلومات 
اعادة  خدمات   ، ال�شحية  الرعاية   ، الطارئة  الطبية  الرعاية  موقع   ، ال�شحية  والرعاية  الطبية  الفوائد  بال�شحة  املتعلقة 
حول  النرنت  على  املتاحة  ذلك  يف  مبا  املعلومات  تقدمي   ، الطبية  املعلومات  ا�شرجاع  خدمات  ال�شحية،  الرعاية  تاهيل 
ال�شحة ، الرعاية بال�شحة واجلمال للب�شر واحليوانات ، تقدمي املعلومات املتعلقة بالدوية والتطعيم والدوية ،والمرا�ض 
، اخلدمات  الطبيني  املهنيني   ، الكميائيني   ، العيادات ، خمتبات علم المرا�ض خمتبات ال�شعة   ، وامل�شت�شفيات  والطباء 
ال�شت�شارية وال�شت�شارية املتعلقة  بامل�شاكل الطبية والمرا�ض واخلدمات الطبية ، واخلدمات الطبية البديلة والعالج الطبي 
ومنط احلياة الطبية ، عيادات الرعاية ال�شحية وامل�شت�شفيات ، ال�شت�شارة الطبية ، بيع املنتجات الطبية ، التزويد بالدواء 
، خدماتادارة امل�شت�شفيات ، امل�شاعدة الطبية ، اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة باملنتجات الطبية ، تطوير البامج ال�شريرية ، 
خدمات البحث العلمى والطبي ، خدمات التقييم الطبي، املخازن الطبية ، تقدمي املوارد املالية لن�شاء امل�شت�شفيات والعيادات 
، اخلدمات اخلريية وهى تقدمي خدمات  امل�شت�شفيات اخلا�شة ، خدمات علم المرا�ض ، خدمات ال�شعة  الطبية ، خدمات 

الرعاية ال�شحية والطبية ، حت�شري وت�شنيف التقارير ، الطبية ، اخلدمات الطبية التكميلية 
الواق�عة بالفئة: 44

HEALTHFORE و�شف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   25 / 12 / 2011م املودعة حتت رقم :167063       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م
با�ش��م: ال�شيد / لل اركولت �شانكبا

 وعنوانه : �ض . ب 24982 – ال�شارقة – المارات العربية املتحدة 
الن�شاط  الدعاية والعالن وادارة وتوجية العمال وتفعيل  املنتجات:  الب�شائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 

املكتبي  .
الواق�عة بالفئة: 35

مميزة  بطريقة  لتينية  بحروف   John Gladstone الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
باللون الأبي�ض داخل �شكل بي�شاوي باللون الأ�شود يحيط به اإطار باللون الأبي�ض يعلوها مربع باللون الأ�شود 

بداخله احلرفان J G بطريقة مت�شابكة ومميزة . 
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   19 / 12 / 2010م املودعة حتت رقم :150767     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م:  توتال وردروب �شولي�شنز )ايه ديفيجن اأوف ا�ض .كومار�ض نا�شيونوايد،ليمتد(
 عنوانه : جي 02/01 ، فينك�ض تاور، منب 16 ، 1/16 ، مو�شيم روود ، بنجلور -001 560 ، الهند.

و  القم�شان  اجل��اه��زة مثل  وال��ك�����ش��اء  امل��الب�����ض   ، امل��الب�����ض  امل��ن��ت��ج��ات:   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل���ك 
البنطلونات و الألب�شة )املحبوكة(، الدينيم )نوع من القما�ض القطني املتني(  ، جاكيتات غري ر�شمية ، معطف 

اخل�شر  ، بذلت ، �شرات ف�شفا�شة ، �شرات.
الواق�عة بالفئة: 25

بال�شكل  كما  البنف�شجي  باللون  كتبت   BELMONTE الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
املرفق  

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   04 / 07 / 2011م املودعة حتت رقم :159408     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ار ات�ض �شي هولدينج برافيت ليمتد
 وعنوانه : 55 ، هانومان رود ، كوناجت  بال�ض ، نيودلهي110001 ، الهند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ا�شت�شافة قواعد البيانات ، ان�شاء فهار�ض املواقع على النرنت 
وم�شادر املعلومات ، تزويد الرتباطات الت�شعبية ملواقع النرنت ، تزويد الرتباطات الت�شعبية ملواقع اخرى ، 
تزويد الربط ملواقع اخرى ،  خدمات ال�شت�شارات لقواعد بيانات احلا�شوب ، ت�شميم قاعدة البيانات ، ت�شميم 
قواعد البيانات احلا�شوبية ، ت�شميم انظمة املعلومات ، توفري املعلومات عن خدمات البحث وت�شمل املعلومات 
على النرنت ،  البحث الطبي ، البحث العلمى لالغرا�ض الطبية ، البحث املتعلق بالدوية ، التزويد مبا فى 

ذلك  املتاحة على النرنت حول ال�شحة  
الواق�عة بالفئة: 42 

و�شف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية HEALTHFORE  وكتبت باللوان ال�شود والرمادي 
وكتب ا�شفلها الكلمات الالتينية Transforming Healthcare  باللون ال�شود وعلى ي�شار الكلمات 

الالتينية يوجد ر�شم باللونني ال�شود والرمادي   
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   27 / 01 / 2011م املودعة حتت رقم :152305     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م:  كيه جى انرنا�شيونال �ض م ح
 عنوانه : �ض ب 17122،  جبل على ، دبي ،الإمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: �شحم للتحميل ، �شحم تزليق ، �شحم �شناعى ، مزلقات ، زيت 
تزليق ، هالل برول لغايات �شناعية ، زيت حمركات 

الواق�عة بالفئة: 4
دوائر  داخ��ل  الحمر  باللون  كتبت    P2P الالتينى  والرقم  الالتينية  احل��روف  عبارة عن  العالمة:  و�شف 
باللون البي�ض بني خطني على �شكل منحنى باللون البي�ض ا�شفل واعلى الدوائر وا�شفل منها كتبت الكلمات 
الالتينية POWER 2 PERFORM باللون الحمر واجلميع داخل مربع باللون الر�شا�شى واعلى 

املربع يوجد خطوط باللون الحمر والر�شا�شى يتخذ �شكل ن�شف دائرى كما بال�شكل املرفق                        
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   09 / 08 / 2011م املودعة حتت رقم :161024     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: كومبو فرينيت�شر اإنربراي�شز كو ، اإل تي دي
وعنوانه : رقم .16 . لوجاجن ار دي، لوجاجن تاون. ت�شاجنوا كاونتي . تايوان ار.او .�شي

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الثاث مثل الأ�شره ، املكاتب ، الطاولت ، طاولت الطعام ، 
، ط��اولت للتلفاز وم�شغالت الفيديو  ، رفوف  ، كرا�شي عالية  ، الأرائ��ك ، اخلزائن ، خزائن الكتب  الكرا�شي 
وامل�شجالت ، الكمبيوتر املكتبي  واأماكن للعمل ، كرا�شي قابلة للطي ، اأ�شره قابلة للطي ، اثاث مكتبي مثل 
 ، للكمبيوتر  كرا�شي   ، الكمبيوتر  و�شع  اماكن   ، كمبيوتر مكتبي    ، رف��وف   ، املكتب  كرا�شي   ، املكتب  ط��اولت 
عار�شات ، من�شدة للعر�ض ، رفوف للعر�ض ، اثاث لالطفال مثل الطاولت ، املكاتب ، الكرا�شي ، خزائن كتب 

، ا�شرة ، رفوف ، كرا�شي قابلة للطي ، ا�شرة قابلة للطي
الواق�عة بالفئة: 20

املرفق.  بال�شكل  كما  ال�شود  باللون  و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية  " koplus" كتبت 
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   25 / 12 / 2011م املودعة حتت رقم :167064       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م
با�ش��م: ال�شيد / لل اركولت �شانكبا

املتحدة  العربية   وعنوانه : �ض . ب 24982 – ال�شارقة – المارات 
الن�شاط  الدعاية والعالن وادارة وتوجية العمال وتفعيل  املنتجات:  الب�شائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 

املكتبي  .
الواق�عة بالفئة: 35

Mariposa بحروف لتينية كتبت بخط مميز مت�شابك باللون الأ�شود  و�شف العالمة: عبارة عن كلمة 
يعلوها كلمة ماريبو�شا بحروف عربية باللون الأ�شود يعلوها ر�شم فرا�شه باللون الأبي�ض على خلفية مربعة 

باللون الأزرق كما بال�شكل املرفق . 
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   21 / 12 / 2010م املودعة حتت رقم :150876     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م:  هوجنتوجن اك�شاتيود الكرونيك ) �شينزين( كو ليمتد
 عنوانه : ذا فا�شت ، �شكند فلور ، بلدينج 8 ، فوكيا منب 2 ، اند�شريال زون ، كيوتو فاليج ، فيوجن ، باون ، 

�شينزين ، جمهورية ال�شني 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اأجهزة عر�ض بلورية �شفافة ، مفكرة يف �شكل حا�شوب �شغري 
، اأجهزة حا�شوب، اأجهزة هاتف ، هواتف حممولة ، اأجهزة لالأقمار �شناعية ، اأجهزة تلفزيون ، اأجهزة ت�شغيل 

اأقرا�ض فيديو رقمية ، كامريات ) للت�شوير الفوتوغرايف ( منظم اإمدادات الطاقة.
الواق�عة بالفئة: 9

KZG و�شف العالمة: عبارة عن احلروف
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :159409     بتاريخ :   04 / 07 / 2011م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ار ات�ض �شي هولدينج برافيت ليمتد
وعنوانه : 55 ، هانومان رود ، كوناجت  بال�ض ، نيودلهي110001 ، الهند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اخلدمات الطبية والرعاية ال�شحية ، العناية ال�شحية واجلمالية للب�شر او 
احليونات ، اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بال�شحة ، اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة باخلدمات الطبية ، ال�شت�شارات املتعلقة 
املعلومات  تقدمي    ، ال�شحية  والرعاية  املتعلقةبال�شحة  املعلومات  خدمات   ، �شاملة  طبية  ا�شت�شارات   ، ال�شحية  بالرعاية 
املتعلقة ب�شحة ال�شخا�ض ، درا�شة لتقيم ال�شحة واملخاطر ال�شحية ، الدارة ال�شحية ، الفح�ض ال�شحي ، حتليل املعلومات 
اعادة  خدمات   ، ال�شحية  الرعاية   ، الطارئة  الطبية  الرعاية  موقع   ، ال�شحية  والرعاية  الطبية  الفوائد  بال�شحة  املتعلقة 
حول  النرنت  على  املتاحة  ذلك  يف  مبا  املعلومات  تقدمي   ، الطبية  املعلومات  ا�شرجاع  خدمات  ال�شحية،  الرعاية  تاهيل 
ال�شحة ، الرعاية بال�شحة واجلمال للب�شر واحليوانات ، تقدمي املعلومات املتعلقة بالدوية والتطعيم والدوية ،والمرا�ض 
، اخلدمات  الطبيني  املهنيني   ، الكميائيني   ، العيادات ، خمتبات علم المرا�ض خمتبات ال�شعة   ، وامل�شت�شفيات  والطباء 
ال�شت�شارية وال�شت�شارية املتعلقة  بامل�شاكل الطبية والمرا�ض واخلدمات الطبية ، واخلدمات الطبية البديلة والعالج الطبي 
ومنط احلياة الطبية ، عيادات الرعاية ال�شحية وامل�شت�شفيات ، ال�شت�شارة الطبية ، بيع املنتجات الطبية ، التزويد بالدواء 
، خدماتادارة امل�شت�شفيات ، امل�شاعدة الطبية ، اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة باملنتجات الطبية ، تطوير البامج ال�شريرية ، 
خدمات البحث العلمى والطبي ، خدمات التقييم الطبي، املخازن الطبية ، تقدمي املوارد املالية لن�شاء امل�شت�شفيات والعيادات 
، اخلدمات اخلريية وهى تقدمي خدمات  امل�شت�شفيات اخلا�شة ، خدمات علم المرا�ض ، خدمات ال�شعة  الطبية ، خدمات 

الرعاية ال�شحية والطبية ، حت�شري وت�شنيف التقارير ، الطبية ، اخلدمات الطبية التكميلية 
الواق�عة بالفئة: 44

ا�شفلها  وكتب  والرمادي  ال�شود  باللوان  وكتبت    HEALTHFORE و�شف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية
ر�شم  يوجد  الالتينية  الكلمات  ي�شار  وعلى  ال�شود  باللون    Transforming Healthcare الالتينية  الكلمات 

باللونني ال�شود والرمادي   
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   20 / 02 / 2011م املودعة حتت رقم :153272     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م:  بتزيزا جو�شي
 عنوانه : ويا في�شيا دي بوزولتيكو 10 / بي 50125 فرينزى – ايطاليا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: املالب�ض ، لبا�ض القدم ، اأغطية الراأ�ض 
الواق�عة بالفئة: 25

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية PATTi PATTi  كتبت ب�شكل مميز يعلوها مربع باللون 
الأ�شود بداخلة كتب احلرف الالتيني G  غري مكتمل  كما بال�شكل املرفق  

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   24 / 10 / 2011م املودعة حتت رقم :164244       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: جمموعة با�شم عبد الرحمن القا�شم للتجارة
 وعنوانه : الريا�ض- حي العليا – طريق امللك فهد – اململكة العربية ال�شعودية  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: م�شتح�شرات تبي�ض القم�شة ومواد اخرى ت�شتعمل يف غ�شل 
، م�شتح�شرات  ، زيوت عطرية  ، عطور  ، �شابون  ، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط  املالب�ض  وكي 

جتميل ، غ�شول ) لو�شن ( لل�شعر ، معاجني اأ�شنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�شف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية BQ  كتبت ب�شكل مميز ومتداخل ا�شفل منها خط كتب ا�شفله 
الكلمات BASSEM AL QASSEM  بحروف لتينية بطريقة مميزة كما بال�شكل املرفق 

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   08 / 01 / 2012م املودعة حتت رقم :167668       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شركة وادي الربيع للتجارة العامة ) �ض ذ م م (  
 وعنوانه : �ض ب  29836 دبي ، المارات العربية املتحدة

ال�شاغو  و  التابيوكا   ، والأرز  ال�شكر   ، والكاكاو  وال�شاي  النب  املنتجات:   / الب�شائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب الإ�شطناعي 
، اخلل و ال�شل�شات )  امللح واخل��ردل   ، ، وم�شحوق اخلبيز  ، اخلمرية  الأ�شود  النحل والع�شل  ، ع�شل  املثلجة 

التوابل ( ، البهارات والثلج
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية Golden Valley  كتبت باللون البي�ض ب�شكل مميز   داخل 
�شريط باللون الحمر  حمدد باللون ال�شفر الذهبي وال�شريط ب�شكل �شبة دائري حول ر�شم لوادي اأخ�شر 

مع خلفية �شفراء ت�شتطع منها ال�شم�ض ولها ا�شعة بي�شاء كما بال�شكل املرفق  
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   21 / 12 / 2010م املودعة حتت رقم :150877     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م:  كيه جي انرنا�شيونال �ض م ح   
 عنوانه : �ض.ب 17122 جبل علي  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: حمامل كريات وحمامل دحروجية 
الواق�عة بالفئة: 7

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينيةOSAKA  كتبت ب�شكل مميز باللون الأبي�ض واأ�شفل منها كتبت 
الأزرق  باللون  مربع  داخل  واجلميع  مميز  وب�شكل  الأبي�ض  باللون    BEARING FZCO الكلمات

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   04 / 07 / 2011م املودعة حتت رقم :159410     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ار ات�ض �شي هولدينج برافيت ليمتد
 وعنوانه : 55 ، هانومان رود ، كوناجت  بال�ض ، نيودلهي110001 ، الهند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ا�شت�شافة قواعد البيانات ، ان�شاء فهار�ض املواقع على النرنت 
وم�شادر املعلومات ، تزويد الرتباطات الت�شعبية ملواقع النرنت ، تزويد الرتباطات الت�شعبية ملواقع اخرى ، 
تزويد الربط ملواقع اخرى ،  خدمات ال�شت�شارات لقواعد بيانات احلا�شوب ، ت�شميم قاعدة البيانات ، ت�شميم 
قواعد البيانات احلا�شوبية ، ت�شميم انظمة املعلومات ، توفري املعلومات عن خدمات البحث وت�شمل املعلومات 
على النرنت ،  البحث الطبي ، البحث العلمى لالغرا�ض الطبية ، البحث املتعلق بالدوية ، التزويد مبا فى 

ذلك  املتاحة على النرنت حول ال�شحة  
الواق�عة بالفئة: 42 

HEALTHFORE و�شف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   20 / 02 / 2011م املودعة حتت رقم :153273     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /    20م

با�ش��م: ال�شركة ال�شعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�شدافكو(
وعنوانه : �ض.ب 5043 ، جدة 21422 – اململكة العربية ال�شعودية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اللحوم والأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد ، خال�شات اللحم 
، فواكه وخ�شراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم ) جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر ، البي�ض 

واللنب ومنتجات الألبان ، الزيوت والدهون املعدة لالأكل ، الأغذية املحفوظة واملخاللت
الواق�عة بالفئة: 29

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة ال�شعودية كتبت باللغة العربية باللون الأبي�ض داخل اإطار بي�شاوي باللون 
الأزرق الفاحت واأ�شفلها  الكمة الالتينية saudia كتبت باللون الأبي�ض داخل اإطار بي�شاوي باللون الأزرق 
الداكن يتخلل ال�شكل خط باللون الأبي�ض ما ي�شبه احلرف S  واأ�شفل الر�شمة م�شتطيل باللون الأزرق كتب 
بداخله الكلمة  �شدافكو SADAFCO بحروف عربية ولتينية وبينهم عالمة على �شكل دائرة بالألوان 

الأزرق الفاحت والأحمر والأبي�ض كما بال�شكل املرفق
ال�ش��راطات: عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام ال�شم اجلغرايف )ال�شعودية SAUDIA( مبعزل 

عن العالمة و يف الأو�شاع الأخرى.
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   30 / 11 / 2011م املودعة حتت رقم :165952       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: األ�شكا جيالتو 
 وعنوانه : �ض.ب 16774 الدوحة – قطر

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الي�ض كرمي  - الي�ض كرمي وبالخ�ض الي�ض كرمي اليطاىل 
" جيالتو " -  البوظة ، م�شروبات ا�شا�شها ال�شوكولته ، م�شروبات ا�شا�شها الكاكاو – م�شروبات ا�شا�شها القهوة 

" مثلجات – م�شروبات  لالكل  �شاحلة  – مثلجات 
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة عن  احلروف الالتينية ALASKA GELATO كتبت باللون البي�ض وحمددة 
  ( الالتينية  بها احلروف  باللون الركواز  باللون البي�ض وحمددة  الراكواز بجوارها ر�شمة مظللة  بالون 
 – – الخ�شر  البنى  باللون  مظللة  دوائ��ر  داخ��ل  البي�ض  باللون  مكتوبة   )   A – L –A-S-K-A
الكلمة الالتينية  الدائرة  – الحمرالفاحت  على الرتيب وداخ��ل  – الزرق الركواز  – الحمر  البتقاىل 
العربية ال�شكا جيالتو  الر�شمة  كلمة  باللون الراكواز   وبجوار  باللون البي�ض حمددة    GELATO
باللون الراكواز كما هو مو�شح  باللون الراكواز وجميعهم داخل م�شتطيل مظلل  باللون البي�ض مظللة 

بال�شكل
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   16 / 02 / 2012م املودعة حتت رقم :169328     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شركة م�شاريع ام . ات�ض )ذ.م.م(
 وعنوانه : �ض .ب 5771، دبي ، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الأرز
الواق�عة بالفئة: 30

منها  ا�شفل    MILAGROSA )MABANGO( الالتينية  الكلمة   عن   عبارة  العالمة:  و�شف 
ر�شم حلزمة نبات الرز عليها ر�شم  للمنجل وهى اداة زراعية  ا�شفل منها كتبت احلروف الالتينية A مكررة 

ثالث مرات كما بال�شكل املرفق 
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755



26 االثنني -    1   أبريل    2013 م    -    العـدد   10755
Monday   1    April     2013  -  Issue No   10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   16 / 02 / 2012م املودعة حتت رقم :169330     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ال تي فودز ال تي دي                 
 وعنوانه : يونت منب 134 ، ركتنجل –1، دي – 4 �شاكت دي�شركت �شنر ، �شاكت ، نيودلهي – 017 110 ، 

الهند 
و  التابيوكا   ، والأرز  ال�شكر   ، والكاكاو  وال�شاي  النب   ، الرز  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، الإ�شطناعي  وال��نب  ال�شاجو 
و  اخل��ل   ، واخل��ردل  امللح   ، ، وم�شحوق اخلبيز  ، اخلمرية  الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ، ع�شل  املثلجة  واحللويات 

ال�شل�شات ) التوابل ( ، البهارات والثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية  Moufaddal كتبت باللون ال�شود كما بال�شكل املرفق  
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   19 / 03 / 2012م املودعة حتت رقم :170797       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شركة الزاهد للتجارة والتنمية العقارية املحدودة
– �ض ب 42060 جدة  وعنوانه : مركز املنتزة ب�شارع المري حممد بن عبد العزيز ) التحلية �شابقا ( جدة 

21541 – اململكة العربية ال�شعودية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اللعب وادوات الريا�شة البدنية ، اجلمباز والدوات الريا�شية 

غري الواردة يف فئات اأخرى .
الواق�عة بالفئة: 28

احلرف  كتبت  بحيث  مميز  ب�شكل  كتبت  ل��ووك  SportsLOOK�شبورت  ع��ن   ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و�شف 
الحمر  باللون  داخ��ل مربع  للحرف   ام��ت��داد  وج��ود  البي�ض مع  باللون  �ض  العربي  واحل���رف    S الالتيني  

واحلرف الالتيني O واحلرف العربي و باللون الحمر وباقي احلروف باللون الزرق
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   12 / 03 / 2012م املودعة حتت رقم :170507       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: كو�شي التجارية )�ض. ذ . م. م(
 وعنوانه : �ض ب : 41052،  دبي،  الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الرز ، النب وال�شاي والكاكاو ، ال�شكر والأرز ، التابيوكا وال�شاجو 
، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب الإ�شطناعي 
، اخلل و ال�شل�شات )  امللح واخل��ردل   ، ، وم�شحوق اخلبيز  ، اخلمرية  الأ�شود  النحل والع�شل  ، ع�شل  املثلجة 

التوابل ( ، البهارات والثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

باللون  كلمة  كل  كتبت   وعربية  لتينية  بحروف   Ibraheem و�شف العالمة: عبارة عن كلمة اإبراحيم
الخ�شر  باللون  حم��ددة  اعلى  وم��ن  ال���ش��ود  باللون  حم��ددة  ال�شفر  باللون  بي�شاوي   �شكل  داخ��ل  الحمر 
ر�شم  جانبية  وعلى  البي�ض  باللون  زخ��ريف  ر�شم  البي�شاوي  ال�شكل  ويعلو  واجلميع  مكتمل  غري  والبي�ض 

ل�شنابل القمح باللون الحمر واجلميع داخل م�شتطيل عبارة لر�ض خ�شراء كما بال�شكل املرف�ق.
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   02 / 04 / 2012م املودعة حتت رقم :171438     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: كاراكا زوا�شا�شي تيكاريت يف �شاناي انونيم �شريكتي
 وعنوانه : بي�شان �شان �شيت بريليك كاد منب: 24 ياكوبلو بويوك�شيكمي�ض – اإ�شطنبول – تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: املن�شوجات و منتجات الن�شيج غري الواردة يف فئات اأخرى  و 
رة و املوائد، و جميع املنتجات الواردة �شمن الفئة 24 .  اأغطية الأ�شرّ

الواق�عة بالفئة: 24
داخل  الأب��ي�����ض  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   KARACA الالتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 

م�شتطيل مظلل باللون الأ�شود كما بال�شكل املرفق .                                             
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   05 / 04 / 2012م املودعة حتت رقم :171606       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ال�شيد/ عبدالغفور فاد اكاتيل حيدرو
وعنوانه : �ض . ب 62286 ال�شارقة – الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الدعاية والإع��الن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط 
املكتبي

الواق�عة بالفئة: 35
و�شف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية  MOONWAY باللون الأ�شود كما بال�شكل املرفق .

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   16 / 02 / 2012م املودعة حتت رقم :169331     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فيوجيان فو�شهان بريجن كمباين
 وعنوانه : اك�شمي اند�شريال اريا ، نان ان �شيتي ، فوجيان بروفين�ض ، ال�شني 

 ،  ) اج��زاء الت  ، حمامل)   ) الدارة ) الت  املنتجات: قارنات لعمدة   / الب�شائع / اخلدمات  لتمييز  وذل��ك 
حمامل لعمدة نقل احلركة ، حمامل مقاومة لالحتكاك لاللت ، حماور دواليب اللت ، حمامل كريات ، 
اجهزة اقالع للمحركات واملكائن ، �شناديق للمرتكزات ) اجزاء الت ( ، مرتكزات اأعمدة ) اجزاء الت ( ، اعمدة 

مرفقية ، و�شالت ) اجزء من مكائن ( ، �شيور لاللت ، �شمامات اأجزاء الت .
الواق�عة بالفئة: 07

و�شف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية  FS بجوارها ر�شم ب�شكل �شبة دائري بداخلة احلروف الالتينة 
ب�شكل مميز و�شغري واجلميع  باللون الأ�شود كما بال�شكل املرفق     كتبت    FS

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   26 / 03 / 2012م املودعة حتت رقم :171121       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: بالكري�شنا اند�شريز ليمتد
 ، ، لوير باريل  ، �شي/ 15 تريد ورلد كمال مليز كمبوند، �شينابتي  بابت مارج  وعنوانه : بي كيه تي هاو�ض 

مومباي – 013 400  مهار�شرا  ، الهند
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الطارات امل�شتعملة للجرارات التي تنا�شب اأرا�شي )  امل�شتنقعات 

، الرز ، النخيل ، املناظر الطبيعية ( 
الواق�عة بالفئة: 12

و�شف العالمة: عبارة عن  الكلمة الالتينة    AGRIMAX ELOS  كتبت بحروف لتينية  باللون 
ال�شود كما بال�شكل املرفق 

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   12 / 03 / 2012م املودعة حتت رقم :170508       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: كو�شي التجارية )�ض. ذ . م. م(
 وعنوانه : �ض ب : 41052،  دبي،  الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الرز ، النب وال�شاي والكاكاو ، ال�شكر والأرز ، التابيوكا وال�شاجو 
، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب الإ�شطناعي 
، اخلل و ال�شل�شات )  امللح واخل��ردل   ، ، وم�شحوق اخلبيز  ، اخلمرية  الأ�شود  النحل والع�شل  ، ع�شل  املثلجة 

التوابل ( ، البهارات والثلج.
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة  SOFIA  بحروف لتينية كما بال�شكل املرف�ق . 
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   02 / 04 / 2012م املودعة حتت رقم :171439     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: كاراكا زوا�شا�شي تيكاريت يف �شاناي انونيم �شريكتي
 وعنوانه : بي�شان �شان �شيت بريليك كاد منب: 24 ياكوبلو بويوك�شيكمي�ض – اإ�شطنبول – تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: ال�شجاد و الب�شط و احل�شر و مفار�ض احل�شري و م�شمع فر�ض 
الر�شيات و مواد اأخرى لتغطية الأر�شيات القائمة و مطرزات تعلق على اجلدران ) من مواد غري ن�شيجية ( 

و جميع املنتجات الواردة �شمن الفئة 27.
الواق�عة بالفئة: 27

داخل  الأب��ي�����ض  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   KARACA الالتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
م�شتطيل مظلل باللون الأ�شود كما بال�شكل املرفق .                                             

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   25 / 03 / 2009م املودعة حتت رقم :127418       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شركة اعمار العقارية – �شركة م�شاهمة عامة
 وعنوانه:�ض . ب 9440 ، مكتب ملك خا�ض )مر�شى دبي( ، �شارع ال�شيخ زايد ، دبي ، المارات العربية املتحدة  
لتنفيذ  الع��م��ال  ادارة  اعالنية،  م��واد  الع��الن��ات،  وك��الت  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
بعر�ض  او  املبا�شر  بالبيد  الب�شائع  عر�ض  ال�شناعية،  او  التجارية  الدارة  والعالمية،  التجارية  الوكالت 
مواد اعالنية، توزيع عينات، معار�ض لالغرا�ض التجارية او العالنية، امل�شاعدة يف الدارة التجارية، ابحاث 
الت�شويق، درا�شات الت�شويق، ت�شاميم لرويج او بيع العالنات، العالنات اخلارجية، مواد العالنات، خدمات 

امل�شريات وخدمات اخرى �شمن ال�شنف 35 الدويل.
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة عن  الكلمة الالتينية Dubai Fountain   كتبت باللون ال�شود 
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   16 / 02 / 2012م املودعة حتت رقم :169332     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فيوجيان فو�شهان بريجن كمباين
 وعنوانه : اك�شمي اند�شريال اريا ، نان ان �شيتي ، فوجيان بروفين�ض ، ال�شني 

 ،  ) اج��زاء الت  ، حمامل)   ) الدارة ) الت  املنتجات: قارنات لعمدة   / الب�شائع / اخلدمات  لتمييز  وذل��ك 
حمامل لعمدة نقل احلركة ، حمامل مقاومة لالحتكاك لاللت ، حماور دواليب اللت ، حمامل كريات ، 
اجهزة اقالع للمحركات واملكائن ، �شناديق للمرتكزات ) اجزاء الت ( ، مرتكزات اأعمدة ) اجزاء الت ( ، اعمدة 

مرفقية ، و�شالت ) اجزء من مكائن ( ، �شيور لاللت ، �شمامات اأجزاء الت .
الواق�عة بالفئة: 07

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية  FSB كتبت باللون الأ�شود     
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   02 / 04 / 2012م املودعة حتت رقم :171436     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: كاراكا زوا�شا�شي تيكاريت يف �شاناي انونيم �شريكتي
 وعنوانه : بي�شان �شان �شيت بريليك كاد منب: 24 ياكوبلو بويوك�شيكمي�ض – اإ�شطنبول – تركيا

و  للطحن  للتقطيع،  املطبخ  يف  ت�شتخدم  كهربائية  اأجهزة  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
اجلر�ض ، للهر�ض، للخفق، للفرم: غ�شالت )تت�شمن غ�شالت ال�شحون، الغ�شالت و املجففات الدوارة(: اآلت 

تنظيف كهربائية لتنظيف الأر�شيات و ال�شجاد: مكان�ض كهربائية و اأجزائها الركيبية
الواق�عة بالفئة: 7

داخل  الأب��ي�����ض  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   KARACA الالتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
م�شتطيل مظلل باللون الأ�شود كما بال�شكل املرفق .                                             

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   12 / 03 / 2012م املودعة حتت رقم :170510     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ديفين�ض مودرن بوروري�ض  ال تي دي  
 وعنوانه : بوري ، طلب تلو ، جمو 180002 ، الهند  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: البرية ) �شراب ال�شعري(، واملياة املعدنية والغازية ، م�شروبات 
م�شروبات   ، امل�شروبات  لعمل  �شراب   ، الفواكه  وع�شائر  الفواكه  من  م�شتخل�شة  م�شروبات   ، كحولية  غري 

ال�شاندي غري احلكولية ، البرية اخلالية من الكحولواخلمور 
الواق�عة بالفئة: 32

ال�شود   ب��الل��وان  م�شتطيل  يعلوها    GODFATHER الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
والبي�ض والرمادي يقطع امل�شتطيل ر�شم لرجل مي�شك بيدة كوب به م�شروب  وا�شفل الكلمة م�شتطيل باللون 
ال�شود يقطعة خط باللون البي�ض وعلى امل�شتطيل ثالث دوائر باللون الرمادي كتبت بالدائرة الوىل  الكلمة 
الالتينية    الكلمة  كتبت  الثانية  والدائرة  العنكبوت   ي�شبة  ر�شم  منها   ا�شفل    Estd IIXVII الالتينية 
الدينا�شور  ا�شفل منها  ي�شبة  ر�شم   منها  ا�شفل  دائري  �شبة  ب�شمل    ORIGINAL QUALITY
ر�شم �شبة دائري لعودين من اعواد القمح  والدائرة الثالثة كتبت بها  احلروف الالتينية G F  ا�شفل منها 

ر�شمات خمتلف ملربعات كما بال�شكل املرفق 
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   05 / 04 / 2012م املودعة حتت رقم :171604       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شركة وادي الربيع للتجارة العامة ) �ض ذ م م (  
وعنوانه : �ض ب  29836 دبي ، المارات العربية املتحدة.

ال�شاغو  و  التابيوكا   ، والأرز  ال�شكر   ، والكاكاو  وال�شاي  النب  املنتجات:   / الب�شائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 
، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات  والنب الإ�شطناعي 
، اخلل و ال�شل�شات )  امللح واخل��ردل   ، ، وم�شحوق اخلبيز  ، اخلمرية  الأ�شود  النحل والع�شل  ، ع�شل  املثلجة 

التوابل ( ، البهارات والثلج
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية NILA   كتبت باللون ال�شود  كما بال�شكل املرفق  
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   19 / 05 / 2008م املودعة حتت رقم :113077       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شركة اعمار العقارية – �شركة م�شاهمة عامة
 وعنوانه : �ض . ب 9440 – دبي – المارات العربية املتحدة  ، اجلن�شية : المارات 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات ال�شوؤون العقارية ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات 
والفلل وجميع  ال�شقق  تاأجري   ، املكاتب  تاأجري   ، الي��ج��ارات  ، حت�شيل  العقارات  تاأجري   ، العقارات  �شم�شرة   ،

اخلدمات املتعلقة بال�شوؤون العقارية الواردة بالفئة 36 
الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية ASMARAN كما بال�شكل املرفق 
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   12 / 03 / 2012م املودعة حتت رقم :170506       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ال�شيد / موتياين ديليب ناريندا�ض
 وعنوانه : �ض . ب 44180 – دبي – المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الرا�ض  .  
الواق�عة بالفئة: 25

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية  NX – STUDIO كتبت باللون الأ�شود ب�شكل مميز حيث 
كتبت احلروف الالتينة )N  ، X ( ب�شكل مميز بر�شم زخرافى ويتو�شط احلرف الالتينى )T  (  خط يق�شمه 
من املنت�شف بحي يظهر على �شكل الرقمني 62 ويوجد ا�شفل احلرف الالتينى )O ( دوائرتني �شغريتني 
مظللو باللون ال�شود ويعلو الكلمات الالتينة من ا�شفل واعلى خطني م�شتقيمني واعالهم ر�شم مربع مظلل 

باللون ال�شود وبداخله ر�شم ي�شبه احلرف الالتينى S  حيث كتبتكما بال�شكل املرفق . 
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   02 / 04 / 2012م املودعة حتت رقم :171437     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: كاراكا زوا�شا�شي تيكاريت يف �شاناي انونيم �شريكتي
 وعنوانه : بي�شان �شان �شيت بريليك كاد منب: 24 ياكوبلو بويوك�شيكمي�ض – اإ�شطنبول – تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الأثاث و املرايا و براويز ال�شور ، املنتجات ) غري الواردة يف 
فئات اأخرى ( و امل�شنوعة من اخل�شب اأو الفلني اأو الغاب اأو اخليزران اأو ال�شف�شاف اأو القرون اأو العظام اأو 
العاج اأو عظام احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم اأو املواد البديلة جلميع هذه املواد اأو من  

املواد البال�شتيك، و جميع املنتجات الواردة �شمن الفئة 20.
الواق�عة بالفئة: 20

داخل  الأب��ي�����ض  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   KARACA الالتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
م�شتطيل مظلل باللون الأ�شود كما بال�شكل املرفق .                                             

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   19 / 03 / 2012م املودعة حتت رقم :170778       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: فيو موبايل انرنا�شيونال برودكا�شتتنج  جروب منطقة حرة – ذ.م.م 
وعنوانه : �ض.ب 503004 – دبى – المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات املعلومات التى يتم ن�شرها بو�شائل الربط املعلوماتى 
التليمانية او الال�شلكية ، تاجري وقت الو�شول اىل قاعدة البيانات ل�شبكة الكمبيوتر ، التليمانية ، الت�شالت 
عن طريق اجهزة الكمبيوتر ، الت�شالت ، بث ال�شور وال�شوت والبيانات ، ت�شجيل وار�شال وتركيب وتنظيم 
واعداد  ت�شميم  طريق  عن  او  معني  بتجهيز  التليمانية  فى  الكمبيوتر  بوا�شطة  وغريها  املكتوبة  البيانات 

و�شيانة وت�شغيل برامج الت�شالت وادارة قواعد البيانات والبجميات وبرامج املناهج التعليمية. 
الواق�عة بالفئة: 30

باللون    View Mobile الالتينية   الكلمة  يقطعها  بي�شاوى  دائ��رة  ر�شمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
الزرق الفاحت  ) الركواز ( وا�شفل الدائرة خط منحنى   كما بال�شكل املرفق

ال�ش��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالبيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / األفا للملكية الفكرية      
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

بتاريخ :   05 / 04 / 2012م املودعة حتت رقم :171605     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: هاجنزو هاي رن امبورت اند اك�شبورت كو ليمتد
 وعنوانه : 13 طابق ، برج رقم 1 ) منطقة ب( ، مركز اليورو امريكا )اي��ي ايه �شي  ( �شيماوليجن �شيتي ، 

منطقة وي�شت  ليك هاجنزو ، زيجياجن ، ال�شني
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: عربات الطفال ، عربات ذات دولبني للعبة الغلف ، عربات 
ترويل ، مقاعد امان لالطفال يف املركبات ، كرا�شي املقعدين، عربات الدراجات ، عربات لنقل احلقائب ، حماور 
عجالت املركبات ، درجات نارية ، عربات ، اطارات لعجالت املركبات ، مرايا الروؤية اخللفية ، مفار�ض او اأثاث 

للمركبات ، اغطية لعربات الطفال ، عجالت املركبات ، درجات هوائية  
الواق�عة بالفئة: 12

املرفق   بال�شكل  كما  ال�شود   باللون  كتبت      INWAY و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية
ال�ش��راطات: 

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

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /األفا للملكية الفكرية      
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:  17 / 04   / 2004 املودعة حتت رقم : 60168 
بتاريخ:  9 / 4   / 2005 امل�شجلة حتت رقم : 52285 

با�ش��م: ال�شيد / برديب كي�شان هريانى
وعنوانه: 2 ا�شا كولونى – جوهر �شارع تارا – جوهر – مومباى 400049 – الهند 

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : املالب�ض مبا فى ذلك الحذية بانواعها وال�شبا�شب

الواق�عة بالفئة   : .25
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : 
ا�شم مالك العالمة: ال�شيد / برديب كي�شان هريانى

ا�شم املتنازل له : .. كيمايا فا�شونز بريفيت ليمتد
مه�نته: ال�شناعة والتجارة

جن�شيته: هندية 
عنوانه وحمل اإقامته:

2 ا�شا كولونى – �شارع جوهر تارا – جوهر – مومباى 400049 – الهند 
تاري�خ انت�قال امللكية:   28 / 4/ 2012  

 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     /     /    200
اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  1  ابريل 2013 العدد 10755
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هناك نوع من الداء، ايل يعتمد على ابراز اجلوانب النف�شية، التي تتطلب حرفية عالية، وفهم لل�شخ�شية، وممثًا مقتدرًا، يعرف 
ادواته وحرفته، يذهب بال�شخ�شية اىل مرحلة عالية من التجليات يف الداء، �شعبة املنال، ويف هذا الفيلم، الذي ميثل �شيئًا من 

اللغاز، نحن امام نوعية نادرة من الداء، واي�شا النجوم ومن قبلهم املخرج.
وهي دعوة للتوقف مع الكت�شافات، يف فيلم )�شتوكر( الذي بداأ عر�شه يف العديد من دول العامل، حا�شدا اكرب كمية من الكتابات 

النقدية، فمن ا�شل )42( مقالة هناك )39( مقالة ايجابية يف اهم ال�شحف ويتوقع ابرز النقاد.

من بطولة نيكول كيدمان والنجمة املفاجاأة ميا وي�شكو�شكا

)�ستوكر(.. �سينما الألغاز والأداء النف�سي

اإيفا جرين تن�سم لـ)مدينة اخلطيئة 2(
اأعلن املُخرج روبرت رودريجيز عن ان�شمام النجمة ايفا جرين اإىل طاقم 
اإنتاج عام  عمله اجلديد، وهو اجلزء الثاين من فيلم )مدينة اخلطيئة(، 
للكاتب فرانك ميلر، الذي ُي�شارك  م�شورة  ق�ش�ض  عن  املُقتب�ض   ،2005
وهي  ل��ورد،  اف��ا  �شخ�شية  الفيلم  يف  ايفا جرين  وتلعب  الفيلم.  اإخ���راج  يف 
ال�شخ�شية التي و�شفها فرانك ميلر باحللم املثايل لكل الرجال والكابو�ض 
الأب�شع يف حياتهم يف نف�ض الوقت. كما اأكد على �شعادته ورودريجيز بقبول 
ايفا جرين للدور وان�شمامها للعمل، وعلل ذلك باأن �شخ�شية افا لورد لها 
جوانب متعددة واأوج��ه كثرية، ويجب على املُمثلة التي �شتلعب دوره��ا، اأن 
تكون موؤهلة للقيام بهذا الدور، وهو ما وجداه لدى ايفا جرين على حد 

قوله.
ُيذكر اأن الفيلم يتم ت�شويره حالياً يف ولية تك�شا�ض، على اأن يتم النتهاء 
م��ن��ه ق��ب��ل اأك��ت��وب��ر ال���ق���ادم، وه���و امل��وع��د ال���ذي مت حت��دي��ده ط���الق الفيلم 
بال�شينمات. الفيلم ي�شم عددا كبريا من جنوم هوليوود على راأ�شهم برو�ض 
ويلي�ض، ميكي رورك، جي�شيكا األبا، جاميى كينج وروزاريو داو�شون، با�شافة 
برولني، جيمي  ليفيت، جو�ض  ج��وردن  للعمل جوزيف  للُمن�شمني حديثاً 

ت�شونغ، ديني�ض هاي�شبريت، راي ليوتا، جريميي بيفن وجونو تيمبل.

ين�شم  اأن  امل�����ق�����رر  م�����ن 
امل�����م�����ث�����ل ج�����ي�����ف�����ري دي�����ن 
اأنطوين  من  لكل  مورغان 
فاريل  وك����ول����ني  ه��وب��ك��ن��ز 
اجلديدة  الث����ارة  فيلم  يف 

)�شول�ض(.
و�����ش����ي����ت����وىل ال�����بازي�����ل�����ي 
اأف��ون�����ش��و ب���وي���ارت اإخ�����راج 
ال��ف��ي��ل��م ال����ذي ي����دور حول 
ط����ب����ي����ب ن����ف���������ش����ي ����ش���اب���ق 
بقدرات  يتمتع  )هوبكنز( 
يتورط  للطبيعة  خ��ارق��ة 
قاتل،  ����ش���ف���اح  ق�����ش��ي��ة  يف 
قدرات  لديه  ال�شفاح  وهذا 
خارقة للطبيعة اأي�شا ولذا 
ر�شد  ال��رج��الن  ي�شتطيع 
حتركات بع�شهما البع�ض.

وي����ل����ع����ب ج����ي����ف����ري دي����ن 
عميل  دور  م��������ورغ��������ان 
التحقيقات  م���ك���ت���ب  يف 
اآي(  ب��ي  )اإ ف  ال��ف��ي��درايل 
ال�شخ�شية  ي��ج��ن��د  ال�����ذي 
هوبكنز  دوره��ا  يلعب  التي 
للم�شاعدة يف القب�ض على 

ال�شفاح.

)�سول�ض( يجمع مورغان وهوبكنز وفاريل

ام��ام حكاية متداخلة..  انف�شنا  ال��درام��ي��ة، جند  الع��م��ال  ه��ذه  ويف مثل 
والذي  املتداخلة،  الل���وان  ذي  امل��رب��ع  بلعبة  يذكرنا  م��ا  �شيء  متالب�شة 

يتطلب كثرياً من اجلهد من اجل فك �شفرته.. وتكملة اللوان.
يف البداية، هناك ا�شم املخرج الكورى اجلنوبي �شان دول بارك الذي قدم 
لل�شينما كماً من التحف املهمة، وان كانت نقطة التحول يف م�شريته مع 
والولد   ،2009 3عط�ض  اي�شا  اعماله  2013، ومن  )اولدبوي(  فيلم 
ال���ذي ذه��ب اىل اجل��ن��ة 2005 وه��و ه��ن��ا، وك��م��ا ه��ي ع��ادت��ه، ي��ذه��ب اىل 
جتعله  التبا�شات،  يف  امل�شاهد  تدخل  التي  النف�شي،  البعد  ذات  الف���الم 
يبحث عن فك الرموز وال���ش��ارات للو�شول اىل الهدف.. وال��ذي قد ل 

يتحقق بالن�شبة للبع�ض ال مع نهاية الفيلم.
وينثوريث  ال�شيناري�شت المريكي  كتبه  �شينايو ن�ض  يرتكز على  الفيلم 
من  اخ��ر  وكماً   2003 ال�شيطان  الن�شان  مثل  اف��الم  كتب  ال��ذي  ميلر 

الفالم التي متزح الرعب باجلرمية.
وتعاونت معه يف ال�شيناريو الثانية ايرين كري�شيدا ويل�شون التي �شاهدنا 

.)2002 و)ال�شكرترية  لها افالماً مثل )�شكوى 2009( 
وتذهب اىل فريق التمثيل، لنتوقف اول، عند النجمة الكت�شاف بالن�شبة 
جلمهور ال�شينما يف العامل العربي، وتغني ميا وي�شكو�شكا، وهي ا�شرالية 
اجلن�شية، من ا�شول بولندية، من اهم اعمالها )لول�ض 2012( )جان 
اير 2011( والطفال بخري 2010، و)الب�ض يف بالد العجائب 2010 
والبت نوب�ض 2011 وهي من تلك النوعية من النجوم الذين يجدون 
ما  المريكية وهو  النف�شية  التي تختزل اجلوانب  التعابري  �شالتهم يف 

يجعلها ت�شيطر على ال�شخ�شية.
ويف الفليم اي�شا النجمة ال�شرالية نيكول كيدمان، وهي متتلك ر�شيدا 
كبريا وجتارب �شينمائية، وان توقفت يف العوام الخرية، امام العمال 

ال�شينمائية ذات الدور الفل�شفي.

ومعهم يف الفيلم ماثيو جود، وهو ممثل بريطاين، �شاهدناه يف افالم مثل 
)نقطة املباراة 2005( مع املخرج دودي و)الرجل العزب 2009(.

والدها  وي�شكو�شكا(  )م��ي��ا  �شتوكر  ان��دي��ا  تفقد  احل��ك��اي��ة..  اىل  ون��ذه��ب 
تلك  حياة  يحول  احل���ادث  ذل��ك  ولكن  �شريفا�شاوي.  ح��ادث  يف  ريت�شارد 
التي  ال�شغرية  القرية  تلك  حياة  واي�شا  متحرك.  جحيم  اىل  ال���ش��رة 
يعي�شون فيها. خ�شو�شا مع و�شول عمها )�شاريل( مايثو جود والذي مل 

نره من ذي قبل.
تتفجر  حني  )���ش��اريل(  اجلميل  العم  بذلك  حتيط  اول  ال�شكوك  وت��ب��داأ 
الظنون يف راأ�ض البنة، وهي تر�شد حتركات العمل وعالقته التي تتطور 

مع الم )ايفي( نيكول كيدمان.

رجل لديه دوافع خفية �شاحرة.
وهذا ما يجعل املخرج الكوري بارك يذهب لال�شتغال على الفيلم بذات 

املنهجية الهت�شكوكية.
دخيل يف تلك ال�شرة، يحيط اول احباله على الم. ثم الفتاة. وكل منهم 

ي�شمر �شيئاً ما لالخر.
ال��ظ��ن��ون واي�����ش��ا ما  ب��الخ��ر، وت��ت��داخ��ل  م��ا  ب��ل ان ك��ل منهم يظن �شيئاً 
اللتبا�شات  من  كم  و�شط  بالفيلم  للم�شي  البع�ض  لبع�شهم  ي�شمرونه 

والعالقات.
ال�شابقة، هنا  الدماء، يف افالمه  الكثري من  الذي �شاهدنا  ب��ارك،  املخرج 
البيت  مكان  ال�شريح.  وغ��ري  املبطن.  النف�شي  الداء  اىل  ال��دم��اء  ي��رك 
و�شط الغابة، على اطراف قرية �شغرية، يقدم لنا كماً من اليحاءات التي 
متزج الرعب بال�شادة والرقب وجتعل امل�شاهد م�شدوداً اىل كر�شيه. بل 
اننا يف الن�شف الول من الفيلم ننتظر ان يحدث �شيء مع الن�شف النهائي 
نظل نت�شاءل، حتى تتوقف تلك الحداث التي تزحم وجتعلنا يف حالة من 

اللهاث، من خالل تلك ال�شخ�شيات الفورية.. الم والبنة والعم.
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حتذير من تخزين البي�ض 
بجانب الب�سل

اإىل جانب الأطعمة  النيء  البي�ض  املانية من تخزين  حذرت درا�شة 
نكهة  تنتقل  اأن  مُيكن  حيث  ال��ث��الج��ة؛  داخ��ل  القوية  النكهات  ذات 
اإذا ما مت  ق�شرته،  املوجودة يف  امل�شام  البي�ض عب  اإىل  الب�شل مثاًل 

و�شعه اإىل جانب الب�شل املُقطع مثاًل.
التي  ال�ُشفلى،  �شاك�شونيا  لولية  التابعة  الأملانية  الغرفة  وتو�شي 
تتخذ من مدينة اأولدنبورغ مقراً لها، باحلفاظ على البي�ض النيء 
جيداً عند تخزينه يف الثالجة من خالل و�شعه دائماً داخل �شندوق 
يتم  اأن  اإىل  الثالجة  ب��اب  يف  ل��ه  املخ�ش�ض  ال���درج  داخ��ل  اأو  البي�ض 

ا�شتخدامه.
كما حذرت غرفة الزراعة الأملانية من تنظيف البي�ض اأو غ�شله اإىل 
اأن يتم ا�شتخدامه؛ حيث حتتوي ق�شرته على طبقة حماية طبيعية 

تعمل على الت�شدي للجراثيم. 
متفاوتة  ح��رارة  ل��درج��ات  تعر�شت  اأو  الق�شرة  ه��ذه  تنظيف  واإذا مت 
اإىل تدمري هذه  �شيوؤدي ذلك حينئٍذ  باملاء مثاًل،  من خالل غ�شلها 

الطبقة، ما قد يت�شبب يف تلف البي�ض ب�شكل �شريع.

اللقلق 

كبري  خ����ائ���������ض  ط�����ائ�����ر 
م������ن ع����ائ����ل����ة ال���ل���ق���ال���ق 
 C i c o n i i d a e
ورت����������ب����������ة ال�����ب�����ل�����������ش�����ون 
 Ciconiiformes
اأ����ش���ه���ر اأن����واع����ه الأ����ش���ود 
ي��األ��ف العي�ض  والأب��ي�����ض. 
تك�شو  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  يف 
واجلروف  الأ�شجار  فيها 
ال�������ش���خ���ري���ة ق���ري���ب���اً من 

م�شادر املياه يف كل من اأوروبا واآ�شيا و�شمال غرب اأفريقيا وال�شرق الأق�شى. 
يبلغ ارتفاعه 21 �شم، ري�شه اأبي�ض واأ�شود، منقاره كبرياأحمر فاقع، �شاقاه 
حمراوان طويلتان، وله جناح وا�شع طويل، ميكنه من الطريان ب�شكل جيد. 
يبداأ مو�شم التكاثر يف �شهري مار�ض واأبريل، حيث تغادر الذكور والإناث 
ثم  جديد،  ع�ض  ببناء  وياأخذان  القدمية.  الأع�شا�ض  اإىل  الت�شتية  مناطق 
ظهره  على  راأ���ش��ه  ي�شع  اإذ  غريبة،  بطريقة  الأن��ث��ى  مبغازلة  الذكر  يقوم 
ويرفعه اإىل الإمام بينما يقعقع مبنقاره ويرفع ذيله ويفرد جناحه. ت�شع 
تفق�ض  يوماً  مل��دة ثالثني  الأب���وان  بي�شات، يح�شنها   6 اإىل   3 الأنثى من 
البي�شات، بعد ذلك حيث يعتني الأبوان بال�شغار ملدة �شهرين، وبعد �شبعني 

يوماً من عمرها، ت�شبح قادرة على ال�شتقالل بنف�شها. 
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العارضة الصينية تشانغ لينجيو حتمل كأسا حصلت عليها بعد فوزها كعارضة منوذجية خالل أسبوع 
املوضة في بكني. )ا ف ب(

كلمة البتول؟  تعني  • ماذا 
- العذراء 

اأ�شلها؟  هو  وما  الديوان؟  كلمة  معنى  • ما 
- فار�شية تعني الدفر اأو ال�شجل. 

غنتها اأم كلثوم؟  التي  الرباعيات  �شاحب  • من 
- عمر اخليام. 

الكوميديا الإلهية؟  �شاحب  ال�شاعر  هو  • من 
- الإيطايل دانتي. 

الفردو�ض؟  ملحمة  �شاحب  • من 
- ملتون. 

• ماذا تعني كلمة اخلان؟
- احلاكم. 

- هل تعلم اأن جميع احل�شرات ال�شغرية متلك جهازاً ع�شبياً مركزه الدماغ الذي ي�شتلم الأحا�شي�ض وير�شل 
الأوامر اإىل بع�ض الع�شالت لتقوم بعمل معني. وبالن�شبة اإىل دم احل�شرات فهو لي�ض اأحمر مثل دم الإن�شان 

لأنه ل يحتوي على الأوك�شجني وبالتايل ل يحتوي على كريات حمر. 
وي�شكل قلب احل�شرة جزءاً من اأنبوب طويل ممتد يف اجلزء الأعلى من اجل�شم مبا�شرة حتت اجللد ومفتوح 
مبا�شرة حتت الدماغ. ويتخلل هذا الأنبوب ثقوب �شغرية ميت�ض القلب الدم عبها وي�شخه نحو الراأ�ض. 
والع�شالت  اجل�شم  اأع�شاء  بطريقه  ويغ�شل  اجل�شم  يف  عائداً  ي�شري  ثم  الدماغ  ف��وق  ال��دم  ين�شب  وهناك 

والأع�شاب. وبذلك يحمل معه الغذاء امله�شوم من البقايا املطلوب طردها اإىل اخلارج. 
- هل تعلم اأن خنف�شاء الروث التي تعي�ض يف ال�شحاري الأفريقية ت�شنع كريات �شغرية من الروث ت�شع فيها 

بي�شها ثم تدفنه بالأر�ض ب�شكل جيد اإىل اأن يفق�ض. 
- هل تعلم اأن اأ�شناف احل�شرات التي ل تعد ول حت�شى كاجلراد والنمل والأر�شة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�شوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�شطلع الديدان مب�شوؤولية تغذية الربة. 

يف ال�شفناء تقوم الأر�شات بهذه املهمة. 
- هل تعلم اأن اأ�شناف احل�شرات التي ل تعد ول حت�شى كاجلراد والنمل والأر�شة تلعب دوراً مهماً جداً يف 
ن�شوء احلياة احليوانية والنباتية وتطورها. يف املناطق املعتدلة ت�شطلع الديدان مب�شوؤولية تغذية الربة. 

يف ال�شفناء تقوم الأر�شات بهذه املهمة. 

يف احدى اليام قرر العم �شلطان ان يذهب اإىل املدينة املجاورة يف زيارة لبع�ض الهل ولي�شري بع�ض 
الغرا�ض، ففرح بذلك حماره )ر�شيق( وقال: حمدا هلل ليته يجل�ض هناك يومني او حتى ا�شبع نوما 

لن الديك كوكو هنا يوؤذن مع الفجر في�شتيقظ العم �شلطان وليركني انام ..
ذهب �شلطان للمدينة وهناك ترك احلمار يف حظرية ابن عمه وهي حظرية وا�شعة فيها كل �شيء وهنا 
يت�شاجر واحلمام يطري ويحط كل  والوز  ي�شيح  والبط  يلعب يف كل مكان  الدجاج   .. املفاجاأة  كانت 
دقيقة ول يهداأ.. الولد يدخلون ويخرجون ويلعبون يف كل �شيء. ثم جاء ابن �شاحب البيت لياأخذ 
احلمار )ر�شيق( يحمل على ظهره بع�ض الغرا�ض الثقلية وم�شى طويال طويال ثم عاد مرة اخرى 
وهكذا مل يهداأ احلال طوال اليوم، ويف امل�شاء مل ي�شتطع النوم فقد اراد منه احل�شان ان يبتعد عنه 
فيزداد  القطة  على  ينبح  والكلب  الطيور،  كل  فت�شيح  وتخرج  تدخل  والقطة  العايل،  �شخريه  ب�شبب 
المر �شوءا، و�شجيج ال�شيارات باجلوار يقلقه، و�شراخ القطط عند روؤية الفئران و�شياح البط والوز 
والدجاج عند و�شع بي�شهم... يا اإلهي اكاد اجن انا احلمار )ر�شيق( يحدث يل هذا .. اه يا الهي اين 
غرفتي اين الديك كوكو متى نرحل من هنا اكاد اجن .. كرهت املدينة كرهتها كم احب كوكو، وعندما 
قرر �شلطان العودة اإىل القرية مل يكن هناك ا�شعد من احلمار )ر�شيق( الذي عاد اإىل الهدوء والراحة 

وال�شكينة يف الريف اجلميل واق�شم ان ل يتبطر على تلك النعمة ابدا. 

فرحة مل تكتمل 

تعر�ض الطفال لالكتئاب 
ي�سيبهم باأمرا�ض القلب

الإبر ال�سينية
 ت�ساعد يف تنظيم هرمون التوتر

 
ك�شف فريق من الباحثني الأمريكيني اإىل اأنه ميكن ال�شتعانة بالإبر 
ال�شينية لتنظيم ارتفاع الهرمونات الناجم عن التعر�ض للكثري من 

ال�شغوط والتوتر.
اختلفت  جمموعات  اأرب��ع  على  اأبحاثهم  اأج���روا  قد  الباحثون  وك��ان 
اأفراد  بع�ض  عانى  حيث  منها،  لكل  والنف�شية  الجتماعية  الظروف 
للعالج  اآخ��رون  وخ�شع  وال�شغوط،  التوترات  من  املجموعات  ه��ذه 
للعالج  البع�ض  خ�شع  ال��ذى  ال��وق��ت  ف��ى  ال�شينية،  الإب���ر  بوا�شطة 

بالطرق التقليدية ليتم تتبعهم لالأكر من ع�شرة اأعوام.
الوخز  جلل�شات  خ�شعوا  الذين  الأ�شخا�ض  اأن  اإىل  املتابعة  واأ���ش��ارت 
بالإبر ا�شتطاعوا تقليل ارتفاع م�شتوى الهرمونات لديهم والناجمة 
عن تعر�شهم لل�شغوط والتوتر ب�شورة كبرية باملقارنة بالأ�شخا�ض 

الذين تلقوا عالجات تقليدية.

ن�ر �لدين �شادي �إبر�هيم
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
زمالئه.. يهوى كرة القدم والكمبيوتر.. 
يف  طيار  �سابط  ي�سبح  ان  ويتمنى 
بابا  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

وماما وجميع الأهل مب�رص والإمارات.

حممد �شادي �إبر�هيم
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
وال�سباحة..  القدم  كرة  يهوى  زمالئه.. 
ي�سبح �سابط �رصطة يف  ان  ويتمنى 
بابا  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

وماما وجميع الأهل مب�رص والإمارات.

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

الأهل والأ�سدقاء.

اأكدت درا�شة اأمريكية اأن املراهقني الذين عانوا الكتئاب يف مرحلة الطفولة اأكر عر�شة لالإ�شابة باأمرا�ض القلب 
م�شتقباًل، اإ�شافة اإىل زيادة خطر اإ�شابتهم بالبدانة، وكذلك التدخني وقلة الن�شاط البدين، مقارنة باأقرانهم ممن 

مل يعانوا الكتئاب.
ووجدت الدرا�شة اأن %22 من اأطفال املجموعة الأوىل كانوا يعانون من البدانة يف ال�16 عاماً، بينما كان معدل 

البدانة لدى اأ�شقائهم ل يتجاوز ال�17، ولدى املجموعة الثالثة حوايل 11%.
وبينت الدرا�شة اأي�شاً اأن ثلث املجموعة الأوىل الذين عانوا من الكتئاب وهم اأطفال اأ�شبحوا يدخنون يومياً، بينما 

دخن %13 فقط من اأ�شقائهم، ومار�ض حوايل %3 من املجموعة الأخرية التدخني.
وعزا العلماء �شبب احتمالية اإ�شابة املراهقني باأمرا�ض القلب لحقاً اإىل تدخينهم واإ�شابتهم بالبدانة يف ال�شغر، ما 

يوؤثر �شلباً يف وظائف القلب، ويقلل من العمر الفرا�شي كذلك.

�إبر�هيم �شادي �إبر�هيم
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
زمالئه.. يهوى كرة القدم والكمبيوتر.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
بابا  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

وماما وجميع الأهل مب�رص والإمارات.


