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تناول الفواكه يفيد القلب
ذكرت درا�سة �سويدية اأن الإكثار من تناول الفواكه قد يخّف�ض خطر 

الإ�سابة بتمدد ال�سريان الأورطي البطني. 
اأن ال��ب��اح��ث��ن يف م��ع��ه��د ال��ط��ب ال��ب��ي��ئ��ي يف كلية  ووج����دت ال��درا���س��ة 
 80 م��ن  اأك��ر  اإىل  تعود  معطيات  حللوا  ب�ستوكهومل،  كارولين�سكا 
األف �سخ�ض ترتاوح اأعمارهم بن ال� 46 وال� 84 يف ال�سويد، وقاموا 

مبتابعتهم ملدة 13 عاماً. 
ووجد الباحثون اأن نحو 1100 �سخ�ض منهم اأ�سيبوا بتمدد ال�سريان 
ال�سريان،  ه��ذا  بتمزق  اأ�سيبوا  بينهم  من   222 البطني،  الأورط���ي 
ولحظوا اأن الأ�سخا�ض الذين تناولوا اأكر من ح�ستن من الفواكه 
بتمدد  اإ�سابتهم  انخف�ض خطر  الع�سري(،  احت�ساب  )من دون  يومياً 
بتمزق  اإ�سابتهم  وخطر   ،25% بن�سبة  البطني  الأورط��ي  ال�سريان 
ال�سريان بن�سبة %43، باملقارنة مع الأ�سخا�ض الذين تناولوا ح�سة 

من الفواكه يومياً. 
كما لحظوا اأن الأ�سخا�ض الذين تناولوا ح�ستن من الفواكه يومياً 
انخف�ض خطر اإ�سابتهم بتمدد ال�سريان بن�سبة %31، وبتمزق هذا 
يتناولوا  مل  الذين  ال�سخا�ض  مع  باملقارنة   ،39% بن�سبة  ال�سريان 

الفواكه على الإطالق. 
والتمدد يف ال�سريان الأورط��ي البطني هو ت�سخم يف جدار جزء من 
ال�سريان الأورطي )اأكرب �سريان يف اجل�سم( الذي مير بالبطن، علماً 
اأن اخلطر الأكرب الناجت من هذا التمدد هو التمزق الذي يقود اإىل 

النزيف الداخلي ما قد يوؤدي اإىل الوفاة. 

كيف حتارب ارتفاع الكولي�سرتول؟ 
يعد ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم من عوامل اخلطورة املوؤدية 
ب��اأم��را���ض القلب والأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة. وللحد م��ن هذا  اإىل الإ���س��اب��ة 
النظام  بتعديل  الأمل���اين  القت�سادية  اجل���ودة  معهد  يو�سي  اخلطر 
الغذائي، ول �سيما الإقالل من الأحما�ض الدهنية امل�سبعة، بالإ�سافة 
الأن�سطة  من  والإك��ث��ار  ال���وزن،  واإنقا�ض  التدخن،  عن  الإق���الع  اإىل 

احلركية.
ت��ك��م��ن ب�سفة  امل�����س��ب��ع��ة  ال��ده��ن��ي��ة  الأح���م���ا����ض  اأن  امل��ع��ه��د  وي���و����س���ح 
واجلنب  كاللحوم  احل��ي��واين  الأ���س��ل  ذات  الغذائية  امل���واد  يف  خا�سة 
ن�سب  بارتفاع  امل�سابن  الأ�سخا�ض  اأن  اإىل  والزبد، م�سريا  والق�سطة 
الكولي�سرتول ميكنهم اأن ي�ستبدلوا بهذه املواد اأخرى ذات اأ�سل نباتي 
غنية بالأحما�ض الدهنية غري امل�سبعة، مثل زيت الزيتون واملك�سرات 

والأفوكادو والأ�سماك مثل ال�سلمون واملاكريل.
بتاأثري  تتمتع  امل�سبعة  غ��ري  الدهنية  الأح��م��ا���ض  اأن  املعهد  وي�سيف 
يتعن  اأنه  موؤكدا  املرتفعة،  الكولي�سرتول  ن�سب  على خف�ض  اإيجابي 

على املر�سى الإقالل من الدهون ب�سكل عام. 

لدغ النحل  لعالج الأمرا�ض
يحت�سد اآلف املر�سي ال�سينين للدغ النحل الذي اأ�سبح بديال عن 
الوخز بالإبر ال�سينية لتخلي�سهم من العديد من الأمرا�ض والآلم، 
لهذه  خ�سعوا  �سخ�ض  األ���ف  من 27   اأك���ر  اأن  البيانات  ك�سفت  فقد 

التقنية املوؤملة .  
وبح�سب �سحيفة الأه��رام امل�سرية فاإن العديد من الأطباء وخرباء 
يف  ال��ع��الج��ي��ة  الو�سيلة  ه���ذه  وف��اع��ل��ي��ة  ج���دوى  يف  ي�سككون  ال�سحة 
مكافحة الأمرا�ض وال�سفاء منها ، وا�سفن اإياها باأنها جمرد و�سفة 

لل�سعوذة .  
ال�سفاء من  علي  يعمل  النحل  ل��دغ  اأن  ببكن  الط��ب��اء  اح��د  واأو���س��ح 
الع�سرات من الأمرا�ض منها التهاب املفا�سل وال�سرطان وكل النتائج 

املتو�سل اإليها حتى الآن اإيجابية وتب�سر بالكثري من اخلري .

عالج جديد ملر�سى 
التهاب البنكريا�ض 

عالج  اإىل  يابانيون  اأط��ب��اء  تو�سل 
البنكريا�ض،  لل����ت����ه����اب  ج����دي����د 
املري�ض  ال��ع�����س��و  ا���س��ت��ئ�����س��ال  ب��ع��د 
اإنتاج  عن  م�سوؤولة  خاليا  وف�سل 
يف  جديد  م��ن  وزرع��ه��ا  الإن�سولن 

ج�سم املري�ض.
اليابانية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  واأف�����ادت 
م�ست�سفى  يف  اأط��ب��اء  ان  )ك���ي���ودو( 
اأو�������س������اك������ا اجل������ام������ع������ي، جن���ح���وا 
ب��ا���س��ت��ئ�����س��ال ال��ب��ن��ك��ري��ا���ض ال���ذي 
ي�سكو من التهاب مزمن عند اأحد 
جزر  ب�  يعرف  ما  وف�سلوا  املر�سى 
اإنتاج  ع���ن  امل�����س��وؤول��ة  لن��غ��ره��ا���ض 
زرعها،  يعيدوا  اأن  قبل  الإن�سولن 
اأنواع  من  ج��دي��داً  نوعاً  يعد  ما  يف 

العالج.
ان  امل�ست�سفى  يف  م�سوؤولون  وذك��ر 
املري�ض يف الثالثينات من العمر، 
وك��ان غري ق��ادر على الأك��ل ب�سبب 
و�سعه ال�سحي، ولكن بعد العالج 
اجلديد تعافى املري�ض وبات ياأكل 

ب�سكل طبيعي.
ينتج  امل��ري�����ض  ج�����س��م  ان  واأك�������دوا 
ال�سكر  للتحكم مبعدل  الإن�سولن 
امل�ست�سفى  ي��غ��ادر  و���س��وف  ال���دم،  يف 

قريباً.
هذا  ����س���اأن  م���ن  ان  اإىل  واأ������س�����اروا 
العالج اأن ي�ساهم يف حت�سن حياة 
ان تتطور  ال��ذي��ن مي��ك��ن  امل��ر���س��ى 
ح��ال��ت��ه��م ال�����س��ح��ي��ة وت��ت��ح��ول اىل 
ال�سرطان،  او  ب��ال�����س��ك��ري  اإ���س��اب��ة 
قد  بنكريا�ض  زرع  ان  م��ن  بالرغم 

ي�سبح �سرورياً يف امل�ستقبل.
ي�سار اإىل ان جزر لنغرهان�ض هي 
عبارة عن جمموعات �سغرية من 
خاليا البنكريا�ض تظهر على هيئة 
ال�سكل  ���س��غ��رية خم��ت��ل��ف��ة يف  ب��ق��ع 
خاليا  من  حولها  عما  والوظيفة 

ولذلك متت ت�سميتها باجلزر.

�سيارة ت�سري وهي 
مقلوبة

جيف  الأط����وار  الغريب  املت�سابق  �سمم 
موديل  ك��م��ارو  �سفرلويه  ���س��ي��ارة  بلو�ض 
غريب  ب�سكل  ال�سيارة  قلب  بحيث   99
وقادها ب�سال�سة ح�سب النباء الكويتية 

�سنوات   8 عمره  :اإن  نف�سه  ع��ن  وي��ق��ول 
اأبرر  40 �سنة لكي  يف ج�سد رجل عمره 
اأ�سدقائي  اأن  وامل��ث��ري  الغريبة،  اأف��ع��ايل 

ي�ساركون يف م�ساعدتي . 

في�سبوك يح�سن توا�سله
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م���وق���ع  اأع����ل����ن 
في�سبوك ر�سمياً عن عدد من التغيريات 
و�سيا�سة  الثغرات  عن  الإب���الغ  بربنامج 
الأخالقين،  القرا�سنة  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 
الفل�سطيني  املربمج  واقعة  تكرار  لعدم 
رف�ض  في�سبوك  وك����ان  ���س��ري��ت��ح.  خ��ل��ي��ل 
�سريتح  الفل�سطيني  امل���ربم���ج  م��ك��اف��اأة 
املوقع  يف  ث��غ��رة  الأخ���ري  اكت�سف  بعدما 
اأو  الكتابة  امل�ستخدمن  م��ن  لأي  تتيح 
م�ستخدم  اأي  ح��ائ��ط  على  رواب���ط  ن�سر 

اآخر دون اأن يرتبط ب�سداقة معه.

ال�سمك الغني بالزئبق
م�سادر  اأف�سل  من  وزيوتها  الأ�سماك  ع��ام.  ب�سكل  مفيد  ال�سمك  اأن  نن�سى  األ  يجب 
ب�سكل  ت�ساهم  التي  الإ�سباع  عدم  املتعددة  الدهنية  الأحما�ض  من  )فئة   3 لالأوميغا 
بن  الدرا�سات  ربطت  �سحية(.  حمل  جتربة  وخو�ض  ال�سليم  الطفل  منو  يف  اأ�سا�سي 
الطفل،  عند  والب�سري  الع�سبي  والنمو   3 الأوم��ي��غ��ا  م��ن  منا�سبة  كمية  ا�ستهالك 
وتراجع م�ساكل احل�سا�سية، وتطور اجلهاز الع�سبي. كذلك، قد تخّف�ض الأوميغا 3 

خطر املخا�ض ال�سابق لأوانه وت�سّمم احلمل واكتئاب ما بعد الولدة.
يوؤثر  اأن  وميكن  الزئبق  من  مرتفعة  مب�ستويات  ملوثة  الأ�سماك  بع�ض  يكون  لكن 
الزئبق على منو الدماغ واجلهاز الع�سبي )وهي عمليات النمو نف�سها التي ُيفرت�ض 

اأن حتميها الأوميغا 3(.
لأجل ا�ستهالك ن�سبة اآمنة من الأ�سماك واحلفاظ على م�ستوى �سحي من الأوميغا 
3، نن�سحك بتناول ال�سمك الذي تنخف�ض فيه ن�سبة الزئبق مرتن يف الأ�سبوع على 
الأقل، و-اأو تعزيز حميتك الغذائية مبكمالت زيت ال�سمك النقية والعالية اجلودة. 
ت�سمل الأ�سماك التي يجب جتنبها ب�سبب احتوائها على م�ستويات مفرطة من التلوث: 
�سمك اأبو �سيف، املاكريل امللكي، �سمك القر�ض، �سمك ذئب البحر الذهبي، �سمك التونة 
اجلاحظ اأو اآهي. ت�سمل الفئة الثانية من الأ�سماك اأف�سل ما ميكن ا�ستهالكه باعتدال 
اأنواع  وبع�ض  الإ�سباين،  واملاكريل  والهامور،  امليا�ض،  و�سمك  القارو�ض،  �سمك  مثل 
التونة مثل تونة الزعنفة ال�سفراء و�سمك التونة الأبي�ض. ميكن تناول هذه الأنواع 
تناول  الأف�سل  لكن من  التلوث.  ارتفاع خطر  دون  ال�سهر من  م��رات يف  ث��الث  حتى 
معظم الأ�سماك املنتمية اإىل الفئة التي حتمل اأدنى خطر تلوث )ت�سمل ال�سلطعون، 
البلطي، �سمك بالي�ض، �سمك  ال�سلمون، �سمك  الأن�سوفة، احلدوق،  املفلطح،  ال�سمك 
مو�سى(. جتدر الإ�سارة اأي�ساً اإىل اأن عدداً كبرياً من الأ�سماك اأ�سبح مهدداً بالنقرا�ض 

و-اأو يتعر�ض ل�سيد مفرط.

الكافيني
لديه  �سخ�ض  كل  اإىل  بالن�سبة  لكن  الكلمة.  مبعنى  غ��ذاء  لي�ست  القهوة  اأن  �سحيح 
اأطفال، قد تكون مبثابة الوقود ل�سرتجاع الطاقة. مع ذلك، ميكن اأن ت�سّرع الكافين 
�سربات القلب واأن ترفع �سغط الدم عند الطفل. ُربط ا�ستهالك كمية مفرطة من 
اأربعة اأكواب اأو اأكر يف اليوم بزيادة خطر الإجها�ض الالاإرادي. ل يعني ذلك �سرورة 
المتناع عن تناول الكافين بالكامل خالل فرتة احلمل، لكن ل بد من ا�ستهالكها 
الكمية ل  ال�ساي لأن هذه  اأو  القهوة  بتناول كوب �سغري من  باأ�ض  باعتدال طبعاً. ل 

تطرح عموماً اأي خطر على احلمل.

الأجبان الطرية واللحوم 
النيئة

اللي�سرتيا  ج��رث��وم��ة  تنت�سر  احل��م��ل.  ف��رتة  خ��الل  حقيقي  قلق  م�سدر  اللي�سترييا 
والأجبان  النيئة واخل�سروات  اللحوم  اإيجادها يف  والرتبة وميكن  املاء  امل�ستوحدة يف 
غري املب�سرتة. تكون املراأة احلامل معر�سة للتقاط اجلرثومة اأكر من الأ�سخا�ض 
العادين بع�سرين مرة، وقد توؤدي اأي اإ�سابة مماثلة اإىل اإجها�ض لاإرادي اأو ولدة مبكرة 
اأو ولدة جنن ميت. نظراً اإىل اإمكان الق�ساء على اللي�سترييا عرب الطبخ والب�سرتة، 
املب�سرتة مثل  وغ��ري  الطرية  والأج��ب��ان  اخل��ام  بتجنب احلليب  امل��راأة احلامل  تو�سى 
الأف�سل جتنب معجون كبد  الأبي�ض الطري والكممبري. كذلك، من  الفيتا واجلنب 
الإوز وثمار البحر املدخنة وال�سو�سي والهوت دوغ واللحوم النيئة )اإل اإذا مت ت�سخينها 
جيداً(. يجب غ�سل جميع اأنواع اخل�سار بحذر قبل حت�سريها ومن ال�سروري اإبقاء 

الثالجة نظيفة وغ�سل اليدين بانتظام، ل �سيما خالل مرحلة اإعداد الطعام.

املاأكولت ال�سريعة وامل�سّنعة
اإن املراأة احلامل تاأكل عن �سخ�سن، لكّن هذه املعلومة لي�ست دقيقة جداً. من  ُيقال 
باأي  اأن تت�ساعف  ال�سعرات احلرارية لكن ل ميكن  اإىل  اأن ترتفع حاجاتك  الطبيعي 
اأي  اإ�سافية يومياً،  �سعرة حرارية   300 اإىل  امل��راأة احلامل  املتو�سط، حتتاج  �سكل. يف 
اإىل  امل��راأة احلامل  اإ�سافياً من احلبوب. قد متيل  اأو وعاء  ي��وازي ن�سف �سندوي�ض  ما 
تناول املاأكولت امل�سّنعة ل�سد الفجوة القائمة على م�ستوى ال�سعرات احلرارية، �سواء 
اأوؤيد حرمان  اأو كي�ض من رقائق البطاط�ض )ل  اأو لوح �سكاكر  عرب اأكل برغر م�سّنع 
الذات من وجبات لذيذة مماثلة من وقت لآخر، فقد اأكلُت اأنا �سخ�سياً املثلجات خالل 
احلمل!(. لكّن الإفراط يف ا�ستهالك املاأكولت امل�سنعة لن يفيدك اأنت ول طفلك. هذه 
املاأكولت ل حتتوي ح�سراً على ن�سبة مرتفعة من الدهون وال�سوديوم وال�سكر ومواد 
م�سافة اأخرى غري �سحية، بل اإنها تفتقر اأي�ساً اإىل عدد كبري من الفيتامينات واملعادن 
والألياف ومغذيات اأخرى ُتعترب بالغة الأهمية للحفاظ على ال�سحة خالل احلمل. يف 
نهاية املطاف، ل تبدو لئحة املمنوعات خميفة بقدر ما تبدو عليه يف البداية. ب�سكل 
قدر  و�سحية  اإىل مد ج�سمها مب��اأك��ولت مغذية  احلامل  امل���راأة  ت�سعى  اأن  يجب  ع��ام، 
الإمكان مثل احلبوب الكاملة واخل�سار والفاكهة والربوتينات، ف�ساًل عن اإرفاق تلك 
املاأكولت املفيدة مبكمالت اأ�سا�سية مثل زيوت ال�سمك )حم�ض الدوكو�ساهيك�سانويك( 

تعترب البت�سامة اأجمل لغة يف احلياة، فهي الإ�ساءة الطبيعية لوجه 
ال�سعور  وه��ي  و�سحته،  �سعادته  لطريق  املنرية  والإ�سراقة  الإن�سان، 

والبهجة،  وال�����س��رور  بالطماأنينة  القلب  م��ن  النابع  العميق  النف�سي 
الإن�سان  ملزاج  واإ�سالح  ال�سمري. وهي ظاهرة ح�سارية  وراحة  والر�سا 

الإن�سان  لعقل  ع��الج  خ��ري  ه��ي  ب��ل  عنا�سر ج�سمه،  ب��ن  وال��ت��وازن 
اأف�سل  والبت�سامة  واخل���ري.  باملحبة  ال�سادن  ولقلبه  الباطن 

لل�سرور،  فعل  رد  هي  البت�سامة  لأن  ال�سحك؛  من  واأ�سعب 
هي  والبت�سامة  اأح��ي��ان��اً،  ل��الأمل  فعل  رد  هو  ال�سحك  بينما 
فعل اإرادة واقتناع وقناعة ور�سا، اأما ال�سحكة فهي تتفجر 
للحظة اأو حلظات كما يتفجر البالون، وما تلبث اأن تتال�سى، 
ما اجمل البت�سامة الربيئة وال�سحكة غري املبتذلة. يقول 
اأو  لنكتة  ت�سحك  مل  اإذا  اإن���ك  النف�ض،  علم  خ���رباء  بع�ض 
تراجع  اأن  بد  الآخ���رون، فال  اأن �سحك منها  بعد  لها  تهتز 
الطبيب الخت�سا�سي بالطب النف�سي، لأن خاليا ال�سحك 

يكون  الدماغ  من  الأمي��ن  الن�سف  يف  ت�ستقر  التي  وال�سرور 
تبلدت  اأو  �ساخت  قد  تقدير  اأق��ل  على  اأو  التلف.  اأ�سابها  قد 

النكتة  ت���ذوق  على  ال��ق��درة  يفقدك  م��ا  وه���ذا  ال�ستجابة،  ع��ن 
اأثبت  والإح�سا�ض بها والتمتع مبعناها وال�سحك منها. فلقد 
املخ  من  الأمي��ن  اجلانب  اأن  فرابي  وليم  الأمريكي  الطبيب 

يحتوي على الأحا�سي�ض والنفعالت التي ت�ساعد ال�سخ�ض 
على ال�سحك، والذي يعتربه الطب من اأهم التمرينات 
الريا�سية للج�سم ب�سورة عامة وللقلب ب�سورة خا�سة، 

حيث اأن ال�سحك يعمل على زيادة ن�سبة بنية القلب. 

ما يجب اأن تتجنب املراأة احلامل اأكله

البت�سامة اأجمل لغة بني النا�ض
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جتديد املنزل قد ي�سر مناعة اجلنني
حذرت خبرية حماية البيئة غوندا هريبرت الن�ساء احلوامل من القيام باأي 
جتديدات يف املنزل خالل فرتة احلمل، اإذ قد يوؤدي ذلك لالإ�سرار باجلهاز 
املناعي للجنن. واأ�سارت اإىل اأن ذلك يجعل اجلنن اأكر عر�سة لالإ�سابة 
بالتهاب اجللد الع�سبي اأو الربو التح�س�سي اأو حمى الق�ض يف مرحلة لحقة 

من حياته.
واأرجعت هريبرت -من مركز هيلمهولت�ض لأبحاث البيئة مبدينة ليبزيغ 
اجلدران  طالء  من  تت�ساعد  الأبخرة  بع�ض  هناك  اأن  اإىل  ذلك  الأملانية- 
على  وحتتوي  احلديثة،  اخل�سبية  والأل���واح  الأر�سيات  ولوا�سق  احلديث 
املناعة لدى  النمو ال�سحي جلهاز  اإعاقة عملية  اأن تت�سبب يف  مواد ميكن 

اجلنن .
اأن هذا الأمر  اأن علماء مركز هيلمهولت�ض قد اكت�سفوا  واأ�سافت اخلبرية 
يت�سبب يف جعل اجلنن اأكر عر�سة لالإ�سابة بالتهاب اجللد الع�سبي اأو 
الربو التح�س�سي اأو حمى الق�ض يف مرحلة لحقة من حياته، لفتة اإىل اأن 

جهاز املناعة لدى الأم ل يتاأثر بذلك مطلقا.
واأو�سحت هريبرت اأنه عادة ما تقوم الن�ساء احلوامل باأعمال جتديد املنزل 
اإل  اجلديد،  للمولود  مكان  توفري  اأج��ل  من  الأ�سا�ض  من  تغيريه  اأو  ه��ذه 
اأنه ينبغي األ يعي�ض الأطفال ال�سغار يف اأماكن حديثة التجديد والطالء 
املناعة  جهاز  منو  اكتمال  لعدم  نظرا  حياتهم،  من  الأوىل  الأع���وام  خ��الل 

لديهم يف هذه املرحلة.
و�سددت اخلبرية على �سرورة اأن يقوم الآباء بتهوية الغرف والأماكن التي 
مت جتديدها حديثا ب�سورة متكررة قدر الإمكان، موؤكدة اأن الأمر ي�ستغرق 
نحو عام كامل حتى تختفي الأبخرة التي غالبا ما تكون عدمية الرائحة 

وتت�ساعد من الطالء ومواد الل�سق احلديثة.

اأكرث  من  لكنها  املراأة  حياة  تبّدل  التي  الأح��داث  اأهم  اأحد  فهي  مهمة.  مرحلة  احلمل  اأن  �سك  ل 
احلالت املجِهدة اأي�سًا. لذا من الطبيعي اأن تبذل املراأة ق�سارى جهدها كي تكت�سف الطريقة 
اأن  ميكن  التي  امل�ساكل  جميع  على  تركز  اأن  ال�سهل  من  لكن  احلمل.  جتربة  خلو�ض  الأن�سب 

تواجهها.
اجلوانب  على  احلوامل  تركز  اأن  اأف�سل  كثرية.  ممنوعات  اأفر�ض  اأن  اأحب  ل  عام،  ب�سكل 

الإيجابية من التغذية خالل احلمل، مع الت�سديد على اأهمية اللتزام مبجموعة متنوعة 
و�سحية من املاأكولت الكاملة )على ان ترتافق طبعا مع وجبة لذيذة من وقت لآخر(.. 

لكن يجب التنبه اإىل بع�ض املاأكولت والفئات الغذائية او جتنبها بالكامل..
يف ما يلي بع�ض الفئات الأ�سا�سية التي يجب جتنبها:

�سرقة خامت قيمته 
يورو الف   70

مر�سع  خ��امت  على  ل�سان  ا�ستوىل 
مب��ا���س��ة م��ن ث��الث��ة ق����رياط، تبلغ 
ي�����ورو يف حمل  ال����ف   70 ق��ي��م��ت��ه 

جموهرات يف كان. 
ال�سرقة يف متجر يف مركز  ومت��ت 
للفندق  امل��ح��اذي��ة  ال��ب��ي��ون  غ����راي 
نف�سه.  ال�سم  يحمل  الذي  الفخم 
عندما كانت البائعة تدير ظهرها.  
ب��ال��ق�����س��ي��ة على  وف����ت����ح حت���ق���ي���ق 
ال��ف��ي��دي��و كما  ���س��ري��ط  ي���در����ض  ان 

او�سحت �سركة كان .
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مرحبا ال�ساع.. برنامج ل�ستقبال اأكرث من اأربعة اآلف طالب وطالبة من امل�ستجدين بجامعة الإمارات

مدير اجلامعة يعقد لقاءين مع الطلبة امل�ستجدين الأول من �سبتمرب 
باحلرم اجلامعي اجلديد بح�سور القيادات الأكادميية والإدارية

افتتاح مكتب برنامج النقاط املرورية الحتادي يف مدينة العني

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

الطلبة  ا�ستقبال  برنامج  عنوان  هو  ال�ساع..  مرحبا 
الأربعاء  ي��ب��داأ  ال��ذي  الإم����ارات  بجامعة  امل�ستجدين 
حيث  احل��ايل  ال�سهر  من  والع�سرين  الثامن  القادم 
من املقرر ا�ستقبال اأكر من اأربعة اآلف وخم�سمائة 
طالب وطالبة ليتم ا�ستقبال الطالب ب�سكن الكويتات 
يف حن يتم ا�ستقبال الطالبات ب�سكن توام ليبداأ على 
الفور توزيع الطالب والطالبات القادمن من خارج 
مدينة العن على ال�سكنات اجلامعية حيث من املقرر 
اأن يكون يف ا�ستقبال الطالب والطالبات يف كل من 
الكويتات للطالب وتوام للطالبات عدد من الطلبة 
الجتماعين  الخت�سا�سين  اإىل  اإ�سافة  القدامى 
باللوائح  ت��ع��ري��ف��ه��م  ب��ه��دف  ال�����س��ك��ن  واخ��ت�����س��ا���س��ي 

والنظم التي ت�سري عليها احلياة اجلامعية.
لمتحانات  ت��دري��ب��ي��ة  جل�سة  تعقد  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
حتديد امل�ستوى التي تعقد لطلبة مدينة العن على 
ال�سهر  والع�سرين من  الثامن  الأربعاء  يوم  فرتتن 
احلايل على فرتتن �سباحية من الثامنة والن�سف 
تبداأ  ح��ن  يف  ظهرا  والن�سف  ع�سرة  الثانية  وحتى 
الفرتة امل�سائية من الواحدة وحتى اخلام�سة على اأن 
تعقد المتحانات للطلبة القادمن من خارج مدينة 
ال�سهر  من  والع�سرين  التا�سع  اخلمي�ض  ي��وم  العن 
على  املواعيد  نف�ض  ويف  فرتتن  على  اأي�سا  احل��ايل 
والربنامج  ب��اد(  توزيع )الآي  اليوم  نف�ض  يتم يف  اأن 
ويف  العن  مدينة  طلبة  على  ل�ستخدامه  التدريبي 
احلايل  ال�سهر  م��ن  والثالثن  ال��واح��د  ال�سبت  ي��وم 

على الطلبة القادمن من خارج مدينة العن.
الدكتور  اجلامعة  مدير  يلتقي  اأن  املقرر  وم��ن  ه��ذا 
امل�ستجدين على فرتتن يف  النعيمي مع  علي را�سد 
املبنى الهاليل باحلرم اجلامعي اجلديد الأوىل من 

التا�سعة وحتى احلادية ع�سرة للطالب والثانية من 
الثانية ع�سرة وحتى الثانية م�ساء مع الطالبات على 
الدكتور  الطلبة  ���س��وؤون  عميد  اللقاءين  يح�سر  اأن 
القيادات  اإىل عدد من  اإ�سافة  النقبي  الرحمن  عبد 

الأكادميية والإدارية.
هذا ومن املقرر اأن يعقد لقاء مع اأولياء اأمور الطالب 
باملبنى  �سبتمرب  م��ن  الأول  الأح���د  ي��وم  وال��ط��ال��ب��ات 
والن�سف  ال�ساد�سة  وح��ت��ى  اخلام�سة  م��ن  ال��ه��اليل 
العام  وامل�سرف  الطلبة  �سئون  عميد  بح�سور  م�ساء 
التايل  اليوم  تعقد يف  اأن  على احل��رم اجلامعي على 

خدمات  ع��ن  تعريفية  جل�سات  �سبتمرب  م��ن  ال��ث��اين 
امتحانات  عقد  اإىل  اإ���س��اف��ة  الطلبة  ���س��وؤون  ع��م��ادة 
)ال�سيبا( من العا�سرة �سباحا وحتى الواحدة ظهرا 

.
اأعدت جامعة الإم��ارات برامج تعريفية بكليات  وقد 
القيام بجولة تعريفية  اإىل  اإ�سافة  واأق�سام اجلامعة 
منتجع  امل�ستجدين  الطلبة  فيها  ي��زور  العن  ملدينة 
اأن  على  العن  متحف  اإىل  اإ�سافة  اخل�سراء  مبزرة 
يوم  ظهر  اإم��ارات��ه��م  اإىل  والطالبات  ال��ط��الب  يعود 
الثنن الثاين من �سبتمرب على اأن يعاودوا احل�سور 

لبدء الدرا�سة اجلامعية مع زمالئهم القدامى يوم 
الأحد الثامن من �سبتمرب. 

م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ي��ب��داأ ي���وم الأح����د ال��ق��ادم اخلام�ض 
هيئة  اأع�����س��اء  دوام  احل���ايل  ال�سهر  م��ن  والع�سرين 
ال�سابع  الثالثاء  يوم  يبداأ  اأن  على  اجل��دد  التدري�ض 
حما�سري  دوام  احل����ايل  ال�����س��ه��ر  م���ن  وال��ع�����س��ري��ن 
اجلامعية  الكلية  يف  التاأ�سي�سية  اجلامعية  الربامج 
كما يبداأ يوم الأحد الأول من �سبتمرب دوام اأع�ساء 
هيئة التدري�ض واملدر�سن خارج الهيئة والأكادميين 

والإدارين.

افتتحت اإدارة املتابعة ال�سرطية بالأمانة العامة ملكتب 
الداخلية،  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  �سمو 
مبنى  يف  الحت���ادي،  امل��روري��ة  النقاط  برنامج  مكتب 
مبنطقة  ال�����س��ي��ارات  ق��ي��ادة  لتعليم  الإم������ارات  ���س��رك��ة 

اخلرير مبدينة العن.
ح العقيد حممد �سهيل الرا�سدي مدير مديرية  و�سرَّ
بالتعاون  امل��ك��ت��ب  اف��ت��ت��اح  ان  ب��الإن��اب��ة  ال��ع��ن  ���س��رط��ة 
والتن�سيق مع �سركة الإم��ارات لتعليم قيادة ال�سيارات 
ب��ه��دف ت��ق��دمي اأف�����س��ل اخل��دم��ات م��ن خ���الل ت�سهيل 
م���ع���ام���الت م�����س��ت��ف��ي��دي ب���رن���ام���ج ال���ن���ق���اط امل���روري���ة 

الحتادي يف تلقي املحا�سرات التوعوية .
املتدرب  ي��ع��ود على  امل���روري  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ال�سري  وق��واع��د  القانون  اح��رتام  يف  والفائدة  بالنفع 
واملرور وغر�ض ثقافة الرقابة الذاتية وتطوير مهارات 
املجتمع  اأف���راد  ب��ن  امل��روري��ة  الثقافة  ون�سر  ال��ق��ي��ادة، 
وامل�ساهمة يف تقليل ن�سبة احلوادث املرورية من خالل 
العودة  ن�سبة  تقليل  يف  والإ�سهام  التدريبية  الربامج 

لرتكاب املخالفات املرورية .
اخلييلي  عبيد  �سيف  املقدم  اأو���س��ح  ال�سياق  نف�ض  ويف 
مدير اإدارة املتابعة ال�سرطية يف الأمانة العامة ملكتب 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  �سمو 

اإعطاء  اإىل  ي��ه��دف  الحت����ادي  امل����روري  ال��ربن��ام��ج  اأن 
ال�سائقن فر�سًة لإ�سالح �سلوكهم وتطوير مهاراتهم 
عن  وامل��رور،  ال�سري  بقواعد  اللتزام  على  وحتفيزهم 
وتوعوية،  وتدريبية  تاأهيلية  بربامج  اإحلاقهم  طريق 
املتابعة  ال�سركاء ال�سرتاتيجين لإدارة  بالتن�سيق مع 

ال�سرطية. 
واأفاد املقدم اخلييلي اأن من �سروط اللتحاق بربنامج 
املرورية  النقاط  خف�ض  ناحية  من  امل��روري��ة  النقاط 
يجب اأن ل تتجاوز نقاط املتدرب 23 نقطة عند دخول 
الدورة ول ي�سمح بدخول الدورة اأكر من مرة واحدة 
يف ال�سنة لكل �سابقة مرورية، ويف حال اجتياز الدورة 

املقررة عليه �سيتم خف�ض 8 نقاط مرورية فقط.
وذكر ان الربنامج التدريبي يتكون يت�سمن : الربنامج 
العام ومدته يوم واحد فقط موزع على 3 حما�سرات 
توعية ، والربنامج اخلا�ض ومدته يومن موزعة على 
3 حما�سرات يف اليوم الأول و3 حما�سرات يف اليوم 

الثاين.
املرورية  ال��ن��ق��اط  ب��رن��ام��ج  م�ستفيدي  ع��ل��ى   : وق����ال 
املتابعة  اإدارة  ملكتب  ال�سخ�سي  احل�����س��ور  الحت����ادي 
ال�سرطية يف مدينة العن اأو الت�سال على هاتف رقم 
600566006، وبعد عملية الت�سجيل يتم التوا�سل 

لتاأكيد  العمالء  خدمة  مكتب  طريق  عن  املتدرب  مع 
املتدرب  اخ�ساع  ويتم  البيانات،  وا�ستكمال  الت�سجيل 
الربنامج  الدورة لتحديد  التقييم قبل بداية  لعملية 
ال��ربن��ام��ج يتم  ل��ه، ويف ح��ال اج��ت��ي��از  ال���ذي �سيخ�سع 
حمو النقاط املرورية وت�سليم املخالف رخ�سة القيادة 

اأو اإعادة الربنامج يف حال عدم الجتياز. جدير بالذكر 
ال�����س��ائ��ق��ن فر�سة  اإع���ط���اء  اإىل  ي��ه��دف  ال��ربن��ام��ج  ان 
لإ�سالح �سلوكهم، وتطوير مهاراتهم، وحتفيزهم على 
اللتزام بقواعد ال�سري واملرور، تعزيزاً لرفع م�ستويات 

ال�سالمة املرورية لل�سائقن املخالفن على الطرق.

تقنية جديدة لعالج 
ال�سرع مب�ست�سفى توام

•• العني - الفجر:

اأظهرت النتائج على املر�سى ال�سغار 
ال�سديد  ال�سرع  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
ان���خ���ف���ا����س���اً ك����ب����رياً يف ع�����دد و����س���ّدة 
وذلك  ت�سيبهم  التي  ال�سرع  ن��وب��ات 
ي�سمى  ج��دي��داً  ع��الج��اً  تلقيهم  بعد 
)املبهم(  احل���ائ���ر  ال��ع�����س��ب  حت��ف��ي��ز 
مع  ب��ال���س��رتاك  ت����وام  م�ست�سفى  يف 
ت�سكل  ال��ت��ي  الطبية  هوبكنز  ج��ون��ز 
املنظومة ال�سحية ل�سركة  جزءاً من 
اأظ��ه��رت املالحظات  ف��ق��د  )���س��ح��ة(. 
)تواتر(  ع��دد  يف  انخفا�ساً  الأول��ي��ة 
50 يف  اإىل  ت�����س��ل  ب��ن�����س��ب��ة  ال��ن��وب��ات 
املائة، و ت�سجيل حالة واحدة ملري�ض 

بانخفا�ض تام بن�سبة %100 يف معدل النوبات.
الكهربائي  التحفيز  طريق  عن  الدماغ  كهربائية  تنظيم  العالج  وي�سمل 
للع�سب احلائر بوا�سطة جهاز طبي �سغري ُيغر�ض يف �سدر املري�ض ويعمل 
اأع�ساب  اأط��ول  الأي�سر  احلائر  الع�سب  اإىل  كهربائية  نب�سات  اإر�سال  على 
القحف البالغ عددها 12 ع�سباً وهو الع�سب امل�سوؤول عن تو�سيل النب�ض 
بن الدماغ واأجزاء اجل�سم الأخرى مثل الراأ�ض والرقبة وُت�ساعد النب�سات 
الكهربائية التي ُي�سدرها اجلهاز على تقليل وتخفيف ال�سحنات الكهربائية 
من  كل  قام  املا�سي،  العام  خالل  ال�سرع.   لنوبات  امل�سببة  الطبيعية  غري 
الأطفال،  اأع�ساب  ق�سم  ورئي�ض  ا�ست�ساري  املالك،  الهادي  حممد  الدكتور 
والدكتور جاك بوردر، رئي�ض ق�سم جراحة الأطفال وا�ست�ساري طب الأذن 
مع  اأع�ساب،  جراحة  ق�سم  رئي�ض  ال�سواربى،  عمرو  والدكتور  واحلنجرة، 
اأج��ه��زة حتفيز  ب��زرع  ت���وام،  الأع�����س��اب يف م�ست�سفى  علوم  ق�سم  م��ن  فريق 
الع�سب احلائر لدى ع�سرة املر�سى ترتاوح اأعمارهم بن 3-16 عاماً كانوا 
اأي حت�سن. وقد مت  اأك��ر دون حتقيق  اأو  اأدوي��ة خمتلفة  يعاجلون بثالثة 
غر�ض جهاز حتفيز الع�سب احلائر كعالج اإ�سايف تكميلي للعالج الدوائي. 
وقال الدكتور حممد الهادي املالك من الدكتور حممد املالك ا�ست�ساري يف 
علم الأع�ساب: لقد كانت النتائج الأولية التي حققها عالج مر�سانا �سغار 
ال�سن بتحفيز الع�سب احلائر م�سجعة وجُمزية جداً، اإذ متكنا من تقدمي 
تقنية  مب�ساعدة  وناأمل  اليافعن.  من  ال�سرع  ملر�سى  وفّعال  بديل  عالج 
التحفيز الكهربي للع�سب احلائر اأن يتمكن مر�سانا ال�سغار من موا�سلة 
ال�سرع،  نوبات  تواتر  من  ممكن  ق��در  باأقل  اليومية  احلياتية  اأن�سطتهم 
وناأمل اأي�سا يف اأن نبداً يف خف�ض جرعات الأدوية والتي ت�سبب لهم ُنعا�ساً 
مفرطاً لي�سبحوا اأكر انتباهاً وتفاعاًل مما �سيعود عليهم بالأثر الإيجابي 
اأ�سرهم .  على ال�سعيد العاملي، اأظهرت بع�ض  الكبري على حياتهم وحياة 
الدرا�سات املختلفة حول العالج بتقنية التحفيز الكهربائي للع�سب احلائر 
تناق�ض عدد نوبات ال�سرع مبقدار الن�سف وذلك عند 40 % من املر�سى 
الذي تلقوا العالج املذكور، واأن اختالجاتهم ال�سرعية اأ�سبحت اأقل �سّدة 
واأق�سر ُمّدة مع حت�سن متاثلهم لل�سفاء بعد كل نوبة، كما لحظوا انح�ساراً 
اإىل  بالإ�سافة  هذا  ال�سرع  نوبة  اأثناء  املتتابعة  العنقودية  الختالجات  يف 
انخفا�ض حاجتهم ملراجعة لوحدة الطوارئ. يذكر اأن م�ست�سفى توام يدار 
من قبل موؤ�س�سة جونز هوبكنز الطبية ، وي�سكل جزءاً من املنظومة ال�سحية 
التي ت�سرف عليها �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية )�سحة(، التي متتلك 
التي  العالجية  الن�ساطات  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  تعد  اإذ  وت�سغله  امل�ست�سفى 

توفرها كافة العيادات وامل�ست�سفيات العامة يف اإمارة اأبوظبي.

تلفزيون ال�سارقة بحلة براجمية 
جديدة تخاطب الأ�سرة العربية

الربامج  من  ومنوعة  جديدة  حزمة  عن  ل��الإع��الم  ال�سارقة  موؤ�س�سة  ك�سفت 
الإذاعية والتلفزيونية املنتقاة ا�ستكمال للزخم الكبري والنجاح امللحوظ الذي 
بن  جتمع  جديدة  بحلة  ج��اءت  حيث  الرم�سانية  الرباجمية  ال��دورة  حققته 
امل�سامن الرتفيهية والثقافية والدينية والجتماعية والتوعوية مبا ي�سب يف 
خدمة ال�سرتاتيجية العامة ل� تلفزيون ال�سارقة املتمحورة حول تقدمي منتج 
اإعالمي هادف وملتزم يخاطب الأ�سرة اخلليجية والعربية بلغة راقية بعيدة 
عن الإ�سفاف والبتذال. وتبداأ احلزمة الرباجمية اجلديدة يوميا مع �سباح 
ال�سارقة الذي ياأخذ امل�ساهدين يف رحلة �سباحية متعددة املحطات تتنوع بن 
وياأتي  والجتماعية.  الأ�سرية  والعالقات  والإتيكيت  واجلمال  وال�سحة  الفن 
برنامج ال�سرطي من اإعداد وتقدمي ق�سم العالقات العامة يف �سرطة ال�سارقة 
يف مقدمة الربامج التوعوية الجتماعية على �سا�سة تلفزيون ال�سارقة حيث 
يوفر منربا ملناق�سة اأبرز امل�ساكل الأمنية واملرورية عرب تقارير ميدانية �ساملة 
من مدينة ال�سارقة واملنطقتن ال�سرقية والو�سطى. وللربامج الثقافية حيزا 
الكتاب  التي تتوج بربنامج يف ح�سرة  ال��دورة الرباجمية اجلديدة  كبريا من 
الذي ميثل نافذة ثقافية واإعالمية اأ�سبوعية يطل من خاللها م�ساهري الكتاب 
الكتاب.  ع��امل  جديد  على  ال�سوء  لت�سليط  امل�ساهدين  على  ال��ع��رب  والأدب����اء 
الدويل  ال�سارقة  معر�ض  م��ع  التعاون  ثمرة  يعترب  ال��ذي  الربنامج  وتتخلل 
الف�ساءات  يف  البارزة  الوجوه  حول  مف�سلة  وتقارير  منوعة  فقرات  للكتاب” 
والفني  ال�سحفي  الإخ���راج  ع��ن  ف�سال  مبيعا  الأك���ر  الع�سر  والكتب  الأدب��ي��ة 
التي  الدينية  الربامج  من  اجلديدة  الرباجمية  اخلارطة  تخلو  ول  للكتاب. 
الربنامج  مقدمتها  ويف  والدنيا  الدين  اأم��ور  بن  ال��ت��وازن  حتقيق  ت�ستهدف 
من  نخبة  ال��ه��واء  على  مبا�سرة  ي�ست�سيف  ال��ذي  باحلق  وتوا�سوا  الأ�سبوعي 
الفقهية  الق�سايا  م��ن  �سل�سلة  ملناق�سة  واملفتن  والفقهاء  وامل�سايخ  العلماء 
امل�ساهد  م��ع  التوا�سل  ج�سور  مي��د  ال��ذي  ف��ت��اوى  وبرنامج  الدينية  وال�����س��وؤون 
الهاتفية والر�سائل الإلكرتونية وو�سائل الإعالم الإجتماعي  عرب الت�سالت 
مقدما اإجابات وافية عن خمتلف ال�ستف�سارات ذات ال�سلة بالدين وال�سريعة 
اأثري  عرب  مبا�سرة  �سبت  كل  م�ساء  فيطل  واأم��ل  اأمل  برنامج  اأم��ا  الإ�سالمية. 
العمل  ثقافة  لن�سر  من�سة  ليوفر  ال�سارقة  تلفزيون  و�سا�سة  ال�سارقة  اإذاع���ة 
اخلريي والتطوعي واخلدمة املجتمعية عرب توفري الدعم وامل�ساندة للحالت 
والتلفزيونية.  الإذاعية  للربامج  جديدا  معنى  مانحا  الدولة  داخ��ل  املر�سية 
ويحتفي “تلفزيون ال�سارقة” بالهوية الثقافية والفكرية الإماراتية واملوروث 
الرتاثي العريق �سمن برناجمي الو�سطى وال�سرقية اللذين ي�سلطان ال�سوء 
على العادات الأ�سيلة والتقاليد الغنية ل�سكان املنطقتن الو�سطى وال�سرقية 
وامل�سمون  ال�سكل  حيث  م��ن  وغنية  متنوعة  ف��ق��رات  ع��رب  ال�سارقة  اإم���ارة  يف 
اأه��م التطورات احلا�سلة والإجن���ازات الأخ��رية ف�سال عن  اأي�سا  ال��ذي يتناول 

التحديات النا�سئة و�سبل مواجهتها بفعالية.



لقد تغري العامل بف�سل التكنولوجيا والتقدم املتحقق يف 
املذهل  التقدم  هذا  لكن  كافة،  والطبية  العلمية  املجالت 

ي�سمل جانباً �سلبياً للغاية هو البدانة. 
ولو توقف الأمر عند البدانة )املعقولة( لهان الأمر، لكن 
اأن البدانة جت��اوزت كل احل��دود وباتت مر�ساً  امل�سكلة هي 

قاتاًل ميكن اأن يهدد الب�سرية �سحياً واقت�سادياً.
هنا يت�ساءل كثريون: هل التكنولوجيا هي امل�سوؤولة؟

تقول درا�سة حديثة لباحثن من معهد )ميلكن( بوجود 
يف  وت�ستثمرها  ال��دول��ة  تنفقها  ال��ت��ي  امل��ب��ال��غ  ب��ن  ع��الق��ة 
البدانة  معدلت  وبن  واملعلومات  الت�سالت  تكنولوجيا 

بن �سكان هذه الدولة.
اأج��ري��ت يف �سبع وع�����س��ري��ن دولة  ال��ت��ي  وت�����س��ري ال��درا���س��ة 
وا�ستغرقت واحداً وع�سرين عاماً بن 1988 – 2009 
اإىل اأن كل %10 زيادة يف الإنفاق وال�ستثمار ترفع معدل 

البدانة بن�سبة %1.4 بن �سكان هذه الدولة.

اخلمول بدل الن�ساط
الأعياد  يف  والغذائية  ال�سحية  القواعد  يتجاهل  البع�ض 
واملنا�سبات، لكن امل�سكلة هي اأن جتاهل هذه القواعد �سار 
عادة متاأ�سلة لدى الغالبية، فالتكنولوجيا التي يفرت�ض 
من  الكثري  تغيري  يف  �ساهمت  الب�سر  حياة  ت�سهل  اأن  بها 
وميار�سون  ح��اج��ات��ه��م  يق�سون  ال��ن��ا���ض  و���س��ار  امل��ف��اه��ي��م، 
اختفت  املريحة،  املنازل  يف  اأو  املكاتب  يف  جلو�ساً  اأعمالهم 
احل��رك��ة ال��ت��ي حت���رق ال�����س��ع��رات م��ن ح��ي��ات��ه��م و�سيطر 

اخلمول والك�سل بدًل منها.
حقيقة اأخرى، خروج املراأة اإىل ميدان 

جديدة  حقائق  فر�ض  العمل 
التي  الأ������س�����رة  ع���ل���ى 

باتت تعتمد ب�سورة رئي�سية على الطعام اجلاهز اأو ن�سف 
اجلاهز اأو الرتدد على املطاعم ب�سورة �سبه يومية، ول ناأتي 
بجديد حن نقول اإن الفرق بن هذه الأ�سناف والوجبات 
الطازجة ال�سهية كبري جداً يف املذاق ويف الفوائد ال�سحية 

اأي�ساً.
ق�ساء  تف�سل  الأ���س��رة  باتت  اأي�ساً  التكنولوجيا  زم��ن  ويف 
التلفزيون بقنواته الأر�سية والف�سائية التي  اأمام  الوقت 
اأفرادها، وبالطبع فاإىل جانب  العامل كله بن يدي  ت�سع 
احلديثة  التكنولوجية  الأجهزة  ع�سرات  تاأتي  التلفزيون 
التي  الجتماعية  وامل��واق��ع  ال��ذك��ي��ة  وال��ه��وات��ف  والأل���ع���اب 
ت�ستهلك الوقت ول تبقي منه ما يكفي للقيام باأي ن�ساط 

اأو حركة.

ن�سف مليار بدين
ح���������س����ب درا��������س�������ات 

وموثقة  ح��دي��ث��ة 
العامل  يف  يوجد 

اأكر من مئتي 
رجل  م��ل��ي��ون 

ئة  ثما ثال و
م����ل����ي����ون 

امراأة 

ي��ع��ان��ون م��ن ال��ب��دان��ة، ون�����س��ف امل��ل��ي��ار هذا 
ي��زي��د ع��ل��ى ع���دد ���س��ك��ان ال���ولي���ات املتحدة 
يزيد  اأن���ه  كما  جمتمعة.  واملك�سيك  وك��ن��دا 
اأي�ساً على عدد �سكان دول الحتاد الأوروبي 

جمتمعة.
تنت�سر  ال���ب���دان���ة  اأن  ال����درا�����س����ات  ت�����س��ي��ف 
ال��ت��ي مل تكن  ال���دول  مب��ع��دلت خميفة يف 
مثاًل  اليابان  ففي  البدانة.  تعرف  �سعوبها 
خالل   77% ب��ن�����س��ب��ة  ال���ب���دان���ة  ارت���ف���ع���ت 
ال�سن  ويف  الأخ����رية.  الع�سرين  ال�سنوات 
عليه  كانت  البدانة عما  ت�ساعفت معدلت 

قبل �ست �سنوات فقط.
اأن  اإىل  ت�سري  ف���الأرق���ام  ف��ق��ط،  ه���ذا  لي�ض 
يف  ال���وزن  لتخفي�ض  اجل��راح��ي��ة  العمليات 
 449% بن�سبة  زادت  الآ���س��ي��وي��ة  ال���ق���ارة 

خالل ال�سنوات اخلم�ض الأخرية.

الثنائي املرعب
اإىل احلديث  يو�سلنا  البدانة  احلديث عن 
عن ال�سكر واأمرا�ض القلب وما ي�سببه 

هذا الثنائي املرعب والقاتل من م�سائب وخ�سائر 
املخ�س�سة  فامليزانيات  والأم��وال،  الأرواح  يف 
ملكافحة البدانة وتوابعها باتت ترهق بل 
الدول حتى  تتجاوز ميزانيات معظم 

الغنية منها.
)ميلكن(  م��ن معهد  ب��اح��ث��ون  ي��ق��ول 
يف درا�ستهم اإنه لو فر�سنا اأن العامل 
البدانة  وم���ع���دلت  ع��اف��ي��ت��ه  ا���س��ت��ع��اد 
 1998 ع��ام  فيه  �سائدة  كانت  التي 
فقط  ع���ام���اً  ع�����س��ر  اأرب����ع����ة  ق��ب��ل  اأي 
لتمكن من توفري �ستن مليار دولر 
املخ�س�سة  امل��ي��زان��ي��ات  م���ن  ���س��ن��وي��اً 
فقط  ه��ذا  لي�ض  ال�سحية،  للرعاية 
معدلت  اإىل  والعودة  العافية  فا�ستعادة 
البدانة التي كانت �سائدة قبل اأربعة 
الإنتاج  زي��ادة  اأي�ساً  تعني  عاماً  ع�سر 
واأربعة وخم�سن مليار  يقدر مبئتن  مبا 

دولر �سنوياً.

معدل العمر
اأو  التكنولوجيا  ج��وان��ب  م��ن  اآخ��ر  اإيجابي  جانب 
لنقل اإنها واحدة من مزايا التكنولوجيا فقد �سبب 
الأعمار  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  وال��ط��ب��ي  العلمي  ال��ت��ق��دم 
الدول  امل��وت حتى يف  م��ع��دلت  وانخفا�ض  ال��ع��امل  يف 

الفقرية. 
من  يكون  ل��ن  اأن��ه  وه��و  ال�سلبي  جانبها  امل��زي��ة  لهذه  لكن 

بهذه  للعناية  الكافية  الطبية  ال��ط��واق��م  ت��وف��ري  ال�سهل 
غالبيتها  �ستعاين يف  والتي  ال�سكان  املتزايدة من  الأع��داد 

من البدانة وتوابعها من الأمرا�ض القاتلة.
وتقول درا�سات طبية حديثة اإن معدلت الأعمار ارتفعت يف 
ال�سنوات الأربعن الأخرية بن�سبة اأحد ع�سر عاماً للرجال 

واثني ع�سر عاماً للن�ساء.
وبالطبع فالعمر الطويل يعني زيادة اأعداد املر�سى واأعداد 

اأولئك الذين يعانون من اجلروح والك�سور واأ�سباهها.
بعد هذه احلقائق واملقارنات يقول باحثون اإن احلل الأمثل 
والأف�سل يكمن يف التوقف عن اإ�ساعة الوقت يف معاجلة 
ع��وار���ض ون��ت��ائ��ج ال��ب��دان��ة وال��رتك��ي��ز ب���دًل م��ن ذل���ك على 

�سرورة التعامل مع اأ�سبابها.

التكنولوجيا بريئة
ب���د م���ن تربئة  امل�����س��ك��ل��ة ل  ال���و����س���ول اإىل ل���ب  اأج����ل  م���ن 
احلقيقية  فامل�سكلة  البدانة،  م�سوؤولية  من  التكنولوجيا 
ل��ف��ه��م كيفية  ب���ل يف ط��ري��ق��ت��ن��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ي�����س��ت يف 
ال�ستفادة منها وت�سخريها مل�سلحة الب�سر من اأجل �سحة 
فيها  ح��دي��ن،  ذي  ب�سيف  اأ�سبه  التكنولوجيا  لأن  اأف�����س��ل، 

الداء وفيها الدواء اأي�ساً.
ي���درك اجلميع  اأن  ه��و  الأول  امل��ط��ل��وب  اإن  ب��اح��ث��ون  ي��ق��ول 
حتقيق  على  ت�ساعدنا  اأن  ميكن  التكنولوجيا  اأن  حقيقة 
باتت  وال��ع��ي��ادات  فامل�ست�سفيات  اأف�����س��ل،  �سحية  اأو����س���اع 
جمهزة بتكنولوجيا تربط الطبيب مبري�سه عرب الهواتف 
الذكية والكمبيوتر اأينما كان ويف اأي وقت كان، مما يعني 
الأطباء  اأن  خا�سة  ال��ط��رف��ن  ب��ن  التوا�سل  ق��ن��وات  فتح 
عن  الكاملة  املعلومات  اإىل  ال��و���س��ول  على  ق��ادري��ن  ب��ات��وا 

املر�سى وهي معلومات خمزنة يف كمبيوترات امل�ست�سفيات 
والعيادات حتى ال�سغرية منها.

النمطية  الطريقة  يغري  ال��ذي  التوا�سل  ه��ذا  �ساأن  وم��ن 
للعالقة بن الثنن م�ساعدة الطبيب على اتخاذ قرارات 
اأف�����س��ل م��ع��ت��م��داً ع��ل��ى م���ا ل��دي��ه م���ن م��ع��ل��وم��ات توفرها 
التكنولوجيا احلديثة، كما اأن هذا التوا�سل بن الطبيب 
واملري�ض ي�ساعد الأخري على تغيري منط حياته والكثري 
من املمار�سات حن يكت�سف الطبيب اأن هذا النمط وتلك 

املمار�سات ت�سبب ال�سرر ل�ساحبها.
لي�ض هذا فقط، فالتكنولوجيا قدمت للب�سرية يف ال�سنوات 
الإنرتنت  عرب  عليها  احل�سول  ميكن  تطبيقات  الأخ��رية 
فهم  على  النا�ض  م�ساعدة  �ساأنها  م��ن  الذكية  وال��ه��وات��ف 
وعلى  اليومية  حياتهم  يف  ي�سرهم  اأو  يفيدهم  ملا  اأف�سل 
املدى البعيد اأي�ساً وبهذه الطريقة ميكنهم ال�سيطرة اإىل 

حد بعيد على خياراتهم ال�سحية.

حب وكراهية
بن  للعالقة  و���س��ف  اأف�����س��ل  اإن  املتخ�س�سن  اأح���د  ي��ق��ول 
التكنولوجيا وال�سحة هو القول اإنها عالقة حب وكراهية 
ال�سفن  اإن  ب��ال��ق��ول  تو�سيفه  املتخ�س�ض  ي��و���س��ح  اآن.  يف 
العامل  رب��ط��ت  التكنولوجيا  ث��م��ار  م��ن  وه��ي  وال��ط��ائ��رات 
الأوبئة  نقلت  نف�سه  ال��وق��ت  يف  لكنها  ال�سعوب  ب��ن  وم��ا 
والأم����را�����ض ب��ن اجل��ه��ات الأرب�����ع وزرع��ت��ه��ا يف ك��ل مكان 
الأخ��رى من  العك�ض، فالأنواع  اإليه. ي�سيف: على  و�سلت 
تكنولوجيا الت�سالت مثل الراديو والتلغراف والتلفزيون 
و�ساعدت  واحل�سارات  ال�سعوب  بن  الثقافة  ب��ذور  زرع��ت 

الإن�سان على حتقيق التقدم يف خمتلف املجالت.

مــنـــ�عـــات
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لو تاأملنا قلياًل ما مت حتقيقه خالل ال�سنوات اخلم�سني الأخرية من اأجل حت�سني حياة الب�سر لوجدنا العجب 
العجاب، فالتقدم الذي حتقق يف هذه ال�سنوات يفوق باآلف املرات ما مت حتقيقه منذ وجد الإن�سان على �سطح هذه 

الأر�ض. تقدم يف كل املجالت ومن دون اأي ا�ستثناء، بل اإن الإن�سان تو�سل اإىل فك �سيفرة احلم�ض النووي واملورثات 
وو�سل اإىل �سطح القمر، واأر�سل اخرتاعاته اإىل املريخ وما بعد املريخ. وما بني هذه وتلك اأنزل اإىل الأ�سواق ع�سرات 

اآلف الأجهزة التكنولوجية التي بات من ال�سعب على املرء جماراتها اأو حتى معرفة كل �سيء عنها.

البدانة.. اجلانب ال�سلبي للتقدم التكنولوجي املذهل

الن�سائح الواجب اإجنازها لكى ت�سبح م�سهورا على الفي�سبوك

ال��ف��ي�����ض ب���وك ه��و اأك���رب م��واق��ع ال��ع��امل ل��ل��م��واق��ع التوا�سل 
الأجتماعى حيث يعد الأكر �سهرة بعد جوجل و اليوتيوب 
لكى  اإجنازها  الواجب  اخلم�ض  الن�سائح  يقت�سرون  العلماء 

ت�سبح م�سهورا على الفي�سبوك
املو�سوع هذا ملدمني الفي�ض بوك اللي لهم رغبة يف ال�سهرة 
على املوقع الجتماعي ال�سهري. فقط اتبعوا اخلم�ض ن�سائح 

التالية:
الإجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��ر  ال��ف��ي�����س��ب��وك 
من  مثاله  ب��ن  م��ن  اع��ج��اب  اك��ر  على  وح�سل  العنكبوتية 
من  وف���رة  امل�ستخدم  ليعطي  ت�سميمه  مت  امل��وق��ع  امل���واق���ع. 
اخليارات. اإليكم ا�سهل واب�سط و�سائل احل�سول على ال�سهرة 

يف هذا املوقع.
 اذا اتبعت ب�سكل �سحيح هذه الن�سائح ف�سوف تدعم و�سعك 

واعتبارك بن ا�سدقائك على الفي�سبوك.

الن�سائح اخلم�ض الواجب اإجنازها لكى ت�سبح م�سهورا على 
الفي�سبوك

الأوىل: حافظ على حتديث احلالة اخلا�سة بك  الن�سيحة 
على اأ�سا�ض منتظم.

 : ال�سفحة الوىل يقول  العلوي من  هناك مربع يف اجل��زء 
اأف��ك��ارك يف هذا  ي��دور بخاطرك؟( ميكنك كتابة  ال��ذي  )م��ا 
املربع وميكن تقا�سمها مع اجلميع. هذه اأحد اأب�سط الأ�سياء 
التي ميكنك القيام بها لتح�سن بروفايلك اخلا�ض بك اأمام 
احلالة  ب��وك. ميكنك حتديث  الفي�ض  على  لديك  امل�سافون 
عدة مرات كما تريد ، ولكن على الأقل حماولة حتديث مرة 
عبارة جاذبة  واأج��ع��ل حالتك  قليلة.  اأي��ام  واح��دة يف غ�سون 

ومثرية لالإهتمام لتح�سل على اأف�سل النتائج.
ال��ن�����س��ي��ح��ة ال��ث��ان��ي��ة: ا���س��ت��خ��دم ق���وائ���م ال��ف��ي�����س��ب��وك وكون 

جمموعات خا�سة لكل نوع من الأ�سدقاء.
ميكنك ا�ستخدام هذه القوائم لت�سنيف اأ�سدقائك واأ�سدقاء 
اإن�ساء قائمة قد ي�ستغرق بع�ض  اأق��ارب العائلة.  اأو   ، املدر�سة 
ال��ك��ث��ري من  ول��ك��ن مب��ج��رد عملها، ميكنك ح��ف��ظ   ، ال��وق��ت 
ال��وق��ت. و���س��وف ت��وف��ر ل��ك وق��ت ق���راءة ال���س��ي��اء نف�سها من 

ا�سدقاءك على مواقع اأخرى مثل تويرت.
اأدن����اه جتد  ال��ق��وائ��م؟(،  ت��ك��وي��ن  ت��ع��رف )كيفية  ك��ن��ت ل  اإذا 

اخلطوات التي �سوف ت�ساعدك على نحو اأف�سل:
اإىل  اأن��ظ��ر  ث��م  الفي�سبوك،  يف  الرئي�سية  ل�سفحتك  ادخ���ل 
لتح�سل  امل��زي��د  كلمة  على  وان��ق��ر  اجلانبي  ال�سريط  اأ�سفل 
على �سفحة بها خيارات، قم باإختيار )اإن�ساء قائمة جديدة(. 

والذي �سيمكنك من اإن�ساء القوائم اخلا�سة بك.

الن�سيحة الثالثة: ن�ّسط بروفايلك عن طريق اإ�سافة ال�سور 
والفيديو.

عليك  اأ�سدقائك.  اهتمام  ينتزاع  �سوف  بالتاأكيد  اأم��ر  وه��ذا 
األبومات �سور وفيديوهات خا�سة بك. وحاول طبعاَ  توفري 

ان تن�سيء األبومات خمتلفة لإدارة ال�سور.

دائما  امل�سهورة  التطبيقات  ا�ستخدام   : الرابعة  الن�سيحة 
)برامج وابلكي�سنات الفي�سبوك(.

في�سبوك يوفر تقريباَ الآلف من التطبيقات للم�ستخدمن. 
التطبيقات من خالل ت�سفحهم  اإىل كافة  الو�سول  ميكنك 
وفقا مل�سلحتك وما ي�ستخدمه اغلب ا�سدقائك وجمتمعك. 
مفيدة  ان��ه��ا  وج���دت  واإذا  اي�ساَ  ج��دي��دة  تطبيقات  ع��ن  اق���راأ 
�سّباق  وت��ك��ون  ا���س��دق��ائ��ك  ب��ن  تن�سرها  ان  ح���اول  و���س��ي��ق��ة، 

لذلك. 
ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا تعك�ض  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  وت���ذك���ر دائ����م����اَ، ان 

�سخ�سيتك وذوقك اخلا�ض بك ، لذلك اخرت بحكمة.

بتغذية  ق����م  اخل���ام�������س���ة:  ال��ن�����س��ي��ح��ة 
م�سادر  م��ن  الفي�سبوك  على  حائطك 

خارجية.
يف عامل النرتنت النا�ض دائماَ يرغبون 
يف حت���دي���ث م��ع��ل��وم��ات��ه��م واخ���ب���اره���م 

مبجموعة منوعة من املعلومات. ونف�ض 
ال�����س��يء ه���و احل�����ال م���ع ا���س��دق��ائ��ك على 

الفي�سبوك. الفي�سبوك ي�سمح للم�ستخدمن 
ا�سترياد اخبار وموا�سيع من م�سادر اأخرى على 

احل��ائ��ط. ك��ل م��ا عليك القيام ب��ه ه��و رب��ط امل�سدر 
اإىل في�سبوك اخلا�ض بك. ويف نف�ض الوقت، احر�ض 
ان لتكون م�سدر ازعاج او ارهاق لأ�سدقائك بكرة 

املن�سور من قبلك.

الن�سيحة ال�ساد�سة: قم ب�سغط يعجبني )ليك( و 
ان�سر موا�سيع قروب مزمز على بروفايلك.

الربيدية  م��زم��ز  الإن����رتن����ت، جم��م��وع��ة  ع���امل  يف 
ان  دائ��م��اَ  ح���اول  امل�����س��وق��ة،  مبوا�سيعها  م�سهورة 

تك�سب ا�سدقاء جدد ومعجبن عن طريق ن�سر 
ا�سدقائك.  ب��ن  م��زم��ز  م��وا���س��ي��ع 

�سوف  ا�سدقائك  بالتاأكيد 
ي������ق������درون ل�����ك ذل�����ك، 
وب�����ال�����ط�����ب�����ع م����زم����ز 
كذلك.هذه هي بع�ض 
الأ�سا�سية  ال��ن�����س��ائ��ح 

ا�ستخدامها  ميكنك  التي 
لزيادة �سهرتك على الفي�سبوك. 

و���س��ت��ح�����س��ل ع��ل��ى ا���س��دق��اء جدد 
دائماَ.

كانت )بان�سي( يف اخلم�سينيات من عمرها على الأرجح حني نفقت، وهو عمر جيد جدًا بالن�سبة اإىل ف�سيلة ال�سمبانزي. لكنها نفقت بطريقة 
قد يتمناها كثريون، فهي ماتت بكل هدوء فيما كانت ابنتها الكربى )روزي( و�سديقتها املف�سلة )بلو�سوم( اإىل جانبها.) نيويورك تاميز( �سردت 

الق�سة كاملة.
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جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  3464  تاريخ الإيداع 1993/11/20 
 رقم الت�سجيل 3763  تاريخ الت�سجيل 1997/1/1 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
ا�سم ال�سركة كيبلر كومباين

 اإدخال ال�سعار

 العنوان 677 لر�ض افينيو ، املهور�ست ايلينوي 60126  الوليات املتحدة الأمريكية .
 ال�سرتاطات احلماية للعالمة يف جمملها .  

 2013/11/20  تاريخ انتهاء احلماية 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب 53047  تاريخ الإيداع 2003/5/7 

 رقم الت�سجيل 42251  تاريخ الت�سجيل 2003/9/17 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة امل�ستقلة للتبغ ) �ض م ح ( 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان مكتب رقم ايه 403 � 343 ال بي 16 جبل علي  دبي � المارات العربية املتحدة
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/5/7 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48302  تاريخ الإيداع 2002/7/1 

 رقم الت�سجيل 38588  تاريخ الت�سجيل 2003/4/27 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، اإنك. 
اإدخال ال�سعار   

  
الوليات  ،  كاليفورنيا 5012- 90245،  اإل�سيجوندو   ، العنوان 333 كونتيننتال بوليفار  

املتحدة الأمريكية .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/7/1 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48377  تاريخ الإيداع 2002/7/6 

 رقم الت�سجيل 39220  تاريخ الت�سجيل 2003/5/5 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، اإنك. 
اإدخال ال�سعار   

  
الوليات  ،  كاليفورنيا 5012- 90245،  اإل�سيجوندو   ، العنوان 333 كونتيننتال بوليفار  

املتحدة الأمريكية .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/7/6 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  45029  تاريخ الإيداع 2001/11/10 
 رقم الت�سجيل 36562  تاريخ الت�سجيل 2003/3/25 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة كيا موتورز كوربوري�سن  

اإدخال ال�سعار 

 العنوان 231 ياجنجاي – دوجن ، �سيو�سو – جو ، �سيول 137 – 938 ، كوريا
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2011/11/10 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  
الفئة 12 

�سيارات ، �ساحنات ، �ساحنات مقفلة �سغرية ، �ساحنات مقفلة ، حافالت ، حافالت �سغرية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  54977  تاريخ الإيداع 2003/8/13 

 رقم الت�سجيل 49709  تاريخ الت�سجيل 2004/12/27 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة وينزهو لو�سينج دافوهاو �سوز فاكتوري 
اإدخال ال�سعار

  
العنوان رقم 53 ، كونلون رود ، لو�سينج اند�سرتي زون ، وينزهو 325000 ، زهيجياجن ، 

جمهورية ال�سن ال�سعبية
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/8/13 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53048  تاريخ الإيداع 2003/5/7 

 رقم الت�سجيل 42252  تاريخ الت�سجيل 2003/9/17 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة امل�ستقلة للتبغ ) �ض م ح ( 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان مكتب رقم ايه 403 � 343 ال بي 16 جبل علي  دبي � المارات العربية املتحدة
 ROYAL ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/5/7 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب 48303  تاريخ الإيداع 2002/7/1 

 رقم الت�سجيل 38589  تاريخ الت�سجيل 2003/4/27 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، اإنك. 
اإدخال ال�سعار   

  
الوليات  ،  كاليفورنيا 5012- 90245،  اإل�سيجوندو   ، العنوان 333 كونتيننتال بوليفار  

املتحدة الأمريكية .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/7/1 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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جتديد عالمة جتارية
تاريخ الإيداع 2002/10/15   رقم الإيداع / الطلب 49908 

 رقم الت�سجيل 40061  تاريخ الت�سجيل 2003/5/19 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، اإنك. 
اإدخال ال�سعار    

الوليات  ،  كاليفورنيا 5012- 90245،  اإل�سيجوندو   ، العنوان 333 كونتيننتال بوليفار  
املتحدة الأمريكية .

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2012/10/15 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  46319  تاريخ الإيداع 2002/2/18 

 رقم الت�سجيل 36746  تاريخ الت�سجيل 2003/4/1 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة املجل�ض التايواين لتطوير التجارة اخلارجية 
اإدخال ال�سعار   

العنوان الطابق ال�ساد�ض رقم 333 ، كيلوجن روود ، ق�سم 1 ،  تايبيه ، تايوان ، جمهورية ال�سن الوطنية .
 VALUE  ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن املقطع 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/2/18 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 35 
ترويج املنتجات واخلدمات امل�سنوعة اأو املقدمة يف تايوان بوا�سطة الغري وذلك عن طريق ن�سر املواد العالنية 
الهدايا  الت�سوق وغريها من  واأكيا�ض  القم�سان  وتوزيع  واخلدمات  املنتجات  لتلك  املعار�ض  واإقامة  وتنظيم 

على �سبيل الرتويج .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48922  تاريخ الإيداع 2002/8/14 

 رقم الت�سجيل 38828  تاريخ الت�سجيل 2003/4/29 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سكاي كابيتال ليميتد       
اإدخال ال�سعار

العنوان �سكوتيا �سنرت ، الطابق الرابع ، �ض. ب: 2804 ، جورج تاون ، جراند كاميان ، جزر الكاميان ، النديز الغربية الربيطانية .
 ال�سرتاطات * 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/8/14 
 رقم الإي�سال - تاريخ الإي�سال  

الفئة 9  
الكومبيوترات ، مرتجم اجليب اللكرتوين ، م�سغالت اأقرا�ض الفيديو ، مكربات ال�سوت الآلية ، خزائن مكربات ال�سوت ، 
معدات تعيد قراءة اخلطابات ، اأجهزة الهواتف ، اأجهزة املكاملات الواردة ، اأجهزة التلفزيون ، العاب ت�ستعمل فقط مع اأجهزة 
�سرائط  ، م�سغالت  الكا�سيت  ، م�سغالت  ال�سوت  ، مكربات  رادي��و   ، �سمعية مدجمة  اأقرا�ض  ، م�سغالت  التلفزيون  ا�ستقبال 
الفيديو ، م�سغالت MP3 ، برامج الكمبيوتر ، التليفونات املتنقلة ، ت�سجيالت الفونوغراف ) احلاكي ( ، الأقرا�ض املدجمة 
وال�سرائط ال�سمعية امل�سجلة ، الأقرا�ض الب�سرية القابلة لإعادة الكتابة والقراءة ، �سرائط الفيديو واأقرا�ض الفيديو امل�سجلة 
، الأقرا�ض املدجمة الفارغة ، ال�سرائط ال�سمعية و�سرائط الفيديو ، معدات اإجراء الجتماعات ال�سمعية املكونة من ال�سماعات 
وامليكروفونات ال�سلكية والال�سلكية واخلالطات ال�سمعية وامل�ستلزمات اخلا�سة بها ، كامريات الفيديو وامل�ستلزمات اخلا�سة 
بها ، �سا�سات عر�ض الفيديو وامل�ستلزمات اخلا�سة بها ، معدات اإجراء الجتماعات املرئية املكونة من �سا�سات عر�ض الفيديو 
اأجهزة العر�ض بالفيديو   ، وكامريات الفيديو واأجهزة التحكم بالفيديو واخلزائن وامليكروفونات وامل�ستلزمات اخلا�سة بها 
وامل�ستلزمات اخلا�سة بها  ، وحدات عر�ض الفيديو بال�سا�سات الكبرية وامل�ستلزمات اخلا�سة بها ، طابعات الفيديو ، اأغطية 

كامريات الفيديو ، كامريات الفيديو .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  57410  تاريخ الإيداع 2003/12/7 
 رقم الت�سجيل 47988  تاريخ الت�سجيل 2004/8/4 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة ماتيل ، انك. 

اإدخال ال�سعار   

، ال�سوجوندو ، كاليفورنيا 5012- 90245، الوليات  العنوان 333 كونتيننتال بوليفارد  
املتحدة الأمريكية .

عدم املطالبة بحق خا�ض على كلمة SCENE  يف الو�ساع الخرى .  ال�سرتاطات 
  تاريخ انتهاء احلماية 2013/12/7 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48304  تاريخ الإيداع 2002/7/1 

 رقم الت�سجيل 38586  تاريخ الت�سجيل 2003/4/27 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، اإنك. 
اإدخال ال�سعار   

  
الوليات  ،  كاليفورنيا 5012- 90245،  اإل�سيجوندو   ، العنوان 333 كونتيننتال بوليفار  

املتحدة الأمريكية .
 ال�سرتاطات * 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/7/1 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  45657  تاريخ الإيداع 2002/1/5 

 رقم الت�سجيل 51612  تاريخ الت�سجيل 2005/3/1 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة هوك�ست جي ام بي ات�ض 
اإدخال ال�سعار

  
 العنوان برونينغ�سرتا�سة 50 ، 65926 ، فرانكفورت ام من ، اأملانيا 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2012/1/5 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 5 
م�ستح�سرات الن�سولن ، يف الفئة 5 .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
تاريخ الإيداع 2002/6/25   رقم الإيداع / الطلب 48228 

 رقم الت�سجيل 41613  تاريخ الت�سجيل 2003/8/4 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، اإنك. 
اإدخال ال�سعار    

الوليات  ،  كاليفورنيا 5012- 90245،  اإل�سيجوندو   ، العنوان 333 كونتيننتال بوليفار  
املتحدة الأمريكية .

 ال�سرتاطات * 
 تاريخ انتهاء احلماية 2012/6/25 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب 45194  تاريخ الإيداع 2001/11/25 

 رقم الت�سجيل 35749  تاريخ الت�سجيل 2003/1/12 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة هوك�ست جي ام بي ات�ض 
اإدخال ال�سعار     

  
 العنوان برونينغ�سرتا�سة 50 ، 65926 ، فرانكفورت ام من ، اأملانيا 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2011/11/25 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 5 
امل�ستح�سرات ال�سيدلية امل�ستعملة يف معاجلة ا�سطرابات الوعية الدموية والأمرا�ض 

القلبية الوعائية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  57411  تاريخ الإيداع 2003/12/7 
 رقم الت�سجيل 47987  تاريخ الت�سجيل 2004/8/4 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة ماتيل ، انك. 

اإدخال ال�سعار  

العنوان 333 كونتيننتال بوليفارد  ، ال�سوجوندو ،  كاليفورنيا 5012- 90245، الوليات 
املتحدة الأمريكية .

 ال�سرتاطات  
  تاريخ انتهاء احلماية 2013/12/7 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب 48305  تاريخ الإيداع 2002/7/1 

 رقم الت�سجيل 38587  تاريخ الت�سجيل 2003/4/27 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، اإنك. 
اإدخال ال�سعار   

  
الوليات  ،  كاليفورنيا 5012- 90245،  اإل�سيجوندو   ، العنوان 333 كونتيننتال بوليفار  

املتحدة الأمريكية .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/7/1 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  45658  تاريخ الإيداع 2002/1/5 

 رقم الت�سجيل 82358  تاريخ الت�سجيل 2007/6/26 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة هوك�ست جي ام بي ات�ض 
اإدخال ال�سعار

  
 العنوان برونينغ�سرتا�سة 50 ، 65926 ، فرانكفورت ام من ، اأملانيا 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2012/1/5 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة  10 
املعدات والأجهزة الطبية وحتديدا اإبر حقن الن�سولن ، يف الفئة 10   .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
تاريخ الإيداع 2002/6/25   رقم الإيداع / الطلب 48229 

 رقم الت�سجيل 42248  تاريخ الت�سجيل 2003/9/17 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، اإنك. 
اإدخال ال�سعار    

الوليات  ،  كاليفورنيا 5012- 90245،  اإل�سيجوندو   ، العنوان 333 كونتيننتال بوليفار  
املتحدة الأمريكية .

 ال�سرتاطات * 
 تاريخ انتهاء احلماية 2012/6/25 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876
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جتديد عالمة جتارية
تاريخ الإيداع 2003/12/7   رقم الإيداع / الطلب 57412 

 رقم الت�سجيل 50208  تاريخ الت�سجيل 2005/1/8 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، انك. 
اإدخال ال�سعار  

  
العنوان 333 كونتيننتال بوليفارد  ، ال�سوجوندو ،  كاليفورنيا 5012- 90245، الوليات 

املتحدة الأمريكية .
 ال�سرتاطات  

  تاريخ انتهاء احلماية 2013/12/7 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب 56173  تاريخ الإيداع 2003/9/29 

 رقم الت�سجيل 45726  تاريخ الت�سجيل 2004/3/23 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ .
 اإدخال ال�سعار 

 
 العنوان افينيدا 3 ار ايه. رقم 2006 انرتيه  20 واي   22 مريامار ،  باليا ، �سيوداد دو 

ل هافان ، كوبا .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/9/29 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب51210  تاريخ الإيداع 2003/1/18 

 رقم الت�سجيل 42606   تاريخ الت�سجيل 2003/10/8 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ . 
اإدخال ال�سعار  

�سيوداد   ، باليا    ، م��ريام��ار   22 واي   20 ان��رتي��ه   2006 رق��م  اي��ه.  ار   3 اأفينيدا  العنوان   
دولهافانا ، كوبا

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/1/18 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  51214  تاريخ الإيداع 2003/1/18 

 رقم الت�سجيل 42609  تاريخ الت�سجيل 2003/10/8 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ . 
اإدخال ال�سعار  

�سيوداد   ، باليا    ، م��ريام��ار   22 واي   20 ان��رتي��ه   2006 رق��م  اي��ه.  ار   3 اأفينيدا  العنوان   
دولهافانا ، كوبا

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية2013/1/18 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب 51907  تاريخ الإيداع 2003/3/11 

 رقم الت�سجيل 44804  تاريخ الت�سجيل 2004/2/7 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليمتد 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان 37 ،جي. ال. نيهرو رود ، كولكلتا � 071  700 ، �ستايت اوف و�ست بنغال ، الهند .
عدم املطالبة بحق خا�ض على كلمة  SPORT يف الو�ساع الخرى . ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/11 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب 57413  تاريخ الإيداع 2003/12/7 

 رقم الت�سجيل 47986  تاريخ الت�سجيل 2004/8/4 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، انك. 
اإدخال ال�سعار   

العنوان 333 كونتيننتال بوليفارد  ، ال�سوجوندو ،  كاليفورنيا 5012- 90245، الوليات 
املتحدة الأمريكية .

 ال�سرتاطات  
  تاريخ انتهاء احلماية 2013/12/7 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  56174  تاريخ الإيداع 2003/9/29 

 رقم الت�سجيل 45725  تاريخ الت�سجيل 2004/3/23 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ .
 اإدخال ال�سعار 

 
 العنوان افينيدا 3 ار ايه. رقم 2006 انرتيه  20 واي   22 مريامار ،  باليا ، �سيوداد دو 

ل هافان ، كوبا .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/9/29 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  51211  تاريخ الإيداع 2003/1/18 
 رقم الت�سجيل 44830  تاريخ الت�سجيل 2004/2/8 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ . 

اإدخال ال�سعار  

 العنوان اأفينيدا 3 ار ايه. رقم 2006 انرتيه 20 واي 22 مريامار ،
  باليا ، �سيوداد دولهافانا ، كوبا 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/1/18 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  51215  تاريخ الإيداع 2003/1/18 

 رقم الت�سجيل 42610  تاريخ الت�سجيل 2003/10/8 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ . 
اإدخال ال�سعار  

�سيوداد   ، باليا    ، م��ريام��ار   22 واي   20 ان��رتي��ه   2006 رق��م  اي��ه.  ار   3 اأفينيدا  العنوان   
دولهافانا ، كوبا

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/1/18 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  51908  تاريخ الإيداع 2003/3/11 
 رقم الت�سجيل 44803  تاريخ الت�سجيل 2004/2/7 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليمتد 

اإدخال ال�سعار  

 العنوان 37 ،جي. ال. نيهرو رود ، كولكلتا � 071  700 ، �ستايت اوف و�ست بنغال ، الهند .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/11 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  57414  تاريخ الإيداع 2003/12/7 
 رقم الت�سجيل 47985  تاريخ الت�سجيل 2004/8/4 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة ماتيل ، انك. 

اإدخال ال�سعار  

  
العنوان 333 كونتيننتال بوليفارد  ، ال�سوجوندو ،  كاليفورنيا 5012- 90245، الوليات 

املتحدة الأمريكية .
  ال�سرتاطات  

  تاريخ انتهاء احلماية 2013/12/7 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  56175  تاريخ الإيداع 2003/9/29 

 رقم الت�سجيل 45724  تاريخ الت�سجيل 2004/3/23 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ .
 اإدخال ال�سعار

  
 العنوان افينيدا 3 ار ايه. رقم 2006 انرتيه  20 واي   22 مريامار ،  باليا ، �سيوداد دو 

ل هافان ، كوبا .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/9/29 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  51212  تاريخ الإيداع 2003/1/18 

 رقم الت�سجيل 42607  تاريخ الت�سجيل 2003/10/8 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ . 
اإدخال ال�سعار  

�سيوداد   ، باليا    ، م��ريام��ار   22 واي   20 ان��رتي��ه   2006 رق��م  اي��ه.  ار   3 اأفينيدا  العنوان   
دولهافانا ، كوبا

 ال�سرتاطات * 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/1/18 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  51618  تاريخ الإيداع 2003/2/22 

 رقم الت�سجيل 42550  تاريخ الت�سجيل 2003/10/8 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة افنت�ض انك 
اإدخال ال�سعار 

  
العنوان 3711 كينيت بايك ، �سويت 200 ، غرينفيل ، ديالوير 19807 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/2/22 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب 51873  تاريخ الإيداع 2003/3/5 

 رقم الت�سجيل 42751  تاريخ الت�سجيل 2003/10/15 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بي بي جي كوتينجز نيدرلند بي. يف. 
اإدخال ال�سعار 

 العنوان 14  ام�سرتدام�سيفيج ،  1422  ايه دي يويثورن ، هولندا 
ال�سرتاطات  

  تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/5 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب 57415  تاريخ الإيداع 2003/12/7 

 رقم الت�سجيل 60038  تاريخ الت�سجيل 2006/5/6 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ماتيل ، انك. 
اإدخال ال�سعار  

  
العنوان 333 كونتيننتال بوليفارد  ، ال�سوجوندو ،  كاليفورنيا 5012- 90245، الوليات 

املتحدة الأمريكية .
 ال�سرتاطات  

  تاريخ انتهاء احلماية 2013/12/7 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  56176  تاريخ الإيداع 2003/9/29 

 رقم الت�سجيل 45723  تاريخ الت�سجيل 2004/3/23 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ .
 اإدخال ال�سعار

  
 العنوان افينيدا 3 ار ايه. رقم 2006 انرتيه  20 واي   22 مريامار ،  باليا ، �سيوداد دو 

ل هافان ، كوبا .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/9/29 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  51213  تاريخ الإيداع 2003/1/18 

 رقم الت�سجيل 42608  تاريخ الت�سجيل 2003/10/8 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ . 
اإدخال ال�سعار  

�سيوداد   ، باليا    ، م��ريام��ار   22 واي   20 ان��رتي��ه   2006 رق��م  اي��ه.  ار   3 اأفينيدا  العنوان   
دولهافانا ، كوبا

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/1/18 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  55065  تاريخ الإيداع 2003/8/19 
 رقم الت�سجيل 47618  تاريخ الت�سجيل 2004/7/4 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة حممد عارف �سارا 

اإدخال ال�سعار  

  العنوان المارات العربية املتحدة � دبي  �ض . ب 60466 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/8/19 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
تاريخ الإيداع 2003/1/18   رقم الإيداع / الطلب 51209 

تاريخ الت�سجيل 2003/10/14   رقم الت�سجيل 42719 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ . 
اإدخال ال�سعار  

العنواناأفينيدا 3 ار ايه. رقم 2006 انرتيه 20 واي 22 مريامار ،  باليا ، �سيوداد دولهافانا 
، كوبا

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية2013/1/18 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876



14 مليون دولر
 ثمن لوحة لغريكو

ب��ي��ع��ت ل��وح��ة ل��ل��ر���س��ام اي���ل غ��ري��ك��و )ال��ق��دي�����ض دوم��ي��ن��ي��ك ي�����س��ل��ي( ب�سعر 
األف  و154  ت�سعة مالين  بلغ  لندن  م��زاد علني يف  قيا�سي جديد خ��الل 
عملن  بن  من  كانت  اللوحة  هذه  دولر(.  مليون   14( ا�سرتليني  جنيه 
معرو�سن للبيع للر�سام الإ�سباين )1541-1614(، على ما اأفاد اليك�ض 
بيل مدير ق�سم لوحات املعلمن الكبار لدى دار �سوذبيز. وبيعت اللوحة بعد 
مزايدات حمتدمة، على ما اأو�سح امل�سوؤول. ومتثل اللوحة موؤ�س�ض رهبانية 
الآباء الدومينيكان يف القرن الثالث عا�سر ي�سلي راكعا اإىل جانب �سليب 

حتت �سماء �سوداء ملبدة.
ا�ستخدمه  الذي غالبا ما  ال�سليب  توليدو، وهي متثل  اللوحة يف  ونفذت 
عددا  امل��زاد  وج��ذب  ي�سلون.  قدي�سن  ر�سم  عندما  لوحاته  يف  غريكو  اي��ل 
اأعماله  رقم  وبلغ  الأو�سط.  وال�سرق  اآ�سيا  التحف من  قيا�سيا من جامعي 

الإجمايل 35.048 مليون جنيه ا�سرتليني.

املحامي اأناتويل كو�سريينا اأعطى اإدوارد �سنودن ن�سخة من كتاب فيودور 
دو�ستويف�سكيCrime and Punishment )اجلرمية والعقاب( 
اإذاً، يطالع هذا الرجل الذي  اأنتون ت�سيخوف ليت�سلى بهما.  واأحد كتب 
ت�سعى وراءه الأجهزة الأمنية الأمريكية كافة، الأدب الرو�سي. ول �سك يف 
اأن هذا يفرح غالبية الرو�ض حول العامل. وبعد �سنوات من ال�سوؤال )ماذا 
لنا  ت�سنت  اأنه ظاهرة غريبة،  لو  كما  الرو�سي؟(،  الأدب  ب�ساأن  �ستفعلون 

اأخرياً فر�سة الكالم عن دو�ستويف�سكي.
رود  ُي��دع��ى  �ساب  يت�ساءل  باخت�سار:  وال��ع��ق��اب(  )اجل��رمي��ة  ق�سة  اإليكم 
فيرتك  اآخ���ر؟  اإن�سان  اأي  مثل  القواعد  ات��ب��اع  عليه  مَل  را�سكولنيكوف: 
التي تباغته  املدر�سة، ثم يقتل فجاأة �ساحبة متجر رهن ماكرة واأختها 
وهو يرتكب جرميته، فتنقلب اأحواله، ينام على اأريكته، يتملكه اخلوف، 
ويبتعد عن عائلته واأ�سدقائه. تدور يف الرواية حوارات م�سحكة وغريبة 
جّداً. يلتقي را�سكولنيكوف لحقاً �سونيا، فتاة هوى، واأركادي، رجل ماكر 
اأرك��ادي اأن  �ساخر. فتدعوه هي اإىل البحث عن امل�سيح، يف حن يوؤكد له 
ممكن.  حد  اأبعد  اإىل  الو�سع  من  بال�ستفادة  وين�سحه  يهم،  ل  هذا  كل 
يو�سك حمقق ذكي اأن يوقع برود، فتن�سحه �سونيا يف النهاية بالعرتاف 
باجلرمية ودخول ال�سجن. وبعد �سنوات يف ال�سجن، ينهار اأخرياً و�سونيا 
اإىل جانبه، ومن ثم ي�سعر بال�سالم. اإذا اأردنا تب�سيط اأدب دو�ستويف�سكي، 
نقول اإن رواياته حتاول غالباً اإظهار اأن الت�سحية واخل�سوع )هلل واأحدنا 

لالآخر( ينقذان حياة الإن�سان.
الأقل  على  ميكنه  الرواية؟  من  �سنودن  ي�ستمدها  اأن  يجب  عرب  اأي  اإذاً، 
التمثل برا�سكولنيكوف اإىل حّد ما، كما اأ�سار كو�سريينا. اأوًل، ي�ستق ال�سم 
را�سكولنيكوف من الكلمة )من�سق( ومن الفعل )�سّق(. كذلك يرتكب هذا 
اأنها جرمية، وي��روح يتخبط مع فكرة  ال�ساب )جرمية( لي�ض واثقاً من 
احلرية ال�سخ�سية، فيم�سي وقتاً طوياًل مبفرده يف غرفة �سغرية، لكن 

اأوجه ال�سبه بينهما تقف عند هذا احلد.
غام�ض  داف���ع  وبا�ستثناء  ق�سيته.  م��ن  واث���ق  غ��ري  ث��ائ��ر  را�سكولنيكوف 
لختبار حدود احلرية والظهور مبظهر املميز، ل يدرك مطلقاً الأ�سباب 
ال��رواي��ة ح��ول بحثه  اإىل القتل. وي���دور اجل��زء الأك���رب م��ن  التي تدفعه 
اليائ�ض عن دافع. يف النهاية، يتخذ من �سونيا ق�سية له، ولأجلها ي�ست�سلم 
ويقبل بال�سجن يف �سيبرييا. لكن كو�سريينا، اأحد اأبرز املحامن املوالن 
ال�ست�سالم  ل�سنودن  الأف�����س��ل  م��ن  اأن  ي��ب��دو،  م��ا  على  يظن،  للكرملن، 
ووكالة  املتحدة  الوليات  اأو  بوتن  بقيادة  رو�سيا  كانت  �سواء  لل�سلطات، 

الأمن القومي.
ولكن بخالف رود امل�سكن، �سنودن اليوم اأقرب اإىل ر�سالة دو�ستويف�سكي 
اأن يدفع ثمناً  )بحياة جيدة( لأنه رف�ض  الأخالقية: فقد �سحى عمداً 
اأخالقّياً، ولأنه يوؤمن ب�سيء اأكرب منه. وثق �سنودن باملجتمع الأمريكي اأو 
على الأقل مبفهومنا عن احلريات املدنية، يف حن و�سع دو�ستويف�سكي 
ثقته باهلل، فلم يرد اأن يعاين تاأنيب ال�سمري ب�سبب وكالة الأمن القومي. 
كذلك رغب يف اإطالع الأمريكين على انتهاكات حكومتهم ومواجهتها، 
نتيجة لذلك، تخلى عن عائلته، عالقاته، وظيفة براتب جيد، ومنزل يف 
اأ�سري  التي جعلته  الغريبة  الرحلة  الدرب، وبا�ستثناء  هاواي. اختار هذا 

مطار يف مو�سكو، در�ض على ما يبدو كل خطواته بدقة.
تختلف مهمة �سنودن كل الختالف عن �سعي را�سكولنيكوف اإىل التوبة، 
مواجهة  اإىل  النا�ض  حمل  دو�ستويف�سكي  حم��اول��ة  اإىل  اأق���رب  ت��ب��دو  ب��ل 
ال�سعاب والأ�سئلة املزعجة وجعلهم يختارون ما يوؤمنون به. على �سوء 
ره  ذلك، يجب اأن ميّد كتاب )اجلرمية والعقاب( �سنودن بالقوة. لن حت�سّ

هذه الرواية ملواجهة ال�ستاء الرو�سي الكئيب، اإل اأنها �ستعزز قناعاته باأن 
عليه ر�سم احلد الفا�سل بن ال�سواب واخلطاأ، واأن لي�ض من حق ال�سرطة 

ال�سرية )التابعة للقي�سر اأو قي�سر التج�س�ض( اأن حتدد القواعد.
ل يويل ت�سيخوف كل هذه الفل�سفة اأهمية، يف الظاهر على الأقل، فريوي 
اأ�ستاذك  ق�س�ساً ق�سرية عن كل نوع من الب�سر قابلَته. ترى يف ق�س�سه 
يف املدر�سة البتدائية، زميلك يف م�سكن الطالب، رب عملك، �سائق �سيارة 
الأجرة الذي التقيت به نهاية الأ�سبوع املا�سي، واأنت نف�سك. ل �سك يف اأن 
ق�س�سه �ساحرة، حمزنة، وم�سحكة. تذهب �سخ�سياته اإىل العمل، تقلق 
ب�ساأن اإثارة اإعجاب اجلن�ض الآخر، وتفرح ومترح. ل يحكم ت�سيخوف على 
نعرفها  التي  ذاتها  الأم��ل  وخيبات  الآم��ال  تواجه  لأنها  هذه  �سخ�سياته 

نحن جيداً.
تو�سف ق�س�سه عادة ب�(الرمادية( ب�سبب لغتها الب�سيطة واأبطالها اململن 
اأن الأمل  كما  املميزة، متاماً  اأنها ت�سج بالألوان والروؤية  اإل  يف الظاهر، 
يتجدد اإىل ما ل نهاية. يف اإحدى اأ�سهر ق�س�سه، يقع رجل وامراأة يف احلب 
يقيمان يف مدينتن خمتلفتن  اأنهما  رغم  ال�سنوات، على  ببطء مب��رور 
ولكل منهما �سريك حياة اآخر. وعندما يدركان اأخرياً ما يحدث، يكونان 

مزدوجة:  حياة  يعي�سان  اأنهما  وي�سعران  ال�سن  يف  تقدما  قد 
عالنية زائفة واأخرى �سرية حقيقية معاً. يجدان نف�سيهما يف 

ماأزق، على رغم ذلك ل يفقدان الأمل:
حياة  يبداآن  وعندئٍذ  ف��رتة،  بعد  �سيربز  احلل  اأن  لهما  “بدا 
واأن  اأمامهما طريقاً طوياًل،  اأن ما زال  اأدرك��ا  جديدة رائعة. 

اجلزء الأكر �سعوبة وتعقيداً منه قد بداأ لتوه(.
التخلي  ياأبى  كما  متاماً  ال��واق��ع،  تلطيف  ت�سيخوف  يرف�ض 
اأن  اآن. غ��ري  وم���ّراً يف  ق��د يكون واق��ع��ه ح��ل��واً  الإن�سانية.  ع��ن 
اأمل ت�سيخوف هو ذاته الأمل يف اأعمال بو�سكن قبل مئة عام 
و�سوجلينيت�سن بعد 50 �سنة، يف اأعمال والت ويتمان خالل 

احلرب الأهلية وجون �ستاينبيك خالل الك�ساد الكبري.
احلياة  الكتابن  م��ن  �سيتعلم  ���س��ن��ودن  اأن  كو�سريينا  ي��ذك��ر 
التي  اإي��وف  جوليا  لكن  ي��ق��ول(.  كما  )واقعنا(  )اأو  الرو�سية 
تعك�ض برباعة احلياة يف رو�سيا خالل عهد بوتن، ت�سكك يف 
ذلك: )يختلف الواقع الذي ينتظر �سنودن... عن واقع اأحياء 
ب�ستان  اأو  دو�ستويف�سكي  حقبة  خ��الل  الفقرية  بيرت�سربغ 
الكرز خالل حقبة ت�سيخوف. �سيحظى �سنودن على الأرجح 
ب�سقة يف مكان ما يف ناطحات ال�سحاب العالية اخلالية من اأي 
روح باأدراجها الو�سخة، ناطحات ال�سحاب تلك التي متتد على 

اأطراف مو�سكو كما لو اأنها حقول(.
تبدو اإيوف حمقة يف الظاهر: فعامل هذين الكاتبن يختلف 
كل الختالف عن رو�سيا اليوم. لن يتعلم �سنودن اأي اأمر عن 
ع�سر،  التا�سع  القرن  من  رواي��ات  بقراءته  مو�سكو  يف  احلياة 
حال  يف  واع���د  مب�ستقبل  الأرج����ح  على  ���س��ن��ودن  يحظى  ول��ن 

انتهى به املطاف اإىل رو�سيا.
اإي���وف  اأن  ن�ستخل�ض  امل�����س��األ��ة،  ه���ذه  يف  ت��ع��م��ق��ن��ا  اإذا  ول��ك��ن 
العي�ض  �سنودن  يتعلم  فلم  الفهم.  كالهما  اأ�ساءا  وكو�سريينا 
يف الوليات املتحدة اليوم بقراءته ميلفيل وفولكرن وبين�سون 
)العياذ باهلل(. يختلف اخليال بطبيعته عن الواقع، وهو بعيد 
التي  الأ�سئلة  تن�ساأ  هنا  وم��ن  عملّياً،  يكون  اأن  عن  البعد  كل 
يف  نفعله  اأن  يجب  ما  ب�ساأن  ال��رو���ض  الأدب���اء  كبار  اإىل  ه  توجَّ

حياتنا. ي�سبه اخليال وح�ساً غريباً: فهو دليل اإىل حياة خمتلقة بالكامل، 
كذبة متقنة تن�سج تفا�سيلها للتعبري عن حقيقة. لذلك اإذا اأخذمت الأدب 
اإل  الهواء.  يهاجم طواحن  اآخر  كي�سوت  دون  اإىل  تتحّولون  بحذافريه، 
اأن )واقع( �سرفانت�ض ل يختلف عن واقع كو�سريينا وت�سيخوف و�سنودن 
با�ستثناء  كلنا،  لنا  يقّدمه  ما  �سنودن  اإىل  الرو�سي  الأدب  وواقعنا.يقّدم 
اأو ال�سجن  اأكر �سعوبة. فعلى �سنودن الذي يواجه الرتحيل  اأن و�سعه 
اأن  اإليه، وعليه  بالن�سبة  الأه��م  اأن يقرر ما  ال�سياع يف مطار مو�سكو،  اأو 
من  ُن�سطر  املحك.  على  اليوم  م�سريه  اأن  وخ�سو�ساً  ب��الأم��ل،  يتم�سك 
مبا  دو�ستويف�سكي:  يطرحها  التي  الأ�سئلة  مواجهة  اإىل  اآخ��ر  اإىل  حن 
نهتم ح��ّق��اً؟ م��ا ال�����س��واب واخل��ط��اأ يف ن��ظ��رن��ا؟ وم���اذا ع��ن ق��ادت��ن��ا الذين 

ننتخبهم ملواجهة قرارات �سعبة، اإل اأنهم يرف�سون القيام باأي خيار؟
اأن  ب�سيطة،  م�ساكل  يف  التفكري  يف  وقتنا  معظم  من�سي  اأن  يف  عيب  ل 
ن�سيع وقتنا على موقع )تويرت(، اأن ننزعج من تاأخر القطار، واأن نفّكر 
التي  بحياتنا  نهتم  اأن  ال�سروري  ب��اأن من  ت�سيخوف  يذّكرنا  الع�ساء.  يف 
غالباً ما تكون �سعبة واأحياناً م�سحكة. كذلك يذّكرنا باأن الأمل موجود 

يف مكان ما، وما علينا اإل اأن نبحث عنه )لكن يبقى بو�سكن الأف�سل(.

معر�ض  م��وؤخ��را  )�سوليدير(  �سركة  افتتحت 
)اأنا  بعنوان  ك��ورب��ريو  اآن��ا  الإ�سبانية  الفنانة 
للمعار�ض  ب����ريوت  م��رك��ز  يف  ن���ح���ن(،  واأن������ا= 

وي�ستمر اإىل 1 �سبتمرب 2013.
يت�سمن معر�ض اآنا كوربريو )اأنا واأنا= نحن( 
ومفرو�سات  ول���وح���ات  وم��ن��ح��وت��ات  ر���س��وم��ات 
الفنانة من خالله  تهدف  �سخماً،  وكاتالوغاً 
ل�سديقتها  رغباتها  مبكامن  الع���رتاف  اإىل 
 13 ملدة  عا�ست  ب��ريوت حيث  العزيزة مدينة 

عاماً.

 �سعت كوربريو ليكون املعر�ض مبثابة احتفالية 
بلبنان،  ال���ذي يجمعها  احل��ب  ب��راب��ط  ك��ب��رية 
امل��ه��ن��د���ض املعماري  ت���زوج���ت م���ن  ال��ت��ي  وه���ي 
اللبناين نبيل غالم الذي كان له دوره الفاعل 
لقت  العمارات  من  جديدة  اأمن��اط  ت�سكل  يف 
اإعجاب املهتمن يف العامل ونالت جوائز عدة، 
وفر�ست نف�سها على اأ�سحاب الذوق املغاير يف 

فن العمارة.
فيه مرونة  بيان،  اأك��ر من  كوربريو  معر�ض 
الع�سبية،  الأوق�����ات  يف  ال��ي��اأ���ض  ع��ل��ى  للتغلب 

وطريقة للتغلب على اإغراء الياأ�ض. اإنه التاأمل 
يف نظرة طويلة. ومتيل الفنانة اإىل اأن الوعي 

هو احلل من خالل �سماع املو�سيقى.
اأحد  للمنا�سبة  ت��األ��ي��ف��ه��ا  مت  ال��ت��ي  امل��و���س��ي��ق��ى 
املعر�ض.  ت�سميم  يف  طرحت  التي  العنا�سر 
الطلب من  ك��ورب��ريو متب�سرة يف  كانت  رمب��ا 
اأ���س��دق��ائ��ه��ا امل��و���س��ي��ق��ي��ن حت��وي��ل ق�����س��ي��دة اأو 
اأ�سعار اإىل مو�سيقى. فن�ساأت مو�سيقى مل�سروع 
)اأنا واأنا= نحن(، وهي جمموعة قطع متميزة 
ال��ع��امل من  األ��ف��ه��ا مو�سقيون ع��دة م��ن ح��ول 
الفنية،  امل���دار����ض  خم��ت��ل��ف 
 Flamenco،اإىل جانب
  Boogie Woogie
وامل�����و������س�����ي�����ق�����ى ال����ع����رب����ي����ة 
ال���ك���ال����س���ي���ك���ي���ة وال���������روك 
الإل����������ك����������رتوين وال������ب������وب 
وقدم  الع�سرية.  والأوب���را 
)�سديقان  عامليان  فنانان 
غو�ستافو  ل�����ك�����ورب�����ريو( 
توما�ض- كا�ستورينا و�سارة 
راق�ساً  ع��ر���س��اً  ���س��ره��ن��دي 
اأنغام  على  الفتتاح  خ��الل 
مو�سيقى تعرب عن ق�سيدة 

�سعرية للفنانة.
وي�����ق�����ول ن����ق����ول ف������ريون: 
العامل  ه����ذا  يف  )ال���ه���وي���ة 
وت�ساعدنا  ال���ت���ق���ارب.  ه���ي 
اأن  اإدراك  ع��ل��ى  ك���ورب���ريو 
التي  ه���ي احل��ق��ي��ق��ة  ت��ل��ك 
تكمن فينا، نحن خلق اهلل. 

ومنحوتاتها  ول��وح��ات��ه��ا  ق�سائدها  وت��ذك��رن��ا 
الإدراك  اإىل  ال��رج��وع  ب��اأن  بو�سوح  كما  برفق 
اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ي�ستح�سن  احل����ل.  ه���و  وال�����س��ح��وة 

ن�سغي(.
الأفكار  وم��ت��ع��ددة  �ساملة  فنانة  ك��ورب��ريو  اآن��ا 
والر�سم  ال���ن���ح���ت  ع���ل���ى  ع��م��ل��ه��ا  ي��ق��ت�����س��ر  ل 
ال�سعر  وتكتب  املو�سيقى  والت�سميم، بل حتب 
وتتاأثر بالبيئة املحيطة بها، هدفها الأ�سا�سي 
يف اأعمالها الفنية والإبداعية هو ابتكار الوعي 
اإىل  اأعمالها  يف  وت�ستند  املفاهيمي،  وراء  م��ا 
فنون  ابتكار  لأج��ل  وتعمل  واملراقبة،  املعرفة 
الإ�سرائيلية  احلرب  ونتيجة  للبيئة.  �سديقة 
اآنا  ك��ت��ب��ت   2006 ي��ول��ي��و  خ���الل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

جمموعتن �سعريتن.
اآن���ا ك��ورب��ريو م��ن م��وال��ي��د ع��ام 1961، ابنة 
النحات ال�سهري الكاتالوين كزافييه كوربريو، 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  ت��ع��ل��ي��م��ه��ا  ت��ل��ق��ت  وق����د 
يف  وعا�ست  ن��ي��وي��ورك(،  فيالدلفيا،  )دال�����ض، 

لندن، بر�سلونة، باري�ض وبريوت.
 تت�سم اأعمالها بالرباءة والطفولة والو�سوح، 
ح�سا�سية  ال��ت�����س��وي��ري��ة  اأع��م��ال��ه��ا  وت��ت�����س��م��ن 
والعالقة احل�سا�سة  الطبيعة  له�سا�سة  فريدة 

بن الب�سر وبيئتهم.  
م��ن اجلوائز  الكثري  ك��ورب��ريو  اآن��ا   ويف �سجل 
واملعار�ض الفردية يف لندن، بر�سلونة، مدريد، 
نيويورك، دال�ض، ا�سطنبول، بريوت، طوكيو، 

و�سنغافورة.
ع���ائ���دات مبيعات  ري����ع  ي��ع��ود  اأن����ه  اإىل  ُي�����س��ار 
برنامج  اإىل  ل��ل��م��ع��ر���ض  امل��دجم��ة  الأق���را����ض 

الغذاء العاملي يف لبنان.

باب اإدوارد �سنودن اإىل الأدب الرو�سي 

)اأنا واأنا = نحن( لآنا كوربريو... بريوت الفرح
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وكالة  بيانات  م�سّرب  �سنودن،  اإدوارد  اأن  يبدو 
العدالة  من  ال��ه��ارب  الأمريكية  القومي  الأم��ن 
التج�س�ض  قانون  مبوجب  ق�سائيًا  مالحقته  بعد 
اإىل  م�سطر  مو�سكو،  مطارات  اأحد  يف  واملحتجز 
يفّكر  فيما  املدر�سية.  الواجبات  ببع�ض  القيام 
بقراءة  حماميه  ين�سحه  رو�سيا،  يف  البقاء  يف 
 The بح�سب  وت�سيخوف،  دو�ستويف�سكي  اأعمال 
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جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  56177  تاريخ الإيداع 2003/9/29 

 رقم الت�سجيل 45722  تاريخ الت�سجيل 2004/3/23 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كوربورا�سيون هابانو�ض ، ا�ض اآ . 
اإدخال ال�سعار     

العنوان افينيدا 3 ار ايه. رقم 2006 انرتيه  20 واي   22 مريامار ،  باليا ، �سيوداد دو 
ل هافان ، كوبا .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/9/29 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  49183  تاريخ الإيداع 2002/9/1 

 رقم الت�سجيل 39782  تاريخ الت�سجيل 2003/5/15 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بي ات�ض بي �ستيل ليميتد 
اإدخال ال�سعار     

 العنوان 1 يورك �سرتيت � �سيدين � �ساوث ويلز � ا�سرتاليا . 
 ال�سرتاطات * 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/9/1 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48812  تاريخ الإيداع 2002/8/7 

 رقم الت�سجيل 38806  تاريخ الت�سجيل 2003/4/29 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

، ولي��ة غرب  ،  كلكتا  - 071  700   ال نهرو رود  ، 37 جيه  العنوان فريجينيا هاو�ض   
البنغال ، الهند

. حده  على   INDIA و KITCHENS التنازل عن الكلمتن ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2012/8/7 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48816  تاريخ الإيداع 2002/8/7 

 رقم الت�سجيل 40531  تاريخ الت�سجيل 2003/5/21 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليميتد 
اإدخال ال�سعار

 العنوان فريجينيا هاو�ض ، 37 جيه ال نهرو رود ،  كلكتا  - 071  700  ، ولية غرب البنغال ، الهند
 .   INDIA  عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/8/7 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 29 
اللحوم ، الأ�سماك ، الدواجن وحيوانات وطيور ال�سيد ، م�ستخرجات اللحوم ، الفواكه واخل�سار املحفوظة 
واملجففة واملطهوة ، اجليلي ، املربى ، �سل�سات الفواكه ، البي�ض ، احلليب ومنتجات الألبان ، الزيوت والأدهان 

ال�ساحلة لالأكل .
ا�سدار رقم : 21   بتاريخ 2003/1/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  42318  تاريخ الإيداع 2001/4/29 

 رقم الت�سجيل 35927  تاريخ الت�سجيل 2003/1/28 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قرانت ثورنتون انرتنا�سيونال ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان ريجينت�ض بلي�ض ، الطابق ال�سابع ، 338 اإيو�ستون رود ، لندن ،  ان دبليو1  3بي جي اململكة املتحدة .
 ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن كلمة  GRANT  مبعزل عن العالمة .  

 تاريخ انتهاء احلماية 2011/4/29 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 42 
خدمات امل�ساعدة يف اإجراءات التقا�سي اأمام الق�ساء النظامي وال�سرعي ؛ خدمات التحقيق واخلدمات الأمنية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  54690  تاريخ الإيداع 2003/7/30 

 رقم الت�سجيل 45286  تاريخ الت�سجيل 2004/2/29 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة املجل�ض التايواين لتطوير التجارة اخلارجية. 
اإدخال ال�سعار   

العنوان الطابق ال�ساد�ض ، رقم 333 ، كيلوجن روود ، ق�سم 1 ، تايبيه ، تايوان ، جمهورية 
ال�سن الوطنية.

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/7/30 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  49984  تاريخ الإيداع 2002/10/20 

 رقم الت�سجيل 40490  تاريخ الت�سجيل 2003/5/21 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كيا موتورز كوربوري�سن 
   OPIRUS  اإدخال ال�سعار

  
 العنوان 231 ، يانقجاي � دونق ، �سيو�سو � كو ، �سيئول ، جمهورية كوريا 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2012/10/20  

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48813  تاريخ الإيداع 2002/8/7 

 رقم الت�سجيل 38805  تاريخ الت�سجيل 2003/4/29 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان فريجينيا هاو�ض ، 37 جيه ال نهرو رود ،  كلكتا  - 071  700  ، ولية غرب البنغال ، الهند
 ال�سرتاطات التنازل عن الكلمتن KITCHENS و INDIA على حده . 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/8/7 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

 الفئة 30 
 النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�ساجو ، النب ال�سناعي ، الدقيق وم�ستح�سرات معدة من 
احلبوب ، اخلبز ، الفطائر احللوة ) املعجنات ( واحللويات ، املثلجات ، الع�سل ، دب�ض ال�سكر ، اخلمرية ، م�سحوق 

اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات ) بهارات ( ، التوابل ، الثلج .
ا�سدار رقم : 17   بتاريخ 2002/9/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48817  تاريخ الإيداع 2002/8/7 

 رقم الت�سجيل 40335  تاريخ الت�سجيل 2003/5/20 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليميتد 
اإدخال ال�سعار

 العنوان فريجينيا هاو�ض ، 37 جيه ال نهرو رود ،  كلكتا  - 071  700  ، ولية غرب البنغال ، الهند
 .   INDIA  ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/8/7 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 30 
النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�ساجو ، النب ال�سناعي ، الدقيق وم�ستح�سرات معدة من 
احلبوب ، اخلبز ، الفطائر احللوة ) املعجنات ( واحللويات ، املثلجات ، الع�سل ، دب�ض ال�سكر ، اخلمرية ، م�سحوق 

اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات ) بهارات ( ، التوابل ، الثلج .
ا�سدار رقم : 21   بتاريخ 2003/1/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  43927  تاريخ الإيداع 2001/8/21 

 رقم الت�سجيل 35926  تاريخ الت�سجيل 2003/1/28 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ات�ض . لوندبيك ايه/ا�ض 
اإدخال ال�سعار   

 العنوان 9 اوتيليافيج ، دي كي � 2500 فالبي � كوبينهاجن � الدمنارك 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2011/8/21 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  
الفئة 5 

م�ستح�سرات �سيدلنية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  42315  تاريخ الإيداع 2001/4/29 

 2003/1/28  رقم الت�سجيل 35930  تاريخ الت�سجيل 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قرانت ثورنتون انرتنا�سيونال ليميتد 
اإدخال ال�سعار   

 العنوان ريجينت�ض بلي�ض ، الطابق ال�سابع ، 338 اإيو�ستون رود ، لندن ،  ان دبليو1  3بي جي اململكة املتحدة .
 ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن كلمة  GRANT  مبعزل عن العالمة .  

 تاريخ انتهاء احلماية 2011/4/29 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 35 
اخلدمات املحا�سبية ، مراجعة احل�سابات وخدمات مراجعة الأعمال التجارية ، اخلدمات ال�ست�سارية يف جمال 
الأعمال التجارية ؛ توفري اخلدمات ال�ست�سارية يف جمال ال�سرائب ، التخطيط ال�سرائبي وخدمات حت�سري 

العائدات ، توظيف واإدارة جمموع امل�ستخدمن )املوظفن( .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52653  تاريخ الإيداع 2003/4/14 

 رقم الت�سجيل 43791  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة جي اف كو.، ليميتد  . 
اإدخال ال�سعار 

 العنوان 1-158 ، باركدال � دونغ ، انيانغ � �سيتي ،  كايونغكي � دو ، كوريا 
عدم املطالبة بحق خا�ض عن كلمة POPS يف الو�ساع الخرى ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/14 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48814  تاريخ الإيداع 2002/8/7 

 رقم الت�سجيل 40530  تاريخ الت�سجيل 2003/5/21 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليميتد 
اإدخال ال�سعار

 العنوان فريجينيا هاو�ض ، 37 جيه ال نهرو رود ،  كلكتا  - 071  700  ، ولية غرب البنغال ، الهند
 .  INDIA  عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/8/7 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 29 
اللحوم ، الأ�سماك ، الدواجن وحيوانات وطيور ال�سيد ، م�ستخرجات اللحوم ، الفواكه واخل�سار املحفوظة 
واملجففة واملطهوة ، اجليلي ، املربى ، �سل�سات الفواكه ، البي�ض ، احلليب ومنتجات الألبان ، الزيوت والأدهان 

ال�ساحلة لالأكل .
ا�سدار رقم : 21   بتاريخ 2003/1/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48818  تاريخ الإيداع 2002/8/7 

 رقم الت�سجيل 40529  تاريخ الت�سجيل 2003/5/21 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليميتد 
اإدخال ال�سعار

 العنوان فريجينيا هاو�ض ، 37 جيه ال نهرو رود ،  كلكتا  - 071  700  ، ولية غرب البنغال ، الهند
 .   INDIA  عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/8/7 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 29 
اللحوم ، الأ�سماك ، الدواجن وحيوانات وطيور ال�سيد ، م�ستخرجات اللحوم ، الفواكه واخل�سار املحفوظة 
واملجففة واملطهوة ، اجليلي ، املربى ، �سل�سات الفواكه ، البي�ض ، احلليب ومنتجات الألبان ، الزيوت والأدهان 

ال�ساحلة لالأكل .
ا�سدار رقم : 21   بتاريخ 2003/1/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  43928  تاريخ الإيداع 2001/8/21 

 رقم الت�سجيل 35925  تاريخ الت�سجيل 2003/1/28 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ات�ض . لوندبيك ايه/ا�ض 
اإدخال ال�سعار 

  العنوان 9 اوتيليافيج ، دي كي � 2500 فالبي � كوبينهاجن � الدمنارك 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2011/8/21 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  
الفئة 5 

م�ستح�سرات �سيدلنية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  42316  تاريخ الإيداع 2001/4/29 

 رقم الت�سجيل 35929  تاريخ الت�سجيل 2003/1/28 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قرانت ثورنتون انرتنا�سيونال ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان ريجينت�ض بلي�ض ، الطابق ال�سابع ، 338 اإيو�ستون رود ، لندن ،  ان دبليو1  3بي جي اململكة املتحدة .
 ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن كلمة  GRANT  مبعزل عن العالمة .  

 تاريخ انتهاء احلماية 2011/4/29 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 36 
 ، واملعا�سات  ال�ستثمار  تخطيط  ؛  وال�سركات  لالأفراد  امل��ايل  التخطيط   ، املالية  ال�ست�سارات   ، املالية  الإدارة 
القدرة على دفع  بالإع�سار )ع��دم  املتعلقة  ( واخل��دم��ات  امل�سمون  )ال��دائ��ن  امل��ايل ب�سمان  الإق��را���ض  خدمات 

اللتزامات املالية ( ؛ خدمات التقييم املايل ؛ خدمات الندماج واحليازة  .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52654  تاريخ الإيداع 2003/4/14 

 رقم الت�سجيل 43792  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة جي اف كو.، ليميتد  . 
    MAGIC DUST اإدخال ال�سعار

 العنوان 1-158 ، باركدال � دونغ ، انيانغ � �سيتي ،  كايونغكي � دو ، كوريا 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/14 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48815  تاريخ الإيداع 2002/8/7 

 رقم الت�سجيل 40926  تاريخ الت�سجيل 2003/6/21 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان فريجينيا هاو�ض ، 37 جيه ال نهرو رود ،  كلكتا  - 071  700  ، ولية غرب البنغال ، الهند
 .   INDIA  عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/8/7 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

 الفئة 30 
النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�ساجو ، النب ال�سناعي ، الدقيق وم�ستح�سرات معدة من 
احلبوب ، اخلبز ، الفطائر احللوة ) املعجنات ( واحللويات ، املثلجات ، الع�سل ، دب�ض ال�سكر ، اخلمرية ، م�سحوق 

اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات ) بهارات ( ، التوابل ، الثلج .
ا�سدار رقم : 22   بتاريخ 2003/3/31

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48819  تاريخ الإيداع 2002/8/7 

 رقم الت�سجيل 40528  تاريخ الت�سجيل 2003/5/21 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأي تي �سي ليميتد 
اإدخال ال�سعار    

 العنوان فريجينيا هاو�ض ، 37 جيه ال نهرو رود ،  كلكتا  - 071  700  ، ولية غرب البنغال ، الهند
 .   INDIA  عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/8/7 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 30 
النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، الأرز ، التابيوكا ، ال�ساجو ، النب ال�سناعي ، الدقيق وم�ستح�سرات معدة من 
احلبوب ، اخلبز ، الفطائر احللوة ) املعجنات ( واحللويات ، املثلجات ، الع�سل ، دب�ض ال�سكر ، اخلمرية ، م�سحوق 

اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات ) بهارات ( ، التوابل ، الثلج .
ا�سدار رقم : 21   بتاريخ 2003/1/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  48025  تاريخ الإيداع 2002/6/12 

 رقم الت�سجيل 38812  تاريخ الت�سجيل 2003/4/29 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة يو. ا�ض. فران�سايز �سي�ستمز ، انك  
اإدخال ال�سعار  

العنوان 22 �سيلفان واي ، بار�سيباين ،نيو جري�سي 07054، الوليات املتحدة الأمريكية .
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/6/12 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876
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جتديد عالمة جتارية
تاريخ الإيداع 2003/2/8   رقم الإيداع / الطلب 51469 

 رقم الت�سجيل 42694  تاريخ الت�سجيل 2003/10/13 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة رينولدز ميتالز كومباين   
اإدخال ال�سعار     

املتحدة  ال���ولي���ات   ، فريجينيا    ، ريت�سموند   ، ���س��رتي��ت  ب���رود  وي�����س��ت   �  6601 ال��ع��ن��وان 
الأمريكية

 ال�سرتاطات * 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/2/8 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52913  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43809  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارفاين   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان   
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52905  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 44912  تاريخ الت�سجيل 2004/2/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52909  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43805  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52900  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 46099  تاريخ الت�سجيل 2004/3/29 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار    

  
املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 

الأمريكية
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية  2013/4/27 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
تاريخ الإيداع 2003/4/8   رقم الإيداع / الطلب 52555 

 رقم الت�سجيل 43785  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كي�سايت انرتاكو، ال.ال.�سي. 
اإدخال ال�سعار   

العنوان 530 �ستيفن�سون هايواي تروي ، مي�سيغان 48083 ، الوليات املتحدة الأمريكية
ال�سرتاطات  

  تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/8 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  51470  تاريخ الإيداع 2003/2/8 

 رقم الت�سجيل 42693  تاريخ الت�سجيل 2003/10/13 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

ا�سم ال�سركة ايف �سان لوران 
 اإدخال ال�سعار 

  
 العنوان 7 افينيو جورج اخلام�ض 75008 باري�ض � فرن�سا 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/2/8 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52906  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 44911  تاريخ الت�سجيل 2004/2/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارفاين   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان   
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52910  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43806  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب 52902  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 44915  تاريخ الت�سجيل 2004/2/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارفاين   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان   
الأمريكية

 ال�سرتاطات * 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52901  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 46043  تاريخ الت�سجيل 2004/3/28 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار     

  
املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 

الأمريكية
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  51471  تاريخ الإيداع 2003/2/8 

 رقم الت�سجيل 42692  تاريخ الت�سجيل 2003/10/13 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

ا�سم ال�سركة ايف �سان لوران 
 اإدخال ال�سعار

   
 العنوان 7 افينيو جورج اخلام�ض 75008 باري�ض � فرن�سا 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/2/8 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52907  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43803  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52911  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43807  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52903  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 44914  تاريخ الت�سجيل 2004/2/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
تاريخ الإيداع 2003/4/27   رقم الإيداع / الطلب 52899 

 رقم الت�سجيل 46098  تاريخ الت�سجيل 2004/3/29 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار   

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  726  تاريخ الإيداع 1993/6/22 

 رقم الت�سجيل  957  تاريخ الت�سجيل  1995/1/11 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة لينج كاي فوك ميديكال كمباين بي تي اإي ليمتد . 
اإدخال ال�سعار   

العنوان �ساوث بلدينج  روود � 03 � 00 لينج كاي فوك بيلدينج � �سنغافورة  105
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/22 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52908  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43804  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52912  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43808  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52904  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 44913  تاريخ الت�سجيل 2004/2/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876
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جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  727  تاريخ الإيداع 1993/6/22 

 رقم الت�سجيل  956  تاريخ الت�سجيل  1995/1/11 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة لينج كاي فوك ميديكال كمباين بي تي اإي ليمتد . 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان �ساوث بلدينج  روود � 03 � 00 لينج كاي فوك بيلدينج � �سنغافورة  105
احلماية على العبوة والعالمة يف جمملها على ان ل ت�سمل احلماية كلمتا   ال�سرتاطات 

و�سعها العادي . يف   OIL و   AXE
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/22 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52922  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43825  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار     

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52853  تاريخ الإيداع 2003/4/23 

 رقم الت�سجيل 43814  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأتو�ض اوريجن 
اإدخال ال�سعار   

 العنوان 3 بلي�ض دي ل بريامايد   92800 بوتياك�ض � فرن�سا 
ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن كلمة ORIGIN يف الو�ساع الخرى 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/23 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52918  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43811  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار     

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  725  تاريخ الإيداع 1993/6/22 

 رقم الت�سجيل  962  تاريخ الت�سجيل  1995/1/11 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة لينج كاي فوك ميديكال كمباين بي تي اإي ليمتد . 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان �ساوث بلدينج  روود � 03 � 00 لينج كاي فوك بيلدينج � �سنغافورة  105
و    AXE   ال�سرتاطات احلماية للعالمة يف جمملها على ان الت�سمل احلماية كلمتا

. حده  على  كل   BRAND
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/22 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب   723  تاريخ الإيداع 1993/6/22 

 رقم الت�سجيل  959  تاريخ الت�سجيل  1995/1/11 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة لينج كاي فوك ميديكال كمباين بي تي اإي ليمتد . 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان �ساوث بلدينج  روود � 03 � 00 لينج كاي فوك بيلدينج � �سنغافورة  105
الرجل يف  �سكل  ت�سمل احلماية  ل  ان  على  العالمة يف جمملها  احلماية   ال�سرتاطات 

الو�سع العادي .
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/22 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52923  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43824  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار     

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52914  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 46051  تاريخ الت�سجيل 2004/3/28 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار      

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا    ، ارفاين   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52919  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43812  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار   

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارفاين   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان  
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53633  تاريخ الإيداع 2003/6/8 

 رقم الت�سجيل 46100  تاريخ الت�سجيل 2004/3/29 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة الينوك�ض ان يف 
اإدخال ال�سعار  

  العنوان �ستيتيون�سرتات 127  ، بي � 8780 اوو�سرتوزيبيكي � بلجيكا 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/8 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  722  تاريخ الإيداع 1993/6/22 

 رقم الت�سجيل  960  تاريخ الت�سجيل  1995/1/11 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة لينج كاي فوك ميديكال كمباين بي تي اإي ليمتد . 
اإدخال ال�سعار  

العنوان 84 �ساوث بريدج روود � 03 � 00 لينج كاي فوك بيلدينج � �سنغافورة  105
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/22 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52926  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43821  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة مموري تكنولوجي ال�سرق الأو�سط ذ.م.م 
 اإدخال ال�سعار    

العنوان �ض.ب: 35785 - دبي دولة الإمارات العربية املتحدة
TECHNOLOGY ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة 

  تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52915  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 46046  تاريخ الت�سجيل 2004/3/28 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار      

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52920  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43813  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار   

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52851  تاريخ الإيداع 2003/4/23 

 رقم الت�سجيل 43815  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأتو�ض اوريجن 
اإدخال ال�سعار  

  العنوان 3 بلي�ض دي ل بريامايد 92800 بوتياك�ض � فرن�سا 
عدم املطالبة بحق خا�ض عن كلمة ORIGIN يف الو�ساع الخرى  . ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/23 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  724  تاريخ الإيداع 1993/6/22 

 رقم الت�سجيل  961  تاريخ الت�سجيل  1995/1/11 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة لينج كاي فوك ميديكال كمباين بي تي اإي ليمتد . 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان �ساوث بلدينج  روود � 03 � 00 لينج كاي فوك بيلدينج � �سنغافورة  105
 ال�سرتاطات احلماية للعالمة يف جمملها 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/22 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53793  تاريخ الإيداع 2003/6/18 
 رقم الت�سجيل 52659  تاريخ الت�سجيل 2005/5/8 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 

اإدخال ال�سعار  

 العنوان 15 - - جي ، جولربج – 3 ، لهور ، الباك�ستان 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52917   تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43810  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار     

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52921  تاريخ الإيداع 2003/4/27 

 رقم الت�سجيل 43826  تاريخ الت�سجيل 2003/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ا�ض تي . جون نيت�ض ، انك 
اإدخال ال�سعار     

املتحدة  ال��ولي��ات   92614  ، كاليفورنيا   ، ارف��اي��ن   ، افينيو  ارم�سرتوجن   17622 العنوان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/27 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52852  تاريخ الإيداع 2003/4/23 

 رقم الت�سجيل 99951  تاريخ الت�سجيل 2010/2/17 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة اأتو�ض اوريجن 
اإدخال ال�سعار  

  العنوان 3 بلي�ض دي ل بريامايد 92800 بوتياك�ض � فرن�سا 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/23 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876
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جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53794  تاريخ الإيداع 2003/6/18 

 رقم الت�سجيل 44869  تاريخ الت�سجيل 2004/2/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

  العنوان 15 - - جي ، جولربج – 3 لهور ، الباك�ستان 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  55372  تاريخ الإيداع 2003/9/10 

 رقم الت�سجيل 49693  تاريخ الت�سجيل 2004/12/27 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بياكون �سويت�ض اآند �سوكوليت�ض ) بي تي واي ( ليميتد . 
اإدخال ال�سعار     

العنوان تايغر براند�ض اوفي�سي�ض ، �سانالم بارك وي�ست بلوك ،  الطابق الثاين ، كورنر 
بوت لن اند فريدمان درايف ، �ساندتون ، جنوب اأفريقيا .

ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن ا�ستخدام الكلمة BAR لعتبارها و�سفية 
و�سائعة ال�ستخدام .

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/9/10 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53802  تاريخ الإيداع 2003/6/18 

 رقم الت�سجيل 51264  تاريخ الت�سجيل 2005/2/19 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 
اإدخال ال�سعار 

 العنوان 15 -  جي ، جولربج – 3 ، لهور ، الباك�ستان 
 ال�سرتاطات * 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  54267  تاريخ الإيداع 2003/7/9 

 رقم الت�سجيل 49093  تاريخ الت�سجيل 2004/10/31 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سانويف   
اإدخال ال�سعار     

 العنوان 174 ، �سارع فرن�سا ،  75013 باري�ض � فرن�سا 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/7/9 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53798  تاريخ الإيداع 2003/6/18 

 رقم الت�سجيل 44871  تاريخ الت�سجيل 2004/2/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة لل/عالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

  العنوان 15 - - جي ، جولربج – 3  لهور ، الباك�ستان 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  56198  تاريخ الإيداع 2003/9/30 

 رقم الت�سجيل 51253  تاريخ الت�سجيل 2005/2/19 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بلو�سكوب �ستيل ليميتد 
اإدخال ال�سعار 

  
العنوان ليفيل 11 ، 120 كولينز �سرتيت ،  ميلبورن فيكتوريا 3000  � ا�سرتاليا

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/9/30 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53803  تاريخ الإيداع 2003/6/18 

 رقم الت�سجيل 78231  تاريخ الت�سجيل 2006/12/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 
اإدخال ال�سعار   

 العنوان 15 - - جي ، جولربج – 3  لهور ، الباك�ستان 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  54268  تاريخ الإيداع 2003/7/9 

 رقم الت�سجيل 49092  تاريخ الت�سجيل 2004/10/31 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة �سانويف 
اإدخال ال�سعار

  العنوان 174 ، �سارع فرن�سا 75013 باري�ض ، فرن�سا 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/7/9 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53799  تاريخ الإيداع 2003/6/18 

 رقم الت�سجيل 44870  تاريخ الت�سجيل 2004/2/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

  العنوان 15 - - جي ، جولربج – 3  لهور ، الباك�ستان 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53795  تاريخ الإيداع 2003/6/18 

 رقم الت�سجيل 44873  تاريخ الت�سجيل 2004/2/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

  العنوان 15 - جي ، جولربج – 3 لهور ، الباك�ستان 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  56199  تاريخ الإيداع 2003/9/30 

 رقم الت�سجيل 50492  تاريخ  الت�سجيل 2005/1/10 
 0ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بلو�سكوب �ستيل ليميتد 
اإدخال ال�سعار 

 

العنوان ليفيل 11 ، 120 كولينز �سرتيت ،  ميلبورن فيكتوريا 3000  � ا�سرتاليا
 ال�سرتاطات * 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/9/30 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  54343  تاريخ الإيداع 2003/7/14 

 رقم الت�سجيل 99952  تاريخ الت�سجيل 2010/2/17 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

  العنوان 15 -  جي ، جولربج – 3  لهور ، الباك�ستان 
ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق ح�سري عن اإ�ستخدام العبارة )ال�ساي ال�سعبي الطبيعي  

HERBAL TEA  ( كل على حدة ومبعزل عن العالمة .
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/7/14 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  54978  تاريخ الإيداع 2003/8/13 

 رقم الت�سجيل 57831  تاريخ الت�سجيل 2006/2/19 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بريزيدنت اأند فيلوز اأوف هارفارد كولج 
اإدخال ال�سعار               

       
املتحدة  الوليات    02138  ، ما�سا�سو�سيت�ض   ، كمربيدج   ، ا�سرتيت  كوين�سي   17 العنوان 

الأمريكية
   INTERNATIONAL  ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض على الكلمات 

MEDICAL   ،  مبعزل عن العالمة كل على حده يف الو�ساع الخرى . 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/8/13 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53800  تاريخ الإيداع 2003/6/18 

 رقم الت�سجيل 46104  تاريخ الت�سجيل 2004/3/29 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 
اإدخال ال�سعار

 العنوان 15 -  جي ، جولربج – 3 ، لهور ، الباك�ستان 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53797  تاريخ الإيداع 2003/6/18 

 رقم الت�سجيل 44874  تاريخ الت�سجيل 2004/2/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 
اإدخال ال�سعار  

  العنوان 15 - جي ، جولربج – 3  لهور ، الباك�ستان 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  56200  تاريخ الإيداع 2003/9/30 

 تاريخ  الت�سجيل 2012/6/24 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بلو�سكوب �ستيل ليميتد 
اإدخال ال�سعار 

العنوان ليفيل 11 ، 120 كولينز �سرتيت ،  ميلبورن فيكتوريا 3000  � ا�سرتاليا
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/9/30 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  54399  تاريخ الإيداع 2003/7/15 

 رقم الت�سجيل 45831  تاريخ الت�سجيل 2004/3/24 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بنتلي موتورز ليميتد . 
اإدخال ال�سعار       

 العنوان بيم�ض لن ، كريو ، �سي�ساير ،  �سي دبليو 1   3  بي ال ، اجنلرتا . 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/7/15 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  54979  تاريخ الإيداع 2003/8/13 

 رقم الت�سجيل 99953  تاريخ الت�سجيل 2010/2/17 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بريزيدنت اأند فيلوز اأوف هارفارد كولج 
اإدخال ال�سعار                

      
املتحدة  الوليات    02138  ، ما�سا�سو�سيت�ض   ، كمربيدج   ، ا�سرتيت  كوين�سي   17 العنوان 

الأمريكية
 ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق ح�سري عن ا�ستخدام كلمة MEDICAL مبعزل 

عن العالمة .
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/8/13 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53801  تاريخ الإيداع 2003/6/18 

 رقم الت�سجيل 51265  تاريخ الت�سجيل 2005/2/19 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة قر�سي اند�سرتيز )برايفيت( ليميتد 
اإدخال ال�سعار 

 العنوان 15 -  جي ، جولربج – 3  لهور ، الباك�ستان 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/18 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  45196  تاريخ الإيداع 2001/11/25 
 رقم الت�سجيل 35759  تاريخ الت�سجيل 2003/1/13 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة هوك�ست جي ام بي ات�ض 

اإدخال ال�سعار      

 العنوان برونينغ�سرتا�سة 50 ، 65926 ، فرانكفورت ام من ، اأملانيا 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2011/11/25 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  
الفئة 5 

امل�ستح�سرات ال�سيدلية امل�ستعملة يف معاجلة ا�سطرابات الوعية الدموية والأمرا�ض 
القلبية الوعائية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876
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بال�سحة  تتعلق  م�سكلة  جمرد  اإنها    1
العامة

اأن  ي���ع���ت���ربون  ال���ن���ا����ض  م���ع���ظ���م  اأن  ي����ب����دو 
الأمرا�ض والأوبئة اجلديدة تدخل يف خانة 
ال�سحة العامة ح�سراً. لكن تكمن املفارقة 
يف واق���ع اأن��ه��ا ت��ت��داخ��ل م��ع ك��ل ق��ط��اع اآخر 
تقريباً. على �سبيل املثال، هي تثري خماوف 
والأمن  الأغ��ذي��ة  اإن��ت��اج  جم��ال  يف  اأ�سا�سية 
اأن  وميكن  البيئية.  وال�سحة  البيولوجي 

تكون تداعياتها مكلفة.
تداعيات  مع  اأي�ساً  الأمرا�ض  تلك  ترتافق 
العي�ض  و����س���ب���ل  امل���ج���ت���م���ع  ع���ل���ى  وا�����س����ع����ة 
انت�سرت  ذلك حن  ات�سح  وقد  والإنتاجية، 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن فريو�ض  ال��ن��زف��ي��ة  احل���م���ى 
م��ارب��ورغ )م��ر���ض ف��ريو���س��ي ق��ات��ل مرتبط 
اإق���ف���ال  اإىل  اأدى  م����ا  الإي������ب������ول(،  ب��ح��م��ى 
الكونغو  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��ت��ع��دي��ن  م���واق���ع 
ف�ساًل  �سنوات،  خم�ض  طوال  الدميقراطية 
عن اإغالق الأ�سواق ب�سكل متكرر يف ال�سن 
واإنفلونزا  ال�����س��ار���ض  م��ر���ض  ان��ت�����س��ار  ب��ع��د 
الطيور. كذلك، اأو�ست احلكومة ال�سعودية 
بتاأجيل رح���الت احلج  الأخ���رية  ال��ف��رتة  يف 
)متالزمة  ان��ت�����س��ار  م���ن  خم�����اوف  ب�����س��ب��ب 
اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����س��ي يف ال�����س��رق الأو�����س����ط(. 
النا�ض  ح��رك��ة  الأم��را���ض  انت�سار  يعيق  ق��د 
وال�سلع، ما يوؤدي عموماً اإىل زيادة القوانن 
بهدف  وال�سفر  ال��ت��ج��ارة  على  وال�����س��واب��ط 

تخفي�ض احتمال انت�سار املر�ض.

تداعيات  ولها  ون���ادرة  غام�سة    2
ق�سرية الأمد

�سحيح اأن انت�سار الأمرا�ض اجلديدة يبقى 
غري �سائع )بن 3 و5 مرات يف ال�سنة(، لكن 
وتنعك�ض  ت�ساعدياً  م�����س��اراً  يتبع  اأن��ه  يبدو 
هذه الظاهرة ب�سدة على امل�ستويات املحلية 
املر�ض يظهر  كان  اإذا  والعاملية.  والإقليمية 
فجاأًة، ل يعني ذلك بال�سرورة اأنه �سيختفي 
للظهور  ي��ع��ود  ق��د  دوم���اً.  نف�سها  بال�سرعة 
عند الب�سر ) كما ح�سل مع حمى الإيبول(، 
وقد يظهر يف موقع جديد اأو تنقله ف�سيلة 
فعل  ك��م��ا  ي��رت���س��خ  اأن  مي��ك��ن  اأو  ج���دي���دة، 

.)H5N1( فريو�ض اإنفلونزا الطيور
املُعدية  الب�سرية  الأم��را���ض  معظم  ظهرت 
الراهنة بعد اأن نقلتها احليوانات يف مرحلة 
اأكر  ال��ي��وم  ال��زم��ن، وه��ي �سببت حتى  م��ن 
م��ن م��ل��ي��ون ح��ال��ة وف����اة واأك����ر م��ن مليار 
م���اذا عن  لكن  ال�سنة.  يف  َم��َر���س��ي��ة  اإ���س��اب��ة 
تلك احلالت التي يتم ت�سخي�سها يف خانة 
)احلمى( اأو )التهاب الدماغ( اأو )اللتهاب 
ال����رئ����وي(، والأ������س�����واأ م���ن ذل����ك ح���ن يتم 
الأ�سباب(؟  جم��ه��ول��ة  ك(ح���ال���ة  ت�سنيفها 
الأمرا�ض  م���ن  ب��ع�����ض احل�����الت  ت��ك��ون  ق���د 
)احل���دي���ث���ة( ال��ت��ي ل مي��ك��ن ر���س��ده��ا بعد 

بالأدوات املتوافرة.

الأمرا�ض  جميع  يعلمون  الأطباء    3
املُعدية

التي  املُعدية  الأمرا�ض  يعلم جميع  اأحد  ل 
تظهر يف عاملنا. �سحيح اأن عامل 
1400 عامل  الطب حدد 
الأمرا�ض،  ي�سبب  ُم��ع��ٍد 
من  ب�سيط  جزء  لكنه 
املعلومات التي نحتاج 
اإليها. يتقا�سم الب�سر 
اأكر من %60 من 
الب�سرية  الأم��را���ض 
املعروفة  املُ���ع���دي���ة 
م������ع احل������ي������وان������ات، 
احتمال  ي��ع��ن��ي  م����ا 
وج�����������ود اأم�������را��������ض 
ك��ام��ن��ة اأخ������رى يف 
لكن  ال�������ربي�������ة. 
زمالوؤنا  اأثبت 
ال�����������ذي�����������ن 

الفريو�سية  الأم��را���ض  تقييم  على  يعملون 
عدم وجود عدد غري حمدود من الفريو�سات 
الثدييات...  عند  والكامنة  املكت�سفة  غ��ري 
لكن ل يزال الطريق طوياًل قبل اأن ن�سيطر 

على ما ميكن اكت�سافه.
بقدر  لي�ض عملية مبا�سرة  الأمرا�ض  ر�سد 
ر�سد  متنع  التي  العوامل  تتعدد  نظن.  ما 
املحتملة على  النعكا�سات  الفريو�سات مثل 
ال�سياحة والتجارة. نتفهم ذلك، لكن اإذا اأدى 
ال�سياحية  ال��ع��ائ��دات  ي��در  جميل  موقع  اأي 
اإىل خلق مر�ض خطري ميكن اأن ينتقل اإىل 
الب�سر ولو بن�سبة �سئيلة، هل �سرتغبون يف 
املر�ض على نطاق هائل يف  ذل��ك  ينت�سر  اأن 
اأنحاء العامل؟ ل نرغب يف ذلك اأي�ساً، لكننا 
كيفية  مل��ع��رف��ة  امل��خ��اط��ر  تقييم  اإىل  ن��ح��ت��اج 
اإدارتها ويجب اأن نتقّبل تلك املخاطر بغ�ض 
النظر عن طبيعتها لأن اجلهل لن يحمينا 

باأي �سكل.
ف�����س��اًل ع���ن ذل����ك، ت��ب��ق��ى ال���س��ت��ث��م��ارات يف 
قطاع الأبحاث متقلبة ب�سكل عام، ل �سيما 
ع��ل��ى ���س��وء امل�����س��اك��ل امل���ط���روح���ة يف جمال 
دائمة  خ��الف��ات  وثمة  احل��ك��وم��ي.  التمويل 
حول كيفية تاأمن التمويل. يظهر عدد من 
نامية ل متلك  الأمرا�ض اجلديدة يف دول 
املر�ض  ع��ن  املبكر  للك�سف  ال��الزم��ة  امل���وارد 
اأب��ح��اث ع��ن��ه، ما  اإج���راء  اأو  اأو ال��وق��اي��ة منه 
ب�سكل  املر�ض  اكت�ساف  فر�سة  تاأخري  يعني 

ا�ستباقي والتدخل يف الوقت املنا�سب.

الدولية حتمينا جميعًا منظماتنا    4
املنظمات  ت��وؤدي  دقيقة.  لي�ست  الفكرة  هذه 
العاملية  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  م��ث��ل  ال���دول���ي���ة 
ف�����س��اًل عن  وال���زراع���ة،  الأغ���ذي���ة  ومنظمة 
بالغ  العاملية ل�سحة احليوان، دوراً  املنظمة 
وال�سيطرة  الأمرا�ض  من  للوقاية  الأهمية 
ت��ن�����س��ي��ق اجلهود  ت�����س��اه��م يف  ف��ق��د  ع��ل��ي��ه��ا. 
وتوفري الإر�سادات حول الوقاية من الأوبئة 
وق���د ت��ف��ر���ض ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ال����دول التي 
تنتهك جهود ال�سيطرة على الأمرا�ض، لكن 
امل�ستقلة  ال���دول  وح��ده��ا  امل��ط��اف  نهاية  يف 
الالزمة  ال��ت��داب��ري  ات��خ��اذ  �سالحية  متلك 
لديها  الدولية  منظماتنا  وحتى  ميدانياً. 
موارد حمدودة. ذكرت مقالة حديثة ُن�سرت 
ميزانية  اأن  اإيكونومي�ست(  )ذي  جملة  يف 
العاملية ملكافحة الإنفلونزا  منظمة ال�سحة 
دولر،  م��الي��ن   7،7 ع��ل��ى  تقت�سر  ���س��ن��وي��اً 
نيويورك  ميزانية  ثلث  ح��واىل  ي�ساوي  م��ا 

للحالت الطارئة يف قطاع ال�سحة العامة.

الالزمة  التحتية  البنى  لدينا    5

لر�سد الأمرا�ض ومكافحتها بفاعلية
ر�سد  ن�ستطيع  بالكاد  �سحيح.  العك�ض  بل 
الأم���را����ض ال�����س��ائ��ع��ة ال��ت��ي ن��ع��رف��ه��ا، فكيف 
باحلري الأمرا�ض احلديثة؟ بف�سل اإمكانات 
مراقبة ال�سحة العامة وتقنيات الت�سخي�ض 
التي منلكها اليوم، هل كنا لرن�سد العن�سر 
الب�سرية  املناعة  نق�ض  ينقل فريو�ض  الذي 
عند الثدييات من غري الب�سر قبل و�سوله 
اإىل الب�سر؟ ما كنا ن�ستطيع فعل ذلك على 
الأرج��ح لأننا مل نكن نبحث عن فريو�سات 

حمتملة يف معظم الأماكن.
ما الذي يجب اأن نفعله اإذاً لبناء بنية حتتية 
اجلديدة  والأوبئة  الأمرا�ض  لر�سد  فاعلة 
درا�سة  اأ�سارت  منها؟  والوقاية  ومكافحتها 
م�سرتكة بن البنك الدويل والأمم املتحدة 
يف عام 2009 اإىل اأننا نحتاج اإىل ا�ستثمار 
ال�سنة  يف  دولر  م��ل��ي��اَري  م��ن  اأك���ر  قيمته 
على  ال���دول  مل�ساعدة   2020 ع��ام  بحلول 
بن  امل�سرتكة  الأم��را���ض  مكافحة  ت�سريع 
الكلفة  تلك  تبدو  ق��د  والب�سر.  احل��ي��وان��ات 
غري منطقية، لكنها ت�سبح �سئيلة مقارنًة 
الأمرا�ض احلديثة.  انت�سار بع�ض  بتكاليف 
ت��ك��ال��ي��ف معاجلة  ب��ع�����ض  ت���وف���ري  ومي���ك���ن 
الأمرا�ض احلديثة عرب تعزيز التعاون بن 
خمتلف القطاعات وتطبيق مقاربة �سحية 
واح����دة ت��رك��ز ع��ل��ى ال���رواب���ط ال��ق��ائ��م��ة بن 

الب�سر واحليوانات والبيئة.  

ول  حتمي  اأم��ر  الأم��را���ض  ظهور    6
ميكن جتّنب ذلك

)جزئياً(.  ال�������س���ارة  الأن����ب����اء  ب��ع�����ض  اإل��ي��ك��م 
العفوية  الفريو�سية  التحولت  اأن  �سحيح 
مم��ك��ن��ة وه����ي حت����دث ط����وال ال���وق���ت )كما 
اجلديد  الإن��ف��ل��ون��زا  ف��ريو���ض  م��ع  يح�سل 
املر�ض  اأ���س��ب��اب  ت��ك��ون  ل  ل��ك��ن   ،)H7N9
انت�ساره عفوية جداً. ل  اأو طريقة  اجلديد 
تظهر تلك الأم��را���ض م��ن ال��ع��دم م��ن دون 
توافر الظروف التي تعزز انت�سارها. تكمن 
امل�سكلة يف واقع اأن اجلن�ض الب�سري هو الذي 
يوّلد تلك الظروف بوترية ت�ساعدية. من 
جمال  يف  احلا�سلة  التغيريات  اأن  املالحظ 
ا�ستعمال الأرا�سي واإنتاج الأغذية والتجارة 
و�سغوط  امل���ن���اخ���ي  وال���ت���غ���ي���ري  وال�������س���ف���ر 
ظهور  اإىل  ت���وؤدي  بالب�سر  مرتبطة  اأخ���رى 
العوامل تعزز احتكاكنا  الأمرا�ض لأن تلك 
اإىل  ن�ساطاتنا  وت��وؤدي  الربية،  باحليوانات 
ا�سطراب خ�سائ�ض النظام البيئي.مبا اأننا 
ظهور  تعزز  التي  العوامل  عن  فكرة  منلك 
الأم����را�����ض، اإن����ه ج���زء م��ن الأح��ج��ي��ة التي 

ت��داب��ري وق��ائ��ي��ة. يجب  ب��ف��ر���ض  ل��ن��ا  ت�سمح 
اأي�����س��اً م��واق��ع الأم��را���ض قبل اأن  اأن ن��ح��دد 
تنقلها.  التي  الأجنا�ض  نر�سد  واأن  تنت�سر 
الوبائية  اليوم، يحقق برنامج )التهديدات 
الأمريكية  الوكالة  اأطلقته  الذي  النا�سئة( 
للتنمية الدولية بالربامج املتكاملة ملراقبة 
الأمرا�ض واكت�سافها يف الدول النامية التي 
الأمرا�ض.  لظهور  �ساخنة(  )نقاطاً  ُتعترب 
اإي���ج���اد فريو�سات  ع��ل��ى  ذل����ك  ���س��ي�����س��اع��دن��ا 
ج���دي���دة وت��ع��ّل��م امل���زي���د ع���ن امل��خ��اط��ر التي 
ت��ط��رح��ه��ا ع��ل��ى ال��ب�����س��ر ف�����س��اًل ع���ن تعزيز 
التعاون مع احلكومات املحلية لأجل اتخاذ 
التدابري الالزمة لتخفي�ض خماطر ظهور 
الأم���را����ض. ل��ن جن��د اأي ف��ريو���س��ات اإذا مل 
نبحث عنها، لكن مل يبداأ ذلك البحث بعد 

يف معظم اأنحاء العامل.

اإىل  بالن�سبة  �سلبي  عامل  العوملة    7
نقل الأمرا�ض احلديثة وانت�سارها

الإ�سافية...  ال�����س��ارة  الأن��ب��اء  بع�ض  اإليكم 
ب�سرعة  امل��ر���ض  ينت�سر  اأن  يف  احتمال  ثمة 
وال�سفر  ال����ت����ج����ارة  ع�����رب  ال�����ع�����امل  ح������ول 
)العدوى(  فيلم  �سيناريو  يف  ذل��ك  )ات�سح 
ت�ساهم  ق����د  ل���ك���ن   ،)Contagion(
�سريع  ت�سخي�ض  اإج����راء  يف  اأي�����س��اً  ال��ع��ومل��ة 
واإب��داء رد فعل عاملي ف��وري. ي�سمح لنا هذا 
الرتابط ب��اأداء دور نا�سط، �سواء اأردن��ا ذلك 
الأمرا�ض.  ان��ت�����س��ار  ملكافحة  ن��ف��ع��ل،  مل  اأو 
الأمرا�ض  ه��ي  م��ا  تعلموا  اأن  ت��ري��دون  ه��ل 
حول  اأو  امل����ج����اورة  امل���ن���اط���ق  يف  امل��ن��ت�����س��رة 
موقع  مثل  الأدوات،  بع�ض  يتعّقب  العامل؟ 
ر�سد  و(برنامج   HealthMap.org
الأمرا�ض  ان��ت�����س��ار  ال��ن��ا���س��ئ��ة(،  الأم����را�����ض 
ي�ساعدنا  ما  �سفافة،  بطريقة  عاملياً  املُعدية 
على حتديد م�سار املر�ض ب�سرعة وت�سخري 
املوارد لتلبية حاجات ال�سحة العامة. ت�سمح 
الأمرا�ض  بالإبالغ عن ظهور  الأدوات  تلك 
بف�سل برامج مثل )الإنفلونزا قريبة منك( 

.)Flu Near You(
العاملين  امل���واط���ن���ن  ت��ن��ام��ي خم����اوف  م���ع 
م��ن الأم���را����ض والأوب���ئ���ة اجل���دي���دة، ميكن 
اإعطاء  ع��ل��ى  ال�سيا�سة  �سانعي  ن�سجع  اأن 
الأولوية جلهود الوقاية واأن نحث املوؤ�س�سات 
املطروحة  باملخاطر  م�سبقاً  التفكري  على 
عند التخطيط لعملياتها وحتّمل م�سوؤولية 
الأمرا�ض.  انت�سار  ع��ن  الناجمة  الأ���س��رار 
من  مبا�سر  ب�سكل  اأي�ساً  ن�سارك  اأن  ميكننا 
الإيكولوجية  )ب�����س��م��ت��ن��ا(  تخفيف  خ���الل 
متهد  ال��ت��ي  الكامنة  ال��ع��وام��ل  ت��ع��زز  كونها 

لن�سوء الأمرا�ض.

من  ي��ع��اين  ب��ك  املحيطن  اح��د  اأن  يف  �سككت  اذا 
او  ف���ورا  امل�ست�سفى  اىل  ف��خ��ذه  احل�����رارة،  ���س��رب��ة 
بعمل  عليك  النتظار  بالإ�سعاف.. وخالل  ات�سل 

التايل: 
ال�����س��م�����ض وم�سدر  ع��ن  اب��ع��ده   -

احلرارة فورا.
- قربه من م�سدر تهوية، واإن 
مل يكن ذل��ك م��ت��واف��را فحرك 
وج�سمه  وج����ه����ه  ام�������ام  ورق�������ة 

للتهوية. 
املاء  بر�ض  رط��ب جلده ووجهه   -

عليه. 
- ���س��ع ك���م���ادات م��ن امل����اء ال���ب���ارد او 

ال��ث��ل��ج يف م��ن��اط��ق اجل�����س��م ال��ت��ي تكون 
اوعيتها الدموية قريبة من اجللد، وهي: 

البط، اعلى الفخذ، العنق، الظهر.
- اذا كان امل�ساب واعيا، فحاول ان جتعله 

ي�سرب املاء.

اأعرا�ض �سربة ال�سم�ض وطرق الوقاية منها
���س��رب��ة احل�������رارة ح���ال���ة م��ت��ق��دم��ة وخ���ط���رة من 
تبعات الإرهاق احلراري. وعادة ما حتدث نتيجة 
احلرارة  مرتفعة  بيئة  يف  طويلة  لفرتة  للوجود 
الرهاق  اأع��را���ض  م��ن  ال�سخ�ض  وم��ع��ان��اة 
العرا�ض  وعدم عالج هذه  احلرارية. 
من خالل ترطيب اجل�سم والبتعاد 
ع��ن م�سدر احل���رارة لإع���ادة اتزان 
ت�سرر  اىل  �سيوؤدي  اجل�سم  ح��رارة 

اع�ساء اجل�سم خا�سة الدماغ. 
ك�سربة  احل��������رارة  ����س���رب���ة  ت���ع���رف 
من  حت��دث  ق��د  لكنها  اي�سا،  ال�سم�ض 
بوجود  وذل���ك  لل�سم�ض،  ال��ت��ع��ر���ض  دون 
ال�����س��خ�����ض يف ب��ي��ئ��ة ع��ال��ي��ة احل�����رارة لفرتة 
اآل��ي��ة اجل�سم  تف�سل  ع��ن��دم��ا  وت��ن�����س��اأ  ط��وي��ل��ة. 
اجل�سم  ح�������رارة  ال��ت��ح��ك��م يف  ع����ن  امل�������س���وؤول���ة 
ت�سبح  ان  وميكن  الداخلية(،  ح��رارت��ه  )ات���زان 
اذا مل  للحياة  امل��ه��ددة  الطارئة  احل���الت  م��ن 

تعالج اعرا�سها ب�سرعة وقبل ان تتفاقم احلالة. 
يعانون  وال�سعف  بالإغماء  ي�سعرون  من  معظم 
املبكرة من  الدرجة  النهاك احل��راري، وهي  من 
ال�سابة ب�سربة احل��رارة. وعلى ه��وؤلء احلر�ض 
على �سرب املاء وترطيب اجل�سم وتفادي اجلفاف 

حتى ل تتطور حالتهم.

اختفاء العرق
اجللد  ت��رط��ي��ب  يف  م��ه��م  دور  ال���ع���رق  ل��ق��ط��رات 
يفقد  ان  وميكن  اجل�سم.  ح���رارة  درج��ة  وخف�ض 
التعرق  خالل  ال�سوائل  من  كبرية  كمية  اجل�سم 
من دون ان يالحظ ال�سخ�ض ذلك. وبعد خ�سارة 
كمية كبرية من العرق، �سيقوم اجل�سم باحلفاظ 
يحافظ  حتى  ال�سوائل  م��ن  لديه  تبقى  م��ا  على 
التعرق،  يتوقف  وهنا  الداخلية،  الع�����س��اء  على 
�سريعا.  الرت��ف��اع  ح���رارة اجل�سم يف  درج��ة  فتبداأ 
و�سيرتتب عن ذلك ت�سرر خاليا اجل�سم لت�سبب 

موتها. 

امل�سروبات  ت���ن���اول  ت���ف���ادي  ي��ج��ب   -
الكافينية، لأنها مدرّ.ة للبول.

الوقاية
افعل: ارتد. مالب�ض خفيفة ذات األوان 
فاحتة وت�سمح بالتهوية )كالقطنية(.
اف��ع��ل: ���س��ع ك��رمي��ا واق��ي��ا م��ن ا�سعة 
 30  = ح��م��اي��ة  م��ع��ام��ل  )ل���ه  ال�سم�ض 

واأكر(.
ال�سوائل  م��ن  ال��ك��ث��ري  ا���س��رب  اف��ع��ل: 

خا�سة املاء.
ل تفعل: التمرين او العمل يف اخلارج 
خ��ا���س��ة اث��ن��اء ف���رتة ال��ظ��ه��رية )قمة 

ارتفاع احلرارة(.

�سببها: 
- العمل او التمرين يف بيئة مرتفعة احلرارة.

خا�سة  ال�سوائل  م��ن  كافية  كمية  ت��ن��اول  ع��دم   -

املاء.
ك��م��ا ان ك��ال م��ن احل����الت ال��ت��ال��ي��ة اك���ر عر�سة 

لالإ�سابة ب�سربة احلرارة: 
- امل�سابن باعتالل يف القلب.

- مفرطي ال�سمنة.

- كبار ال�سن. 
- امل�سابن مبر�ض باركين�سون.

- امل�سابن بداء ال�سكري غري امل�سيطر عليه. 
- من يتناولون الدوية التي ت�سبب اإدرار البول او 

م�سادات الهي�ستامن.

ا�ستحوذت الأمرا�ض والأوبئة اجلديدة على انتباه العامل. لكن رغم كل ما ن�سمعه عن 
هذا املو�سوع، ما هي الأمور التي نعرفها فعليًا اأو بالأحرى تلك التي ل نعرفها يف هذا 

املجال؟ �سنبدد يف ما يلي بع�ض اخلرافات ال�سائعة عن الأمرا�ض والأوبئة اجلديدة، كما 
.Huffington Post. جاء يف

�سربة ال�سم�ض.. اأعرا�سها وطرق الوقاية منها

7 خرافات عن الأوبئة والأمرا�ض اجلديدة 
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جينات التوّحد 
حتدد الأهم بينها 

بتتبع التفاعل بن اجلينات التي ترتبط بالتوّحد، متكن العلماء من بناء 
�سبكة تتيح لهم حتديد الأ�سباب الأكر احتماًل لهذا ال�سطراب.

اأخرى من لعب )و�سل النقط( املثرية. ُربطت مئات اجلينات  اإليكم لعبة 
منها قد  اأّي��اً  توؤديه ونعرف  ال��ذي  ال��دور  التوّحد. ولكن كي نفهم  مبر�ض 
يوؤدي يف النهاية اإىل العثور على عالج، علينا اأن نكت�سف طريقة ترابطها. 
وهذا ما قام به اأخ��رياً كالب ويرب من جامعة اأك�سفورد وزم��الوؤه، معّدين 

اأكرب �سبكة تفاعالت حتى اليوم بن اجلينات املرتبطة بالتوّحد.
تفّح�ض الفريق احلم�ض النووي ل181 �سخ�ساً يعانون التوّحد واكت�سف 
اأو اأقل بكثري من جينات معينة يعرف  اأكرب بكثري  اإما ميلكون عدداً  اأنهم 
العلماء اأنها توؤدي دوراً مهّماً يف نقل اإ�سارات الدماغ، نظام ُيعتقد اأنه يتعّطل 

عند الإ�سابة بالتوحد.
وتتبع  الكمبيوتر  على  من��وذج  اإىل  اجلينات  ه��ذه  ب��اإدخ��ال  الفريق،  متكن 
تفاعلها، من بناء �سبكة وا�سعة تتمتع اجلينات يف و�سطها بروابط كثرية، يف 
حن حتظى اجلينات على الأطراف بروابط اأقل. فتبّن لهم اأن كثرياً من 
اجلينات التي حددوها يف حالة هوؤلء املر�سى ال181 ترتبط باأخرى كان 

الباحثون قد اكت�سفوا �سابقاً عالقتها مبر�ض التوحد.
اأو  النموذج  اجلينات يف  بع�ض  بتن�سيطه  الفريق،  لحظ  ذل��ك،  ف�ساًل عن 
ال�سبكة  و�سط  يف  اجلينات  من  الناق�سة  اأو  الإ�سافية  الن�سخ  اأن  تعطيلها، 
توؤدي اإىل خلل يف اإ�سارات الدماغ يفوق ال�سرر الذي ت�سببه اجلينات عند 
الأطراف، ما يجعلها اأكر تاأثرياً يف مر�ض التوحد. ففي بع�ض احلالت، 
كان جلينة و�سطية واحدة التاأثري ذاته كما جمموعة كبرية من اجلينات 
الطرقات.  �سبكات  على  ينطبق  نف�سه  املفهوم  اأن  ويرب  يو�سح  الهام�سية. 
ي�سببه  ملا  اإىل زحمة مماثلة  ي��وؤدي  اأن  واح��د  رئي�ض  فيمكن لإقفال طريق 

اإقفال كثري من الطرق الفرعية.
يرّحب بيرت وايت يف م�ست�سفى الأطفال يف فيالدلفيا بدرا�سة ل تفرت�ض 
اأن لكل اجلينات الدور ذاته. لكنها ُتظهر اأي�ساً مدى تعقيد جينات التوّحد، 
وفق وايت، الذي ي�سيف: )�سيزيد هذا النوع من الأبحاث، يف راأيي، احلاجة 

اإىل تو�سيح جمموعة ا�سطرابات التوحد(.
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جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  56201  تاريخ الإيداع 2003/9/30 

 رقم الت�سجيل 49086  تاريخ  الت�سجيل 2004/10/31 
 0ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بلو�سكوب �ستيل ليميتد 
اإدخال ال�سعار   

  
العنوان ليفيل 11 ، 120 كولينز �سرتيت ،  ميلبورن فيكتوريا 3000  � ا�سرتاليا

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/9/30 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52757  تاريخ الإيداع 2003/4/19 

 رقم الت�سجيل 43359  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/19 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52314  تاريخ الإيداع 2003/3/26 
 رقم الت�سجيل 45596  تاريخ الت�سجيل 2004/3/6 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة ويربو �سايربو�ض برايفيت ليميتد 

اإدخال ال�سعار      

العنوان ديوميدو�ض 10 �  الفاميجا � اركوبولي�ض بيلدينج ، الطابق الثالث ،  �سقة / مكتب 
- 401 ، بي �سي 2024 ، نيقو�سيا ، قرب�ض

ال�سرتاطات  *
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/26 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52375  تاريخ الإيداع 2003/3/29 
 رقم الت�سجيل 50259  تاريخ الت�سجيل 2005/1/8 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة ايرمانو بان � يوروب كيه اف تي 

اإدخال ال�سعار

  
 العنوان 1060 بوداب�ست ، او  يوكتا 6.  1/2.  ، هنغاريا  

ال�سرتاطات  
  تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/29 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52005  تاريخ الإيداع 2003/3/12 

 رقم الت�سجيل 42783  تاريخ الت�سجيل 2003/10/19 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بارفيومز جيفين�سي 
اإدخال ال�سعار

 العنوان 77 رو اناتول فرن�سا ، 92300   ليفالوي�ض � بريي � فرن�سا 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/12 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  56463  تاريخ الإيداع 2003/10/15 
 رقم الت�سجيل  51541  تاريخ الت�سجيل 2005/2/26 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة ال جي ليف �ساين�سز ، ليميتد 

اإدخال ال�سعار   

 العنوان 20، يويدو� دوجن ، يوجندوجنبو� جيو، �سيوؤول ، جمهورية كوريا. 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/10/15 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52758  تاريخ الإيداع 2003/4/19 

 رقم الت�سجيل 43358  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار 

  
املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 

الأمريكية
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/19 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52372  تاريخ الإيداع 2003/3/29 

 رقم الت�سجيل 44142  تاريخ الت�سجيل 2003/12/30 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ايرمانو بان � يوروب كيه اف تي 
اإدخال ال�سعار 

  
 العنوان 1060 بوداب�ست ، او  يوكتا 6.  1/2.  ، هنغاريا  

ال�سرتاطات  
  تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/29 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  50461  تاريخ الإيداع 2002/11/23 

 رقم الت�سجيل 41867  تاريخ الت�سجيل 2003/8/17 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة مونتبالنك � �سمبلو جي ام بي ات�ض 
اإدخال ال�سعار 

  العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ � اأملانيا . 
 ال�سرتاطات * 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/11/23 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 14 
واخلوامت  القم�سان  اأك��م��ام  لأط���راف  املعدنية  الأزرار   ، الكبرية  وال�ساعات  اجليب  �ساعات  و  املع�سم  �ساعات 

والأ�ساور والأقراط والقالدات ودبابي�ض الزينة يف الفئة )14(.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  50308  تاريخ الإيداع 2002/11/10 

 رقم الت�سجيل 41075  تاريخ الت�سجيل 2003/6/29 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة جيورلن �سو�سيتية انونيم 
اإدخال ال�سعار 

  العنوان 68 افنيو دي �سانزليزية ، 008  75  باري�ض � فرن�سا 
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2012/11/10 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 3 
وجل  الكريهة  ال��روائ��ح  وم��زي��الت  وال�سابون  العطرية  وال��زي��وت  الزينة  وم��اء  والعطور  العطرية  املنتجات 

لال�ستحمام واأمالح احلمام .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  58049  تاريخ الإيداع 2003/12/29 

 رقم الت�سجيل 49102  تاريخ الت�سجيل 2004/10/31 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة روكفورد كوربوري�سن 
اإدخال ال�سعار 

املتحدة  ال���ولي���ات   ،  85281 اري���زون���ا  تيمبي   ، دراي����ف  روك���ف���ورد  ���س��اوث   600 ال��ع��ن��وان 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/12/29 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52759  تاريخ الإيداع 2003/4/19 

 رقم الت�سجيل 43357  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار   

  
املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 

الأمريكية
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/19 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52373  تاريخ الإيداع 2003/3/29 

 رقم الت�سجيل 44141  تاريخ الت�سجيل 2003/12/30 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ايرمانو بان � يوروب كيه اف تي 
اإدخال ال�سعار  

 العنوان 1060 بوداب�ست ، او  يوكتا 6.  1/2.  ، هنغاريا  
ال�سرتاطات  

  تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/29 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  45060  تاريخ الإيداع 2001/11/14 

 رقم الت�سجيل 36479  تاريخ الت�سجيل 2003/3/15 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

ا�سم ال�سركة ماتيل ، انك.
 اإدخال ال�سعار   

العنوان  333 كونتيننتال بوليفار ، ال�سيجوندو، كاليفورنيا   5012 – 90245، الوليات املتحدة الأمريكية.
ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن الكلمتن PEOPLE و LITTLE على حده

 تاريخ انتهاء احلماية 2011/11/14 
 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 28
زينة �سجرة عيد   ، الأ�سماك  ، جهاز ل�سيد  واإك�س�سوارات  للدمى  ، مالب�ض  ، دمي  للعب  اأدوات   ، األعاب   ، لعب 

امليالد ، ب�سائع للريا�سة .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52312  تاريخ الإيداع 2003/3/26 
 رقم الت�سجيل 45615  تاريخ الت�سجيل 2004/3/6 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة ويربو �سايربو�ض برايفيت ليميتد 

اإدخال ال�سعار        

العنوان ديوميدو�ض 10 �  الفاميجا � اركوبولي�ض بيلدينج ، الطابق الثالث ،  �سقة / مكتب 
- 401 ، بي �سي 2024 ، نيقو�سيا ، قرب�ض

ال�سرتاطات  *
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/26 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  58050  تاريخ الإيداع 2003/12/29 

 رقم الت�سجيل 49101  تاريخ الت�سجيل 2004/10/31 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة روكفورد كوربوري�سن 
اإدخال ال�سعار

املتحدة  ال���ولي���ات   ،  85281 اري���زون���ا  تيمبي   ، دراي����ف  روك���ف���ورد  ���س��اوث   600 ال��ع��ن��وان   
الأمريكية

.  AUDIO ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن ا�ستخدام الكلمة 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/12/29 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52760  تاريخ الإيداع 2003/4/19 

 رقم الت�سجيل 43356  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/19 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52374  تاريخ الإيداع 2003/3/29 

 رقم الت�سجيل 48153  تاريخ الت�سجيل 2004/8/14 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة ايرمانو بان � يوروب كيه اف تي 
اإدخال ال�سعار 

 العنوان 1060 بوداب�ست ، او  يوكتا 6.  1/2.  ، هنغاريا  
ال�سرتاطات  

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/29 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52756  تاريخ الإيداع 2003/4/19 

 رقم الت�سجيل 43360  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار  

املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية  2013/4/19 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52313  تاريخ الإيداع 2003/3/26 
 رقم الت�سجيل 45595  تاريخ الت�سجيل 2004/3/6 

 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 
 ا�سم ال�سركة ويربو �سايربو�ض برايفيت ليميتد 

اإدخال ال�سعار              

      
العنوان ديوميدو�ض 10 �  الفاميجا � اركوبولي�ض بيلدينج ، الطابق الثالث ،  �سقة / مكتب 

- 401 ، بي �سي 2024 ، نيقو�سيا ، قرب�ض
ال�سرتاطات  *

  تاريخ انتهاء احلماية 2013/3/26 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876
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جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52761  تاريخ الإيداع 2003/4/19 

 رقم الت�سجيل 43355  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار

 

املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 
الأمريكية

. NEW YORK ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن ا�ستخدام كلمة 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/19 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52765  تاريخ الإيداع 2003/4/19 

 رقم الت�سجيل 43382  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار 

املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،     ، ن��ي��وي��ورك   ، ال�����س��ارع 50  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 
الأمريكية

. NEW YORK ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن ا�ستخدام كلمة 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/19 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52762  تاريخ الإيداع 2003/4/19 

 رقم الت�سجيل 43354  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار 

املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 
الأمريكية

. NEW YORK عدم املطالبة بحق خا�ض عن ا�ستخدام كلمة  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/19 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53579  تاريخ الإيداع 2003/6/4 

 رقم الت�سجيل 43374  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار

  
املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 

الأمريكية
 *  ال�سرتاطات 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/4 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52763  تاريخ الإيداع 2003/4/19 

 رقم الت�سجيل 43384  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار

  
املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 

الأمريكية
. NEW YORK ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن ا�ستخدام كلمة 

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/19 
 رقم الإي�سال  

تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  53578  تاريخ الإيداع 2003/6/4 

 رقم الت�سجيل 43373  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار 

املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 
الأمريكية

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2013/6/4 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  52764  تاريخ الإيداع 2003/4/19 

 رقم الت�سجيل 43383  تاريخ الت�سجيل 2003/11/10 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة كينيث كول  برودك�سنز انك 
اإدخال ال�سعار

  
املتحدة  ال���ولي���ات  ن��ي��وي��ورك 10019،    ، ن��ي��وي��ورك   ،  50 ال�����س��ارع  وي�����س��ت  ال��ع��ن��وان 603 

الأمريكية
.  NEW YORK ال�سرتاطات عدم املطالبة بحق خا�ض عن ا�ستخدام كلمة

 تاريخ انتهاء احلماية 2013/4/19 
 رقم الإي�سال  

 تاريخ الإي�سال  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

جتديد عالمة جتارية
 رقم الإيداع / الطلب  46866  تاريخ الإيداع 2002/3/26 

 رقم الت�سجيل 37476  تاريخ الت�سجيل 2003/4/16 
 ا�سم الوكيل اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

 ا�سم ال�سركة بيل ميتال اند�سرتيال كو، ليمتد  
اإدخال ال�سعار 

  
 العنوان 490 دوجيوجن � دوجن ، �سونان � �سي ، �سونغ�سونغنام � دو ، جمهورية كوريا . 

 *  ال�سرتاطات 
 تاريخ انتهاء احلماية 2012/3/26 

 رقم الإي�سال  
 تاريخ الإي�سال  

الفئة 8 
جمموعة اأدوات طالء الأظافر ، فتاحات العلب ، �سكاكن ، مالقط �سغرية لإزالة ال�سعر ، ماكينات احلالقة 
الأظافر  مقلمات   ، الأظ��اف��ر  وجم��اري��ف  م��ب��ادر   ، الأظ��اف��ر  مقلمات   ، الأظ��اف��ر  مق�سات   ، كهربائية  ال��غ��ري 

الكهربائية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1998/09/15   املودعة حتت رقم :28258 
بتاريخ:2004/02/28   امل�سجلة حتت رقم :45197 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

 الدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدلية امل�ستخدمة عند الن�سان. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1995/07/25   املودعة حتت رقم :11786 
بتاريخ:1997/09/10   امل�سجلة حتت رقم :12074 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

 امل�ستح�سرات امل�ستخدمة ملعاجلة خمتلف المرا�ض الن�سائية يف الفئة 5. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1995/09/03   املودعة حتت رقم :12447 
بتاريخ:1997/06/15   امل�سجلة حتت رقم :10612 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )123( – )2012/11/29 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

 الدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدلية املعدة لال�ستعمال الب�سري يف الفئة 5. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1996/06/11   املودعة حتت رقم :16600 
بتاريخ:1998/07/27   امل�سجلة حتت رقم :17086 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

 الدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدلية املثرية لالخ�ساب عند الدمين. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1998/09/15   املودعة حتت رقم :28257 
بتاريخ:1999/07/19   امل�سجلة حتت رقم :21785 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

 امل�ستح�سرات ال�سيدلية املن�سطة للخ�سوبة عند الإن�سان. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1997/03/09   املودعة حتت رقم :20599 
بتاريخ:2003/08/19   امل�سجلة حتت رقم :41885 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

 ادوية معاجلة الأمرا�ض النف�سية. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2004/05/11   املودعة حتت رقم :60688 
بتاريخ:2005/01/29   امل�سجلة حتت رقم :50857 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

الدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدلية وحتديداً تلك املخففة لتوتر الع�سالت. 

 

 5  الواق�عة بالفئة: 
 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  

 تن���ازل رقم :2 
  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 

مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:2005/01/24   املودعة حتت رقم :66635 
بتاريخ:2005/11/08   امل�سجلة حتت رقم :55861 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

املعدة  ال�سيدلية  وامل�ستح�سرات  والأدوي���ة  الب�سري  لال�ستخدام  املعدة  ال�سيدلية  وامل�ستح�سرات  الدوي���ة 
لعالج الأرق، والأدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدلية املعدة لعالج اعتاللت �سن الياأ�ض، والأدوية وامل�ستح�سرات 

ال�سيدلية املعدة لعالج الأمرا�ض العقلية يف الفئة 5.
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2001/03/13   املودعة حتت رقم :41533 
بتاريخ:2002/08/24   امل�سجلة حتت رقم :33061 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

ال�سيدلية  العقلية، الدوية وامل�ستح�سرات  امل�ستخدمة يف عالج المرا�ض  ال�سيدلية  الدوية وامل�ستح�سرات 
امل�سادة لالكتئاب وال�سعف.

 5  الواق�عة بالفئة: 
 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  

 تن���ازل رقم :2 
  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 

مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1995/07/23   املودعة حتت رقم :11715 
بتاريخ:1997/06/14   امل�سجلة حتت رقم :10578 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

 الدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدلية املعدة لال�ستعمال الب�سري يف الفئة 5. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2001/12/12   املودعة حتت رقم :45431 
بتاريخ:2003/04/21   امل�سجلة حتت رقم :37965 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

الدوية وامل�ستح�سرات  ال�سيدلية واللقاحات امل�ستعملة يف عالج ال�سرطانات والأمرا�ض ال�سرطانية.
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ:1998/03/30   املودعة حتت رقم :25949 
بتاريخ:1999/05/24   امل�سجلة حتت رقم :21004 

 با�س��م:  ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�ض، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

 الدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدلية لال�ستعمال الب�سري يف الفئة 5. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العالمة: ام ا�ض دي او�ض بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/20 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  22  اأغ�سط�س 2013 العدد 10876



• ما �سبب غيابك عن ال�ساحة الفنية منذ �ساركت 
يف م�سل�سل )ابن الأرنديل(؟

- بحثي امل�ستمر عن عمل جيد متكامل الأركان، 
فقد  العمل،  فريق  �سمن  ب��وج��ودي  فيه  ا�ستمتع 

وبن  بيني  ث��ق��ة  ب��ن��اء ج�سر  يف  اج��ت��ه��دت 
امل�����س��اه��د ي���ع���ززه اح����رتام����ي له 

وح����ر�����س����ي ع����ل����ى ت���اري���خ���ي 
اأختار  يجعلني  م��ا  الفني، 
لأ�سارك  الأع��م��ال  اأف�����س��ل 
فيها، ولي�ض جمرد حتقيق 

ح�سور على ال�سا�سة.
ما الذي حم�سك للعودة   •

من خالل )موجة حارة(؟
الهند  )م��ن��خ��ف�����ض  رواي������ة   -

اأ�سامة  ك��ت��ب��ه��ا  ال��ت��ي  امل��و���س��م��ي( 
اأدب��ه، وهو  اأع�سق  فاأنا  اأنور عكا�سة، 

يكتب حواديت وروايات جت�سد هموم 
وجترب  وم�ساكله،  امل�����س��ري  امل��واط��ن 

اأف�سل  تقدمي  على  املمثل 

امل�����س��ارك��ة يف  اأت����ردد حلظة يف  ل��ذا مل  ل��دي��ه،  اأداء 
امل�سل�سل، بالإ�سافة اإىل انبهاري بال�سيناريو الذي 
بقوة  الق���رتاب  نعوم وح��اول��ت فيه  م��رمي  كتبته 
�سيناري�ست  ف��ه��ي  ع��ك��ا���س��ة،  ق�سة  م��ن 
م�ساركة  ج��ان��ب  اإىل  م��وه��وب��ة، 
النجوم  م����ن  جم���م���وع���ة 
من بينهم: اإياد ن�سار، 
رانيا يو�سف، خالد 
�����س����ل����ي����م، م���دح���ت 
جيهان  �����س����ال����ح، 

فا�سل.
ح�����دث�����ي�����ن�����ا   •
يف  دورك  ع�������ن 

امل�سل�سل.
�سخ�سية  اأج�سد   -
اإىل  )ت����رم����ز  دول������ت 
م�سرية  اأم  م�������س���ر(، 
اأ���س��ي��ل��ة ت��ن��ت��م��ي اإىل 
ال����ط����ب����ق����ة 

مناذج  وت�سبه  قوية  ب�سخ�سية  تتمتع  املتو�سطة، 
زوجها  وف��اة  بعد  جمتمعنا.  يف  كثريات  ل�سيدات 
الثالثة، حتمل  لأبنائها  والأب  الأم  اأ�سبحت هي 
همومهم وتتابع �سوؤونهم. فقدت اأحدهم يف حادث، 
مليئة  وحياته  �سرطة  �سابط  يعمل  الثاين  فيما 
بالغرابة  ب��زوج��ت��ه  عالقته  وتتميز  ب��امل��غ��ام��رات، 
وال�����س��ك��وك، اأم���ا ال��ث��ال��ث ف��ي�����س��اري ال��ت��وج��ه وتقع 
خالفات فكرية بينه وبن والدته... باخت�سار هي 
�سخ�سية مليئة بامل�ساعر والأحا�سي�ض  والتحولت 

النف�سية التي حتم�ض اأي فنان لتج�سيدها.
• كيف وفقت بن الدراما والكوميديا التي يّت�سم 

بها دورك؟
قوية  فهي  ال�سمات  بهذه  مكتوبة  ال�سخ�سية   -
الدم  وخفيفة  ابنها،  ف��ق��دان  على  وحزينة  ح��ادة 
تطلق  كوميدية،  لي�ست  لكنها  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 
عليها  عزيزة  ابت�سامتها  لأن  تبت�سم  ول  اإفيهات 
ول تظهرها ب�سهولة، كل  ذلك وفق املوقف نف�سه، 
وما اإذا كان يتطلب منها ذلك اأم ا�ستخدام األفاظ 
قوية لها مغزى، فهي تتمتع بالوعي رغم تعليمها 

الب�سيط.
ب��الإحل��اد جدل...  اتهامك لبنك  اأث��ار م�سهد   •

كيف  تردين؟
ال�سرتاكية  م�����س��ط��ل��ح��ات  ب����ن  خ���ل���ط  ث���م���ة   -
وال�����س��ي��وع��ي��ة والإحل������اد، وه���و خ��ط��اأ م��ن��ت�����س��ر، مل 
اأق�سد منه الإ�سارة اإىل تف�ّسي الإحلاد نف�سه لأن 

فيها  ي��ك��ون  فكيف  والإ����س���الم  الأزه����ر  بلد  م�سر 
اأن ثمة  امل�سكلة  اإمن��ا  ب��اهلل،  كلنا موؤمنون  ملحد؟ 
مواطنن يتاأثرون باأحاديث �سيوخ ُيح�سبون على 
الإ�سالم رغم اأنهم يتاجرون بالدين، اأمثال �سعد 
العجاتي املتطرف الذي يعي�ض حياته كما ي�ساء، 
ابنها  اأن  اإىل  م�سر  اأو  )دول����ت(  ن��ظ��ر  ل��ف��ت  وه���و 
البيت  اإىل ط��رده من  دفعها  ما  يكون ملحداً  قد 
على  امل�سل�سل  يوؤكد  ال��وط��ن.  من  تطرده  وكاأنها 

خطر وجود مثل هوؤلء ال�سيوخ على م�سر.
• وما اأكر امل�ساهد �سعوبة؟

التنفيذ،  ن��اح��ي��ة  م��ن  �سعب  ب��اأك��م��ل��ه  امل�سل�سل   -
م�ساعر  م��ن  حت��م��ل  مب��ا  ال�سخ�سيات  وجت�����س��ي��د 
ال�ساحة  على  الطارئة  لالأحداث  وفقاً  م�سحونة، 
امل�سرية، من خالل جمموعة عالقات مت�سابكة، 
اأبكاين هو م�سهد لقائي بابني  لكن امل�سهد الذي 
)رمزي ليرن( الذي يعود بعد فرتة طويلة وكنت 
ف��ق��دت الأم�����ل يف ع���ودت���ه، وق���د ���س��اع��دين املبدع 
واحلالة  ال���دور  يف  الن��دم��اج  على  يا�سن  حممد 
من  بابنها  تلتقي  عندما  الأم،  ه��ذه  تواجه  التي 
ت�����س��وي��ره من  ا�ستمرينا يف  اأن��ن��ا  ل��درج��ة  ج��دي��د 

الثالثة ع�سراً حتى احلادية ع�سرة م�ساًء.
م���ع حممد  الأول  ال��ت��ع��اون  ت��ق��ّي��م��ن   وك��ي��ف   •

يا�سن؟
- ه��و خم���رج م��ب��دع مي��ك��ن��ه ق��ي��ادة ف��ري��ق العمل 
حال،  اأف�سل  على  دوره  لأداء  ممثل  كل  وتوجيه 

ول��ط��امل��ا مت��ن��ي��ت ال��ع��م��ل م��ع��ه م��ن��ذ  ���س��اه��دت له 
م�سل�سل )اجلماعة( واإ�سادة اجلميع به.

• وماذا عن ردود الفعل حول دورك؟
- اإيجابية لي�ض على  دوري فح�سب بل على العمل 
التي  امل�سل�سالت  اأه���م  اأح���د  اأع���ت���ربه  ال���ذي  ك��ك��ل 

عر�ست على �سا�سة  رم�سان.
• وما راأيك بتجربة حتويل الروايات اإىل اأعمال 

درامية؟
منذ  م���وج���ودة  ب��ل  م�ستحدثة  جت��رب��ة  لي�ست   -
ي��ك��ون م�سل�سال  اأن  ال�سنة  ه��ذه  ���س��ودف  ���س��ن��وات، 
وقد  النوعية،  ه��ذه  م��ن  و)ذات(  ح���ارة(  )م��وج��ة 
)منخف�ض  رواي��ة  وناجحة.  جيدة  بطريقة  نفذا 
عكا�سة جديرة  اأن����ور  لأ���س��ام��ة  امل��و���س��م��ي(  ال��ه��ن��د 
بهذا التحويل وبعر�سها، واأثبت اإعجاب اجلمهور 
بها ذلك، ولو بقي عكا�سة على قيد احلياة لكان 
وبالتاأكيد  اع��ت��اد  كما  واحل����وار  ال�سيناريو  كتب 
نف�سه  احل��ال  متيزاً.  اأك��ر  �سيخرج  امل�سل�سل  ك��ان 
�سنع  الكبري  للروائي  )ذات(  رواي��ة  اإىل  بالن�سبة 
ناعوم،  م���رمي  وح�����وار  ���س��ي��ن��اري��و  اإب���راه���ي���م،  اهلل 

اإخراج كاملة اأبو ذكري، فهي تر�سد حال املجتمع 
امل�سري منذ اخلم�سينيات حتى الآن، وقد تابعت 

هذا امل�سل�سل العظيم.
الدرامية  الأعمال  بن  املناف�سة  تقّيمن  كيف   •

يف رم�سان؟
عندهم  ما  اأف�سل  تقدمي  الدراما  �سناع  اعتاد   -
اأذواق امل�ساهدين، ولكن  يف �سهر رم�سان لإر�ساء 
اإىل  ال�سعبة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ظ��روف  اأّدت  ل��الأ���س��ف 
74 م�سل�سال، مع  اإىل  العدد حتى و�سل  ت�ساوؤل 
اأن يزيد عن ذلك لتغطية القنوات  اأنه  يفرت�ض 
دم  ب��دخ��ول  �سعيدة  كنت  واإن  املتاحة،  الف�سائية 
وبالتجارب  ال���درام���ا  اإىل  ال�����س��ي��ن��م��ا  م���ن  ج��دي��د 

املختلفة.
• ما جديدك؟

اأ���س��ارك فيها �سوى م�سل�سل  اأع��م��ال ج��دي��دة  - ل 
)بن �سوطن( الذي توقف ت�سويره منذ ال�سنة 
اأجهلها، ومل يحدد م�سريه وما  املا�سية لأ�سباب 
بطولته  ي�ساركني  نلغيه،  اأم  �سن�ستكمله  كّنا  اإذا 

النجم نور ال�سريف.

بعد انتهاء �سهر رم�سان وعر�ض اأكر من 40 
�سبعة  م�سري  ق��ري��ب��اً  يتقرر  خ��الل��ه،  م�سل�ساًل 
الرم�ساين  ال��ع��ر���ض  م���ن  اأب���ع���دت  م�����س��ل�����س��الت 
يف  )م��ك��ان  ه��ي:  معظمها،  يف  اإنتاجية  لأ���س��ب��اب 
ال��ق�����س��ر، احل��ك��ر، ج����داول، ج���رح ع��م��ري، مولد 

و�ساحبه غايب، كيكا ع العايل، اآدم وجميلة(.
بعدما اأرجاأ املنتج �سريف املعّلم عر�ض )مكان يف 
الأخ��رية قبل بداية �سهر  اللحظات  الق�سر( يف 
كرة  ب�سبب  للظلم،  يتعر�ض  ل  ك��ي  رم�����س��ان 
ينتظر  الف�سيل،  ال�سهر  يف  املعرو�سة  الأع��م��ال 
ا�ستكمال  بينهم غادة عادل  امل�سل�سل من  اأبطال 

ت�سويره، اإذ يتبقى اأ�سبوع على النتهاء منه.
الالفت يف هذا ال�سياق اأن املخرج عادل اأديب مل 
الآن،  لغاية  الت�سوير  ل�ستئناف  موعداً  يحّدد 
اإج��ازة مع اليوم الأول  بعدما منح فريق العمل 
من  امل�سل�سل  ا�ستبعاد  اأث��ر  على  رم�سان  ل�سهر 

خارطة العر�ض الرم�ساين.
الأم�������ر ن��ف�����س��ه ت���ك���رر م����ع )احل���ك���ر( 

)بطولة فتحي عبدالوهاب، هنا �سيحة، واأحمد 
للحاق  الت�سوير  �ساعات  تكثيف  فبعد  خليل(، 
ب��ال��ع��ر���ض ال��رم�����س��اين، اأّج���ل���ت ���س��رك��ة )�سوت 
وقت  اإىل  عر�سه  للم�سل�سل  املنتجة  ال��ق��اه��رة( 

لحق، فاأوقف املخرج اأحمد �سقر الت�سوير.
اأن  �سيما  اإن��ت��اج��ي��ة، ل  ي��واج��ه )احل��ك��ر( عقبات 
املالية  م�ستحقاتهم  على  يح�سلوا  مل  الفنانن 
على رغم قرب انتهاء الت�سوير، نظراً اإىل تعر 
ال�سركة املنتجة مالياً، ما يجعل ت�سويق امل�سل�سل 

ف�سائياً �سعباً يف الفرتة املقبلة.
�سعوبات  رم��زي  �سهري  الفنانة  تواجه  بدورها، 
اإنتاجية يف )جداول( مع �سركة )�سوت القاهرة( 
التي اأوقفت الت�سوير لعدم وجود �سيولة مالية 
امل�ساهد  اأن  امل�سل�سل، خ�سو�ساً  تكفي ل�ستكمال 
ودبي.  تركيا  ب��ن  ت�سويرها  �سيتم  اخل��ارج��ي��ة 
ينتِه  مل  امل�ساهد  م��ن   50% يتبقى  اأن��ه  يذكر 

ت�سويرها.
)جداول( من اإخراج عادل الأع�سر وي�سارك يف 
اأحمد  بطولته: �سريين، حممود قابيل، 
الفنانن  �سليم وجمموعة من  فوؤاد 
ب���ي���ن���ه���م: عمر  ال�������س���ب���اب م�����ن 
ي���و����س���ف، ع���م���رو رم�����زي، 

ريهام اأمين.

�سعوبة يف الت�سويق
امل��ن��ت��ج ���س��ري��ف ع��ب��دال��ع��ظ��ي��م ت�سوير  ي�����س��ت��اأن��ف 
بطولته  يتقا�سم  ال���ذي  ق��ري��ب��اً  ع��م��ري(  )ج���رح 
اأ�سهر  توقف  بعد  رم��زي،  و�سهري  يو�سف  ح�سن 
لعجزه عن ت�سويق امل�سل�سل اإىل اأي من املحطات 
مل  عبود  تي�سري  املخرج  اأن  الالفت  الف�سائية. 
يتوقع  فيما  اأح��داث��ه،  من   10% �سوى  ي�سّور 
حماولت  ف�سل  مع  املقبل  رم�سان  اإىل  تاأجيله 
مبالغ  املنتج  طلب  ب�سبب  الآن،  حتى  ت�سويقه 

مالية �سخمة تعّو�ض كلفة اإنتاج امل�سل�سل.
الآن موعد  ف��وزي حتى  املنتج حممد  مل يحدد 
و�ساحبه  )م���ول���د  اجل���دي���د  م�����س��ل�����س��ل��ه  ع���ر����ض 
الأوىل  الدرامية  التجربة  يعترب  ال��ذي  غايب( 
للمطربة اللبنانية هيفا وهبي، بعدما ا�ستبعده 
م���ن ���س��ب��اق رم�����س��ان ل��ع��ج��زه ع���ن ت�����س��وي��ق��ه يف 
املحطات الف�سائية باملبلغ الذي يريده وهو 40 
اإىل ارتفاع كلفته الإنتاجية  مليون جنيه، نظراً 
وتقا�سي هيفا نحو مليوين دولر مقابل املوافقة 

على بطولة امل�سل�سل.
يوم  ���س��وى  ع���ادل  ���س��ريي��ن  للمخرجة  يتبق  مل 

ت�سوير يجمع غالبية اأبطال العمل يف احللقات 
الت�سوير  تنتهي من  اأن  املتوقع  ومن  الأخ��رية، 
ال�سروع  اأكر من عامن على  بعد مرور  قريباً 
العام  ي��ع��ر���ض  اأن  امل���ف���رت����ض  م���ن  وك�����ان  ف���ي���ه، 

املا�سي.
العايل(،  ع  )ك��ي��ك��ا  م�سل�سل  اأي�����س��اً  ف���وزي  ل���دى 
بطولة كل من ح�سن الرداد واآينت عامر ومي�ض 
حمدان واأحمد �سفوت، واإخراج نادر جالل. من 
املقبلة بعد مرور  الأ�سهر  املتوقع طرحه خالل 
اأكر من عام على النتهاء من ت�سويره، ويحاول 
فوزي ت�سويقه لإحدى املحطات الف�سائية بدًل 
من بقائه حمفوظاً يف العلب.يطرح املنتج �سادق 
عر�ض  ال���ذي  وجميلة(  )اآدم  م�سل�سل  ال�سباح 
اإحدى  ع��رب  رم�����س��ان  الأول منه خ��الل  اجل���زء 
)احلياة(  قنوات  على  كاماًل  امل�سفرة،  القنوات 
ومن  ج��اري��اً،  الت�سوير  زال  وم��ا  حلقة(،   70  (

املتوقع عر�سه خالل يناير املقبل.
وي�سرا  ال������رداد  ح�����س��ن  ب��ط��ول��ة  وج��م��ي��ل(  )اآدم 
كان  ال�سباب،  الفنانن  من  وجمموعة  ال��ل��وزي 
ي��ف��رت���ض ع��ر���س��ه ب��ع��د رم�����س��ان ل��ك��ن العر�ض 
املادي من القناة امل�سفرة دفع املنتج اإىل تق�سيم 

امل�سل�سل اإىل جزئن.  

معايل زايد: )دولت( هي م�سر يف )موجة حارة( 

خارج العر�ض الرم�ساين... 

م�سل�سالت م�سريها جمهول   7

اخلميس  -  22   أغسطس    2013 م   -   العـدد    10876
Thursday    22    August     2013  -  Issue No   10876فــن عــربـــي

34

اأر�سيفها زاخر باأعمال درامية و�سينمائية مميزة حققت لها مكانة مهمة على ال�ساحة الفنية وبات 
ح�سورها مقيا�سًا لنجاح الأعمال التي ت�سارك فيها، اإنها الفنانة معايل زايد التي تعود اإىل الدراما 

التلفزيونية، بعد غياب ثالث �سنوات، يف م�سل�سل )موجة حارة(.
عن دورها فيه، وردود الفعل حوله كان معها هذا احلوار:

�ستقوم ببث مبا�سر لربنامج �سباحو خالل اأيام املهرجان

�ستار اأف اأم اأول اإذاعة عربية ت�سارك 
يف مهرجان الإذاعة العاملي ب�سوي�سرا

••اأبوظبي-الفجر: 

ت�سارك اإذاعة �ستار اأف اأم، اإحدى الإذاع��ات التابعة لأبوظبي لالإعالم من خالل برنامج �سباحو ، يف مهرجان 
الإذاعة العاملي 2013، الذي �سيقام يف �سوي�سرا خالل الفرتة الواقعة بن 4 و8 �سبتمرب 2013، وبذلك تكون 
�ستار اأف اأم الإذاعة العربية الوحيدة امل�ساركة يف هذا املنا�سبة العاملية التي ت�ستقطب �سنوياً 26 اإذاعة عاملية من 
و�سوي�سرا وغريها.و�ستقوم  ورو�سيا  املتحدة  واململكة  وال�سن  والهند  واملانيا  واأ�سرتاليا  اأمريكا  مثل  دول عدة 

اإذاعة �ستار اأف اأم خالل اأيام املهرجان ببث لربنامج �سباحو 
الذي يقدمة كل من رانيا يون�ض وح�ّسان ال�سيخ من ال�ساعة 
ال�ساعة  ومن  اخلمي�ض،  يوم  ع�سرة  الثانية  وحتى  ال�سابعة 
ال�ساد�سة حتى الثامنة م�ساًء يومي اجلمعة وال�سبت. حيث 
اختيارها  مت  والتي  يون�ض،  رانيا  الربنامج  مقدمة  �ستحل 
ك����اأول اإع��الم��ي��ة ع��رب��ي��ة م��ن الإم������ارات وال�����س��رق الأو�سط 
للم�ساركة يف اأول اأيام املهرجان، �سيفًة على الإعالم الغربي 
من خالل م�ساركتها يف موؤمتر �سحفي �ستجيب من خالله 
على اأ�سئلة ال�سحافين.وقال عبد الرحمن احلارثي، املدير 
التنفيذي ل�سبكة اأبوظبي الإذاعية، يعزز اختيار اإذاعة �ستار 
اأف اأم كاأول اإذاعة عربية للم�ساركة يف مهرجان اإذاعي عاملي 
عرب  عليها  احل�سول  ا�ستطاعت  التي  الطيبة  املكانة  م��ن 
املتواجدة  الثقافات  خمتلف  تعك�ض  التي  املبتكرة  براجمها 
يف دولة الإمارات، و�سيتيح لنا الفر�سة لإبراز التقدم الذي 
و�سل اإليه الإعالم يف العامل العربي ودولة الإمارات ب�سكل 

الإعالمية  امل��ن�����س��ات  مبختلف  امل�����س��ارك��ن  وت��ع��ري��ف  خ��ا���ض، 
التابعة لل�سركة واملحتوى الفريد الذي توفره من اأبوظبي اإىل جميع اأنحاء العامل، ودورها الرائد يف م�سرية 

التنمية الجتماعية والقت�سادية التي ت�سهدها دولة الإمارات . 
بدورها علقت رانيا يون�ض على م�ساركتها يف مهرجان الإذاعة 2013 قائلة: اأ�سعر ب�سعادة غامرة مل�ساركتي يف 
مهرجان هذا العام. واأتطلع للتوا�سل مع امل�ساركن وتبادل التجارب والإطالع على اآخر التقنيات امل�ستخدمة 
يف جمال الإذاعة وتطبيقاتها املختلفة. واأ�سافت: تعد دعوة برنامج �سباحو للم�ساركة يف فعاليات هذا املهرجان 
الإمارات  يف  العربي  اجلمهور  �سرائح  خمتلف  اإىل  وو�سوله  الربنامج  حققه  الذي  الكبري  النجاح  على  تاأكيداً 
املمتعة  الفقرات  اإىل  بالإ�سافة  احل�سرية،  والأجنبية  العربية  الأغ���اين  اأج��م��ل  م��ن  جمموعة  ع��رب  واملنطقة 

واملتنوعة التي حتاكي اهتمامات اجلمهور، وتتيح لهم الفر�سة للتوا�سل والتفاعل .
معاملها  اأب��رز  لزيارة  خا�سة  جولة  �سباحو  لربنامج  �سوي�سرا  يف  ال�سياحة  هيئة  اأع��دت  املهرجان،  مع  وتزامناً 
ال�سياحة،  ت�سمل  املتخ�س�سة يف جمالت خمتلفة  ال�سخ�سيات  بع�ض  واإج��راء مقابالت ح�سرية مع  ال�سياحية 
و�سناعة ال�ساعات، واملوا�سالت، واليون�سكو.و�ستتاألف التغطية الإعالمية ل�ستار اأف اأم خالل زيارتها ل�سوي�سرا 
من مرحلتن، حيث �ست�سمل املرحلة الأوىل البث املبا�سر لربنامج �سباحو لتغطية اجلولت ال�سياحية من 1 

اإىل 4 �سبتمرب، وتغطية مهرجان الإذاعة العاملي من 4 اإىل 8 �سبتمرب .
اأم خاللها على تغطية  اأف  11 من �سبتمرب، ف�ستعمل �ستار  اإىل   8  واأم��ا يف املرحلة الثانية، والتي �ستبداأ من 
الوجهات  اأب��رز  على  للتعرف  املهرجان  يف  امل�ساركة  الإع���الم  و�سائل  من  لعدد  املخ�س�سة  ال�سياحية  اجل��ولت 
اأبوظبي الإذاعية  اأم هي واحدة من الإذاع��ات التابعة ل�سبكة  اأف  اأن �ستار  ال�سياحية يف �سوي�سرا. يجدر بالذكر 
�سمن اأبوظبي لالإعالم، وت�ستهدف العرب متعددي اللغات يف الإمارات من 15 اإىل 35 عاماً ممن ي�ستمتعون 
بالثقافة واملو�سيقى الغربية والعربية. مت اإطالق �ستار اأف اأم لتكون حمطة ع�سرية تقوم ببث اأف�سل الأغاين 

العربية والأجنبية، ف�ساًل عن املقابالت مع امل�ساهري والربامج املبتكرة.
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العام  يناير  م��ن  والع�سرين  التا�سع  يف  وي��ن��ف��ري  غيل  اأوب����را  ول���دت 
تدعى  اأم  من  الريفية  املي�سي�سيبي  ولية  يف  )جوتيق(  يف   ،4591
عامل  وينفري  فينون  يدعى  واأب  خادمة،  تعمل  كانت  فرينيتايل 
جمل�ض  ع�سو  اإىل  ث��م  ك��ح��الق،  العمل  اإىل  حت��ّول  فحم  منجم 

مدينته، اإ�سافة اإىل عمله يف القوات امل�سلحة عند ولدتها.
بعد ولدة وينفري انتقلت والدتها للعي�ض يف ال�سمال، واأم�ست 
ب�سحبة  الفقري  ال��ري��ف  يف  الأوىل  ال�ست  �سنواتها  وي��ن��ف��ري 
جّدتها الفقرية اإىل درجة اأن وينفري كانت غالباً ما ترتدي 
مالب�ض م�سنوعة من اأكيا�ض البطاطا، وهو ما دفع 
اأطفال احلي اإىل ال�سخرية منها، مع ذلك عّلمتها 
�سن  و�سولها  قبل  والكتابة  ال��ق��راءة  جّدتها 

الثالثة.
يف �سن ال�ساد�سة انتقلت للعي�ض مع 
)ميلواكي(  مدينة  يف  والدتها 
تلق  مل  ح���ي���ث  امل������ج������اورة، 
ب�سبب  ال��ك��اف��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
ان�سغال والدتها يف عملها 
الوقت  ذل��ك  ك��خ��ادم��ة. يف 
اأجنبت والدتها ابنة  تقريباً 
اأخرى، وهي الأخت ال�سغرى 
التي  باتري�سيا  ال�سقيقة  غ��ري 
ب�سبب   3002 ال���ع���ام  يف  م���ات���ت 

اإدمانها املخدرات. 
الأم  قامت  لبنتيها،  تربيتها  ول�سعوبة 
2691 باإر�سال وينفري لالإقامة  يف العام 
م��وق��ت��اً يف ن��ا���س��ف��ي��ل. واأث���ن���اء جت��وال��ه��ا هناك 
للتبني على  ثالثة مت عر�سها  ابنة  والدتها  اأجنبت 
ت�سميتها  ومّت��ت  املالية،  الأع��ب��اء  التخفيف من  اأم��ل 
اأختاً  لديها  اأن  وينفري  تعرف  ومل  اأي�ساً،  باتري�سيا 
0102. ويف الوقت  ثالثة ن�سف �سقيقة حتى العام 
اأجنبت  والدتها،  مع  لالإقامة  وينفري  ع��ادت  ال��ذي 
الوالدة اأخاً ن�سف �سقيق اأ�سمته جيفري مات ب�سبب 

الإيدز العام 9891.
على  للم�سايقات  ت��ع��ر���س��ت  اأن��ه��ا  وي��ن��ف��ري  وذك����رت 
بعمر  وه��ي  للعائلة  و���س��دي��ق  وعمها  عمها  اب��ن  ي��د 
اأعلنت عنه للمرة الأوىل  التا�سعة، وهو الأمر الذي 
العام 6891 خالل حلقتها التلفزيونية التي كانت 
عن العتداءات اجلن�سية، وعندما ناق�ست الأمر مع 
عائلتها وهي يف �سن الرابعة والع�سرين رف�سوا قبول 
ما قالته. وذكرت وينفري اأنها اختارت األ ت�سبح اأّماً 

لأنها مل تتلق رعاية من اأمها.
ويف �سن الثالثة ع�سرة، وبعد �سنوات من �سوء املعاملة 
فّرت من املنزل، وحملت عندما كانت يف �سن الرابعة 
بعد فرتة ق�سرية من ولدته،  ابنها مات  لكن  ع�سرة 

ثم التحقت بثانوية )لنكولن(.
 drawpU( برناجمها  يف  املبكر  جناحها  وب�سبب 
dnuoB( مت نقلها اإىل ثانوية )نيكوليت( املوجودة 
بفقرها  ت�سعر  كانت  ال��راق��ي��ة، حيث  الأح��ي��اء  اأح��د  يف 
اأ�سل  اإىل املدر�سة مع زمالئها من  البا�ض  وهي ت�ستقل 
حماولة  يف  والدتها  من  امل��ال  ت�سرق  ب��داأت  وهنا  اأفريقي. 
واخلروج  وال��دت��ه��ا  على  ب��ال��ك��ذب  وب����داأت  نظرائها،  مل��ج��اراة 
برفقة �سديق اأكرب منها �سّناً بكثري. لذلك اأر�سلتها والدتها 
امل�ستاءة من جديد للعي�ض يف نا�سفيل، ويف هذه املّرة مل ترجع 
لأخ��ذه��ا جم����دداً. وه��ن��اك ت��ف��ّوق��ت وي��ن��ف��ري يف درا�ستها ومت 
وان�سمت  �سعبية(،  الفتيات  )اأكر  لها ملنحها لقب  الت�سويت 
اإىل فريق اخلطابة يف ثانوية )اي�ستان�سافيل( فحققت املركز 
الثاين على م�ستوى اأمريكا يف الرتجمة الدرامية، كما فازت 
يف م�سابقة اخلطابة و�سمنت بذلك منحة كاملة يف جامعة 
مدى  ع��ل��ى  ال��ب�����س��رة  مل��ل��ّوين  موؤ�س�سة  وه���ي  تني�سي،  ولي���ة 
لها  اأول عمل  وكان  الت�سال،  فنون  در�ست  تاريخها، حيث 

كمراهقة يف متجر حملي للبقالة.
ويف �سن ال�سابعة ع�سرة فازت مب�سابقة ملكة جمال ملّوين 
اإحدى  ان��ت��ب��اه  اأن��ه��ا ج��ذب��ت  ك��م��ا  تين�سي،  ال��ب�����س��رة يف ولي���ة 

حمطات الإذاعة املحلية، التي وّظفتها للعمل كمذيعة اأخبار غري ثابتة يف اآخر 
�سنوات الثانوية والعامن الأولن من درا�ستها اجلامعية.

عملها يف الإذاعة
عملت وينفري بوظيفة يف اإحدى الذاعات خالل درا�ستها يف املرحلة الثانوية، 
ع�سرة،  التا�سعة  �سن  يف  وه��ي  املحلية  امل�ساء  اأخبار  تقدمي  يف  ت�سارك  ب��داأت  اإذ 
اإىل جمال الربامج  العاطفية �سبباً يف نقلها  العفوية  فكانت طريقة تقدميها 
اأن ارتقت بربنامج حواري حملي يف )�سيكاغو( من  احلوارية النهارية. وبعد 
واأ�سبح  الأوىل  الإنتاجية  �سركتها  ب���داأت  الأوىل،  املرتبة  اإىل  الثالثة  املرتبة 

برناجمها مطلوباً على امل�ستوى الدويل.
الت�سعينات جددت برناجمها بالرتكيز على الأدب وحت�سن  وبحلول منت�سف 
الذات والروحانيات، ورغم تعر�سها لالنتقاد لبدئها ثقافة العرتاف وتطوير 
اأفكار امل�ساعدة الذاتية املثرية للجدل ومفهوم املقاربة العاطفية املركزة، فغالباً 
لالآخرين،  فاعلي اخلري  لت�سبح من  �سّدتها  على  لتغّلبها  عليها  الثناء  ما مت 
وكان دعمها بن عامي 6002 و8002 للرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما قد 

جعله يفوز مبليون �سوت يف �سباق الرئا�سة يف العام 8002.
ملدة  55 مليون دولر  قيمته  6002 وّقعت وينفري عقداً  9 من فرباير  يف 
ثالث �سنوات مع �سركة )oidaR etilletaS M X( لإقامة قناة اإذاعية 

.)oidaR harpO( جديدة اأ�سمتها

العمل يف التلفزيون
ويف  نا�سفيل،  ولي��ة  قناة )CALW( يف  اأخبار يف  واأول مذيعة  اأ�سغر  كانت 
التلفزيونية كمذيعة م�ساركة   )ZJW( 6791 انتقلت للعمل يف قناة العام 
يف  �سري  لريت�سارد  م�ساركة  كمذيعة  توظيفها  مت  ثم  ال�ساد�سة،  اأخبار  لإلقاء 
اأول  ب��داأ  ال��ذي   )gniklaT erA elpoeP( املحلي  احل���واري  الربنامج 
املحلية من  الن�سخة  بتقدمي  اأي�ساً  7891، وقامت  42 اأغ�سط�ض  حلقاته يف 

.)sralloD rof gnilaiD( برنامح
 M A( يف العام 3891 انتقلت اإىل �سيكاغو للعمل مذيعة الربنامج احلواري
 .4891 2 يناير  اأوىل حلقاته يف  ogacihC( مبيزانية منخف�سة، وبداأت 
اأقنعها  وهنا  املقدمة،  اإىل مركز  الأخ��رية  املرتبة  اأ�سهر من  به خالل  وو�سلت 
 )dlroW gniK( م��ع  ع��ق��د  بتوقيع  اإي��ب��ريت  روج���ر  ال�سينمائي  ال��ن��اق��د 
لتقدمي برناجمها اخلا�ض )wohS yerfniW harpO eTh( مبّدة 
 8 بتاريخ  املتحدة  ال��ولي��ات  م�ستوى  على  حلقاته  اأوىل  ب��ث  مت  كاملة  �ساعة 
برنامج  م�ساهدي  �سعف  برناجمها  م�ساهدي  ع��دد  فاأ�سبح   ،6891 �سبتمر 
برنامج  كاأف�سل  الأول  املركز  يف  برناجمه  حمل  وحّلت   ،)seuhanoD(
 52 بتاريخ  اآخ��ر حلقة منه  بّثه حتى  اأم��ريك��ا، وا�ستمرت يف  ح��واري نهاري يف 

يناير 1102.

اأعمالها ال�سينمائية
 roloC eTh( فيلم  يف   5891 ال��ع��ام  كانت  لها  �سينمائية  م�ساركة  اأول 
elpruP( ل�ستيفن �سبيلربغ، جم�سدة دور اخلادمة �سوفيا، ويف العام 6891 
جلائزة  تر�سيحها  مت   8991 ال��ع��ام  ويف   .)noS  evitaN( يف  ���س��ارك��ت 

.)drawA ymedacA( التي تقدمها )اأف�سل ممثلة م�ساعدة(
ق�سته  امل��اأخ��وذة   )devoleB( فيلم  يف  البطولة  دور  واأّدت  اأنتجت  وينفري 
توين  للموؤلف   )reztiluP( بجائزة  وف��ازت  نف�سه  ال�سم  حتمل  ة  ق�سّ عن 

موري�سون.
 ereW seyE rieTh( فيلم )opraH( يف العام 5002 اأطلقت �سركتها
doG gnihctaW(، ومع حلول العام 8002 اأنتجت ال�سركة م�سل�سالت 
اأّدت ب�سوتها دور )غا�سي البطة( يف فيلم  عدة وبرامج وثائقية واأفالماً. كما 
ب�سوتها  اأّدت   7002 العام  ويف   ،6002 العام   )beW settolrahC(
 9002 ال��ع��ام  ويف   .)eivoM eeB( فيلم  يف  باميلوين(  )ال��ق��ا���س��ي  دور 
 dna ssecnirP eTh( فيلم  يف  )اإي����ودورا(  �سخ�سية  ب�سوتها  ج�ّسدت 
gorF eht(، ويف العام 0102 اأّدت ل�سالح قناة )دي�سكفري( دور الراوي يف 

.)CBB(�الذي اأنتجته ال )الن�سخة المريكية من برنامج الطبيعة )ليفا

عملها يف الن�سر والتاأليف
 )O( ساركت وينفري يف تاأليف خم�سة كتب، كما قامت بطباعة جمالت مثل�
اأن  ورغ��م  الن�سر.  بداية ملجلة يف �سناعة  اأجن��ح  و)harpO eTh( �ساحبة 
اأن  اإّل   ،8002 5002 وحتى  العام  املئة من  باأكر من ع�سرة يف  قّل  طبعها 
طبعة يناير 9002 اأم�ست �ساحبة اأف�سل مبيعات منذ العام 6002، ويعترب 

عدد متابعي املجلة اأكر من متابعي برناجمها التلفزيوين.
عن  للمعلومات  للرتويج  الإن��رتن��ت  على  موقعاً  �سركتها  اأ�س�ست  كله  ه��ذا  مع 

برناجمها وجمالتها ونادي الكتاب واأعمالها اخلريية اخلا�سة بها. 

تاريخها العاطفي
عا�ست وينفري ق�سة حب مع زميلها يف املدر�سة الثانوية اأنتوين اأوتي، واتفقا 
على الزواج... لكن اأوتي زعم اأنه كان يتمنى لها حياة اأف�سل مع غريه، وافرتق 

الثنان يف ال�سنة النهائية من الدرا�سة الثانوية يف يوم عيد الع�ّساق.
اآخر  �سخ�ساً  قابلت  اأوت��ي،  عن  انف�سالها  من  اأ�سهر  وبعد   ،1791 العام  ويف 
يدعى وليام تيلور زميلها يف جامعة ولية تيني�سي، وطبقاً ملا ذكره جورج مري 
اإيجاد  على  ت�ساعده  لتيلور جلعها  ال�سديد  ف��اإن حبها   )SBC( ال�سحايف يف 
لكنه  معها،  بالبقاء  لإقناعه  ركبتيها  على  تركع  اأن  بها  وبلغ  كبرية،  وظيفة 
بلتيمور  انتقلت لالإقامة يف  نا�سفيل برفقتها عندما  ملغادرة  مل يكن م�ستعداً 
حبها  ذل��ك  وك��ان   ،6791 مايو  يف  التلفزيونية   )ZJW( قناة  مع  والعمل 

الأول رغم اأنها ارتبطت بعالقات خمتلفة على مّر ال�سنن.

ثروتها ال�سخ�سية
الثانية  �سن  يف  مليونرية  اأ�سبحت  اأنها  اإّل  فقرية،  بيئة  يف  عا�ست  اأنها  رغ��م 
اأن���ح���اء اأم���ريك���ا. ويف ���س��ن احلادية  وال��ث��الث��ن ع��ن��دم��ا مت ب��ث ب��رن��اجم��ه��ا يف 
والأربعن بلغت ثروتها 043 مليون دولر، وحّلت حمل بيل كو�سي باعتبارها 
الوحيدة من اأ�سل اأفريقي �سمن قائمة )sebroF( لأغنى 004 �سخ�سية، 

وظّلت حتتل هذه املرتبة �سنوياً منذ العام 5991. 
ويف العام 0002 بلغت ثروتها 008 مليون دولر، ويعتقد اأنها اأغنى اأمريكية 
من اأ�سل اأفريقي يف القرن الع�سرين، وكانت وينفري �ساحبة اأكر اأجر يناله 
اأي مقّدم برامج تلفزيونية يف العام 6002، اإذ بلغ دخلها ال�سنوي 062 مليون 

دولر. وبحلول العام 8002 زاد دخلها ال�سنوي اإىل 572 مليون دولر.
العام  الوحيدة يف  امللّونة  املليارديرة  باعتبارها   )sebroF( و�سّنفتها جملة
من العام 4002 اإىل 6002، واأول مليارديرة ملّونة يف تاريخ العامل. وذكرت 

املجلة اأن ثروة وينفري يف العام 0102 زادت على 7.2 مليار دولر.

تاأثريها 
 eTh( ال����ع����امل، وجم���ل���ة  يف  ام�������راأة  ك����اأق����وى   )NNC( ق���ن���اة  اع��ت��ربت��ه��ا 
rotatcepS naciremA( كاأحد اأكر 001 �سخ�ض فر�سوا تاأثريهم 
اأقوى النا�ض بن عامي  يف القرن الع�سرين. وجملة )emiT( كواحدة من 
الع�سرين  القرن  اأواخر  يف   )efiL( جملة  اعتربتها  كما  4002 و1102. 

اأنها اأقوى امراأة ملّونة يف جيلها.
قائمة  تت�سدر  اأف��ري��ق��ي  اأ���س��ل  م��ن  اأم��ريك��ي��ة  اأول  8991 اأ�سبحت  ال��ع��ام  يف 
101 �سخ�سية يف �سناعة  لأق��وى   )sylkeeW tnemniatretnE(
اأقوى  �سمن   )yadoT ASU( جملة  اعتربتها   7002 ويف  ال��رتف��ي��ه، 
املا�سي،  ال��ق��رن  رب��ع  ال��ت��اأث��ري خ��الل  اأ���س��ح��اب  الب�سرة  م��ل��ّوين  واأك���ر  الن�ساء 
يف  ت��اأث��رياً  الن�ساء  اأك���ر  �سمن   )emoH seidaL( ج��ري��دة  واعتربتها 
يف  �سهرية  �سخ�سية  ك��اأق��وى   )sebroF  ( جملة  اأي�����س��اً  ور�سحتها  ال��ب��الد، 

الأعوام 5002 و7002 و8002 و0102 و3102.
ويف العام 0102 ر�سحتها جملة )efiL( �سمن اأكر 001 �سخ�سية غرّيت 
مريي  وليدي  بري�سلي  الفي�ض  اأم��ث��ال  �سهرية  �سخ�سيات  جانب  اإىل  ال��ع��امل، 
القائمة.  ه��ذه  ب��ن  احل��ي��اة  قيد  على  الوحيدة  ه��ي  لتكون  مونتاغو،  وورت��ل��ي 
و�سنفتها جملة )namsetatS weN( الربيطانية يف �سبتمر 0102 يف 

املركز 83 من قائمة )اأكر ال�سخ�سيات املوؤثرة اخلم�سن( يف العامل.

القيادة الروحية
يف العام 0002 مت تقليدها و�سام )nragnipS( من )PCAAN(، ويف 
ذكرت  مقالة   )yadoT ytinaitsirhC( جملة  ن�سرت   2002 العام 

فيها اأن وينفري برزت كزعيم روحي ذي تاأثري على املجتمع.
عنوانها  ك��ان  برناجمها  م��ن  حلقة  ق��ّدم��ت  �سبتمرب  11 م��ن  اأح����داث  وب��ع��د 
اأكر  اأن��ه  واعتربته  �سالم،  كدين  الإ�سالم  اأظهرت  وفيها   ،)101 malsI(

الأديان الثالثة الكربى املوجودة الذي ي�ساء فهمه.

اأعمالها اخلريية
يف العام 4002 �سنفت كاأول �سخ�ض ملّون �سمن )اأكرم 05 اأمريكي(، وظلت 
 004 بنحو  ت��ربع��ت   2102 وبحلول   .0102 ال��ع��ام  حتى  القائمة  �سمن 

مليون دولر للق�سايا التعليمية.
اخلريية  امل�ساريع  لدعم  اخل��ريي��ة(  )اأوب���را  �سبكة  8891 اأ�س�ست  ال��ع��ام  ويف 
وتقدمي منح للمنظمات غري النفعية حول العامل. ويف �سيف 6002 منحت 
تعبرياً  ه����اواي  ج���زر  اإىل  رح��ل��ة  م��وظ��ف��اً(   5601( وع��ائ��الت��ه��م  موظفيها 
ملتحف  دولر  21 م��ل��ي��ون  3102 ق��دم��ت  ال���ع���ام  ويف  ل��ه��م.  ت��ق��دي��ره��ا  ع���ن 
اأ�سول  م��ن  الأم��ريك��ي��ن  وث��ق��اف��ة  ب��ت��اري��خ  اخل��ا���ض  ال��وط��ن��ي  )�سمين�سونيان( 

اأفريقية.

�ساحبة اأعلى معّدلت م�ساهدة من نوعها يف التاريخ

اأوبرا وينفري... اأغنى اأمريكية من اأ�سل اأفريقي يف القرن الع�سرين
هي مالكة قناة تلفزيونية، مقدمة لربنامج حواري، ممثلة، منتجة وفاعلة لأعمال خريية. ت�ستهر اأكرث 
من اأي �سيء بربناجمها احلواري الفائز بجوائز عدة )اأوبرا وينفري( الذي يعترب �ساحب اأعلى معّدلت 
م�ساهدة من نوعها يف التاريخ، ومت ت�سنيفها باعتبارها اأغنى اأمريكية من اأ�سل اأفريقي يف القرن الع�سرين، 
ومن اأ�سهر فاعلي خري يف التاريخ الأمريكي. كانت لفرتة من الوقت املليارديرة امللّونة الوحيدة يف العامل، 

وتعترب اأي�سًا طبقًا لبع�ض التغيريات اأكرث الن�ساء نفوذًا يف العامل.
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البدانة توؤدي اإىل اأمرا�ض 
القلب وال�سكري

اإن ال�سحوم املتكد�سة على  اأ�سبحت احلقائق الطبية احلديثة التي تقول   
ال�سكر من  القلب ومر�ض  اأمرا�ض  ارتفاع خطر  ت��وؤدي اىل  الرجال  و�سط 
الفئة الثانية معروفة، اإل ان الطب اأ�سار اأخرياً اىل انها ت�سبب اأي�سا ترقق 

العظام، وهو م�سكلة اأقل انت�سارا عند الرجال من الن�ساء. 
وعلى الرغم من ان ال�سمنة ترتافق دائماً مع امل�سكالت ال�سحية العديدة 
وم�سكالت  والربو،  الكول�سرتول،  وارتفاع معدل  ال��دم،  ارتفاع �سغط  مثل 
وا���س��ع بن  املقبول على نطاق  م��ن  ك��ان  ان��ه  اإل  املفا�سل،  وام��را���ض  ال��ن��وم 
اخلرباء اأخرياً، اأن الرجال ا�سحاب الوزن الثقيل هم اقل تاأثرا من ناحية 

العظام. 
وقالت اخ�سائية ال�سعة يف م�ست�سفى ما�سا�سو�ست�ض العام وا�ستاذة يف علم 
الأ���س��ع��ة يف كلية ه��ارف��رد الطبية ال��دك��ت��ورة م��ريي��ام ب��ري��دي��ال: ه��ذا لي�ض 
�سحيحاً، وا�سافت: يعتقد اجلميع ان ترقق العظام مر�ض ي�سيب الن�ساء 
فح�سب، وكانت الدرا�سات تركز على الن�ساء غالباً، باعتبار الرجال يف مناأى 

عن هذا املر�ض، لهذا كان لبد من فح�ض ال�سبان.

عادات خاطئة يقوم 
بها الرجل!

غالباً ما يحتاج الرجل اإىل من يتوىل الهتمام ب�سحته وتذكريه دائماً بها. 
واإليكم عادات خاطئة توؤّثر �سلباً يف �سّحة الّرجال:

1. التعّر�ض لل�سم�ض :نن�سح الرجل بالبتعاد من ال�سم�ض قدر امل�ستطاع، 
عر�سة  الب�سرة  يجعل  لل�سم�ض  التعّر�ض  اأن  اأثبتت  العلمية  فالدرا�سات 

لل�سيخوخة املبكرة، كما اأنه ي�سهم يف الإ�سابة ب�سرطان اجللد.
2. تخطي وجبة الفطور: نن�سح الرجال بتناولها فور ال�ستيقاظ مبا�سرة، 
بالتعب  ي�سعرون  ويجعلهم  الطاقة  الكثري من  يفقد اجل�سم  اإهمالها  لأن 

والأرق طوال اليوم.
وتوؤدي  توؤثر يف وظائف اجل�سم مبا�سرة،  �سيئة  :يعترب عادة  التدخن   .3
تالياً اإىل الإ�سابة ب�سرطان الرئة واحللق والتجاعيد املبكرة وزيادة اخطار 

العجز اجلن�سي.
لزيادة  تعّر�سهم  اإىل  ي��وؤّدي  النوم  كاف من  ق�سط  على  4. عدم احل�سول 

الوزن والكتئاب، والقلق، واأمرا�ض القلب، ومقاومة الأن�سولن.
5. القهوة وامل�سروبات الغازية والع�سائر و الكحول، مواد �سيئة ال�سمعة يف 

ما يتعلق باكت�ساب ال�سعرات احلرارية!
6. تناول الطعام بكميات كبرية حالة قد توؤدي اإىل اإ�سابة الرجل بال�سمنة، 
مّما يهدد �سحة القلب والعديد من وظائف اجل�سم الأخرى. لذا نن�سحه 

بالعتدال يف تناول الطعام مع مزاولة الريا�سة.

كونر �سرتاود )13 عاما( من مدينة فور�ست، كارولينا ال�سمالية، يظهر مهاراته يف التن�ض رغم فقده قدميه 
خالل اليوم الثالث من بطولة ون�ستون املفتوحة للتن�ض بولية نورث كارولينا. )رويرتز(

القرفة وال�سكري
وجد باحثون اأمريكيون 
ان م�ستخل�ض القرفة، 
ال���ق���اب���ل���ة  امل�����������ادة  اأي 
للذوبان يف املاء، ميكن 
م�ستوى  ت��خ��ف�����ض  اأن 
ال�������س���ك���ري وخم���اط���ر 
الإ���س��اب��ة ب��اأزم��ة قلبية 
تخفي�ض  خ����الل  م���ن 

معدلت اجللوكوز. 
وقال ال�سيديل ريت�سارد اأندر�سون من وزارة الزراعة يف بيلت�سفل وزمالوؤه 
و23%،   13 بن  ت��رتاوح  بن�سبة  التاأك�سد  م�سادات  يزيد  امل�ستخل�ض  ان 

مو�سحن ان هذه الزيادة ناجمة عن انخفا�ض الغلوكوز يف الدم. 
الذين  اأو  البدناء  كان  اإن  �ستك�سف  الأبحاث  من  ›مزيداً  ان  العلماء  وق��ال 
يعانون من ال�سمنة قادرون على التخل�ض من اجلهد التاأك�سدي وال�سكري 

من خالل تناول م�ستخل�سات القرفة التي اأثبتت فعاليتها‹. 
الأمريكي‹،  ال��غ��ذاء  ›معهد  جملة  يف  ن�سرت  التي  ال��درا���س��ة  ان  اإىل  ي�سار 
�سملت 22 �سخ�ساً بديناً تعترب معدلت الغلوكوز لديهم يف مرحلة ما قبل 

الإ�سابة بال�سكري، وا�ستمرت 12 اأ�سبوعاً. 

• كم مرة وردة كلمة نحلة يف القراآن الكرمي؟
- مرة واحدة

حنبل؟ بن  اأحمد  الإمام  ولد  • متى 
- �سنة 164 للهجرة

الإن�سان؟ ج�سم  يف  الدقيقة  الأمعاء  طول  • كم 
- ثمانية اأمتار

• كم دولة يف العامل ل تطل على البحر ؟
- 26 دولة

الأمن؟ رجال  على  ال�سرطة  اأ�سم  اأطلق  • من 
- علي بن اأبي طالب

العامل؟ يف  الإ�سالمية  الدول  عدد  • كم 
- 44 دولة

• وزن الأر�ض ي�ساوي بالن�سبة للقمر 80 �سعفاً. 
• يف�سل تعبئة ع�سري الربتقال الطازج يف زجاجات لونها داكن. 

• عطارد الكوكب الوحيد الذي لي�ض له اأّي قمر. 
• الأخطبوط هو احليوان الذي مي�لك ثالث�ة قلوب . 

• اأثبتت درا�سات اأمريكية ويابانية اأن اأكل ال�سمك يقلل الكاآبة. 
• عدد اأ�سابع الأ�سد الأمامية 10 اأ�سابع، وللخلفية 8 اأ�سابع. 

• كمية امللح يف لرت ماء بحري 25 غرام. 
• الت�سنيف العلمي لنبات ) الطماطم ( هو : من الفواكه .

• النحل له اأح�د ع��س�ر )11( دماغاً . 
• اإذا قام املرء ب��ع����د الأرق��ام بال توقف فاإنه �سوف ي�س��ت�غرق 31،688 عاماً لبلوغ املليون. 

• يتغري ال�سائل يف مقلة ال�ع�ن 15 مرة يومياً. 
• يكون القدر الك��رب من دم��اغ امل��رء مكر�ساً للتحكم يف الي��دي بدرجة اكرب مقارنة مع اأي جزء اآخ��ر من 

اجل�سم.
• كمية الدم املوجودة يف ج�سم الرجل تفوق تلك املوجودة يف ج�سم امل��راأة.. ول عالقة لذلك بالقدرة على 

الإح�سا�ض.
• ال�سعرات احلرارية التي يحرقها الن�سان اأثناء نومه تفوق تلك التي يحرقها اأثناء م�ساهدته للتلفاز.

• ما بن 25اإىل %33 من �سكان العامل يعط�سون عندما يتعر�سون فجاأة لل�سوء.

ر�سمت  ال��ذي  الطيب  جدا  العجوز  العجوز..  خمتار  عم  على  الأطفال  اأطلقه  لقب  هو  احلمار  �ساحب  خمتار  عم 
ال�سنوات على وجهه ع�سرات من اخلطوط والتجاعيد زادت من طيبته وحمياه كما انه عندما يبت�سم فانها تزداد 
وتزيده قربا من القلب، عم خمتار ميتلك حمار عجوز مثله خبري يف دروب القرية واجلبل املحيط بها ودائما ما 
نرى عم خمتار يتحدث اإىل احلمار بكالم ل يحدث فيه احد فهو قليل الكالم مع النا�ض كثريه مع احلمار فاطلقنا 
عليه عم خمتار �ساحب احلمار. مر�ض كبري القرية ذات يوم مر�ض �سديد حار مع الأطباء ثم قرر احدهم وكان 
على علم بالأمرا�ض ودوائها من الأع�ساب ان هناك ع�سبة واحدة ممكن ان ت�سفي كبري القرية وعليهم اإح�سارها من 
اأعلى اجلبل، نظر اجلميع اإىل اعلى اجلبل كله نتوءات بارزة حامية خطرة وانحدرات كثرية لكن لبد من املخاطرة 
وحاول الكثريون منهم فعادوا فا�سلن وهنا جاء دور عم خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل 
وكاأنه يخربه ماذا �سيفعالن .. وم�سى اليوم ومن بعيد نظر النا�ض اإىل اعلى اجلبل وقبل ان تذهب ال�سم�ض كان عم 
خمتار واحلمار فقد اخذه وهو يحدثه يف طريقه اإىل اجلبل وكاأنه يخربه ماذا �سيفعالن وم�سى اليوم ومن بعيد 
نظر النا�ض اإىل اعلي اجلبل وقبل ان تذهب ال�سم�ض كان عم خمتار يقف مع احلمار يقتطفان الع�ساب ثم و�سعها 
يف كي�ض اعلى ظهر احلمار وبداأ رحلة العودة ولكن .. انتظر النا�ض كثريا قبل ان ياأتي نور الفجر فيجدوا احلمار 
وقد هل عليهم لكنه كان يحمل عم خمتار الذي �سقط �سقطة قوية اعجزته عن احلركة لكن حماره حمله، امل�سكن 
ل يطيق فراقه وجاء بالنبتة وجاء ب�ساحبه ورقد عم خمتار يف فرا�سه ي�سارع املوت وبجواره حماره ينام بجانب 
الفرا�ض كاأمنا ي�ساركه املر�ض واحلزن، �سعر جميع ال�سكان باحلزن على العم خمتار وكانوا يجل�سون بجانبه يداوونه 
بعدما �سفي كبري القرية لكن ل منا�ض ول مهرب من ق�ساء اهلل يف ذات �سباح ح�سر من يحمل الطعام فوجد العم 
خمتار قد مات، ومن الغريب ان حماره اي�سا قد مات .. وكاأنهما اتفقا ان يعي�سا معا وميوتا معا وهناك ا�سفل اجلبل 

دفن النا�ض عم خمتار وعلى مقربة منه حماره كما طلب متاما وبهذا تزامال يف كل �سئ احلياة واملوت والقرب .

�صاحب احلمار 

�لرمي خالد �شعيد �ملقبايل
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

حممد خليفة حممد �لكعبي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

حمده �شيف مطر �لر��شدي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء. 
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ال�ستيقاظ فجرًا يعالج الكتئاب
يف  احليوية  بالطاقة  ال��ع��الج  اخ�سائية  الها�سمي،  �سحر  اأك���دت 
القاهرة، اأن ال�ستيقاظ يف وقت الفجر له فوائد عالجية عديدة، 
وي�سكل  بالكاآبة  الإح�سا�ض  تقلي�ض  على  ي�ساعدك  قد  اأن��ه  ومنها 
من  الأزرق  الفجر  �سوء  اأن  كما  الك��ت��ئ��اب،  حلالة  فعال  عالجا 

اأف�سل الألوان واأكرها راحة للعن.
اأن وقت الفجر هو الوقت املنا�سب  اأكدوا  اأن العلماء  اإىل  واأ�سارت 
للتفكري والإبداع و�سفاء الذهن، ولذلك فاإن ال�ستيقاظ يف وقت 
الفجر له فوائد طبية كثرية، وذلك لعالج خمتلف ال�سطرابات 

النف�سية وعلى راأ�سها ا�سطرابات النوم والكتئاب.
العديد  لكن  احل��ي��اة،  ا�ستقبال  ب��واب��ة  ه��و  الفجر  اأن  واأو���س��ح��ت 
فوائد  رغم  اليوم،  كل  بالنوم  وقبل  الليل  وحياة  ال�سهر  ارت�سى 

ال�ستيقاظ بالفجر.

الطاقة  ع��ل��م  ج���اء يف  ال��ف��ج��ر  ب�����س��وء  ال���ع���الج  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
الإ�سالمي، حيث يقول اهلل تبارك وتعاىل: )والفجر وليال ع�سر(، 
كما اأن اهلل تعاىل يق�سم بظاهرة )الفجر( وياأمر بتالوة القراآن يف 

وقت الفجر.
ب��اأن اجل��و يكون  تتميز  ال�سم�ض  ب��داي��ة طلوع  ف��رتة  اأن  واأ���س��اف��ت 
م�سحونا بالأوك�سجن النقي، وتكون الأ�سعة ال�سادرة من ال�سم�ض 
يف هذا الوقت خفيفة ومفيدة للعن، لأنها ل ت�سل مبا�سرة اإىل 

العن بل نتيجة انعكا�سات متعددة.
م��ن جتلي اهلل  اآت��ي��ة  ه��ذه  العظيمة  الفجر  اأن ط��اق��ة  واأو���س��ح��ت 
�سبحانه وتعاىل يف الثلث الأخري من الليل، حيث اأثبتت الدرا�سات 
اأن بع�ض الأجهزة ا�ستطاعت قيا�ض طاقة عظيمة تنزل من ال�سماء 

اإىل الأر�ض بعد الفجر وقبل طلوع ال�سم�ض.

فاطمة خليفة حممد �لكعبي
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


