
كثرية  م�شاكل  الطفولة  مرحلة  ت�شهد 
متعددة مع الإخوة والأخ��وات والزمالء 
اأثناء ال�شرتاحة يف املدر�شة، واأحياناً مع 
التي  الأح���داث  بع�ض  نتيجة  ال��وال��دي��ن 

نادراً ما تخّلف نتائج خطرية. 
يف مرحلة املراهقة، تزيد اخلالفات بفعل 
فالبع�ض  واخ��ت��الف��ه��ا،  امل���زاج���ات  ت��غ��ري 
وي�شتمتع  اخل���الف���ات  ح����دة  م���ن  ي���زي���د 
اإىل  الآخ���ر  البع�ض  ي�شعى  ح��ن  يف  بها 
ت��ه��دئ��ة امل���وق���ف وي��ب��ت��ع��د ال��ب��ع�����ض عنها 
يحتاج  وق���د  ويتجنبها،  امل�شتطاع  ق���در 
البع�ض اإىل جمموعة دعم للم�شاركة يف 
خالف ما ويرف�ض اأي خالف من دونها. 
باخت�شار، تتبلور ال�شخ�شيات يف مرحلة 
الأ�شا�شية  خطوطها  وتتحدد  امل��راه��ق��ة 
يفرزها  التي  للهرمونات  وفقاً  بو�شوح 

اجل�شم.
ل م��دع��اة ل��ل��خ��وف ع��ل��ى الإط����الق حن 
عمر  من  ابتداًء  كثرياً  الطفل  يعرت�ض 
الرف�ض  ل��ه  يحلو  ح��ن  �شنوات  ال��ث��الث 
وعلى مدى ب�شع �شنوات اأخرى، ف�شلوكه 
واآرائه  تكّون �شخ�شيته  ي�شكل ج��زءاً من 
اأن  يف وق��ٍت لح��ق؛ ل بل من ال�شروري 
يكون  ح��ن  العلن  اإىل  �شخ�شيته  ت��رز 
الدفاع  يحاول  حن  اأو  ع�شبي  م��زاج  يف 
به  املحيطون  ليفهم  وذل���ك  نف�شه،  ع��ن 
ويكونون  الأ�شا�شية  �شخ�شيته  خطوط 

فكرة وا�شحة عما يريده.

ح�سنات
يف مطلق الأحوال، ُي�شتح�شن اإعادة تاأهيل 
اخلالف على الأقل جزئياً لأنه ل يّولد 
والغ�شب.  كالعنف  �شلبية  م�شاعر  اإل 
حل�����ش��ن احل������ظ، ل ت���و����ش���ل اخل���الف���ات 
التي ل تنفك تن�شاأ بن النا�ض دائماً اإىل 
دوراً  ال��رتب��ي��ة  ت����وؤدي  ال��ت��ام��ة.  القطيعة 
على  اأطفالهم  ي�شجعون  ف��الأه��ل  مهماً، 
تفادي اخلالفات يف ال�شغر على اعتبار 

ل  اخل�������الف�������ات  اأن 
اأن تطبع احلياة  ينبغي 

منها  اأري����د  اإن  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اأن تكون ممتعة. ت�شل الأم��ور مع 

البع�ض اإىل حد الأنانية التي تدل على 
رغبة يف التحفظ اأو يف اإظهار دميقراطية 

�شماناً للت�شرف احل�شن. 
اإل اأن الرتبية ل متنع الفرد من الدفاع 
عن حقوقه ومكانته يف املجتمع. ت�شاعدك 
اخلالفات على اإظهار م�شاعرك وتو�شيح 
ب��ع�����ض الأم�����ور والن���ط���الق ح��ن ت�شري 
الأمور على ما يرام ول تتخطى العدائية 
هنا احلديث  نق�شد  احل���دود.  طبعاً، ل 
ع��ن اخل���الف���ات ال��راه��ن��ة ال��ت��ي ت��ن�����ش��اأ يف 
بل  خ�شو�شاً،  وال�شباب  املراهقن  حياة 
عن تلك التي تخفي وراءها عوامل عدة 
اأحياناً  م�شلٍح  �شديد  عنف  اإىل  وت����وؤدي 
داخل املدار�ض واجلامعات. ل تدّل الذروة 
يف حالت م�شابهة على كبٍت قوي كامن 
فح�شب بل على �شوء توا�شل �شبه مطلق 
درا�شة  تتعن  لذلك،  العنف.  عن  بعيداً 
الأ�شباب الجتماعية والثقافية العميقة 

للتو�شل اإىل اقرتاح حلول منا�شبة.

ا�سرتاتيجية التجّنب
تفادي  اإىل  ال���ب���ال���غ���ن  غ��ال��ب��ي��ة  مت���ي���ل 
الآخ���ر بعبارات  اخل��الف��ات خمافة ج��رح 
النتائج.  وم��ن  ال��ذات  من  وخوفاً  قا�شية 
البالغن  كبرياً من  ع��دداً  يدفع اخل��وف 
حل  ك���اأف�������ش���ل  اخل����الف����ات  جت���ّن���ب  اإىل 
غريزة  عن  ين�شاأ  حّل  ال�شالمة،  ل�شمان 
تفكري  عن  ولي�ض  الرتبية  تنميها  اأولية 
لل�شالح  ت��ف��ت��ق��د  اأن�����ك  ت�����ش��ع��ر  م�����ش��ب��ق. 
مل��واج��ه��ة ال��ع��دائ��ي��ة، يف ب��ع�����ض احل���الت 
لن�شوب  منا�شب  غ��ري  ال��وق��ت  اأن  ت���درك 

خالف وهو اأمٌر مرر. 
ي��ع��ك�����ض جت���ّن���ب امل�������ش���اك���ل احل����اج����ة اإىل 
الأمان، اإل اأنه قد يوؤدي اإىل خوٍف اآخر: 

خ����وف م���ن اخل�������ش���ارة لأن�����ك تقتنع 
يدّل على  ب�شعفك مما  ف�شيئاً  �شيئاً 
�شعف ال�شخ�شية وعلى علة تدفعك 
ع���ن حتّمل  ع��اج��ز  اأن����ك  الع��ت��ق��اد  اإىل 
توازن  على  احل��ف��اظ  فتف�شل  الإه���ان���ة، 
غري م�شتقر والبتعاد عن اخلطر وامليل 
لغريزة  ا�شتجابًة  اأم���ان  اأك��ر  م��ك��اٍن  اإىل 
الغريزة  اأن  علماً  ال���ذات،  على  احل��ف��اظ 
هذه ل تغلب دائماً واأبداً. ومن الأ�شباب 
اخلالفات  جتنب  اإىل  تدفعك  ق��د  ال��ت��ي 
عجزك عن تبيان حقيقة وقوع اخلالف 
اأ�شاًل وعن فهم الأ�شباب التي ت�شتوجب 
اإل  فعل طبيعياً  رد  ي��ك��ون  ق��د  ال��ت��دخ��ل. 
ت�شعى  اأن  فينبغي  الأف�����ش��ل،  لي�ض  اأن���ه 
زميل  دفعت  التي  الأ���ش��ب��اب  معرفة  اإىل 
اإىل مهاجمتك، كي ل تتولد  اأو �شديقة 
ببع�ض  م�شحوبًة  ال���ذات  اجت��اه  �شغينة 
ال�شرورية  ال�شجاعة  لفتقادك  اخلجل 
يف  املنا�شب  املوقف  لتخاذ  اأو  للمواجهة 
اأن  اأح��ي��ان��اً  يح�شل  ق��د  املنا�شب.  ال��وق��ت 
يف  يتمثل  عميق  بانزعاج  البع�ض  ي�شعر 
الذات  على  اآث��اره  تنعك�ض  داخلي  غ�شٍب 
والعجز.  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ب��ع��دم  ���ش��ع��ور  ويف 
ت��وؤث��ر اخل���الف���ات يف حالت  ب��اخ��ت�����ش��ار، 
مم��اث��ل��ة ع��ل��ى ت��ق��دي��رك ل��ذات��ك وثقتك 
بنف�شك. من هنا، ل ينبغي اإهمال اخلطر 
ال����ذي ق���د ي��ن�����ش��اأ ع���ن جت��ّن��ب اخلالفات 
امل�����ش��ت��م��ر مل��ا ل��ل��ق��درة ع��ل��ى امل��واج��ه��ة من 

اأهمية يف بلورة ال�شخ�شية.

ع�ساق اخلالفات
ويف�شلون  ي��رف�����ش��ون��ه��ا  ل��ل��ذي��ن  خ��الف��اً 
جت���ن���ب���ه���ا، ي��ع�����ش��ق ال���ب���ع�������ض اخل���الف���ات 
ويندفعون اإليها بقوة علماً اأنهم ي�شعرون 
ب��ال�����ش��ي��ق يف م����ا ب���ع���د لأن����ه����م ي���درك���ون 
تهورهم. �شحيح اأنهم ل يرتكون جماًل 
يدركون  اأن���ه���م  اإل  ب��ال�����ش��ع��ف،  ل��ل�����ش��ع��ور 

اأنهم وقعوا حتت �شيطرة الغ�شب  متاماً 
والتوتر فوقعوا �شحية نتائج اخلالفات 
يدركون  اخل���ط���رية.  واأح���ي���ان���اً  ال�شلبية 
الورطة  ه���ذه  م��ن  ال��ت��خ��ل�����ض  اأن  مت��ام��اً 
اأع��ذار، وهو فر�ض غالباً  يتطلب تقدمي 
ما ي�شعهم يف مواقف ل ُيح�شدون عليها، 
قد يرف�شونها رف�شاً تاماً بفخٍر واعتزاز. 
احلظ  اأن  الع��ت��ق��اد  اإىل  البع�ض  مي��ي��ل 
يخافون  ال���ذي���ن ل  الأ���ش��خ��ا���ض  ح��ل��ي��ف 
واأنهم يتمتعون بالقوة �شرط  اخلالفات 
حُتمد  ل  ح���دود  اإىل  ���ش��ل��وك��م  يجنح  األ 
املوقف  ال�شيطرة على  عقباها فيفقدون 
دائماً  يحيط  فاخلطر  ولفظياً.  ج�شدياً 
بالأ�شخا�ض الذين ي�شتمتعون با�شتعمال 
لأ�شباب  ال��ل��ف��ظ��ي  اأو  اجل�����ش��دي  ال��ع��ن��ف 

متنوعة. 
الأقوى  اأن��ه��م  يعتقدون  الأول،  امل��ق��ام  يف 
غري  ال��دواف��ع.  على  تنت�شر  الإرادة  واأن 
ال��ت��ح��ك��م بالآخر  ت��راه��م ي��ح��ب��ون  ذل����ك، 
يف  ورغبتهم  وقوتهم  فوقيتهم  واإث��ب��ات 
حتطيمه. غالباً ما يتميز هذا النوع من 
اأو  ج��داً  منفتحة  ب�شخ�شية  الأ�شخا�ض 
على الأقل اجتماعية وقد يلقون معاملة 
اأن من يعلو �شوته ل يحمل  اإل  القائد. 
دائ��م��اً م��رتا���ض احل��ق ب��ن ي��دي��ه، ب��ل قد 
اأو  املجتمع  ال��ذي يعيث يف  املخرب  يكون 

العائلة ف�شاداً فينبذه الآخرون.
من ال�شروري اأن يتخذ الفرد الإجراءات 
مماثلة  م��واق��ف  تتكرر  ح��ن  ال�شرورية 
فمن يدري قد تكون اأعرا�شاً لأمٍر خفي. 
اأو قراراً  اأن التغيري ل يتطلب جهداً  اإل 
اإزاء �شعوبات مماثلة،  �شخ�شياً فح�شب. 
ت��ن�����ش��اأ امل���خ���اوف وق���د ي��ف��ك��ر امل����رء اأن����ه ل 
منهم،  �شاأناً  اأق��ل  واأن��ه  الآخرين  ي�شاهي 
توا�شل  اأ�شلوب  تطوير  من  بّد  ل  لذلك 
اآخر �شرط اأن ُي�شتعمل باإخال�ض وجدية 

خمافة تقوي�ض اجلهود املبذولة.
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الإجهاد النف�سي يزيد الكول�سرتول 
وجدت درا�شة جديدة اأن الوظائف املجهدة نف�شياً ميكن اأن توؤدي اإىل 
ارتفاع يف م�شتويات الكول�شرتول يف الدم، وبالتايل على اأمرا�ض قلبية 

قاتلة.
م�شت�شفى  يف  الباحثن  اأن  الريطانية  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  وذك���رت 
فريغن دو ل فيكتوريا وجامعة �شانتياغو دو كومبو�شتيال يف اإ�شبانيا 
الدهون،  اأي�ض  كيفية  على  توؤثر  نف�شياً  املجهدة  الأو���ش��اع  اأن  وج��دوا 
ال�شيء يف  الكول�شرتول  اأن ينتهي الأمر بارتفاع كبري يف م�شتوى  اإىل 

اجل�شم.
ويقول اخلراء منذ �شنوات اإن الإجهاد النف�شي يرتبط بخطر املعاناة 
ال�شحية مثل  غ��ري  ل��ل��ع��ادات  نتيجة  وال�����ش��راي��ن  القلب  اأم��را���ض  م��ن 

التدخن، والنظام الغذائي غري املنا�شب.
يت�شبب  اأن  ميكن  النف�شي  الإج��ه��اد  اأن  اأظ��ه��ر  اجل��دي��د  البحث  لكن 
ب���ارت���ف���اع ال��ك��ول�����ش��رتول وال����ده����ون ال��ث��الث��ي��ة يف ا����ش���ط���راب يعرف 

ب�)الد�شليبيدميا(.
ومعايري  العمل  يف  النف�شي  الإج��ه��اد  ب��ن  ال��ع��الق��ة  الباحثون  وح��ّل��ل 

خمتلفة ترتبط بكيفية اأي�ض الأحما�ض الأمينية يف اجل�شم.
للفحو�شات  خ�شعوا  عامل  األ��ف   90 ع��ن  يزيد  م��ا  ال��درا���ش��ة  و�شملت 
اإن  كاتالينا  كارلو�ض  الدرا�شة  عن  امل�شوؤول  وقال  دوري  ب�شكل  الطبية 
العاملن الذين ذكروا اأنهم عانوا من �شعوبات يف التعامل مع وظيفتهم 
خالل الأ�شهر ال�12 الأخرية )%8.7 ممن �شملتهم الدرا�شة(، ظهر 

لديهم ارتفاع يف خطر املعاناة من الد�شليبيدميا . 

نقل املوتى بدراجات هوائية
ُتقّدم دار دفن �شديقة للبيئة خدمة نقل جثث املوتى على منت دراجة 

هوائية لتدفن يف توابيت على �شكل �شالل من خ�شب اخليزران.
اأوريغون  ال��دف��ن يف ولي���ة  دار  م��دي��ر  ع��ن  اأي لل  ك��ي يف  ق��ن��اة  ونقلت 
التابوت م�شنوع من خ�شب اخليزران،  اإن  الأمريكية وايد ليند، قوله 
اإىل  ليتحّمل وزناً ي�شل  اإذ �شّمم خ�شي�شاً  ولكنه خمتلف عن ال�شالل 
حوايل 150 كيلوغراماً. واأ�شار اىل اأن الدار تنقل التابوت على منت 
ال��ت��الل م��ن دون  اإن��ه عّدلها لتتمكن م��ن �شعود  دراج���ة ه��وائ��ي��ة، ق��ال 
م�شاكل. واأو�شح ليند اأن تكلفة املاأمت ل تتجاوز ال�3500 دولر، لفتاً 
اإىل اأنه اأقل بكثري من تكلفة مرا�شم الدفن التقليدية. واأ�شار اإىل اأن دار 
الدفن نقلت 5 جثث حتى الآن اإىل مثواها الأخري على منت الدراجة.

التقاعد مدعاة للمر�ض 
قالت بع�ض ال�شحف الريطانية اإن درا�شات طبية متعددة ك�شفت عن 
اأن من يتقاعدون مبكرا من العمل يكونون عر�شة لالإ�شابة بالأمرا�ض، 
واأن الهواتف النقالة تت�شبب يف رفع �شغط الدم، وت�شاءلت اأخرى عما 

ميكن فعله اإزاء احتمال التعر�ض للعمى؟
فقد اأ�شارت ذي اإندبندنت اإىل اأن درا�شة طبية ك�شفت عن اأن ال�شتمرار 
بالعمل يعتر اأمرا حيويا لل�شحة العامة، واأن التقاعد املبكر من �شاأنه 
يتعلق  ما  بينها  وم��ن  ب��الأم��را���ض،  لالإ�شابة  عر�شة  النا�ض  يجعل  اأن 
املتقاعدين  اأن �شحة  العقلية والنف�شية كالكتئاآب، مو�شحة  بال�شحة 
اليومي  العمل  عن  توقفهم  بعد  تدريجي  ب�شكل  تتدهور  ما  �شرعان 
املبكر  التقاعد  اأن  اإىل  اأ�شارت  اأن الدرا�شة  املعتاد. واأو�شحت ال�شحيفة 
يزيد من  % واأن��ه   40 بالكتئاب مبعدل  الإ�شابة  احتمال  يزيد من 
 ،%  60 بن�شبة  الأخ��رى  الأمرا�ض  باأحد  لالإ�شابة  التعر�ض  احتمال 
العاملن  �شحة  على  اإيجابا  ينعك�ض  العمل  يف  ال�شتمرار  اأن  م�شيفة 

ذكورا واإناثا على حد �شواء.

غالبية الأمريكيات مع ا�ستئ�سال الثديني 
على  لل�شري  ا�شتعدادهن،  عن  الأمريكيات  الن�شاء  من  غالبية  اأعربت 
اأظهرت  اإذا  ثدييهن  وا�شت�شال  ج��ويل،  اأجنلينا  هوليود  جنمة  خطى 

الفحو�ض اجلينية اأنهن معّر�شات خلطر الإ�شابة ب�شرطان الثدي.
واأظهر ا�شتطالع يوغوف الأمريكي اأن امراأة من كل اثنتن توؤكد اأنها 
�شت�شتاأ�شل ثدييها اإذا تبّن من الفحو�ض اأن خطر اإ�شابتها ب�شرطان 

الثدي مرتفع كما ح�شل مع جويل.
لالإقدام  ا�شتعدادهم  عام عن  ب�شكل  الأمريكين  % من   51 واأع��رب 
ك��ان جوابهم  الرا�شدين  % م��ن   34 اأن  على ه��ذه اخل��ط��وة، يف ح��ن 
اإذا كانوا يريدون اإجراء فحو�ض جينية تظهر مدى  اإيجابياً ب�شاأن ما 

خطر اإ�شابتهم باأنواع معّينة من ال�شرطان.
وقال %41 ممن يوجد يف عائلتهم مر�شى م�شابون بال�شرطان، اإنهم 
�شيجرون الفحو�ض اجلينية، مقابل %28 لي�ض يف عائلتهم مر�شى. 
واأكد 4 % من الرا�شدين الأمريكين اأنهم �شبق لهم واأن اأجروا هذا 

النوع من الفحو�ض.
وكانت املمثلة الأمريكية اأجنلينا جويل 37 عاما اأعلنت يف مقال بعنوان 
اأيام  قبل  الأمريكية  تاميز  نيويورك  �شحيفة  ن�شرته  الطبي،  خياري 
اأنها خ�شعت لعملية ا�شتئ�شال الثدين لأنها حتمل موروثة فيها خلل 
يزيد خطر اإ�شابتها ب�شرطان املبي�ض والثدي. وت�شمى هذه اجلراحة 
لديهن  يرتفع  اللواتي  للن�شاء  وجت��رى  ال��وق��ائ��ي،  ال��ث��دي  با�شتئ�شال 
ل�شتعداد  راجعا  ع��ادة  يكون  ال��ذي  الثدي  ب�شرطان  الإ�شابة  احتمال 
الإ�شابة  وم�شاعفات  خماطر  ت��اليف  على  ي�شاعد  اإذ  وجيني.  وراث���ي 
ب�شرطان الثدي الذي قد ي�شخ�ض متاأخرا، ويكون قد انت�شر اإىل اأجزاء 
جويل  واأو�شحت  امل�شابة.  جناة  فر�ض  من  يقلل  مما  باجل�شم  اأخ��رى 
التي توفيت والدتها ب�شرطان الثدي اأنها اأجرت العملية لتقلي�ض ن�شبة 

اإ�شابتها ب�شرطان الثدي من 87 % اإىل 5 %.

الدم  �سغط  يرفع  النقال 
درا�شة  اإن  تلغراف  دي��ل��ي  ذي  ق��ال��ت 
الهواتف  اأن  ع���ن  ك�����ش��ف��ت  ح��دي��ث��ة 
�شغط  ارت��ف��اع  يف  تت�شبب  ال��ن��ق��ال��ة 
ال����دم، وال����ذي ي��ع��ت��ر ب����دوره �شببا 
واجللطات  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ال�����ش��ك��ت��ات  يف 
اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت  الدماغية. 
باحثن اأجروا جتارب متعددة على 
عدد من املر�شى مبتو�شط عمر بلغ 
بعد اأن اأجل�شوهم  وذلك  عاما،   53
مب��ق��اع��د م��ري��ح��ة، وت��رك��وه��م فرتة 
من الزمن بعد اأخذ قراءات ال�شغط 
اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  لدمائهم.  الأوىل 
الباحثن قاموا بعد ذلك بالت�شال 
باملر�شى عر الهاتف النقال، واأنهم 
تقي�ض  اأوتوماتيكية  اأدوات  جعلوا 
�شغط الدم لدى املر�شى، واأ�شافت 
اأن الباحثن ات�شلوا باملر�شى اأكر 
من مرة، واأنهم وجدوا اأن �شغط دم 
املر�شى يرتفع عن معدله الطبيعي 
اأثناء احلديث عر الهاتف النقال. 
غارديان  ذي  ت�شاءلت  جانبها  م��ن 
اأخر  ما  اإذا  الت�شرف  كيفية  ب�شاأن 
الأط���ب���اء اأح���ده���م ب��اأن��ه ع��ل��ى و�شك 
اإن رد  ب��ال��ع��م��ى؟ وق���ال���ت  الإ����ش���اب���ة 
املري�ض  ي���ج���ع���ل  ال�����ه�����ادئ  ال���ف���ع���ل 
ي��ت��ع��ام��ل م��ع ح��ال��ة ف��ق��دان الب�شر 
ب�شكل اأف�شل، داعية من قد يكونون 
عر�شة لالإ�شابة بالعمى اإىل ال�شر 

والتفاوؤل وعدم العي�ض يف الأوهام.

ه�������زمي�������ة اخل�����������س�����وم 
التي�ستو�ستريون  ت��رف��ع 
قال باحثون اأمريكيون اإن معّدلت 
عند  ت���رت���ف���ع  ال���ت���ي�������ش���ت���و����ش���ت���ريون 
خ�شومهم،  يهزمون  حن  ال��رج��ال 
الباحث  وق���ال  اأ���ش��دق��ائ��ه��م.  ولي�ض 
اأ���ش��ت��اذ ع��ل��وم الإن�شان  م���ارك ف��ل��ن، 
اإن رّدات فعلنا  يف جامعة مي�شوري، 
جزء  هي  نتناف�ض  حن  الهرمونية 
من طريقة تطورنا كجن�ض تعاوين. 
اأنه على الرغم  ووجدنا يف درا�شتنا 
اأن التي�شتو�شتريون الذكوري يرتفع 
حن ينت�شر الرجال �شد غرباء اأو 
تقريباً  عينها  تبقى  فهي  خ�����ش��وم، 
عند التناف�ض مع اأ�شدقاء . و�شملت 
ال���درا����ش���ة رج������اًل م���ن ف���ئ���ات عمر 
خمتلفة يف جزيرة دومينيكا يلعبون 
واأجريت  الكريكيت،  اأو  الدومينو 
ف��ح��و���ض مل���ع���دلت ال���ه���رم���ون عند 
اللعب �شد فريق خ�شم واللعب بن 
التناف�ض  اإن  ال�شدقاء. وقال فلن 
���ش��م��ن ف��ري��ق ري��ا���ش��ي ق���د ي�شاهم 
التي�شتو�شتريون،  معدلت  رف��ع  يف 
يخو�شها  م��ب��اراة  م�شاهدة  وكذلك 

فريق مف�شل.

حت������ذي������ر م�������ن ان����ت����ق����ال 
ك�������ورون�������ا ب������ن ال���ب�������س���ر 
ح����ذرت م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة من 
انتقال الفريو�ض اجلديد  تزايد حالت 
الب�شر  نوفل بن  با�شم كورونا  املعروف 
يف ح�����ال وج������ود ات�������ش���ال م���ب���ا����ش���ر مع 
ال�شعودية  ر���ش��دت  ح��ن  يف  امل�����ش��اب��ن، 
ب�شرق  بالفريو�ض  جديدة  اإ�شابة  ام�ض 
اململكة. واأعلنت وزارة ال�شحة ال�شعودية 
على موقعها الإلكرتوين اأنه مت ت�شجيل 
اإ�شابة جديدة يف املنطقة ال�شرقية، حيث 
يتلقى امل�شاب العالج ويخ�شع للرعاية 
اإ�شابة  عن  ك�شفت  قد  وكانت  الطبية. 
اثنن من العاملن يف الرعاية ال�شحية 
وزارة  واأطلقت  م�شابن.  مع  لتعاملهم 
اإلكرتونية  �شفحة  ال�شعودية  ال�شحة 
اجلديد  بالفريو�ض  للتعريف  ج��دي��دة 
ال���ذي ق��ت��ل 15 ���ش��ع��ودي��اً م��ن ب��ن 29 
�شخ�شاً اأ�شيبوا به يف اململكة. وت�شمنت 
ام�ض  ل���ل���وزارة  ب��ي��ان  بح�شب  ال�شفحة 
ال�شبت كافة امل�شتجدات اخلا�شة بكورنا، 
ب��ه��دف ت��زوي��د امل��ج��ت��م��ع وامل��ع��ن��ي��ن بكل 
الوقاية  وب��ط��رق  بالفريو�ض  يتعلق  م��ا 

املحتملة.

ن�سائح للعناية بجلد الطفل 
-1 ل يتم تنظيف اجللد كلًيا بعد الولدة للمحافظة على املادة البي�شاء 
اأنها حتافظ على  اللزجة التي تغطى اجل�شم، وذلك ملا لها من فائدة يف 

درجة حرارة اجل�شم وتغذى ج�شمه .  
بقطعة  الأمينوي  وال�شائل  وامل��خ��اط  ال��دم  من  اجل�شم  تنظيف  -2يتم 

مبلله مباء نقى حيث اإنه ل يف�شل اأو يجب ا�شتخدام ال�شابون اأو زيت .  
-3بعد يومن اأو ثالث من الولدة يتم تنظيف اجل�شم كلًيا .   

- بعد الوالدة : 
ب�شيطا،  تهيجا  ك��ان  لو  حتى  �شيء  لأي  ح�شا�ض  يكون  الطفل  جلد   1-

وعلى ذلك جلد الطفل لبد اأن يحفظ نظيًفا با�شتمرار .  
تغ�شل الأم يدها عند تغري مالب�ض الطفل اأو الكافولة .   اأن  -2يجب 

-3يجب اأن تغ�شل مكان البول اأو الراز باملاء الدافئ ، وبعد ذلك ين�شف 
جيًدا وت�شع بع�ض الكرمي اأو الزيت حول هذه املنطقة؛ حتى تقلل تهيج 

اجللد من البول اأو الراز وت�شبب التهاب اجللد .  
األ تكون �شيقة على ج�شم الطفل .   يجب  الكافولة  تلب�ض  -4عندما 

الأم اأن تغري الكافولة با�شتمرار، وبعد ذلك تغ�شل الكافولة  -5يجب على 
ومالب�ض الطفل باملاء املغلي وي�شطف جيًدا من ال�شابون، وبعد   

اخلالفات ملح احلياة
 ولكنها ت�سعفك

مبلح  و�سفها  ميكن  بل  ال  حياتنا،  يف  اخلالفات  تكرث 
جت�ّسد  الأنها  حتملها  اأحيانًا  ي�سعب  قد  احلياة. 

على  ال�سيطرة  وفقدان  قوية  عواطف 
عالوًة  خمتلفة.  م�ستويات  على  الذات 

على ذلك، تك�سف النزاعات قدرة االإن�سان 
على الت�سرف بعدائية وعلى مفاجاأة نف�سه 

ذلك،  غري  داخله.  يف  كامنة  خمفية  باأمور 
عليها  ترتتب  التي  ال�سلبية  النتائج  تتعدد 
والتي ت�سبب �سيقًا حقيقيًا نف�سيًا وج�سديًا.



•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

الق�شاء  يف  املغناطي�شية  النانوية  الأج�شام  ا�شتخدام 
اإ�شابة اخلاليا احلية  دون  ال�شرطانية  على اخلاليا 
حقن  طريق  عن  وذل��ك  الإن�شان  ج�شم  يف  الطبيعية 
اإىل  مبا�شرة  لتتجه  النانوية  الأج�شام  بهذه  املري�ض 
درجة  رف��ع  بعدها  يتم  اأن  على  ال�شرطانية  اخل��الي��ا 
حرارة الأج�شام بوا�شطة املغناطي�ض اخلارجي لت�شل 
اإىل 45 درجة مئوية وهي الدرجة التي متوت عندها 
احلّية  اخل��الي��ا  ت�شاب  اأن  دون  ال�شرطاين  اخل��الي��ا 

الطبيعية باأية اأ�شرار.
ت��و���ش��ل اإىل ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ف��ري��ق م��ن ال��ب��اح��ث��ن من 
اإ�شافة  الإم�����ارات  بجامعة  ال��ت��دري�����ض  هيئة  اأع�����ش��اء 
العلوم  بكلية  الفيزياء  ق�شم  طالبات  من  فريق  اإىل 
اإيهاب  الدكتور  الفريق  �شم  الإم��ارات حيث  بجامعة 
الفيزياء  ق�شم  م��ن  عي�شى  ب�شار  وال��دك��ت��ور  عبيدات 
الهند�شة  ق�����ش��م  م���ن  احل���اي���ك  ي��و���ش��ف  وال���دك���ت���ور 
امليكانيكية بكلية الهند�شة بنف�ض اجلامعة اإ�شافة اإىل 
بكلية  الفيزياء  يف  املتخ�ش�شات  الطالبات  من  ثالث 
العلم بجامعة الإمارات هن زينب كرم ونورة اخلييلي 
واآمنة احلفيتي وقد ا�شتطاع الفريق الباحث اأن يقدم 
التي  العلوم  بكلية  الفيزياء  ي��وم  يف  املبدئية  جتاربه 
العلوم  كلية  عميد  قبل  م��ن  كبري  باهتمام  حظيت 

الفيزياء  ق�شم  رئي�ض  ف��ري��ر(  )ب��ي��رت  الروفي�شور 
هيئة  اأع�شاء  اإىل  اإ�شافة  ك��راوده  بن  الدكتور معمر 

تدري�ض الكلية واجلامعة.
النانوية  اأن الأج�شام  اإيهاب عبيدات  ويقول الدكتور 
للت�شخن عن  ق��اب��ل��ة   اأج�����ش��ام  ه��ي  ال��ت��ي يتم حقنها 
حيث  اجل�شم  خ���ارج  م��ن  املغناطي�شي  امل��ج��ال  ط��ري��ق 
يتم تعري�ض اجل�شم امل�شاب بال�شرطان لهذا املجال 
بعد حقنه بالأج�شام النانوية واأ�شاف الدكتور اإيهاب 
اأن هذه التجارب طبقت بالفعل على فئران التجارب 
ال�شرطانية  اخلاليا  على  الق�شاء  ن�شبة  بلغت  حيث 
يف بع�ض الفئران اإىل مائة يف املائة ويف اإ�شارة اأخرى 
ال��ط��ري��ق��ة احلديثة   ه���ذه  اأن  اإي���ه���اب  ال��دك��ت��ور  ق���ال 
يتم  ك��ان  التي  التقليدية  الطرق  عن  متاما  تختلف 
على  اأف���ران  طريق  عن  كامال  اجل�شم  ت�شخن  فيها 
�شكل ع��رف تعمل على ارت��ف��اع درج��ة ح��رارة اجل�شم 

للم�شاعدة يف قتل اخلاليا ال�شرطانية .
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ه���ذه الأب���ح���اث ت��ت��وا���ش��ل منذ 
فئران  التطوير على  قيد  ومازالت يف  �شنوات  ثالث 

التجارب.
كلية  ب�شاحة  اأقيم  ال��ذي  الفيزياء  يوم  وقد �شم  هذا 
العلمية  ال���ت���ج���ارب  ال��ع��دي��د م���ن  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة 
الأخ��رى ليكون من بينها جتربة املو�شالت اخلارقة 
بتنفيذها  ق��ام  والتي  البارد  النيرتوجن  با�شتخدام 
باإ�شراف  الها�شمي  واأم��ري  حممد  ابراهيم  الطالبان 

املغناطي�ض  يكت�شب  ح��ي��ث  ���ش��دق��ي  ه����ادي  ال��دك��ت��ور 
املغناطي�ض  رف��ع  على  ي�شاعد  ال��ذي  التنافر  خا�شية 
وحتديد امل�شارات اخلا�شة ليتم ا�شتخدامه يف حركة 
املن�شوري  لطيفة  الطالبتان  قدمت  كما  القطارات 
اأف�����الم اخل���ي���ال العلمي  وم�����وزة امل��ن�����ش��وري جت����ارب 
م�شاحة  خ�ش�شت  ك��م��ا  ال��ن��ج��وم  ح���رب  اإىل  و���ش��ول 
للعلوم  الإم���ارات  ملوؤ�ش�شة  الفيزياء  ي��وم  فعاليات  من 

والتقنية املتقدمة وهي املتخ�ش�شة يف �شناعة الأقمار 
ال�شناعية وت�شل ن�شبة املهند�شن العاملن فيها من 
ن�شبة  ت�شل  ح��ن  يف  امل��ائ��ة  يف  ثالثن  اإىل  املواطنن 
العاملن من كوريا اجلنوبية اإىل  �شبعن يف املائة .. 
كما �شارك يف يوم الفيزياء �شركة �شتاراتا وغريها من 
املوؤ�ش�شات التي جاءت لت�شارك طلبة الفيزياء يومهم 

العلمي ال�شنوي. 

كلية العلوم تكرم
 عميد �سوؤون الطلبة

•• العني-الفجر:

هيئة  اأع�شاء  ومب�شاركة  للفزياء  ال�شنوي  اليوم  فعاليات  افتتاح  حفل  يف 
بيرت  الروفي�شور  العلوم  كلية  عميد  ق��ام  والإداري���ن  والطلبة  التدري�ض 
فرير بتكرمي عميد �شوؤون الطلبة الدكتور عبد الرحمن النقبي تقديرا 

من الكلية لدوره يف اإجناح فعاليات يوم الفزياء.

املو�سيقى والفيزياء
•• العني-الفجر:

املو�شيقى والفيزياء كانت واحدة من الفقرات التي قدمت يف اليوم ال�شنوي 
للفيزياء بكلية العلوم بجامعة الإم��ارات حيث قدم الطالب العالقة التي 
الآلت  ع��ن  ت�شدر  التي  الأ���ش��وات  خ��الل  م��ن  باملو�شيقى  الفيزياء  تربط 
اأذن  لها  واأحل��ان تطرب  اأنغام  اإىل  تتحول  التي  الذبذبات  الوترية وكذلك 

امل�شتمع.
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يف اليوم العلمي للفيزياء 

فريق علمي بجامعة الإمارات ينجح يف ا�ستخدام 
اجل�سيمات النانونية يف قتل اخلاليا ال�سرطانية

•• العني-الفجر:

مر�شد فلكي متحرك ي�شارك لأول مرة يف فعاليات يوم الفيزياء العلمي ال�شنوي الذي اأقيم بجامعة الإمارات 
حيث قدم رئي�ض املر�شد الإماراتي الفلكي املتحرك املهند�ض نزار �شالم جتربته لطالبات وطالب اجلامعة حيث 

يعمل املر�شد الذي اأن�شاأه وجمع حمتوياته بالطاقة ال�شم�شية وطاقة الرياح.

بيان عملي  �شارك يف تقدمي  ال�شماوية حيث  الأج��رام  واأجهزة عر�ض لر�شد  بتل�شكوبات  الفلكي مزود  املر�شد 
اأثناء تعامد ال�شم�ض يتعرف من خاللها الطلبة على م�شاهد من �شطح ال�شم�ض كما قامت الطالبات والطالب 
بر�شد  والطالبات  الطالب  قام  كما  ال�شم�ض  دورة  اإىل حتديد  اإ�شافة  وتوزيعها  ال�شم�ض  الكلف  على  بالتعرف 
كوكب زحل وامل�شرتي والقمر كما قام املهند�ض نزار �شالم بعر�ض مناذج من النيازك با�شتخدام جهاز البحث 

عن هذه النيازك.

مر�سد فلكي متحرك �سديق للبيئة لأول مرة يف فعاليات يوم الفيزياء

جتربة لر�سد الأ�سوات الكونية
•• العني-الفجر:

التي قدمتها ثالث  التجارب  الكونية كانت واح��دة من  الأ�شوات  ر�شد 
ا���ش��ت��ط��اع��ت الطالبات  ال��ف��ي��زي��اء ح��ي��ث  امل��ت��خ�����ش�����ش��ات يف  ط��ال��ب��ات م��ن 
الثالث ت�شخري جهاز الكمبيوتر ومن خالل برامج مت اإعدادها التقاط 
الأ�شوات املحلقة يف الف�شاء الكوين يف حماولة لتحديد هذه الأ�شوات 

وم�شادرها. 



وظيفة الدماغ
الأحمر  بال�شائل  ج�شمنا  مي���ّدان  ال��ل��ذي��ن  وال��رئ��ت��ن  بالقلب  اله��ت��م��ام 
جيد.  ب�شكل  يعمل  �شيظل  ال��دم��اغ  اأن  لنا  ي�شمنان  ل  وبالأوك�شيجن 
ونحن ل نتمكن من ال�شيطرة والتحكم باملحيط الذي نعي�ض فيه اإل من 
خالل دماغ يقوم بوظائفه ب�شكل جيد. فاإذا اأردنا حتريك اأ�شابعنا يجب 
اأع�شاوؤنا الداخلية مثل القلب والرئتن  اأن يعطي دماغنا الأمر، وحتى 
والكبد تعمل بح�شب اأوامر الدماغ. فعندما ُت�شاب �شاق �شخ�ض ما بال�شلل 
تكون امل�شكلة موجودة يف دماغه ل يف �شاقه. الكثري من الأ�شخا�ض الذين 
اأو  كليتهم  ت�شتبدل  اأو  حوا�شهم  اإح��دى  يفقدون  اأو  اأطرافهم  اأح��د  ُيبرت 
احلياة  على جناحهم يف  يظلون حمافظن  قلب  زرع  عملية  لهم  جترى 
اإذا ما ظل دماغهم يعمل ب�شكل ممتاز، ول يرتتب عليهم �شوى التاأقلم 
مع منط حياتهم اجلديد. ولكّن اأب�شط تلف ي�شيب جذع الدماغ ي�شّبب 
غيبوبة دائمة ُتفقد ال�شخ�ض معنى حياته احلقيقي، فاحلياة اإذاً من دون 

دماغ يقوم بوظائفه بال�شكل ال�شليم ل ت�شتحّق اأن ُتعا�ض.

قدرات دائمة
ومدى  وت��ط��وي��ره.  على حميطنا  ال�شيطرة  ق���درة  ل��دي��ه  ال��دم��اغ  وح���ده 
نطّورها  التي  العقلية  قدراتنا  على  يعتمد  ه��ذه  ال�شيطرة  على  قدرتنا 

خالل حياتنا.
ال�شن.  العقلية تت�شاءل مع تقّدمه يف  الإن�شان  اأّن قدرات  ُيعتقد عموماً 
الن�شيان،  كثري  واأ�شبح  العقلية  قدراتي  �شاأخ�شر  )هل  كثريون:  وي�شاأل 
القطعّية هي: )كال(. فخ�شارة  والإجابة  ال�شن؟(،  اأتقّدم يف  فقط لأنني 
حمتوماً.  اأم��راً  لي�شت  ال�شن  يف  التقدم  خالل  العقلية  لقدراته  الإن�شان 
واأخرياً، برهنت درا�شات عدة اأن من املمكن اأي�شاً حت�شن هذه القدرات. 
اأن نتخذ، ويف مرحلة مبكرة من حياتنا، خطوات وقائية متكننا  وعلينا 
من احلفاظ على �شالمة وترية عمل اأدمغتنا وقدراتها خالل التقدم يف 
الدماغ  ق��درات  تطّور  التي  الأ�شاليب  عر�ض  اإىل  الكتاب  ويهدف  ال�شن. 

الهائلة.

جوانب فيزيائية
�شيء  الدماغ  اأّن  نعلم  اأن  ويجب  داخ��ل اجلمجمة،  دماغنا حممّي متاماً 
خمتلف متاماً عن العقل. فالدماغ ع�شو فيزيائي حم�شو�ض، بينما العقل 
�شيء وظيفّي. ي�شكل الدماغ )اجلهاز(، فيما العقل هو )الرنامج(. توجد 
يف الدماغ 100 بليون خلية ع�شبية. ودماغ ال�شخ�ض البالغ يزن حواىل 
َمل وزن اجل�شم. وللدماغ  وهو ل ي�شكِّل �شوى 2 باملئة من جُمْ كلغ   1،4

ثالثة اأق�شام رئي�شة: اجلذع واملُخيخ واملُخ.
- اجلذع: يقع مبا�شرة فوق العمود الفقري، واجلذع اأّول جزء يت�شّكل من 
ال�شيطرة على  ت�شاعد يف  وفيه ثالثة مراكز ع�شبية  الرحم.  الدماغ يف 
باخت�شار،  ال��دم.  وجريان  القلب  ودق��ات  التنف�ض  م  وتنظِّ العينن  حركة 

نه من احلياة. يوؤمن جذع الدماغ ميكانيكية اجل�شم التي متكِّ
اإذا،  م بحركة اجل�شم.  - املخيخ: يقع خلف جذع الدماغ مبا�شرة، ويتحكَّ
يحتوي على ذاكرة احلركة وت�شمى الذاكرة احلركية، اأو ذاكرة الع�شالت. 

ومعظم الريا�شين املتمّيزين يتمتعون مبخيٍخ متطور ب�شكل جيد جداً.
الدماغ  تطّور  اآخ��ر مرحلة من مراحل  الإن�شان  ل��دى  امل��ّخ  تكّون  امل��خ:   -

الأخري، وهو الدماغ )احلقيقي( الذي ينبع منه التفكري وال�شعور.

الدماغ يوّلد الكهرباء
تعمل خاليا الدماغ على الكهرباء، ولديه طاقة كهربائية كافية لإ�شاءة 
100 خلية  الدماغ ح��واىل  وات��اً. وتوجد يف   25 بقوة  م�شباح كهربائي 
وينقل  ُينتج  كمبيوتراً  ذات��ه��ا  ب��ح��ّد  ��ل  مت��ثِّ ع�شبية  خلية  وك��ل  ع�شبية، 
اآلف  مع  التوا�شل  على  ق��ادرة  ع�شبية  خلية  كل  الكهربائية.  النب�شات 
اخلاليا الع�شبية الأخرى، اإذ تر�شل كل واحدة منها النب�شات الكهربائية 
اإىل اآلف اخلاليا وتتلّقى يف الوقت نف�شه النب�شات الكهربائية من تلك 
واحدة  كهربائية(  اإ���ش��ارة  )اأي  كهربائية  نب�شًة  اأّن  يعني  وه��ذا  اخلاليا. 
ُمر�َشلة من اإحدى اخلاليا الع�شبية، ميكنها اأن ت�شل ب�شرعة هائلة اإىل 
ُمتميِّزة  واإّن كل خلية  وتوؤثِّر عليها.  الأخ��رى  الع�شبية  مالين اخلاليا 
ب�شيطاً  اختالفاً  خلية  كلُّ  تختلف  اإذ  الع�شبية،  اخلاليا  من  غريها  عن 
كهربائية  �شبكًة  الدماغ  يجعل من  هذا  ُزها  فعلها، ومتيُّ ردود  اأمن��اط  يف 
��دة اإىل درج����ٍة ت��ف��وق اخل���ي���ال. ف��ف��ي ك���ّل ث��ان��ي��ة ت��ت��ط��اي��ر النب�شات  ُم��ع��قَّ

الكهرومغناطي�شية الدماغية يف جميع الجتاهات.
الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  للعلوم،  الوطنية  الأكادميية  وِبح�شب 
املُحَتمل حدوثها بن  الدماغ الب�شري الواحد لديه عدد من الت�شالت 

خالياه يفوق عدَد اجلزيئات الذرية املوجودة يف الكون.

ُقدرات ال حدود لها
داً اإىل درجٍة  ل الدماغ كياناً معقَّ من بن جميع املوجودات يف العامل، ُي�شكِّ
ًة ل ميكن اأن يوازي يف قدرته على  خيالية. فحتى اأكر الكمبيوترات ِدقَّ
احلظ،  ول�شوء  ع��ادي.  �شخ�ض  دم��اغ  ق��درَة  وه�شمها،  املعلومات  تخزين 
�شوى  ي�شتخدمون  ل  العباقرة  دماغه. حتى  كّل طاقة  ي�شتخدم  اأح��د  ل 
جزٍء �شغري من طاقتهم الدماغية. كّل اإن�شان ي�شتخدم دماغه، ولكن مل 

يحدث مرًة اأن ا�شتخدم اأيُّ �شخ�ض طاقة دماغه كلها.

تطوير الطاقة الدماغية
يقّدم الكتاب ت�شكيلة من الطرق التي ترفع طاقة الدماغ فتجعلها خارقة. 
اأن  واملهم  العمر،  من  مرحلة  اأي  عند  يتوقف  ل  الطاقة  ه��ذه  وحت�شن 
توؤمنوا اأن با�شتطاعتكم اأن تكت�شبوا املزيد من القدرة الدماغية، فاإذا كنتم 
يتمتع  �شيظل  دماغكم  ف��اإن  بايجابية  احلياة  اإىل  تنظرون  وكنتم  �شعداء 

بالن�شارة وال�شحة.
ينبغي على من يريد تطوير دماغه اأن يكون اإيجابياً جتاه نف�شه فيقتنع 
اأن طاقة دماغه تتح�شن يوماً بعد يوم واأن عقله يعمل بكفاءة، واأن ذاكرته 
الدماغ  يتاأهل  الباطن  العقل  اإىل  يدخل  ال��ذي  الت�شريح  وبهذا  قوية. 

ليتعّلم ويتذكر.
ولكن علينا األ نن�شى اأن تناول الكحول ولو بكميات قليلة عامل �شلبي لأنه 
ي�شّمم اخلاليا الع�شبية ويبّلد احلوا�ض. لكن الروائح والعطور ميكن اأن 
توؤثر يف اأدمغتكم بطريقة فورية حمفزة لل�شعور بال�شعادة اأو بال�شمئزاز. 
اأما الذي يعاين �شغط دم مزمناً ويبداأ عنده ظهور تدهور بارز يف الذاكرة 
ل�شبط  ال��الزم��ة  اخل��ط��وات  ات��خ��اذ  فعليه  العقلية  والن�شاطات  ال��ع��ام��ة 
ارتفاع ال�شغط. ل حتتاجون بعد قراءة هذا الكتاب �شوى البدء بخطوات 
ب�شيطة واملثابرة عليها، و�شتنده�شون بعد وقت ق�شري من التغيريات التي 

�شتظهر يف حياتكم.

تدابري لتح�سن الطاقة الدماغية
واعن  ن��ك��ون  عندما  كبري  ب�شكل  حم��ف��زاً  ال��دم��اغ  ي��ك��ون  التيقظ:   •
يف  حت�شل  التي  ل��الأح��داث  تنبهنا  كّلما  واأع��م��ال��ن��ا.  وم�شاعرنا  لأف��ك��ارن��ا 

الزمن احلا�شر، �شُهل علينا ا�شتذكارها يف امل�شتقبل.
�شّممت التمارين ل�شتثارة خاليا الدماغ وهدفها  العقلية:  • التمارين 

حتفيز العقل واللهو واملتعة، وقد اأوردها املوؤلف يف نهاية الكتاب.
• الإر�شاع من الثدي: يوّفر التغذية اجليدة كما يوؤمن التوا�شل النف�شي 

املمتاز بن الأم وطفلها، وحليب الأم اأف�شل غذاء معروف للدماغ.
اإىل حالة  ال��و���ش��ول  الإن�����ش��ان على  ال��ت��اأم��ل  ري��ا���ش��ة  ت�شاعد  ال��ت��اأم��ل:   •
اأف�شل  اأح��د  واليوغا  ك��رى،  بفاعليه  الدماغ  فيعمل  األفا  موجات  اإنتاج 

التمارين.
• الغذاء: يوؤدي الغذاء دوراً رئي�شاً يف تعزيز قوى الدماغ، وقد قّدم املوؤلف 

عر�شاً م�شهباً لنوعية الأطعمة التي ت�شهم يف التطوير.
اإىل  ال��دم  جريان  الريا�شية  التمارين  حت�ّشن  الريا�شية:  التمارين   •

الدماغ، ما ي�شاعد يف ت�شريع عمل الدماغ.

اآلة مو�شيقية،  على  العزف  بفوائد  ليحظى  ماهراً  عازفاً  ليكون طفلك  داعي  ل 
ت�شتهويه.  اآل��ة  اختيار  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن  التمرن.  على  يواظب  اأن  فيكفي 

وميكنك العتماد على احلا�شة الأقوى لديه لتختاري الأف�شل له.
متنحينها  مم��ي��زة  هبة  مو�شيقية  اآل���ة  على  ال��ع��زف  تعّلم  اأن  يف  �شك  ل 
لطفلك. ف��ال تعزز ه��ذه اخل��ط��وة من��و دم��اغ��ه فح�شب، بل 
تتطلب منه تطوير عادة التمرن امل�شتمر لتحقيق 
تعزز  ال�����ش��ر،  تعّلم  على  ت�شاعده  ال��ت��ق��ّدم، 

اأع�شاء  خمتلف  بن  التن�شيق  عملية 
الإ�شغاء  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��ده  ج�����ش��م��ه، 
جيداً، تقّوي قدرته على الرتكيز 

العنان  وتطلق  التفا�شيل،  على 
ل���ق���درات���ه الإب����داع����ي����ة. وم����ا ه����ذا اإل 

غي�ض من في�ض.

جمموعة
اللم�ض  ح��ا���ش��ة  ���ش��اح��ب  ال���ط���ف���ل،  ي��ح��ب 
القوية، تعّلم املو�شيقى �شمن جمموعة. ومن 
اآلة تتطلب قدرة ج�شدية، مثل  املرجح اأن يختار 
الرتومبون اأو التوبا اأو الت�شيللو. يع�شق هذا النوع من 
ممتعاً  اأم��راً  ذلك  ويعترون  بج�شمهم،  الآل��ة  اإحاطة  الأولد 
القواعد  قوية،  مل�ض  بحا�شة  يتمتع  ال��ذي  الطفل،  يخاف  ل  ي�شحكهم. 
ويحاول اتباعها قدر امل�شتطاع، ما يجعله ع�شواً ممتازاً يف فرقة مو�شيقية. 
كذلك يهوى امل�شاركة يف حفلة، ويعتر تقدمي عر�ض اأمام ح�شور كبري اأمراً 

ممتعاً ومثرياً.
ل الطفل، الذي تكون حا�شة الب�شر لديه الأقوى، النظام والكمال. يرع يف  ُيف�شّ
العزف على اآلت مثل البيانو لأنه ي�شتطيع روؤية املفاتيح وابتكار رابط ب�شري بن 

ىل اأ�شابعه، املفاتيح، والنغمات املو�شيقية. بالإ�شافة  اإ
عزفه  وطريقة  البيانو  ع��ازف  مظهر  يبدو  ذل��ك، 

الأولد  من  النوع  ه��ذا  مينح  ما  ومنظَمن،  مرتَبن 
ُتعتر  ك���ذل���ك  ب����ال����راح����ة.  ����ش���ع���وراً 

ال�����ق�����درة ع���ل���ى ع���زف 

البيانو 
مذهلة  م���ه���ارة 

ي���ق���دره���ا الأ�����ش����دق����اء واأف�������راد 
الأهمية  بالغ  اأم��ر  وه��ذا  العائلة، 

ميلك  ال����ذي  ال��ول��د  اإىل  بالن�شبة 
حا�شة ب�شر قوية.

بحا�شة  ينعم  ال���ذي  ال��ط��ف��ل،  يتفاعل 
الوترية.  الآلت  م��ع  بحرية  ق��وي��ة،  �شمع 

ف��ه��و مي��ل��ك امل���ه���ارات ال�����ش��روري��ة )اأك����ر من 
زمالء �شفه( ملعرفة متى يجب اأن يرفع اإ�شبعه، 

من  النوع  ه��ذا  يع�شق  خفيفة.  اأو  ح��ادة  نعمة  حمدثاً 
الأولد اأي�شاً ابتكار مو�شيقاه اخلا�شة اأو اأعادة عزف ما ي�شمعه 
ورقة.  نغمات مدونة على  باتباع  التمرن  بّدل  الراديو،  على 

لذلك اتركي لطفلك حرية تعّلم املو�شيقى كما ي�شاء.
قوية،  �شم  اأو  ذوق  حا�شة  ميلكون  الذين  الأولد،  ل  يف�شّ

الآلت ال�شحرية. فيختارون الفلوت اأو القيثارة لل�شعور 

مــنـــ�عــــات

23

يعمل االخت�سا�سيون يف حقل الدماغ على الو�سول اإىل اأكرب ن�سبة من الطاقة لتقوية العقل الب�سري، ويف كتاب )كيف تقوي طاقة 
الب�سري،  العقل  وقدرات  الذاتي  التطوير  يف  االخت�سا�سي  كزافيه  فران�سي�س  الدكتور  لنا  يقّدم  الفرا�سة(  )دار  عن  ال�سادر  عقلك( 

اأف�سل التقنيات التي اأثبتت جناحها �سرقًا وغربًا.
يبذل النا�س ق�سارى جهدهم يف ممار�سة التمارين الريا�سية للحفاظ على �سّحة قلبهم وتقوية ع�سالتهم، بينما يهملون دماغهم الذي 

يعترب اأكرث االأع�ساء اأهمية.

اطلقي العنان لقدراته االبداعية

علمي طفلك العزف على اآلة مو�سيقية 

اأف�سل التقنيات التي اأثبتت جناحها �سرقًا وغربًا

كيف تنّمي عقلك لذكاء مبدع وذاكرة خارقة؟

األحد  -  19   مايو    2013 م    -    العـدد    10796
Sunday   19    May     2013  -  Issue No   10796



24 األحد  -  19   مايو    2013 م    -    العـدد    10796
Sunday   19    May     2013  -  Issue No   10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/13م    املودعة حتت رقم:173529 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�ض.  فري�شينيو�ض كابي ايه جي.  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:ال�ض-كرونر-�شرتا�شه 1، 61352 باد هامبورغ، اأملانيا.       

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�شنان وبيطرية ، 
اأطراف وعيون واأ�شنان اإ�شطناعية ، اأدوات جتبري، مواد خياطة اأو درز اجلروح .

 والواقعة يف الفئة:10 
اأ�شكال هند�شية متدرجة  و�شف العالم�ة: عبارة )FRENSENIUS KABI( بحروف لتينية ور�شم 

كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173608 
 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  

باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  
 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  

وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرجميات الكمبيوتر، 
البيانات  وتقييم  ومعاجلة  لإدارة  الكمبيوتر  وع��ت��اد  برجميات  وحت��دي��ث  وت�شغيل  واإجن���از  تطوير  وخا�شة 
بيانات  ن�شق  اإىل  مكتوب  ب�شكٍل  تقدميها  مت  التي  وامل�شتندات  مكتوب  ب�شكٍل  امل�شجلة  البيانات  حتويل  واأي�شاً 
الرامج  وتنفيذ  ال�شحي  التاأمن  اأعمال  ت�شغيل  جمال  يف  الذكر  اآنفة  اخلدمات  وتنح�شر  للتخزين؛  قابل 
ال�شحية ومناذج العناية املوجهة؛ اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات 

التحاليل والأبحاث ال�شناعية.
 والواقعة يف الفئة:42 

 و�شف العالم�ة:كلمة )MEDNET( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.    
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173598 
 تاريخ الأ�شبقية :  2011/11/23  

 باإ�ش��م:كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي    
 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا      

 وعنوانه:هينرتبريغ�شرتا�شه 22، بو�شتفاخ 61، 6312 �شتاينهاو�شن، �شوي�شرا     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات عر�ض منتجات على و�شائل الإت�شال لغايات 
والأحجار  وال�شاعات  الوقت  قيا�ض  واأدوات  الفنية  والأ�شغال  املجوهرات  منتجات  جمال  يف  بالتجزئة  البيع 
الرفاهية وخا�شًة  ملنتجات  والإع��الن  الدعاية  العامة، خدمات  العالقات  النفي�شة، خدمات  واملعادن  الكرمية 
الكرمية واملعادن  الوقت وال�شاعات والأحجار  واأدوات قيا�ض  الفنية  املجوهرات وخا�شًة املجوهرات والأ�شغال 
اإ�شت�شارات  خدمات  الرفاهية،  منتجات  جمال  يف  التنظيمية  والإ�شت�شارات  الأعمال  اإدارة  خدمات  النفي�شة، 
قيا�ض  واأدوات  التحف  جامعي  واأ�شياء  الفنية  والأعمال  الكرمية  والأحجار  املجوهرات  وبيع  ل�شراء  الأعمال 

الوقت وال�شاعات.
 والواقعة يف الفئة:35 

 و�شف العالم�ة: كلمة )AIRFREE( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح 
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173603 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

التالية: مطبوعات، وخا�شة قوائم ريا�شيات وكتيبات وكتب  املنتجات  الب�شائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
ون�شرات وقوائم ح�شابية وورق م�شطر وم�شتندات عقود ور�شوم بيانية ومناذج وكتب موجزة واأدلة ون�شرات 
اإخبارية دورية وكرا�شات؛ من�شورات مطبوعة وتقارير ومواد تدري�ض، جميع الب�شائع املذكورة مرتبطة مبجال 

التاأمن واإعادة التاأمن والعناية املوجهة اأو العناية ال�شحية؛ مواد التوجيه والتدري�ض )عدا الأجهزة(.
والواقعة يف الفئة:16

 و�شف العالم�ة:كلمة )MEDNET( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.    
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/13م    املودعة حتت رقم:173547 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/01/23م  
 باإ�ش��م:بيل لريدامري بي.يف.  
 جن�شية ال�شركة: هولندا  

 وعنوانه:4 �شتينوفينويج، 4145 كيه كيه �شونرويرد، هولندا.        
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اأجبان وم�شتقات الأجبان. 

 والواقعة يف الفئة:9 
والعالمة  بطاقة  يف  دائ���رة  ور���ش��م  لتينية  ب��ح��روف   ”LEERDAMMER“ كلمة  العالم�ة:  و�شف 

بالألوان الأ�شفر والأخ�شر والرتقايل والبني والأ�شود والأبي�ض  كما بال�شكل املو�شح اأعاله.   
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173609 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

التالية: اخلدمات الطبية، وخا�شة خدمات تطوير وتطبيق  املنتجات  الب�شائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
والتطوير، وخا�شة  البحث  الأ�شواق؛ خدمات  والبحث يف  ال�شبكات  واإدارة  البيانات  واإدارة  الطبية  الإر�شادات 

منتجات العناية ال�شحية.
والواقعة يف الفئة:44

 و�شف العالم�ة:كلمة )MEDNET( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.    
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
ال�سبت  18  مايو 2013 العدد 10795

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173599 

 تاريخ الأ�شبقية :  2011/11/14م  
 باإ�ش��م:كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي    

 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا      
 وعنوانه:هينرتبريغ�شرتا�شه 22، بو�شتفاخ 61، 6312 �شتاينهاو�شن، �شوي�شرا     

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: جموهرات، اأحجار كرمية، معادن نفي�شة وكل خليط 
منها، لآيلء، زمامات )مرابط( لأكمام القم�شان، م�شابك ربطات العنق، خوامت، اأ�شاور، اأقراط، قالئد، دبابي�ض 
علب  نفي�شة،  معادن  من  فنية  اأ�شغال  نقدية،  قطع  للمفاتيح،  حلقات  )جم��وه��رات(،  �شغرية  حلي  للزينة، 
للمجوهرات، علب من معادن نفي�شة، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة، �شاعات، كرونومرتات 
)موقتات دقيقة(، �شاعات كبرية، علب �شاعات، اأحزمة �شاعات، �شيور �شاعات، �شال�شل ونواب�ض �شاعات اأو زجاج 
�شاعات، حلقات للمفاتيح )حلي �شغرية اأو �شال�شل �شغرية(، مناذج اأو متاثيل �شغرية من معادن نفي�شة، علب 

�شاعات احلائط و�شاعات اجليب واليد، ميداليات، جموهرات اأجهزة الكمبيوتر، جموهرات للحقائب.
 والواقعة يف الفئة:14 

 و�شف العالم�ة: كلمة )VIBRATO( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.   
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 

بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173604 
 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  

باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  
 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  

 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      
التاأمن  جمال  يف  الأعمال  وتوجيه  وال�شت�شارات  الإدارة  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ال�شحي وجمموعات التاأمن الذاتي ويت�شمن م�شك الدفاتر واحل�شابات والتقييم التاأميني للنتائج وتقدمي خدمات اخلراء 
يف جمال التاأمن مبا يف ذلك تخطيط وترتيب وتنظيم والإ�شراف على مدفوعات التاأمن ال�شحي، وخا�شة يف جمال اإدارة 
العقود وت�شوية املطالبات مبا يف ذلك الت�شوية املبا�شرة لطلبات الدفع للغري، خدمات جمع واإدارة ومعاجلة وتقييم البيانات 
املوجهة؛  العناية  ال�شحية ومن��اذج  الرامج  تنفيذ  اإىل جانب  ال�شحي  التاأمن  الإح�شائية يف جمال  البيانات  اإع��داد  واأي�شاً 
خدمات تاأ�شي�ض وتنظيم واإدارة ال�شبكات يف جمال الأن�شطة اآنفة الذكر، وخا�شة من خالل اإبرام عقود اإمداد اخلدمات مع 
امل�شتمرة،  النوعية  التاأمن ذي  ك�شوفات احل�شابات وتوفري  اإع��داد  ذلك  ال�شحية، مبا يف  العناية  الرعاية يف جمال  مقدمي 
خدمات و�شع واإعداد وتقدمي م�شتندات التاأمن ال�شحي؛ خدمات تطوير املنتجات والإعالن عن اأعمال التاأمن ال�شحي؛ 

خدمات ال�شت�شارات يف جمال العناية املوجهة؛ خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
 والواقعة يف الفئة:35 

 و�شف العالم�ة:كلمة )MEDNET( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.    
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173595 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�شهيل حامد خان ويتاجر باإ�شم املريا  

 جن�شية ال�شركة: باك�شتان  
 وعنوانه:104 من خايابان – اإي – حافظ، فيز 6، دي اإت�ض اإيه، كرات�شي، باك�شتان     

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 
مالب�ض ومالب�ض جاهزة، مواد للمالب�ض الن�شائية، اأثواب ن�شائية، مواد للمالب�ض اخلارجية الن�شائية، األب�شة 
ن�شائية، بلوزات ن�شائية، مالب�ض حمبوكة ن�شائية، اأو�شحة ن�شائية، تنانري داخلية، �شاري )لبا�ض هندي(،  كنزات 
�شوفية، �شالت، قم�شان، تنانري، جوارب طويلة، بذلت، معاطف، زمامات الأكمام، مباذل، عباءات، مالب�ض 
حمبوكة، جاكيتات، اأثواب من ال�شوف، مالب�ض حمبوكة، طماقات )اأغطية لل�شاق(، مالب�ض خارجية، معاطف 
خارجية، بيجامات، �شراويل داخلية، اأثواب اإ�شتحمام، �شرتات، اأثواب �شباحة، قم�شان تي � �شريت، اأثواب �شيقة، 
نظامية،  ب��ذات  داخلية،  مالب�ض  داخلية،  �شراويل  داخلية،  مالب�ض  عنق،  ربطات  اأحزمة،  عمائم،  بنطلونات، 
�شدارات، �شدريات، قفافيز، حفا�شات اأطفال من الن�شيج، لبا�ض القدم، لبا�ض القدم لل�شيدات، جوارب ق�شرية، 
�شنادل، �شنادل اإ�شتحمام، اأخفاف، اأخفاف اإ�شتحمام، اأحذية، اأحذية لل�شاطئ،  فرعات الأحذية، اأحذية، كعوب 

لالأحذية اأو اجلوارب، كعوب لالأحذية، نعال داخلية، اأغطية الراأ�ض، قبعات، قلن�شوات )كاب(، اأربطة راأ�ض.
 والواقعة يف الفئة:25 

و�شف العالم�ة: كلمة “almirah” بحروف لتينية ب�شكل خا�ض يعلوها ر�شم مفتاح كما بال�شكل املو�شح 
اأعاله.

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/13م    املودعة حتت رقم:173530 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�ض.  فري�شينيو�ض كابي ايه جي.  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:ال�ض-كرونر-�شرتا�شه 1، 61352 باد هامبورغ، اأملانيا.       

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: الورق والورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد 
وغري واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ ال�شور الفوتوغرافية ؛ القرطا�شية؛ مواد الل�شق 
الكاتبة  الآلت  ؛  التلوين  اأو  الدهان  فرا�شي  ؛  الفنانن  م��واد  ؛  لغايات منزلية  اأو  القرطا�شية  امل�شتعملة  يف 
واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ؛ مواد التوجيه والتدري�ض )عدا الأجهزة( ؛ مواد التغليف البال�شتيكية )غري 

الواردة يف فئات اأخرى( ؛ حروف الطباعة ؛ الكلي�شيهات )الرا�شمات( .
 والواقعة يف الفئة:16 

اأ�شكال هند�شية متدرجة  ور�شم  و�شف العالم�ة: عبارة )FRENSENIUS KABI( بحروف لتينية 
كما بال�شكل املو�شح

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/15م    املودعة حتت رقم:173688 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�ض.�شنايدر �شرايبجرات جي ام بي ات�ض.  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:9 �شوارزنباخ، 78144 �شرامبريغ، اأملانيا.       

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: اأدوات الكتابة وميا يف ذلك معاجن وجل وحر اأقالم 
الرووؤ�ض الدوارة، رووؤ�ض اأقالم من اللباد، اأقالم الر�شا�ض، اأقالم ر�شا�ض ميكانيكية، اأقالم حر، كاتردج حر، 
اأقالم ت�شحيح، اأقالم تعليم، ورق وقرطا�شية الواردة يف الفئة 16، مبا يف ذلك ورق الر�شم، ورق الكتابة، دفاتر 

التمارين، )مظاريف(. فئة 16.
والواقعة يف الفئة:16

و�شف العالم�ة: عبارة )Schneider Write it( بحروف لتينية يتو�شطها ر�شم كروي بداخله خطوط 
متعرجة      على �شكل دائرة كما بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173600 
 تاريخ الأ�شبقية :  2011/11/14م  

 باإ�ش��م:كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي    
 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا      

 وعنوانه:هينرتبريغ�شرتا�شه 22، بو�شتفاخ 61، 6312 �شتاينهاو�شن، �شوي�شرا     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات عر�ض منتجات على و�شائل الإت�شال لغايات 
البيع بالتجزئة للمواد يف جمال الأ�شغال الفنية واأدوات قيا�ض الوقت وال�شاعات والأحجار الكرمية واملعادن 
النفي�شة، خدمات العالقات العامة، خدمات الدعاية والإعالن ملنتجات الرفاهية وخا�شًة املجوهرات والأ�شغال 
الفنية واأدوات قيا�ض الوقت وال�شاعات والأحجار الكرمية واملعادن النفي�شة، خدمات اإدارة الأعمال والإ�شت�شارات 
التنظيمية يف جمال منتجات الرفاهية، خدمات اإ�شت�شارات الأعمال ل�شراء وبيع املجوهرات والأحجار الكرمية 

والأعمال الفنية واأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة وال�شاعات.  
 والواقعة يف الفئة:35 

 و�شف العالم�ة: كلمة )VIBRATO( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.   
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173605 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات التاأمن، وخا�شًة تقدمي كافة اخلدمات املتعلقة 
بت�شغيل اأعمال التاأمن ال�شحي �شد الغري، باإ�شتثناء املوؤمن عليه وو�شيط التاأمن، خدمات حت�شيل م�شاهمات 
التمويلية وال�شوؤون  ال�شوؤون  ال�شندات ودعم العمالء؛ خدمات  اإبرام  اأو ا�شرتداد املطالبات؛ خدمات  التاأمن 

املالية وال�شوؤون العقارية.
 والواقعة يف الفئة:36 

 و�شف العالم�ة:كلمة )MEDNET( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.    
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173596 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�شهيل حامد خان ويتاجر باإ�شم املريا  

 جن�شية ال�شركة: باك�شتان      
 وعنوانه:104 من خايابان – اإي – حافظ، فيز 6، دي اإت�ض اإيه، كرات�شي، باك�شتان     

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات البيع بالتجزئة يف جمال املالب�ض واملالب�ض 
اجلاهزة ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض والأن�شجة غري املدروزة وحقائب اليد واحلقائب ال�شفرية واحلقائب 
ال�شفرية وحمافظ النقود وحمافظ اجليب و اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملرايا واطارات ال�شور 
املنزلية ومواد  الأواين  النوم والأث��اث وغري ذلك من  والفر�شات واملخدات والو�شائد ول��وازم الث��اث وفرا�ض 

جتهيز املنازل.
 والواقعة يف الفئة:35 

و�شف العالم�ة: كلمة “almirah” بحروف لتينية ب�شكل خا�ض يعلوها ر�شم مفتاح كما بال�شكل املو�شح 
اأعاله.

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/13م    املودعة حتت رقم:173531 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�ض.  فري�شينيو�ض كابي ايه جي.  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:ال�ض-كرونر-�شرتا�شه 1، 61352 باد هامبورغ، اأملانيا.       

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات التعليم والتهذيب، خدمات التدريب، خدمات 
حلقات درا�شية.

 والواقعة يف الفئة:41 
اأ�شكال هند�شية متدرجة  و�شف العالم�ة: عبارة )FRENSENIUS KABI( بحروف لتينية ور�شم 

كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2012/05/16م    املودعة حتت رقم:173710 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

لإدارة  كمبيوتر  برامج  وخا�شًة  كمبيوتر  برجميات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
العناية  ومن��اذج  ال�شحية  الرامج  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  ال�شحي  التاأمن  جمال  يف  البيانات  وتقييم  ومعاجلة 
الرقمية  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  دي(  يف  )دي  رقمية  فيديوية  اأق��را���ض  مدجمة،  اأق��را���ض  املوجهة؛ 

الأخرى.
والواقعة يف الفئة:9

�شبكة  ر�شم  على  متعرجة  خطوط  ر�شم  يعلوها  لتينية  بحروف   )MEDNET( كلمة  العالم�ة:  و�شف 
كما بال�شكل املو�شح.   

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173601 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

لإدارة  كمبيوتر  برامج  وخا�شًة  كمبيوتر  برجميات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
العناية  ومن��اذج  ال�شحية  الرامج  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  ال�شحي  التاأمن  جمال  يف  البيانات  وتقييم  ومعاجلة 
الرقمية  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  دي(  يف  )دي  رقمية  فيديوية  اأق��را���ض  مدجمة،  اأق��را���ض  املوجهة؛ 

الأخرى.
 والواقعة يف الفئة:9 

 و�شف العالم�ة:كلمة )MEDNET( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.    
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173607 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

وتعليم  تدريب  والتعليم، وخا�شة  التدريب  التالية: خدمات  املنتجات   / / اخلدمات  الب�شائع  لتمييز  وذلك 
املخت�شن يف قطاع التاأمن.

 والواقعة يف الفئة:41 
 و�شف العالم�ة:كلمة )MEDNET( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.    

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/14م    املودعة حتت رقم:173597 

 تاريخ الأ�شبقية :  2011/11/23م  
 باإ�ش��م:كارتييه انرتنا�شيونال ايه جي    

 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا      
 وعنوانه:هينرتبريغ�شرتا�شه 22، بو�شتفاخ 61، 6312 �شتاينهاو�شن، �شوي�شرا     

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: جموهرات، اأحجار كرمية، معادن نفي�شة وكل خليط 
دبابي�ض  قالئد،  اأق��راط،  خ��وامت،  العنق،  ربطات  م�شابك  القم�شان،  لأكمام  )مرابط(  زمامات  لآيلء،  منها، 
للزينة، حلي �شغرية )جموهرات(، حلقات للمفاتيح، اأ�شغال فنية من معادن نفي�شة، علب للمجوهرات، علب 
من معادن نفي�شة، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة، �شاعات، كرونومرتات )موقتات دقيقة(، 
اأو زجاج �شاعات، حلقات  �شاعات كبرية، علب �شاعات، اأحزمة �شاعات، �شيور �شاعات، �شال�شل ونواب�ض �شاعات 
للمفاتيح )حلي �شغرية اأو �شال�شل �شغرية(، مناذج اأو متاثيل �شغرية من معادن نفي�شة، علب �شاعات احلائط 

و�شاعات اجليب واليد، ميداليات، جموهرات اأجهزة الكمبيوتر، جموهرات للحقائب، قطع نقدية.
 والواقعة يف الفئة:14 

 و�شف العالم�ة: كلمة )AIRFREE( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح 
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

 
بت�اري�����خ:2012/05/13م    املودعة حتت رقم:173532 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:�ض.  فري�شينيو�ض كابي ايه جي.  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:ال�ض-كرونر-�شرتا�شه 1، 61352 باد هامبورغ، اأملانيا.       

خدمات   ، البيطرية  اخلدمات   ، الطبية  اخلدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية

 والواقعة يف الفئة:44 
و�شف العالم�ة: عبارة )FRENSENIUS KABI( بحروف لتينية ور�شم اأ�شكال هند�شية متدرجة 

كما بال�شكل املو�شح
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن. 

 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796
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 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2012/05/16م    املودعة حتت رقم:173711 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

التالية: مطبوعات، وخا�شة قوائم ريا�شيات وكتيبات وكتب  املنتجات  الب�شائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
ون�شرات وقوائم ح�شابية وورق م�شطر وم�شتندات عقود ور�شوم بيانية ومناذج وكتب موجزة واأدلة ون�شرات 
اإخبارية دورية وكرا�شات؛ من�شورات مطبوعة وتقارير ومواد تدري�ض، جميع الب�شائع املذكورة مرتبطة مبجال 

التاأمن واإعادة التاأمن والعناية املوجهة اأو العناية ال�شحية؛ مواد التوجيه والتدري�ض )عدا الأجهزة(.  
والواقعة يف الفئة:16

�شبكة  ر�شم  على  متعرجة  خطوط  ر�شم  يعلوها  لتينية  بحروف   )MEDNET( كلمة  العالم�ة:  و�شف 
كما بال�شكل املو�شح.   

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

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

بتاريخ :   15 / 02 / 2012م املودعة حتت رقم :169242       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ال�شيد / الوجنل كوجنافا علوي
وعنوانه : �ض ب 11362 كلباء ، ال�شارقة 

الن�شاط  وتفعيل  العمال  توجية  وادارة  والع��الن  الدعاية  املنتجات:   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
املكتبي 

الواق�عة بالفئة: 35 
وبداخل  مميز  ب�شكل  كتبت  والرمادي  ال�شود  باللون    J S و�شف العالمة: عبارة عن احلروف الالتينية 
العربية بحبث كتب  باللغة  الكلمة  البي�ض حيث كتبت  باللون  العربية  باللغة  �شاجدة  كلمة  احلرفن كتبت 
داخل  احلرف الالتينيى J  على احلروف �شا واحلرف الالتينىS  على احلروف جدة  وا�شفل منها كتبت كلمة 

لتينية   بحروف    SAJIDHA
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

بت�اري�����خ:1999/02/17م     املودعة حتت رقم:30096 
 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:فان ميل ندرلند بي.يف   
 جن�شية ال�شركة: هولندا   

 وعنوانه:زويت اينفال 20، 4815 ات�ض كيه بريدا، هولندا  
ومنتجات  ال�شيكولته  الكاكاو،  ومنتجات  الكاكاو  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
الفلفلي  النعنع  الكراميل،  ومنتجات  الكراميل  واحللويات،  املعجنات  ال�شيكولته،  وم�شروبات  ال�شيكولته 
للحلويات، �شكاكر النعنع الفلفلي، احللوى، ال�شكاكر، عرق ال�شو�ض ومنتجات عرق ال�شو�ض، الثلج، الوجبات 

اخلفيفة غري املت�شمنة يف فئات اخرى 
 والواقعة يف الفئة:30 

 و�شف العالم�ة:  كلمة  )MELLER( بحروف لتينية كما بال�شكل املو�شح.   
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

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

بتاريخ :   24 / 10 / 2011م املودعة حتت رقم :164303       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: �شركة اأعمار العقارية – �شركة م�شاهمة عامة
وعنوانه : �ض ب 9440  دبي – الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: متويل الرهن ، القرو�ض ب�شمان ، ترتيب القرو�ض ، خدمات 
واية  امل�شجل  املالك  ملكية  بتطويرات  يتعلق  فيما  مقدمة  اأع��الة  املذكورة  اخلدمات  كل   ، الم��الك  اأ�شتثمار 
حتويالت او ترويج خا�شة به اأو التعامل معها ، تاأجري امل�شاكن ، املباين ، ادارة ت�شويق وتاأجري ورهن المالك 
، اخلدمات العقارية ، تقييم العقارات ، خدمات املكاتب العقارية ،ادارة العقارات ، ت�شويق العقارات ، خدمات 

ا�شداء الن�شح وال�شت�شاره واملعلومات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اعاله . 
الواق�عة بالفئة: 36

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة AI  Dawahi بحروف لتينية  
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2012/05/16م    املودعة حتت رقم:173715 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرجميات الكمبيوتر، 
البيانات  وتقييم  ومعاجلة  لإدارة  الكمبيوتر  وع��ت��اد  برجميات  وحت��دي��ث  وت�شغيل  واإجن���از  تطوير  وخا�شة 
بيانات  ن�شق  اإىل  مكتوب  ب�شكٍل  تقدميها  مت  التي  وامل�شتندات  مكتوب  ب�شكٍل  امل�شجلة  البيانات  حتويل  واأي�شاً 
الرامج  وتنفيذ  ال�شحي  التاأمن  اأعمال  ت�شغيل  جمال  يف  الذكر  اآنفة  اخلدمات  وتنح�شر  للتخزين؛  قابل 
ال�شحية ومناذج العناية املوجهة؛ اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات 

التحاليل والأبحاث ال�شناعية.
والواقعة يف الفئة:42

�شبكة  ر�شم  على  متعرجة  خطوط  ر�شم  يعلوها  لتينية  بحروف   )MEDNET( كلمة  العالم�ة:  و�شف 
كما بال�شكل املو�شح.   

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

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

بتاريخ :   01 / 11 / 2012م املودعة حتت رقم :181392       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: يو كيه بل�ض اليكرتونيك�ض ليمتد
وعنوانه : فلور2  27 جلوي�شي�شتري بلي�ض ، دبليو 1 يو  8 ات�ض يو ، لندن ، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الأجهزة والدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واجهزة وادوات 
والقيا�ض  ال��وزن  قيا�ض  وادوات  واجهزة  الب�شرية  والدوات  والج��ه��زة  وال�شينمائى  الفوتوغرافى  الت�شوير 
وال�شارة واملراقبة ) ال�شراف ( والنقاذ والتعليم واجهزة وادوات لو�شل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم 
بيانات  حامالت   ، ال�شور  او  ال�شوت  ن�شخ  او  ار�شال  او  ت�شجيل  اأجهزة   ، الكهربائية  الطاقة  فى  التحكم  او 
مغناطي�شية ، اقرا�ض ت�شجيل ، ماكينات بيع الية واليات لالجهزة التى تعمل بقطع النقد ، الت ت�شجيل النقد 

، الت حا�شبة ، معدات واجهزة حا�شوب ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النريان 
الواق�عة بالفئة: 9

ملنحتن  ر�شمة  ويعلوها  ال�شود  باللون  UK PLUSكتبت  الالتينية   الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
باللون الرمادى كما بال�شكل املرفق 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
ال�سبت  18  مايو 2013 العدد 10795

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

املودعة حتت رقم :168207       بتاريخ :   22 / 01 / 2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: هالل اخلليج للتجارة العامة �ض ) ذ م م (
وعنوانه : �ض ب 97829، دبي ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الجهزة والدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واجهزة وادوات 
والقيا�ض  ال��وزن  قيا�ض  ادوات  واجهزة  الب�شرية  والدوات  والجهزة   ، وال�شينمائى  الفوتوغرافى  الت�شوير 
او  تكثييف  او  او حتويل  فتح  او  لو�شل  وادوات  ،اج��ه��زة  والتعليم  والن��ق��اذ   ) ال���ش��راف   ( واملراقبة  وال���ش��ارة 
تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�شجيل او ار�شال او ن�شخ ال�شوت او ال�شور ، حامالت بيانات 
مغناط�شية ، اقرا�ض ت�شجيل ، ماكينات بيع الية واليات لالجهزة التى تعمل بقطع النقد ، الت ت�شجيل النقد 

، الت حا�شبة ، معدات واجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النريان
الواق�عة بالفئة: 9

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية   BRIX  بحيث كتب احلرف الالتينى R ب�شكل مميز واحلرف 
X باللون الزرق  وباقى احلروف باللون ال�شود كتبت باللون ال�شود وا�شفل منها كتبت الكلمات  الالتينى 

الالتينية SAFETY PRODUCTS  باللون ال�شود كما بال�شكل املرفق 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2012/05/16م    املودعة حتت رقم:173716 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

التالية: اخلدمات الطبية، وخا�شة خدمات تطوير وتطبيق  املنتجات  الب�شائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
والتطوير، وخا�شًة  البحث  الأ�شواق؛ خدمات  والبحث يف  ال�شبكات  واإدارة  البيانات  واإدارة  الطبية  الإر�شادات 

منتجات العناية ال�شحية..
 والواقعة يف الفئة:44 

�شبكة  ر�شم  على  متعرجة  خطوط  ر�شم  يعلوها  لتينية  بحروف   )MEDNET( كلمة  العالم�ة:  و�شف 
كما بال�شكل املو�شح.   

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2012/05/16م    املودعة حتت رقم:173712 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

التاأمن  جمال  يف  الأعمال  وتوجيه  وال�شت�شارات  الإدارة  خدمات  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ال�شحي وجمموعات التاأمن الذاتي ويت�شمن م�شك الدفاتر واحل�شابات والتقييم التاأميني للنتائج وتقدمي خدمات اخلراء 
يف جمال التاأمن مبا يف ذلك تخطيط وترتيب وتنظيم والإ�شراف على مدفوعات التاأمن ال�شحي، وخا�شة يف جمال اإدارة 
العقود وت�شوية املطالبات مبا يف ذلك الت�شوية املبا�شرة لطلبات الدفع للغري، خدمات جمع واإدارة ومعاجلة وتقييم البيانات 
املوجهة؛  العناية  ال�شحية ومن��اذج  الرامج  تنفيذ  اإىل جانب  ال�شحي  التاأمن  الإح�شائية يف جمال  البيانات  اإع��داد  واأي�شاً 
خدمات تاأ�شي�ض وتنظيم واإدارة ال�شبكات يف جمال الأن�شطة اآنفة الذكر، وخا�شة من خالل اإبرام عقود اإمداد اخلدمات مع 
امل�شتمرة،  النوعية  التاأمن ذي  ك�شوفات احل�شابات وتوفري  اإع��داد  ذلك  ال�شحية، مبا يف  العناية  الرعاية يف جمال  مقدمي 
خدمات و�شع واإعداد وتقدمي م�شتندات التاأمن ال�شحي؛ خدمات تطوير املنتجات والإعالن عن اأعمال التاأمن ال�شحي؛ 

خدمات ال�شت�شارات يف جمال العناية املوجهة؛ خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
 والواقعة يف الفئة:35 

بال�شكل  كما  �شبكة  ر�شم  على  متعرجة  خطوط  ر�شم  يعلوها  لتينية  بحروف   )MEDNET( كلمة  العالم�ة:  و�شف 
املو�شح.

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

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

بتاريخ :   21 / 04 / 2011م املودعة حتت رقم :156200       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ادين ويلمار ليمتد
وعنوانه : فور�شن هاو�ض ، ان ار. نفرجبورا ار ال واى كرو�شينج ، احمد اأباد009  380 جوجرات �شتيت ، الهند   

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

و�شف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية PILAF  كما بال�شكل 
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

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

بتاريخ :   22 / 01 / 2012م املودعة حتت رقم :168208       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: العربية لالألكرتونيات ) �ض.ذ.م.م (
وعنوانه : �ض ب 27728، دبي ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: الجهزة والدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واجهزة وادوات 
والقيا�ض  ال��وزن  قيا�ض  ادوات  واجهزة  الب�شرية  والدوات  والجهزة   ، وال�شينمائى  الفوتوغرافى  الت�شوير 
او  تكثييف  او  او حتويل  فتح  او  لو�شل  وادوات  ،اج��ه��زة  والتعليم  والن��ق��اذ   ) ال���ش��راف   ( واملراقبة  وال���ش��ارة 
تنظيم او التحكم فى الطاقة الكهربائية ، اجهزة ت�شجيل او ار�شال او ن�شخ ال�شوت او ال�شور ، حامالت بيانات 
مغناط�شية ، اقرا�ض ت�شجيل ، ماكينات بيع الية واليات لالجهزة التى تعمل بقطع النقد ، الت ت�شجيل النقد 

، الت حا�شبة ، معدات واجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات ، اجهزة اخماد النريان
الواق�عة بالفئة: 9

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

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2012/06/12م    املودعة حتت رقم:175072 

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:فان كليف اأيه اربيل ا�ض ايه.  
 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا  

 وعنوانه:روت دي بي�ض 8، فيالر-�شور – جالن، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل 
)كوزمتيك(، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، رذاذ معطر للغرف، رذاذ لتعطري الغرف، كولونيا، مياه معطرة، مزيج 
لل�شعر،  بخاخ  �شامبو،  )كوزمتيك(،  جتميل  م�شتح�شرات  جتميل،  م��واد  املعطرة،  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من 

م�شادات للعرق، مزيالت الروائح الكريهة لالإ�شتخدام ال�شخ�شي، اأمالح اإ�شتحمام لي�شت لغايات طبية.
والواقعة يف الفئة:3

كما  معن  ر�شم  داخ��ل  واجلميع  خا�ض  ب�شكل  فنارة  ور�شم   )VCA( الالتينية  الأح��رف  العالم�ة:   و�شف 
بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

   
بت�اري�����خ:2012/05/16م    املودعة حتت رقم:173713 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: خدمات التاأمن، وخا�شًة تقدمي كافة اخلدمات املتعلقة 
بت�شغيل اأعمال التاأمن ال�شحي �شد الغري، باإ�شتثناء املوؤمن عليه وو�شيط التاأمن، خدمات حت�شيل م�شاهمات 
التمويلية وال�شوؤون  ال�شوؤون  ال�شندات ودعم العمالء؛ خدمات  اإبرام  اأو ا�شرتداد املطالبات؛ خدمات  التاأمن 

املالية وال�شوؤون العقارية.
والواقعة يف الفئة:36

�شبكة  ر�شم  على  متعرجة  خطوط  ر�شم  يعلوها  لتينية  بحروف   )MEDNET( كلمة  العالم�ة:  و�شف 
كما بال�شكل املو�شح.   

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

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

بتاريخ :   24 / 10 / 2011م املودعة حتت رقم :164246       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: ذا هون�شت ريفريا
وعنوانه : 2 ابر فلور ، انترك�ض كومبليك�ض ، ان ار  ، �شاهجنند كولتيج ، بوليتكنيك ، احمد اباد ، 015 380 ، 

جوجرات �شتيت ، الهند 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اطعمة جاهزة لالكل لال�شتهالك الب�شرى ، التوابل 

الواق�عة بالفئة: 30
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية  HONEST  كتبت ب�شكل مميز باللون الحمر  داخل �شكل 

بي�شاوى باللون ال�شفر واجلميع داخل م�شتطيل باللون الحمر  كما بال�شكل املرفق  
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

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

بتاريخ :   31 / 01 / 2012م املودعة حتت رقم :168632       
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ش��م: جليل هولدينج  ليمتد                
وعنوانه : �ض ب 957، اوفي�شر انكوربوي�شن  �شنرت  رود تاون ، تورتول ، جزر العزراء الريطانية 

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

واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت والدهون املعدة لالكل    
الواق�عة بالفئة: 29

باللون  دائ��رة  W  كتبت باللون البي�ض وب�شكل مميز داخ��ل  و�شف العالمة: عبارة عن احل��رف الالتينيى 
ال�شود بجوارة الكلمة الالتينية    WOKING كتبت باللون ال�شود كما بال�شكل املرفق  

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية:

   
 املودعة حتت رقم:175073    بت�اري�����خ:2012/06/12م  

 تاريخ الأ�شبقية :    
 باإ�ش��م:فان كليف اأيه اربيل ا�ض ايه.  
 جن�شية ال�شركة: �شوي�شرا  

 وعنوانه:روت دي بي�ض 8، فيالر-�شور – جالن، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: جموهرات، اأحجار كرمية، معادن نفي�شة وكل خليط 
منها، اللوؤلوؤ، زمامات )اأزرار( لأكمام القم�شان، م�شابك ربطات العنق، خوامت، اأقراط، قالئد، دبابي�ض للزينة، 
حلي �شغرية )جموهرات(، حلقات للمفاتيح، قطع نقدية، اأ�شغال فنية من معادن نفي�شة، علب للمجوهرات، 
�شناديق من معادن نفي�شة، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة، �شاعات، كرونومرتات )موؤقتات 
دقيقة(، �شاعات كبرية، علب �شاعات، اأحزمة �شاعات، �شيور �شاعات، �شال�شل ونواب�ض �شاعات اأو زجاج �شاعات، 
حلقات للمفاتيح )حلي �شغرية اأو �شال�شل �شغرية(، ن�شب اأو متاثيل �شغرية من معادن نفي�شة، علب �شاعات 

احلائط و�شاعات اجليب واليد، ميداليات، جموهرات اأجهزة الكمبيوتر، جموهرات للحقائب.   
والواقعة يف الفئة:14

كما  معن  ر�شم  داخ��ل  واجلميع  خا�ض  ب�شكل  فنارة  ور�شم   )VCA( الالتينية  الأح��رف  العالم�ة:   و�شف 
بال�شكل املو�شح.  

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

 يعلن ق�ش�م العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شما�ض للملكية الفكرية   
لت�شجيل العالمة التالية: 

  
بت�اري�����خ:2012/05/16م    املودعة حتت رقم:173714 

 تاريخ الأ�شبقية :  2012/05/03م  
باإ�ش��م:مونهينري روكفرييهريونك�ض – جيزل�شافت اكتينغزل�شفت ان مون�شن  

 جن�شية ال�شركة: اأملانيا  
 وعنوانه:كونيجين�شرتا�شي 107 دي – 80802 ميونخ، اأملانيا.      

وتعليم  تدريب  والتعليم، وخا�شة  التدريب  التالية: خدمات  املنتجات   / / اخلدمات  الب�شائع  لتمييز  وذلك 
املخت�شن يف قطاع التاأمن.

 والواقعة يف الفئة:41 
�شبكة  ر�شم  على  متعرجة  خطوط  ر�شم  يعلوها  لتينية  بحروف   )MEDNET( كلمة  العالم�ة:  و�شف 

كما بال�شكل املو�شح.   
ال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثن يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 46519
با�ش��م: �ض. هنكل ايه جي اآند كو، كيه جي ايه ايه. 

وعنوانه:  67 هنكل�شرتا�شه، دي – 40589، دو�شلدورف، اأملانيا. 
وامل�شجلة حتت رقم : )37073(  بتاريخ:   : 2003/04/12     

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/03/09  وحتى تاريخ :   2022/03/09  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 46521
با�ش��م: �ض. هنكل ايه جي اآند كو، كيه جي ايه ايه. 

وعنوانه:  67 هنكل�شرتا�شه، دي – 40589، دو�شلدورف، اأملانيا. 
وامل�شجلة حتت رقم : )37072(  بتاريخ:   : 2003/04/12     

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/03/09  وحتى تاريخ :   2022/03/09  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 46517
با�ش��م: �ض. هنكل ايه جي اآند كو، كيه جي ايه ايه. 

وعنوانه:  67 هنكل�شرتا�شه، دي – 40589، دو�شلدورف، اأملانيا. 
وامل�شجلة حتت رقم : )37074(  بتاريخ:   : 2003/04/12     

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/03/09  وحتى تاريخ :   2022/03/09  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري
الأحد  19  مايو 2013 العدد 10796



•• دبي –الفجر:

وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  عقدت 
القوافل  عمل  لفريق  اجتماعاً  املجتمع 
الثقافية مبقر الوزارة بدبي يوم اخلمي�ض 
�شعادة  بح�شور   2013-5-16 املوافق 
ال�����وزارة امل�شاعد  ال��ه��ا���ش��م��ي وك��ي��ل  ح��ك��م 
الإدارات  وم����دي����ري  امل��ج��ت��م��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة 
بالدولة،  الثقافية  املجتمعية  وامل��راك��ز 
م��ن��اق�����ش��ة اخلطة  ومت خ���الل الج��ت��م��اع 
للعام  الثالثة  الثقافية  للقافلة  اجلديدة 
مبنطقة  رحالها  حت��ط  حيث   ،2013
 – الطوين  القريبة  واملناطق  الطوين 
ظاهر ال�شفوة – حبحب- ريامة – وادي 
كوب ، يومي اخلمي�ض واجلمعة املوافقن 

اجلاري. مايو  من  و24   23
ال�شتعدادات  الج���ت���م���اع  وا���ش��ت��ع��ر���ض 
والأن�شطة والفعاليات والأفكار اجلديدة 
مت ا���ش��ت��ح��داث��ه��ا ب��ج��دول ال��ع��ام 2013 
تنظمها  التي  الثقافية،  القوافل  ملبادرة 
ال��وزارة بالتعاون مع ح�شد من ال�شركاء 
بعدما حققت  التوايل  على  الرابع  للعام 
الثالثة  الأع������������وام  يف  ك����ب����ريا  جن����اح����ا 

املا�شية.
و����ش���ه���د الج����ت����م����اع ا����ش���ت���ع���را����ش���اً لأه����م 
الطوين  م��وق��ع  م��ن  امل�����ش��ورة  اللقطات 
وال��ت��ي ت��و���ش��ح ح��ج��م اجل��م��ه��ور املتوقع 
مقارنة  والأن�شطة  للفعاليات  ح�شوره 
منطقة  يف  ال�شابقة  ال��ق��واف��ل  بجمهور 
�شوكة التابعة لإمارة راأ�ض اخليمة، وفلج 
اإ�شافة  القيوين  اأم  لإم��ارة  التابعة  املعال 
املختلفة يف دعم  املوؤ�ش�شات  ملتابعة جهود 
وتنمية  وال�����ش��ب��اب  الثقافة  وزارة  ج��ه��ود 

املجتمع يف هذا الإطار.
كما ا�شتعرا�ض الجتماع ما مت مناق�شته 
ال�شركاء  م��ع  امل��ا���ش��ي  الج��ت��م��اع  خ���الل 
ب��دب��ا الفجرية  ال������وزارة  اجل����دد مب��رك��ز 
اجتماعاً  ال��ع��م��ل  جل����ان  ن��ظ��م��ت  ح��ي��ث   ،
ومت  الثقافية،  القوافل  مببادرة  تعريفياً 
اخليام  و  بالفعاليات  ال�����ش��رك��اء  تعريف 
اجلهات  خيمة  منها  و  تقام  �شوف  التي 
الأحمر وخيمة  الهالل  امل�شاركة فخيمة 
الرتاثية  والقرية  امل���راأة  وخيمة  الطفل 

ك��م��ا مت��ت مناق�شة  ال��ع��رو���ض،  وم�����ش��رح 
امل�شاركة  اجل��ه��ات  م��ن  امل��ت��وق��ع��ة  الأدوار 
،واأوج������ه ال���دع���م امل��ق��دم��ة لإجن�����اح عمل 

الفرق املختلفة يف القوافل.
ال�شاد�شة  ال��ق��اف��ل��ة  ع��م��ل  ف��ري��ق  وي�شعى 
ع�شرة من عمر مبادرة القوافل الثقافية 
الذي ظهرت  امل�شتوى  اإىل احلفاظ على 
حيث  من  ال�شابقة؛  الثقافية  القافلة  به 
حجم الرعاية وال�شراكة مع كل املوؤ�ش�شات 
احلكومية والحتادية واخلا�شة واملحلية 
ب�����ش��ك��ل خ���ا����ض، وارت���ف���اع م�شتوى  م��ن��ه��ا 
التن�شيق مع املدار�ض واملوؤ�ش�شات الطبية 
اختيار  وح�شن  والتطوعية  احلكومية 

املكان. 
ل�شعادة  ترحيبية  بكلمة  الج��ت��م��اع  ب���داأ 
على  احل�شور  فيها  حث  الها�شمي  حكم 
القوافل  مبادرة  جن��اح  م�شرية  ا�شتكمال 
التوا�شل  و  التن�شيق  �شرورة  و  الثقافية 

الحتادية  و  املحلية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع 
كل  اأهمية  على  التاأكيد  و  العالقة  ذات 
و  املحلية  و  الحتادية  جهة من اجلهات 
التي  اجل��ه��ود  ت�شافر  و  تكامل  ���ش��رورة 
تبذلها جميع الأطراف يف خدمة الهدف 
لتعزيز  اجل��ه��ات  ه���ذه  جلميع  امل�����ش��رتك 

قيم التالحم املجتمعي .
ك��م��ا ���ش��ك��ر ���ش��ع��ادت��ه ف���ري���ق ال��ع��م��ل على 
ج��ه��وده��م يف ال�����ش��م��و ب���اأه���داف ال�����وزارة 
القوافل  من  املرجوة  الأه���داف  وحتقيق 
على  باملحافظة  منها  يتعلق  م��ا  ل�شيما 
مقوماتها،  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
النجاح  م��ن  البالغة  �شعادته  ع��ن  معرا 
ال��وزارة ب�شهادة  ال��ذي حققه فريق عمل 
اخلراء وال�شركاء ، بف�شل النتائج التي 
التالحم  عن�شري  باإبراز  عليها،  ترتبت 
فريق  بن  والتعاون  واملجتمعي  الوطني 
العمل والذي كان اأدعى اإىل عمل متميز 

تفاخر به الوزارة.
التنمية  اإدارة  مدير  خليل  اأمينة  وقالت 
املجتمعة  امل��راك��ز  اإدارة  مدير  املجتمعية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ب��الإن��اب��ة اإن��ه��م ك��ف��ري��ق عمل 
الأداء  وجت����وي����د  ت���ط���وي���ر  يف  ي��ب��ح��ث��ون 
والأه����داف  ال���روؤي���ة  اإىل حتقيق  و���ش��ول 
 )2013-2011( ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
لوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، 
مو�شحة اأن اجلائزة العربية للم�شوؤولية 
الوزارة  عليها  ح�شلت  التي  الجتماعية 
م���وؤخ���راً جت�����ش��د ت��ق��دي��را ل��ل��ج��ه��د الذي 
القوافل  اإجناح  �شبيل  يقدمه اجلميع يف 

الثقافية.
واأو�شحت اأن القافلة �شتبقى كما اعتادت 

يف منطقة الطوين وما جاورها 
تقدمي  خاللها  يتم  بحيث  ي��وم��ن،  مل��دة 
الأم�����ش��ي��ات ال�����ش��ع��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وعقد 
واأبناء  القافلة  ب��ن  احل��واري��ة  اجلل�شات 

التوعوية  ال����ن����دوات  واإق����ام����ة  امل��ن��ط��ق��ة 
والثقافية لنخبة من املثقفن، بالإ�شافة 
الأ�شرية  والإر�������ش������ادات  ال��ت��وع��ي��ة  اإىل 
وامل�����ش��اب��ق��ات ال��رتاث��ي��ة وف��ق��رات يقدمها 
طالب مدار�ض منطقة الطوين وغريها 
التي ت�شهم  ال�شاملة  التوعية  من برامج 

يف دعم وتعزيز قيم الثقافة املجتمعية.
التي  الثقافية  ال��ق��واف��ل  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  تتبناها 
التوايل  ع��ل��ى  ال����راب����ع  ل��ل��ع��ام  امل��ج��ت��م��ع 
لتعزيز ومد ج�شور ال�شراكة الفاعلة بن 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  ال��وزارات  خمتلف 
قيم  ت���ع���زي���ز  اإىل  و�����ش����وًل  واخل����ا�����ش����ة، 
الثقايف  الوعي  ون�شر  املجتمعي  التالحم 
والجتماعي يف اأنحاء الدولة والتوا�شل 
اأه�����ايل امل��ن��اط��ق ال��ب��ع��ي��دة، وتقدمي  م���ع 
مهما  لهم  املختلفة  املوؤ�ش�شات  خ��دم��ات 

ابتعدت اأماكن �شكانهم. 

•• دبي-الفجر:

الهندية  الأك���ادمي���ي���ة  م��ه��رج��ان  اأع���ل���ن 
الدولية لل�شينما )iffa(، والذي ينظم 
ال��دول��ي��ة للرتفيه  م��ن قبل وي��زك��راف��ت 
ع���ن اإق���ام���ة دورت�����ه ال���راب���ع���ة ع�����ش��رة يف 
ال��ف��رتة ما  ب��ال�����ش��ن يف  م��اك��او  منتجع 
بن ال�4-6 من يوليو القادم. يذكر اأن 
الدولية  الهندية  الأكادميية  مهرجان 
لل�شينما اأقيم على �شواطىء العديد من 
املا�شية  عاماً  ال�13  خالل  العامل  دول 
ومنها على �شبيل املثال اململكة املتحدة، 
اأفريقيا،  اآ���ش��ي��ا، ج��ن��وب  ودب���ي، وج��ن��وب 

و�شريلنكا، واأمريكا ال�شمالية. 
ال���ذي  ال��ك��ب��ري  احل�����دث  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
�شيجعل  العامل،  حول  املالين  ينتظره 
ال�����ش��ي��ن��ي وج���ه���ة يتطلع  امل��ن��ت��ج��ع  م���ن 
هذه  فعاليات  ملتابعة  الكثريين  اإل��ي��ه��ا 
الأح���ت���ف���ال���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة وال����ت����ي حتظى 
و�شائل  العديد من  وا�شعة من  بتغطية 
الإع���������الم، وذل������ك ع���ل���ى م������دار 3 اأي�����ام 

متتالية. 
املدير  ل��������ش��ّب��ا���ض ج��وزي��ف  ت�����ش��ري��ح  ويف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة، ووي���زك���راف���ت 
ال�شركة املنظمة، قال فيه: » لقد �شعينا 

ب�شكل كبري لإقامة مهرجان الأكادميية 
منتجع  يف  لل�شينما  ال��دول��ي��ة  الهندية 
ب��ه م��ن �شحر  مل��ا يتمتع  م���اك���او، وذل����ك 
عن  خمتلفاً  جتعله  عالية  وخ�شو�شية 
العامل.  ح���ول  اأخ����رى  �شياحية  اأم��اك��ن 
امل��ك��ان يف عام  ه��ذا  احتفلنا يف  اأن��ن��ا  كما 
2009، مبرور 10 اأعوام على انطالق 

احلدث الكبري وحققنا جناحاً كبرياً يف 
ذلك الوقت، وتتميز دورة هذا العام باأننا 
اإنطالق  100 عام على  نحتفي مبرور 
لعباً  اأ�شحت  ال��ت��ي  الهند  يف  ال�شينما 
ال���ع���امل وحت��ظ��ى بتقدير  ح���ول  ك���ب���رياً 

الكثريين ون�شبة م�شاهدة عالية«. 
من  دورة  اأول  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 

الدولية  الهندية  الأكادميية  مهرجان 
بلندن،   2000 ع��ام  يف  اأق��ي��م  لل�شينما 
وم����ن ث���م ت��ن��ق��ل امل���ه���رج���ان لأك�����ر من 
م��دي��ن��ة ع��امل��ي��ة ك���� ���ش��ن ���ش��ي��ت��ي بجنوب 
وام�شرتدام،  ودب��ي،  وماليزيا،  اأفريقيا، 
وكولومبو  وجوهان�شرج،  ويورك�شاير، 

وغريها من املدن العاملية. 

ت�شعى  حقيقية  من�شة  املهرجان  يعتر 
للو�شول  الهندية  ال�شينما  خالله  من 
ل��ل��ع��دي��د م��ن اجل��م��اه��ري ح���ول العامل، 
الآخرين  ثقافات  مع  التوا�شل  وكذلك 
وب���ن���اء ع���الق���ات وط���ي���دة م��ع��ه��م وفتح 
�شعيد  على  الهندية  لل�شينما  جم��الت 

ال�شتثمارات والنتاج امل�شرتك. 
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)الثقافة( ت�ستعد لإطالق القافلة الثقافية الثالثة يف 2013 بالطويني يف الفجرية 

ع�ساق الفن ال�سابع يتطلعون ملتابعة احلدث الكبري يف الفرتة ما بن ال�4 ولغاية ال�6 من يوليو القادم    

مهرجان الأكادميية الهندية الدولية لل�سينما 2013  يف منتجع ماكاو  ال�سيني 

مكتبة جامعة الإمارات ت�سم اأكرث من 900 كتاب 
اإلكرتوين جديد من ا�سدارات جامعة كيمربدج 

ان�شمت موؤخرا جمموعة جديدة من الكتب العلمية ال�شادرة من جامعة 
كيمريج اإىل مكتبة جامعة الإم��ارات الإلكرتونية �شملت اأكر من 900 
الإن�شانية  والعلوم  الرتبية  تخ�ش�شات خمتلفة يف  تغطي  اإلكرتوين  كتاب 

والقانون.
والعامل  املنطقة  يف  ال��رائ��دة  املكتبات  م��ن  الإم����ارات  جامعة  مكتبة  وت��ع��د 
األف   130 م��ن  اأك��ر  ت�شم  حيث  الإلكرتونية  امل�شادر  جم��ال  يف  العربي 
كتاب اإلكرتوين كما ت�شرتك يف اأكر من 40 األف جملة علمية اإلكرتونية 
املعرفة  املعروفة عامليا وتغطي كافة حقول  الن�شر  ت�شدر عن كريات دور 

والتخ�ش�شات والرامج العلمية باجلامعة.
اإىل م�شادر  وميكن لأع�شاء هيئة التدري�ض والطلبة والإداري��ن الو�شول 
من  اإلكرتونية  وكتب  وجمالت  بيانات  قواعد  من  الإلكرتونية  املعلومات 
خارج احلرم اجلامعي ومن اأي مكان كما ميكن للزوار والباحثن ا�شتخدام 

هذه امل�شادر اللكرتونية داخل املكتبة.
التقنية  اخلدمات  اأح��دث  توفري  على  اجلامعية  املكتبات  عمادة  وحتر�ض 
باأ�شرع  املعلومة  اإىل  املتقدمة لطلبة اجلامعة والتي متكنهم من الو�شول 
وقت ممكن كما توفر خدمة طلب املقالت العلمية القدمية وال�شادرة قبل 
1995 لأع�شاء هيئة التدري�ض والباحثن وذلك عر موقعها الإلكرتوين 

بحث ت�شل املقالة خالل فرتة ل تتجاوز 48 �شاعة.
وي��وف��ر امل��وق��ع ك��ذل��ك خ��دم��ة ط��ل��ب ���ش��راء ال��ك��ت��ب وامل���راج���ع ذات العالقة 
وخدمة  الدرا�شية  للم�شاقات  الكتب  حجز  وخ��دم��ة  الدرا�شية  بالرامج 

جتديد الكتب امل�شتعارة بالإ�شافة اإىل خدمة املالحظات والقرتاحات.
الإم���ارات  جامعة  مكتبة  ف���اإن  الإل��ك��رتون��ي��ة  العربية  للم�شادر  وبالن�شبة 
اأ�شخم حمتوى  وهو  ال��رتاث  لكتب  الكبري  اجلامع  بتوفري  موؤخرا  قامت 
اإلكرتوين لكتب الرتاث العربي الإ�شالمي موثق ح�شب اجلزء وال�شفحة 
ودار الن�شر و�شنة الن�شر وي�شم اأكر من 2600 عنوان و30 الف جملد 

وميكن ت�شفحه عن طريق اأجهزة احلا�شوب داخل املكتبة.
وتعمل املكتبة على اإ�شافة م�شادر اإلكرتونية عربية من خالل ال�شرتاك يف 
قاعدة معلومات اللغة والآداب والعلوم الإن�شانية والتي ت�شم تقريبا جميع 
الدوريات واملجالت العلمية والكتب ال�شنوية الدورية املتخ�ش�شة واأعمال 

واأبحاث املوؤمترات والندوات ال�شادرة باللغة العربية منذ 1934.

ترجمة رواية »لو اأن م�سافرا
 فى ليلة �ستاء« لإيتالو كالفينو

م�شافرا  اأن  )لو  رواي��ة  الثقافة  لق�شور  العامة  الهيئة  �شدرت حديثا عن 
اأول ترجمة  اإبراهيم، وهى  فى ليلة �شتاء( لإيتالو كالفينو ترجمة ح�شام 
لتحفة اإيتالو كالفينو غري امل�شبوقة فى تاريخ الرواية العاملية، وهى رواية 
الروايات، بطلها قارئ الرواية، الباحث عن اكتمال احلدث الذى ل يكتمل 
اأبدا، والروايات املنقو�شة اأبدا، واملاهية امللتب�شة للموؤلفن، وكاأن النق�شان 

هو جوهر العامل، اأو الرواية: وكاأن )الكتمال( �شراب وفكرة وهمية.
اإبداعات العامل ول ت�شبه - على اأى نحو -  رواي��ة ل ت�شبه ما �شبقها من 
– حتى - تتما�ض معها، كاأنها ذروة الإبداع  اأو  اإبداعات كالفينو ال�شابقة، 

والوعى الروائى والثقايف، معا.
�شال�شة  اأق�شى  اإىل  والتعقيد  ال�شعوبة  �شفرة  فك  من  متكنت  الرتجمة 
ممكنة، عربيا، اأجنزها مبقدرة ح�شام اإبراهيم، فى اإ�شافة لفتة اإىل املكتبة 

العربية.
ت�شدر  التى  كتاب(  )املائة  �شل�شلة  فى  اخلام�ض  العدد  الرواية  هذه  وتعد 
داخل �شل�شلة )اآفاق عاملية(، وهدفها تقدمي اأهم مائة عمل اأدبى فى الثقافة 
�شالم:  رفعت  واملرتجم  ال�شاعر  ال�شل�شلة  حترير  رئي�ض  ويقول  العاملية.. 
"اأهم"  "ن�شعى اإىل ن�شر اأهم مائة عمل اأدبى، رغم علمنا اأن حكم القيمة 
�شيظل مو�شع خالف دائما، لكن ل منلك �شوى الطموح اإىل تقلي�ض ذلك 

)اخلالف( اإىل حدوده الدنيا ل اإلغائه.
و�شدر فى ال�شل�شلة رواية )دون كيخوتة( لربانت�ض فى جزاأين برتجمة 
خوان  للمك�شيكى  ب��ارام��و(  )ب��درو  ورواي���ة  ب��دوى،  الرحمن  عبد  الدكتور 
رولفو، ترجمة �شريين ع�شمت، وم�شرحية )بيت الدمية( لهريك اإب�شن 
ال��راءة والتجربة( لوليم بليك  برتجمة زينب مبارك، ودي��وان )اأغنيات 
وترجمة  كافكا  لفرانت�ض  وامل�شخ  واملحاكمة  اجل��وه��رى،  ح��امت  برتجمة 
�شتاء(  ليلة  فى  م�شافرا  اأن  )ل��و  رواي��ة  اإىل  بالإ�شافة  رحمة،  اأب��و  حممد 

لإيتالو كالفينو، ترجمة ح�شام اإبراهيم.
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•• ابوظبي – د. جمال املجايدة

ي�شتعد فندق ق�شر هان�شن كمبين�شكي فيينا ل�شتقبال زواره من دول 
جمل�ض التعاون اخلليجي والعامل هذا ال�شيف بعد افتتاحه ر�شميا يف 

مار�ض املا�شي.
الرتحيب  ي�شعدين  للفندق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اول��رت��ز  هانز  ال�شيد  وق��ال 
العربية  اخلليج  منطقة  ودول  الم���ارات  دول��ة  م��ن  و�شيوفنا  ب��زوارن��ا 
مدينة  و�شط  ال��واق��ع  املنيف  الق�شر  رب��وع  يف  العطالت  اجمل  لق�شاء 

فيينا العريقة.
وا�شار اىل املزايا الفريدة التي يقدمها فندق ق�شر هان�شن كمبين�شكي 
فيينا اىل زواره اخلليجين والعرب لهذا ال�شيف ا�شافة اىل باقة من 

العرو�ض اخلا�شة للعائالت.
وذكر يف لقاء خا�ض معه بابوظبي اأن هذا الفندق وهو الثاين ملجموعة 
بعد   2013 م��ار���ض  يف  افتتاحه  اع��ي��د  النم�شا  يف  ال��ث��اين  كمبين�شكي 
�شنتن ون�شف ال�شنة من اأعمال الرتميم الدقيقة واإجناز الت�شطيبات 

الداخلّية.
وقال اإن مدينة فيينا عا�شمة النم�شا تعتر اليوم مق�شدا �شياحيا مهماً 
لدول اخلليج وال�شرق الأو�شط نظرا لقربها اجلغرايف بف�شل خطوط 
اىل  ا�شافة  والعربية  اخلليجية  الوطنية  للناقالت  اليومية  الطريان 

الناقالت النم�شاوية والملانية وغريها.
وا�شاف اأن رحالت طريان المارات والحتاد للطريان وحتالف الحتاد 
للطريان مع ايربرلن ا�شافة لرحالت القطرية والنم�شاوية �شاهم يف 

ربط فيينا مع دول اخلليج وال�شرق الو�شط ب�شكل وثيق.
ال�شائح يجد �شعادة غامرة يف فيينا بف�شل المان الذي  وا�شار اىل ان 
حتظى به املدينة ا�شافة اىل نظام املوا�شالت الف�شل يف العامل و�شهولة 

احلركة والتنقل فيها.
الزائر  التي ليحتاج  امل��دن القليالت يف العامل  وق��ال ان فيينا هي من 
اأن  اىل  ا�شافة  وال��دراج��ات  العامة  املوا�شالت  لتوافر  �شيارة  ايل  اليها 

الأ�شواق املعروفة خم�ش�شة للم�شاة فقط.
وو�شفها باأنها مدينة الفنون واملتاحف ودور الوبرا والثقافة والرتاث 
العريق الذي يري رحالت الزوار باأروع اللحظات مع التاريخ والبداع 

الن�شاين الذي تتميز به املدينة. 
وقال ان قربها من ميونيخ وبوادب�شت وايطاليا و�شوي�شرا يجعل منها 

حموراً للعطالت والتنزة .
وفيما يتعلق بفندق ق�شر هان�شن كمبين�شكي فيينا قال ال�شيد اولرتز 
ان الفندق هو ق�شر حقيقي له تاريخ حافل بالعراقة والبداع الن�شاين 
ويتكّون مبنى الفندق الأثري، الذي يعود تاريخ بنائه اإىل ع�شر النه�شة، 
اىل  بالإ�شافة  واأجنحة،  فندقية  غرفة   152 ت�شّم  طوابق  �شبعة  من 
مب�شاحة  وقاعة  ة،  خا�شّ �شكنّية  �شّقة   17 و  �شبا،  كمبين�شكي  منتجع 
3،020 قدما مرّبعا ت�شتمّد اإنارتها الطبيعّية من �شوء ال�شم�ض خالل 

ة لع�ّشاق ال�شيجار. �شاعات النهار، بالإ�شافة اإىل �شالة خا�شّ
وقال ال�شيد اولرتز اإن الفندق يقع يف قلب فييّنا ليمّثل وجهة مثالّية 
ملرتاديه ل�شتك�شاف املدينة، حيث ي�شتغرق ال�شيوف ب�شع دقائق فقط 
م�شرح  مثل  املدينة  يف  املهّمة  امل��ع��امل  م��ن  ع��دد  اإىل  وال��و���ش��ول  لل�شري 
بورغ، وكاتدرائّية القّدي�ض �شتيفن، ومتحف �شيجموند فرويد، وميدان 

راتهاو�شبالتز.
البناء  دمج  يف  ت�شاهم  اخلفيفة  املبتكرة  اللم�شات  بع�ض  اأن  اإىل  وا�شار 
مثل  املعا�شر،  احل��ي��اة  ومن��ط  التكنولوجيا  و�شائل  ب��اأح��دث  التاريخي 
كل غرفة  وتزويد  الآي��ب��اد،  الو�شول من خالل جهاز  ت�شجيل  امكانّية 

بجهاز اآيباد، اأو اأنظمة تلفاز ترفيهّية حديثة.
يقّدم مطعم  مبتكرين حيث  ي�شم مطعمن  الفندق  اأن  اىل  اأ�شار  كما 
اأ�شواق  اأج��واء م�شتوحاة من  ب�شيطة �شمن  اإفطار  )دي كو�ض( وجبات 
املزارعن، ووجبات ع�شاء م�شتوحاة من اأطباق جّدتي التقليدّية لتمكن 
ال��زب��ائ��ن م��ن ت��ن��اول الطعام يف اأج���واء م��ن ال���ش��رتخ��اء. وي��دي��ر رئي�ض 
الأطباق  وحت�شري  للطهو  حمّطتن  وفريقه  فوغيل  فيليب  الطهاه 

الطازجة التي حتتوي عليها القائمة املتغرّية اأمام اأعن الزبائن.
املو�شمية  الأطباق  يقّدم  اإدوارد  الفندق  الثاين يف  املطعم  اأن  اإىل  واأ�شار 
الب�شيطة  اللم�شات  باإ�شافة  التقليدّية  الأط��ب��اق  وت�شمل  املتوا�شعة، 
عليها. ومن اأجل تطوير اأداء فريق الطهو وتعزيز روح البتكار لديهم، 
يتم اإ�شافة البهارات للمنتجات املحلّية امل�شتخدمة يف حت�شري الأطباق، 
التي يتم حت�شريها باعتماد عدد من طرق الطبخ املتنّوعة امل�شتوحاة 

من جميع املطابخ العاملّية.
اخلليج  ومنطقة  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  النا�ض  اأن  اول��رت��ز  ال�شيد  وذك��ر 
العامل والآن  الفنادق الفخمة على م�شتوى  يعرفون ان كمبن�شكي هي 
فنادق  اأك��ر  فيينا  كمبين�شكي  هان�شن  ق�شر  ه��اه��و    لهم  نقول  نحن 

املجموعة فخامة قد فتح اأبوابه من جديد للرتحيب بكم .
مثل  اخلليجية  للعائالت  خا�شة  خ��دم��ات  ي��ق��دم  ال��ف��ن��دق  اأن  واأو���ش��ح 
ال��وج��ب��ات اخل��ا���ش��ة وال���رح���الت ال��ع��ائ��ل��ي��ة ورع���اي���ة الط���ف���ال وتقدمي 

الدراجات لكل اأفراد العائلة للتنزه يف فيينا و�شط احلدائق .
دقائق   7 فيينا  و�شط  الت�شوق  منطقة  ع��ن  يبعد  الفندق  اأن  وا���ش��اف 
�شريا على الأقدام وهو حماط باحلدائق والأبنية التاريخية العريقة.. 

م�شريا اإىل انه 
حققت   ،2013 م��ار���ض  يف  فيينا  كمبين�شكي  هان�شن  ق�شر  بافتتاح  
العا�شمة  يف  ف��ن��دق  وج���ود  يف  ال��ق��دمي  حلمها  كمبين�شكي  جم��م��وع��ة 

النم�شاوية .
وبعد فندق تريول دا�ض يف كيتزبوهيل ، يعتر هذا ال�شرح اأحدث اإ�شافة 

فندقية ملجموعة كمبين�شكي وهو الفندق الثاين لها يف النم�شا.
الع�شر  مع  احلي  التاريخ  �شال�شة  بن  فيينا  كمبين�شكي  فندق  ومي��زج 
مل�شات  م��ع  النه�شة  لع�شر  املعمارية  الهند�شة  ب��ن  ويجمع  احل��دي��ث 
وخدمات مبتكرة ت�شمل اإجراءات الو�شول وتوفري كتيب اإعالمي يغطي 
كل �شيء من خدمة الغرف اىل الأن�شطة املتنوعة يف الهواء الطلق تعك�ض 

التقاليد النم�شاوية العريقة.
بن  واجل��م��ع  للفندق،  امل��ع��م��اري��ة  الهند�شة  يف  التكامل  ه��ذا  وينعك�ض 
العنا�شر التقليدية والت�شميم املعا�شر الذي ي�شم معامل واألواناً بهيجة، 

مما يتيح لل�شيوف اأن ي�شعروا بتاريخ املبنى العريق ويف نف�ض الوقت اأن 
يتمتعوا بفخامة اخلدمات والأداء للفندق. اإن العامل امل�شرتك جلميع 
الغرف  ات�شال  لي�ض  ال��راق��ي  الفندق  ه��ذا  والأج��ن��ح��ة يف  ال��غ��رف  ه��ذه 

وهي  فيها  والديكور  لالأثاث  الرفيع  امل�شتوى  هو  بل  فح�شب  ببع�شها 
اإن معظم  اإذ  والثالثينات  الع�شرينات  النم�شاوي لفرتة  الرتاث  تعك�ض 

قطع الأثاث م�شنوعة من الأخ�شاب الفاخرة.   

هانز اولربتز مدير عام ق�سر هان�سن كمبين�سكي فيينا 

الق�سر وجهة مثالية للعطالت وي�ستمد عراقته من ع�سر النه�سة
برامج وعرو�ض خا�سة للعائالت اخلليجية حتى نهاية ال�سيف !
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م�������ب�������ادرات�������ك ����س���ي���خ���ن���ا م���ات���ن���ق���ط���ع

ب�����ك ن����رت����ف����ع ي����ا�����س����ي����دي ب�����ك ن���رت���ف���ع

جمتمع اأع����ظ����م  اأ����س���ب���ح  جم��ت��م��ع��ن��ا  ب����ك 

امل���ح���م���ل ال����ل����ي م������ ان������ت رب�����ان�����ه ط���ب���ع!

ع����ل����ي����ك ي���ح�������س���دن���ا امل�����������دار امل���ّت�������س���ع

����س���رع ع����دل����ه  وال����������دك يل  ن����ه����ج  ع����ل����ى 

���س��ب��ع امل���ع���ن���ى  ف�����ار������س ح�����ر يف  مي����ن����اك 

ك�����ل ي������وم ع����ن����ده م���ع���ج���زة ف���ي���ه���ا ���س��ن��ع

�سمع ام������ره  وم�����ن  اهلل  اأاط���������اع  م����ن  ك����ل 

من����������وت ن������ف������داك������م والف������ي������ن������ا ج�����زع

ك���ف���ك ����س���ح���اي���ب غ���ي���ث ه�����م�����اٍل غ���زي���ر

ك��ث��ري وخ���������ري/ن  ن���ع���م���ة  اهلل  م�����ن  ان����ت����ه 

ي���ال���ك���وك���ب ال��������دري ع���ل���ى ال����ب����در امل��ن��ري

ال�������س���ع���ب ي���ل���ل���ي م����ام����ع����ه م���ث���ل���ك ف��ق��ري

اجل����دي����ر ي����ال����ع����د  ف����ي����ك  ح����ب����ان����ا  اهلل 

ت�سري دامي  ال���ن���ه���ج  ذات  ع���ل���ى  وان����ت����ه 

ه������ذا )حم����م����د( راع�������ي ال���ق���ل���ب ال��ك��ب��ري

وال�������س���وي���ر امل�����������اآزر  ون����ع����م  االخ  ن����ع����م 

ي�����س��م��ع ل���ك���م وال����ط����اع����ة اإل����ك����م ل��الخ��ري

بخري ك���ل���ن���ا  ح����ن  خ����ري  يف  ك���ان���ك���م  واإن 
قيدوم

�سفاك حمرة  يا  و   GUCCI ال�  �سيلة  يا 

فاك ح��ك��ى  ق��د  وىل  عينك  �سلهمت  ىل 

ال�������س���ر وا�����س����ح ل��ل��م��ال ك���ي���ف ي��خ��ف��اك

ب���دف���اك ت����ل����ذذت  اأو  ح�����س��ل��ي  ك���ان���ه 

ال ع��ّل��ن��ي م���ن ب��ع��د االأح�������الم اأج���ف���اك

م��ن��ف��اك و����س���ط  خ��ّل��ي��ت��ن��ي  اذا  وان������ا 

ه�����ذا ال�����س��ع��ر ق��ل��ت��ه وي�����ا ع����ل ال���ف���اك

م�سكن م�����س��ك��ن  ع������اداك  م���ن  م�����س��ك��ن 

�سّكن ي���ن���اظ���رك  ال���ل���ي  خ���ف���وق  ي���ذب���ح 

وان������ت ال������ذي ���س��ي��ت��ك م���و����س���ل ل��ب��ّك��ن

وا���س��م��ع��ك وان���ت���ي م���ن ح��ن��اي��اك حتكن

وت�سكن ي�����س��ك��ي  واحل���ل���م  ح��ل��م  و���س��ل��ك 

ت�سكن ح�����رف  ق���اب���ل���ه  م���ت���ح���ّرك  ك����ل 

يبكن م���دام���ع���ك  ل����و  ب���ا����س���م  وال���ث���غ���ر 

كلنا خليفة
اأخرب االأمم  بحال  ومثلك  ياخليفه  توكل 

لك اندك احلجر واالأر�س وين اأقدامك ات�سرب
 ونحنا من والنا لك نقول اب�سر يابو �سلطان

 وهذا هو بزلزال اللذي ت�سمعه يف امليدان
حممد بخيت بن النوه املنهايل 

خالد علي ال�شعيبي

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

مبارك املن�سوري
  @mubarak7797

يا طيب طيبك يا ا�سل منبع الطيب 
 �سحرتني وا�سبحت انا ملك طيبك 

**  
عادل عبداهلل

  @adelalhajaji
اإ�سمحي يل ما بقى عندي كالم

 كل ما فيني من اإح�سا�س اإمنحى !
  قلبي.../ املجروح داويته ونام

 حاول اإنه يجرحك ب�س ..اإ�ستحى/ .. 
**

في�سل الدلوم
  @FaisalAldallom

 لوتنفع الواآ�سطه حليت م�سكلتي ..
 قلي و�ساحلل يف حبك واأناآ اأطيعك 
كل ماآتقدم لك اأ�سواآقي معاآملتي .. 

الو�سل يطلب ) مواآفقتك وتوقيعك (!! 

مب �سعر:
الكاتبة موزه عو�س
  @MeMouza

لن اأعود كما ال�سابق فاهتمامي بك �سيعلن ع�سيانه ..واأملي بداأ 
يت�ساعف ينمو على اغ�سان ال�سجر اال�سفر ..

مهداة اإىل �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة )حفظه اهلل( ، ملبادراته ال�سامية التي ال تنقطع

"اأمري ال�سعراء" يف حلقته الثالثة :

اللجنة ت�ؤهل اجلزائري، وزمالوؤه بانتظار الت�ش�يت
�شاعة ون�شف امتدت بن ال�شعر واآراء جلنة التحكيم وتقارير م�شورة، وكما 
لل�شاعرين  م�شٌك  عنر،  خامتة  لها  كانت  كذلك  ِم�شك،  ب��داي��ٌة  للحلقة  ك��ان 
بف�شل  متكنا  اللذين  �شوريا؛  اإبراهيم/  وليندا  ال��ع��راق،  الأم��ري/  عبداملنعم 
ت�شويت اجلمهور عر ر�شائل الت�شويت من مرافقة زميلهم عبداهلل ال�شّديق 
- الذي اأّهلته اللجنة احللقة املا�شية - بالنتقال اإىل املرحلة التالية من "اأمري 
الأخر�ض/  اأحمد  وهم:  وفار�شة،  فر�شان  ليلة احللقة �شمت ثالثة  ال�شعراء. 
الدين  نا�شر  ال�شعودية،  ���ش��رارة/  اأب���و  حممد  م�شر،  زق��ي��زق/  ر���ش��ا  الأردن، 
باكرية/ اجلزائر، وثالثة حمّكمن وهم: د. عبدامللك مرتا�ض/ اجلزائر، د. 

�شالح ف�شل/ م�شر، د. علي بن متيم/ الإمارات.
"املا�شطة" :البداية كانت مع اأحمد الأخر�ض الذي قدم ن�ض ن�ض "املا�ِشَطة" 
د. بن متيم  كان اأول النقاد املتحدثن، ومما قاله: اإن الق�شيدة تتكاأ على حكاية 
ابنة فرعون، وقد جنحت يف توليد بنية درامية وت�شويرية، ويف الق�شيدة اأي�شاً 
اأجزاء من حكاية يو�شف، ومن ق�شة مو�شى، وعلى الرغم من ا�شتدعائك تلك 

احلكايات الثالث اإل اأن الفرعون ما يزال.
.د. مرتا�ض:  الَبْحر"  "َدروي�َشُة  األقت ق�شيدة  زقيزق  :ر�شا  ال�شعر..  دروي�شة 
قال اإن ن�شف العنوان �شويف ون�شفه الآخر �شندبادي، اأما لفظة دروي�ض فهي 
لي�شت من العربية التي يعرتف بها اأ�شحاب املعاجم القدمية، اإل اأنها �شاعت 
اأما  فا�شتخدموها،  احلداثين  ال�شعراء  اإىل  وج��اءت  وليلة"،  ليلة  "األف  منذ 
اأبو �شرارة  عَف��َراْن.. :حممد  الزَّ ��ُه  نَّ وَلكِّ اإبداع.  اأنثت الدروي�ض، فهذا فيه  اأنك 
غنائياً  نغماً  الق�شيدة  يف  اأن  راأى  ف�شل  د.  عَف��َراْن"،  الزَّ ��ُه  نَّ "وَلكِّ ن�ض  األقى 
بديعاً، ي�شف عن �شعرية واأذن مرتعة باملو�شيقى، وروح ملئية باملواجد، واأ�شاف 
موجهاً راأيه لل�شاعر: اأنت ت�شق ال�شوء لتلقي ع�شاك، وقد بدا ذلك يف املقطع 
الأخري. روح الت�شوف:نا�شر الدين باكرية ، يف مدخل الن�ض )جتيئَن عاريًة 
كاللغة( قلُت اإنك تهرطق، فاللغة ملب�ض وحا�شن كل �شيء، بهذا الراأي افتتح 
كالمه د. بن متيم، م�شيفاً: يحيلنا العنوان )�شمت بح�شرة الزرقاء( اإىل اأمل 

دنقل، وال�شاعر هنا يقدم منوذج الراعي، فهو يحب ال�شمت املعر .
نا�شر  ت�أهل  مع   ، ال�شعراء"  "اأمري  من  الث�لثة  احللقة  جمري�ت  انته�ء  مع 

الدين باكرية بقرار التحكيم، 
اأم� املتن�ف�شون يف احللقة الرابعة التي �شتبث على الهواء مب��شرة من �ش�طئ 
الراحة كم� هي الع�دة فهم: ال�شيخ ولد بّلعم�ض/ موريتانيا، با�شم الكيالين/ 

فل�شطن، منى ح�شن احلاج/ ال�شودان، هزبر حممود/ العراق.

يف  للمرا�شالت  العملي  "الدليل  اأ�شبح 
للمهند�ض  ال�����ش��ادر  ال��ك��ت��اب  الأعمال"، 
وال��ك��ات��ب الإم���ارات���ي خ��ال��د امل�����ش��ك��ري، يف 
العاملية  واي���ل���ي  دار  ع���ن  ج���دي���دة  ط��ب��ع��ة 

للن�شر باللغة الإنكليزية، �شمن قائمة الكتب الأكر مبيعاً يف العامل بح�شب ما 
ذكرته الدار النا�شرة، والتي توّلت توزيعه يف خمتلف دول العامل. وقد انطلق 
حتّولت  ثم  عمله،  جمال  خالل  من  املوؤلف  خامرت  فكرة  من  الكتاب  م�شروع 
هذا  يف  الإنكليزية  باللغة  يكتب  اإم��ارات��ي  كتاب  اأول  وه��و  ملمو�ض،  واق��ع  اإىل 
املجال، وقد حاز على جائزة  »اأف�شل كتاب اإماراتي لعام 2011« من معر�ض 
ال�شارقة الدويل للكتاب عن كتابه »الدليل العملي للمرا�شالت يف الأعمال، كما 
وحقق اأ�شداء اإيجابية بن الزوار واملهتمن خالل الدورة الأخرية من معر�ض 
املوؤلف  خالل  من  تناول  ف�شول   7 الكتاب  وي�شمن  للكتاب.  ال��دويل  اأبوظبي 
اإىل  بالإ�شافة  الإلكرتوين  الريد  ور�شائل  وامل��ذك��رات،  الأعمال  كتابة  اأ�شلوب 
الأخطاء ال�شائعة يف كتابة الر�شائل وكيفية �شياغة جمل مفيدة وتفادي اخللط 
اآخذا يف احل�شبان طبيعة املجتمع العربي والإماراتي على وجه  بن العبارات، 
اخل�شو�ض ومنط كتابة الر�شائل فيه.  خالد امل�شكري، كاتب ومهند�ض اإماراتي 
الكهربائية  الهند�شة  يف  بكالوريو�ض  على  حائز   ،1972 اأبوظبي  مواليد  من 
من جامعة جنوب اإلينوي يف كاربونديل 1996، وله خرة طويلة يف �شناعة 
النفط والغاز يف اأبوظبي يف جمال الهند�شة، والتدريب، وكذلك خرة م�شهودة 

يف جمال املوارد الب�شرية والتنمية والتطوير التنظيمي.

كتاب اإماراتي �شمن قائمة الأكرث مبيعًا يف العامل 


