
�ص 22

�ص 27

تبادل الكتب يف معر�ض العني 
تقراأ �شمن مبادرة ي�شارك 

فيها طلبة املدار�ض واجلامعات

كري�شتينا اأغيلريا... 
الفتاة ال�شغرية ذات 

ال�شوت الكبري

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

فيل يقتل عجوزا بخرطومه
تويف عجوز فرن�صي يف الرابعة والثمانني من عمره متاأثرا باإ�صابته 

ب�صربة خرطوم وجهها له فيل. 
الفرن�صية  بالعا�صمة  �ييصييرك  يف  اأ�ييصييره  ميين  اأفييلييت  قييد  الييفيييييل  وكيييان 

باري�س. 
ووقعت احلادثة يف بلدة تقع على بعد خ�صمني كيلومرتا من عا�صمة 

الأنوار. 
الييفيييييل خيييرج ميين حمب�صه، وجتيييياوز احليييواجيييز، وتييوجييه نييحييو الييرجييل 

و�صفعه بخرطومه فطرحه اأر�صا. 
ونقل الرجل على الفور اإىل امل�صت�صفى حيث تويف متاأثرا بجروحه.

جنود يقتلون �سابا ل�سرقة هواتفه
مدينة  �صواحي  اإحييدى  يف  �صاب  على  النار  �صودانيان  جنديان  اأطلق 
اأجهزة موبايل  اإعطاءهما  اأن رف�س  نيال بولية جنوب دارفييور، بعد 

كانت يف حوزته. 
ونقلت �صحيفة اخلرطوم عن م�صدر اأمني اأن املتهمني قابال املجني 
عليه - وعمره 23 عاماً - وطلبا منه ت�صليمهما 4 اأجهزة )موبايل( 

كان يحملها. 
من  عليه  النار  فاأطلقا  اجلنديني،  لرغبات  الن�صياع  ال�صاب  رف�س 
كان  مييالييييياً  ومبلغاً  املييوبييايييالت  واأخييييذا  قتيال،  واأرديييييياه  اآلييييية  بندقية 

بحوزته، ولذا بالفرار. 
وقد تبعهما جندي ثالث ا�صرتك معهما يف اجلرمية. 

واأ�صاف امل�صدر اأن ال�صرطة حتركت ودخلت يف ا�صتباك مع املتهمني، 
مما اأدى اإىل اإ�صابة اأحد اأفراد ال�صرطة. 

اجلرمية-  -اأداة  البندقية  وبحوزته  املتهمني  اأحييد  على  القب�س  مت 
ويجري البحث عن املتهمني الآخرين.

م�سعف ينقذ فريقه من هدف 
�صعر م�صعف طبي يف فريق برازيلي بخطورة املوقف، فنزل اإىل امللعب 

لأداء دور حار�س املرمى.
ويظهر الفيديو، الذي بثه موقع �صكاي نيوز عربية امل�صعف وهو ينقذ 

مرتني فريقه من هدف كاد يبدد اآماله يف البطولة.
احلييييادث وقيييع اأثيينيياء مييبيياراة جمعت فييريييقييي تييوبييي �ييصيياحييب املييلييعييب و 
الييرابييعيية  الييدرجيية  دوري  ميين   16 اليييي  دور  ال�صيف يف  اأبييارييي�ييصيييييدنيي�ييس 

الربازيلي.
الأر�ييس هددت  لهجمة خطرة من �صاحب  تعر�س  ال�صيف  الفريق 

بتوديعه البطولة بينما كانت النتيجة ت�صر اإىل التعادل 2-2.
خط  ميين  اقييرتب  �صيلفا،  دا  فون�صيكا  روميييييلييدو  الفريق  مدلك  لكن 

املرمى مع اقرتاب الهجمة. 
يقف  املدلك  كان  انفراد،  ملواجهة  مرماه  من  احلار�س  خرج  وعندما 

على اخلط لينقذ كرة كادت اأن تكون هدفا ثالثا لفريق توبي.
�صادفت الكرة مهاجما اآخر من توبي حاول بدوره اإيداعها اإىل املرمى، 

لكن املدلك اأنقذه جمددا واأر�صلها اإىل خارج امللعب.
وعندما �صعر روميلدو باجلرم الذي ارتكبه، حمل حقيبته وفر راك�صا 

اإىل خارج امللعب يالحقه لعبو توبي.
لكن عدوه ال�صريع اأنقذه من اأيديهم ووجد طريقه اإىل ممر الالعبني، 

حيث حالت قوات الأمن دون و�صول الالعبني اإليه.
وبعد هذه الواقعة الفريدة، توقف اللعب لنحو 20 دقيقة، بينما كان 
احلكام يف ذهول ل يعرفون ما الت�صرف املنا�صب، ثم قرروا ا�صتكمال 

املباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.
ومبا اأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 يف ملعب اأباري�صيدن�س، 
فاإن الفريق ذاته ا�صتفاد من ت�صجيل هدفني خارج ملعبه رجحا كفته 
اإنه �صيلجاأ  اإدارة توبي قال  و�صعدا به اإىل ربع النهائي. لكن جمل�س 
اأباري�صيند�س  حافلة  ر�صق  مت  حييني  يف  حقه،  ل�صتعادة  الق�صاء  اإىل 

باحلجارة اأثناء مغادرة الفريق امللعب.

مباراة تنتهي بنتيجة 0-181
خ�صر نادي لكرة الرغبي مباراة بنتيجة 
هيييي الأكييييييرب والأعييييجييييب مييين نييوعييهييا يف 
 181 بلغت  بويلز  الريا�صة  هذه  تاريخ 
مييقييابييل �ييصييفيير.  و�ييصييجييل نييييادي لنييدلييوز 
هوليهيد  نيييادي  �صباك  يف  نقطة   181
الييهييواة، ومبعدل نقطة واحييدة  يف دوري 
كييل 26 ثانية ميين وقييت املييبيياراة.  قييد ل 
ُتثر النتيجة ال�صتغراب بالنظر اإىل اأن 
نييادي هوليهيد لعب اجلييزء الأكيييرب من 
تغيب  ب�صبب  فقط،  لعباً   11 بي  املباراة 
بع�س الالعبني ب�صبب ارتباطات العمل 
اآخييرييين يف وقييت متاأخر  وو�ييصييول اثنني 
اإىل امليييليييعيييب.  واعيييتيييرب رئييييي�ييس الييينيييادي، 
اأوليييييفيير ويييليييييامييز، اأن اخليي�ييصييارة املييدوييية 
كيييانيييت �ييصييرخيية ا�ييصييتيييييقيياظ يييحييتيياج لها 
باأنها نعمة مقّنعة  النادي، وادرك لحقاً 
لأنييهييا قييّدمييت لييليينييادي دعييميياً كييبييراً من 

املتعاطفني من جمهور وع�صاق اللعبة. 
وقال ويليامز �صننظر اإىل هذه النتيجة 
لأنها  نعمة  اأنييهييا  ونيييدرك  املو�صم  بنهاية 
جاءت يف بدايته واأعطت الالعبني مادة 
لكن  الأخييطيياء،  وجتييياوز  للتفكر  د�صمة 

الأمور حتتاج اإىل تغير الآن. 
للخ�صارة  الوا�صعة  التغطية  اأن  واأ�صاف 
امليييدويييية �ييصييتييجييذب املييزيييد ميين الهييتييمييام 

وبع�س الالعبني اجلدد اإىل النادي . 

يقول جون هيويت من جامعة كولورادو يف بولدر )مل 
ييي�ييصييارك يف الييدرا�ييصيية اجليييدييييدة(: )تييبييني اأن عييييدداً من 

النتائج التي ُن�صرت يف العقد الأخر كانت خاطئة(.
اجلينات؟  تختبئ  فاأين  بالفعل،  موروثاً  الذكاء  كان  اإذا 
مييوّرثيية  كييل  الأبييحيياث م�صاكل معينة لأن  واجييهييت  رمبييا 
مرتبطة مبعدل الذكاء لديها تاأثر �صئيل على الذكاء 
العام. يعني ذلك اأننا نحتاج اإىل بيانات حول عدد كبر 
واأخطاء  الآثييار  تلك  بني  بدقة  للتمييز  الأ�صخا�س  من 
القيا�س. �صمل معظم الدرا�صات بني 100 و200 فرد.

اليييييييوم، جييمييع حييييواىل مييئييتييي بيياحييث 54 جمييمييوعيية من 
اأخ�صعوا  �صخ�س  األييف   126 ميين  اأكيير  حييول  البيانات 
مليون   2،5 عيين  بييحييثيياً  للتحليل  الييوراثييييية  خييرائييطييهييم 
حتول �صائع و�صغر: اإنها )الأ�صكال املتعددة للرتكيبات 
النووية املنفردة(. توافرت معلومات عن مدة التح�صيل 

العلمي وامل�صتوى العلمي الذي بلغوه.
التح�صيل العلمي عامل غر حا�صم للذكاء بح�صب راأي 
روتييييردام،  يف  اإيييرا�ييصييمييو�ييس  جامعة  ميين  كولينغر  فيليب 
هذه  تنطبق  لكن  الدرا�صة.  منظمي  اأحييد  وهو  هولندا، 

املعلومة على عدد كبر من النا�س.

تركيبات نووية
اأن  األييف �صخ�س ووجييد   100 البحث يدر�س  بييداأ فريق 
املنفردة(  اليينييووييية  للرتكيبات  متعددة  )اأ�ييصييكييال  ثالثة 
ترتبط بامل�صتوى العلمي. ثم ا�صتعمل البيانات املرتبطة 
الروابط  اآخيير لختبار �صحة وجييود  �صخ�س  األييف  بي26 
التحليالت  تكرار  ذلك عرب  الباحثون  فعل  وقد  نف�صها 
عن  اإح�صائي  بتحليل  الفريق  قييام  عندما  لكن  الأوىل. 
النووية  للرتكيبات  متعدد  )�صكل  لكل  الييرتابييط  قييوة 

املنفردة(، 
اأن  وجيييييييييد 

اأقيييييييوى رابييييط 
ييييقيييتييي�يييصييير عييلييى 

ن�صبة %0،02 من 
جمييمييوع الخييتييالفييات 

يف التح�صيل العلمي.
�ييصييّكييلييت )الأ�يييصيييكيييال املييتييعييددة 

اليييثيييالثييية لييلييرتكيييييبييات الييينيييوويييية 
اأخرى بينها  اأ�صكال  املنفردة( )و�صبعة 

رابييييط �ييصييعيييييف( بييني 2 و%3 فييقييط من 
لكن  العلمي  امل�صتوى  على  الختالفات  جميع 

النووية  للرتكيبات  متعدد  )�صكل  مليون   2،5 �صّكل 
املنفردة( ن�صف العوامل الوراثية التي تطبع خ�صائ�س 
معقدة اأخرى مثل الطول. اإذا كان الذكاء موروثاً بن�صبة 
)الأ�ييصييكييال  اأن متييّثييل  40 و%50، فيجب  بييني  تيييرتاوح 
%20 من  امليييتيييعيييددة لييلييرتكيييييبييات الييينيييوويييية املييينيييفيييردة( 
هذا  �صبب  ما  الأقييل.  على  العلمي  التح�صيل  اختالفات 

التناق�س؟
يو�صح كولينغر: )على الأرجح، تتدخل اآلف )الأ�صكال 
العملية  هييذه  يف  املنفردة(  النووية  للرتكيبات  املتعددة 
ولكل واحدة منها اأثر �صغر جداً لدرجة اأننا نحتاج اإىل 

عينة اأكرب بكثر لروؤيتها(.
اإما اأن يكون الو�صع كذلك اأو اأّن الذكاء يتاأثر بن�صبة 

بالتغيرات  الأخيييييرى  امليييوروثييية  اأكييييرب ميين اخليي�ييصييائيي�ييس 
اجلينية التي تتجاوز تلك )الأ�صكال املتعددة للرتكيبات 
النووية املنفردة( )مثل التحولت اأو التفاعالت اجلينية 

النادرة بني اجلينات(.
درا�صات  من  البيانات  جنمع  اأن  الآن  حتى  املنطقي  من 
عدة لر�صد الآثار املحدودة لالأ�صكال املتعددة للرتكيبات 
النووية املنفردة بح�صب راأي روبرت بلومني من جامعة 
)كينجز كوليدج لندن( )مل ي�صارك يف الدرا�صة(: )حني 
يكفي،  مبييا  رخي�صة  عملية  كله  اجلينوم  حتليل  ي�صبح 
خمتلف  عييلييى  املت�صل�صلة  بييالييتييغيييييرات  نييدقييق  اأن  ميييكيين 
اأنواعها(. يف هذه احلالة، ميكن اإيجاد اجلينات املفقودة 

التي ترتبط بالذكاء اأخراً.

  يتعرق بع�س النا�س ب�صكل مفرط رغم اأنهم مل يبذلوا اأي جمهود ورغم انخفا�س درجات احلرارة، 
ويت�صبب ذلك يف حرج بالغ لهم قد يدفعهم للعزلة. وينتج التعرق املفرط عن خلل يف بع�س الغدد 
العرقية. وتعرق اجل�صم عملية �صرورية يتكيف من خاللها اجل�صم مع حميطه حمافظا على 

اأ�صخا�س يكون معدل التعرق لديهم اأكرب من املعدل  درجة حرارة �صحية و�صليمة له لكن يوجد 
الطبيعي ب�صكل ملفت، فتقوم اأج�صامهم باإفراز الكثر من العرق حتى واإن مل يكن اجلو حاراً اأو اإذا مل 

يبذلوا جمهوداً ويعد الأطباء هذه امل�صاألة حالة مر�صية ت�صمى الإفراط يف التعرق. 
وتعترب حياة امل�صابني مبر�س فرط التعرق �صعبة، فكثرون منهم ي�صعرون باحلرج، اإذ ت�صكل هذه امل�صاألة عبئاً 

نف�صياً كبراً عليهم. كما اأن ردود اأفعال الأ�صخا�س جتاههم قد تدفعهم للوحدة.
طريق  عيين  يتعرق  ميين  فهناك  خمتلفة،  وباأ�صكال  الطبيعي  املييعييدل  ميين  اأكيير  مبعدل  املر�صى  هيييوؤلء  ويتعرق 
الإبطني، ويت�صبب هذا يف وجود بقعة يف تلك املنطقة وهناك من يعرق من يديه اأو من رجليه، واحلالة الأ�صعب 

هم املر�صى الذين يفرزون العرق من مناطق متعددة من اجل�صم.
وهناك اختبارات عديدة يجريها الطبيب على مري�س التعرق املفرط، فاأوًل يتم الك�صف عن كمية التعرق، اإذ 

يقوم الطبيب بتثبيت ورق تر�صيح حتت اإبط املري�س وبعد دقيقة يزن الورق ويح�صب مقدار العرق الذي اأفرز 
ويقارن بامل�صتويات الطبيعية. ثم ياأتي اختبار اليود الذي يك�صف املناطق الأكر تعرقاً، اإذ يو�صع حملول اليود 

على منطقة جافة من جلد املري�س ثم ير�س فوقها ن�صا الطعام، وعند التعرق ميت�س الن�صا اليود ويتلون.
وتوجد خيارات خمتلفة لعالج فرط التعرق، والبداية تكون بتجنب العوامل التي توؤدي للعرق، كالقهوة وال�صجائر 
واإذا مل ينجح هذا ميكن حماولة ا�صتخدام و�صائل مانعة للعرق تو�صع على اجللد. واإذا مل تنجح هذه العالجات 

ميكن ا�صتخدام مادة البوتوك�س التي ت�صل الغدد العرقية.
فقط  وت�صتخدم  العرقية،  الغدد  ت�صفط  وفيها  الوحيد،  احلل  هي  ال�صفط  عملية  تكون  امل�صتع�صية  احلييالت  ويف 

ملنطقة الإبطني، اإذ تفتح فيها ثقوب �صغرة، ول ت�صتغرق العملية اأكر من �صاعة.
وعند اإجراء عملية �صفط الغدد العرقية يتم البحث عن الغدد املتواجدة بني الأن�صجة الدهنية واجللد ثم اإزالتها، 

ويف خطوة اأخرى �صفطها. وهذه العملية حتاول احلد من التعرق املفرط وجعله طبيعياً لالأبد، وبعد العملية تكون 
هناك متابعة منتظمة للتاأكد من ال�صفاء.

جيناتك قد حتدد م�ستوى ذكائك!

اأ�سباب وعالج فرط التعرق
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غوغل حتّدث خدمتها لإن�ساء 
ا�ستطالعات الراأي 

اأعلنت �صركة غوغل عن حتديث خدمتها لإن�صاء ا�صتطالعات الراأي، وذلك 
باإطالق اأربع اأدوات جديدة لبناء ا�صتطالعات الراأي يف خدمة مناذج غوغل 

 .Google Forms
ومن اأبرز الإ�صافات اجلديدة التي تقدمها غوغل �صريط التقدم، واإمكانية 
الر�صائل  واإظهار  يوتيوب،  فيديوهات  ودمج  البيانات،  �صحة  من  التحقق 

املخ�ص�صة عند اإغالق النموذج.
وُيعترب �صريط التقدم اأداة جديدة تقوم باإظهار موؤ�صر للم�صتخدمني يتيح 
لهم معرفة مدى تقدمهم يف ال�صتطالع والزمن التقريبي لالنتهاء منه.

ال�صحيحة  ال�صيغة  من  بالتاأكد  فت�صمح  البيانات  �صحة  من  التحقق  اأمييا 
النموذج  يقوم  املثال  �صبيل  وعلى  النموذج.  اإر�صال  قبل  املكتوبة  للن�صو�س 
اإلكرتوين  باإدخال عنوان بريد  امل�صتخدم  ر�صالة خطاأ يف حال قام  باإظهار 

ب�صيغة خاطئة.
دعمت  الييييراأي  ا�صتطالعات  اإىل  الب�صري  التفاعل  ميين  املييزيييد  ولإ�ييصييافيية 
والتي  الييييراأي،  ا�صتطالعات  �صمن  يوتيوب  مقاطع  دمييج  اإمكانية  غوغل 
اإىل جانب جميع امليزات  اأنييواع ال�صتطالعات  ميكن ا�صتخدامها يف جميع 

ال�صابقة.
واأخًرا، اأ�صبح باإمكان ُمن�صئ ال�صتطالع اإ�صافة ر�صالة خم�ص�صة للظهور 
انييتييهيياء مدة  اإمتيييام ال�ييصييتييطييالع بعد  يييحيياولييون  الييذييين  امل�صتخدمني  لييدى 
للم�صتخدمني  تظهر  خا�صة  ر�صالة  اإظييهييار  ميكن  حيث  الإجييابييات،  قبول 

املتاأخرين.

اكت�شف  الذكاء؟  معدل  عن  ماذا  لكن  النووي،  احلم�ض  نتاج  هو  العيون  لون 
اأكرب بحث على الإطالق عن اجلينات التي توؤثر على م�شتوى الذكاء واأول 

بحث يقدم نتائج واعدة وجود 10 تغيريات يف احلم�ض النووي يبدو 
اأنها توؤثر على الذكاء، لكن لي�ض بن�شبة كبرية.

حدد حتليل �شمل 125 األف �شخ�ض 10 جينات مرتبطة بالذكاء، 
لكن قد تربز احلاجة اإىل ر�شد اآلف اجلينات الأخرى.

يكون  الذكاء  اأن  اإىل  العائالت  من  ع��ددًا  �شملت  درا�شات  ت�شري 
وهو  و50%،   40% ب��ن  ت���راوح  بن�شبة  م��وروث��ًا 

الفرد  التي يعي�ض فيها  البيئة  يتوقف على 
حتليل  اأن  مب��ا  الأخ�����رى.  احل����الت  يف 
اأ�شبح  ال��ن��ووي  احلم�ض  يف  التغيريات 
ممكنًا على نطاق وا�شع، �شعت جمموعة 
التي  اجلينات  ر�شد  اإىل  الدرا�شات  من 
اأبحاث  وادعت  الإرث  هذا  على  توؤثر 
وجود روابط قوية بن جينات معينة 
النتائج  تفاوتت  لكن  الذكاء.  ومعدل 

بن�شبة كبرية ومل يتكرر اأيٌّ منها.

ثمار اخل�سراوات اأف�سل 
لل�سحة من الع�سائر 

اأكدت خبرة التغذية اأندريا �صاوف 
اأن تيينيياول ثييمييار اخلييي�يييصيييراوات اأكيير 
فائدة لل�صحة من تناولها كع�صائر، 
اإ�يييصيييافييية اليي�ييصييكيير  اإذ غييالييبييا ميييا تييتييم 
واليييتيييوابيييل وغيييرهيييا مييين الإ�ييصييافييات 
من  �صاوف  واأ�صافت  الع�صائر.  اإىل 
امل�صتهلك مبدينة  ا�صتعالمات  مركز 
الييثييمييار  اأن  الأمليييانييييييية،  فيييرانيييكيييفيييورت 
بارتفاع معدل  اأي�صا  تتميز  ال�صليمة 
الألياف الغذائية فيها عن الع�صائر، 
قيي�ييصييرة  الألييييييييياف يف  هييييذه  تيييوجيييد  اإذ 
الثمرة واأن�صجتها، وبالطبع ل توجد 
�صاوف  واأردفييت  الع�صر.  الق�صرة يف 
اأنه نظرا لأن الإن�صان ل يقوم بامل�صغ 
عيينييد احييتيي�ييصيياء الييعيي�ييصييائيير لحييتييوائييهييا 
لذلك  بالفعل،  مهرو�صة  ثمار  على 
يييقييل تييياأثييير اليي�ييصييعييور بيياليي�ييصييبييع عند 
تناول اخل�صراوات يف �صورة ع�صائر، 
بييالمييتييالء  ت�صعر  ليين  املييعييدة  اأن  اأي 
نتيجة تناول كمية معينة من اجلزر 
عند  يحدث  مثلما  ع�صر  �صورة  يف 
ثمار  �ييصييورة  يف  الكمية  نف�س  تيينيياول 
ل  الإنيي�ييصييان  كيييان  اإذا  ولييكيين  �صليمة. 
ال�صباح  اأطعمة يف  اأية  تناول  يف�صل 
فت�صر  اأمييييره،  ميين  كييان يف عجلة  اأو 
اخلبرة اإىل اأن باإمكانه حينئذ تناول 
كوب من ع�صر اخل�صراوات، لفتة 
الييقيييييام بذلك  بيياأ�ييس ميين  اأنييييه ل  اإىل 
ميين اآن لآخييير. و�ييصييددت �ييصيياوف على 
الع�صر  فييحيي�ييس حمييتييويييات  اأهييمييييية 
املوجودة يف قائمة املكونات، اإذ ينبغي 
تييينييياول ع�صر  ييييرغيييب يف  عييلييى مييين 
اخل�صراوات اأن يحر�س على اختيار 
ال�صكر  على  املحتوية  غر  النوعيات 
يف�صل  كييمييا  امليينييكييهييات.   اأو  املييلييح  اأو 
اأي�صا اختيار الع�صائر امل�صنوعة من 
اأن  ثمار ع�صوية، وتكمن فائدتها يف 
زراعتها  تتم  الع�صوية  اخل�صراوات 
اأو  حيي�ييصييرييية  مييبيييييدات  اإ�يييصيييافييية  دون 

تعديالت وراثية.

ال�سيارة الغوا�سة لـ)بوند( يف مزاد 
ا�ييصييتييخييدمييت يف فيلم  �ييصيييييارة  بيييييعييت 
جيم�س بوند اجلا�صو�س الذي اأحبني 
يف مزاد مقابل 550 األف ا�صرتليني 
الثنني وهو  يوم  864600 دولر 
دار  وقالت  املتوقع.  ال�صعر  من  اأقييل 
مزادات ار.ام ان التوقعات قبل املزاد 
ذهبت اىل ان �صعر ال�صيارة الغوا�صة 
كييان �ييصيييييرتاوح بييني 650 األيييف اىل 
و�ييصييميييييت  ا�ييصييرتلييييينييي.  األيييييف   950
حتولت  لنييهييا  ال�ييصييم  بييهييذا  ال�صيارة 
الفيلم  احييييداث  اثيينيياء  غييوا�ييصيية  اىل 
1977 وقييام  اليييذي عيير�ييس يف عيييام 
بدور البطولة فيه املمثل الجنليزي 
روجر مور. وبداأت العرو�س يف املزاد 
اليييييذي اجيييييري عيييرب النيييرتنيييت عند 
100 األف ا�صرتليني. وكانت املركبة 
التي اطلق عليها يف الفيلم ا�صم ويت 
نيييييلييي �ييصييميين حميييتيييوييييات خمييييزن يف 
لييييوجن اييييالنيييد يف نيييييييوييييورك وبيياعييه 

زوجان يف مزاد عام يف 1989.
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تبادل الكتب يف معر�س العني تقراأ �سمن مبادرة ي�سارك فيها طلبة املدار�س واجلامعات
•• العني - الفجر:

يييعيييييد مييعيير�ييس الييعييني تييقييراأ اخليياميي�ييس لييلييكييتيياب الييذي 
تنظمه هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة خالل الفرتة 
29 �صبتمرب اإىل5 اكتوبر يف مركز املوؤمترات يف  من 
على  ت�صجع  التي  الكتب  تبادل  مبادرة  تقدمي  العني، 

الت�صارك يف املعرفة.
وكان معر�س العني تقراأ قد اطلق املبادرة قبل ثالثة 
اأعييييوام ، وحييظيييييت امليييبيييادرة ب�صعبية وا�ييصييعيية ميينييذ ذلييك 
احلني، وباتت حتظى باهتمام القراء يف مدينة العني 
وتتيح لهم الفر�صة لكي ي�صتبدلوا كتبهم التي قاموا 

بقراءتها بكتب جديدة.
املكتبة  لقطاع  التنفيذي  املدير  القبي�صي  جمعة  وقال 
الوطنية يف الهيئة ومدير معر�س العني تقراأ : تهدف 
والت�صارك  للكتب  الييتييبييادل  ت�صجيع  اإىل  الييبييادرة  هييذه 
القراءة  يف  الرغبة  اإل  تكلفة  اأي  دون  من  املعرفة،  يف 
والطييالع على اجلديد، وتوفر جمموعة كبرة من 
الييعيينيياوييين املهمة اجلييديييرة بييالييقييراءة، ومتييثييل مييبييادرة 
تبادل الكتب و�صيلة ملنح حياة ثانية للكتب التي ُتنمى 
املكتبات،  رفييوف  فوق  والن�صيان  بالإهمال  ل  بالقراءة 
الكتب  ا�صتخدام  لإعيييادة  و�صيلة  كونها  اإىل  بالإ�صافة 

بدًل من التخل�س منها .
ويتطلع املنظمون هذا العام اإىل ا�صتقطاب املزيد من 
 400 من  اأكيير  �صارك  فقد  الكتب،  بتبادل  املهتمني 
يقارب  مييا  وتييبييادلييوا  املييبييادرة  املا�صي يف  الييعييام  �صخ�س 
الألييييف كييتيياب واأ�يييصييياف الييقييبييييي�ييصييي  يييجييلييب املييتييربعييون 
املقابل،  اأكرب من الكتب التي ياأخذونها يف  عادة عدداً 
وذلك يف جو ودي تفاعلي يجمع القراء على اختالف 

اأعمارهم .
وكييييان ميين بييني املييتييربعييني اأطيييفيييال امليييدار�يييس، وطييالب 
اجلامعات، واملتقاعدين، والعائالت التي لديها اأطفال 
يافعني، والأ�صر من خمتلف اجلن�صيات، حيث اأطلعوا 
على خيارات العناوين املتغرة با�صتمرار. وكانت معظم 
الييعييربييييية والإجنييليييييزييية  باللغتني  املييطييبييوعيية  الأعيييميييال 

والأملييانييييية.  بالفرن�صية  الإ�ييصييدارات  بع�س  جانب  اإىل 
من  متنوعة  عيينيياوييين  املييتييبييادليية  املجموعة  وت�صمنت 
والكتب  الييعيياملييي،  الأدب  ذلييك  يف  مبييا  الأدبييييييية،  الكتب 
املدر�صية، وكتب الأطفال، والروايات، وال�صعر، والفن، 
الهند�صية،  والكتيبات  ال�صوئي،  الت�صوير  واألبومات 

والإ�صدارات الرتاثية، واأكر من ذلك بكثر. 
الكتب  عناوين  فاإن  احلال،  بطبيعة  القبي�صي  واأو�صح 
الييتييبييادل،  عملية  ب�صبب  بييا�ييصييتييمييرار  تتغر  املييعييرو�ييصيية 

التبادل  طاولة  عند  التوقف  اإىل  النا�س  مييل  لذلك 
اأن ياأتوا يف عدة  اأو  اأثناء اليوم،  اأكيير من مرة واحييدة 
اأيام على التوايل لالطالع على العناوين التي جلبت 
حديثاً. وقد تربعت دار الكتب الوطنية العام الفائت 
باأعداد �صخمة من الن�صخ اجلديدة من العناوين التي 
بدر،  حممد  ال�صيد  قدم  كما   ، كلمة  م�صروع  اأ�صدرها 
ميين اأييييام غييالييري بييدبييي، اأربييعيياً وع�صرين دلييييياًل فنياً 
اإقباُل  لقت  اأنها  على  تلك  الكتب  برهنت  اإذ  جمياًل: 

تو�صع  حاملا  الأيييدي  تتخاطفها  وكانت  للغاية،  كبراً 
على الطاولة! 

تييييويل جمييمييوعيية من  وممييييا زاد الييفييعييالييييية حيييييييويييية، 
املتطوعني من طالب جامعة الإمارات الإ�صراف على 
وت�صنيف  تنظيم  يف  بييارز  نحو  على  واأ�صهموا  املييبييادرة 
الكتب وفق مو�صوعاتها و�صتوفر مبادرة تبادل الكتب 
جمييمييوعيية متنوعة ميين اأهيييم الييكييتييب والإ�ييييصييييدارات يف 

خمتلف املوا�صيع امل�صاحبة ملعر�س العني تقراأ. 

�سبكة تت�سع لـ 5000 م�ستخدم 
و20 لغة تنفذها بلدية العني 

•• العني – الفجر:

�صمن خططها التطويرية و�صعيها يف حتقيق بيئة عمل نظيفة وم�صتدامة 
اإدارة التخطيط التقني يف بلدية مدينة العني بالتعاون  ملوظفيها، طبقت 
 )Graphic International Centre( )GIC( �صركة  مع 
اأجييهييزة  يف  ال�ييصييتييداميية  حتقيق  مبييعيياييير  املتخ�ص�س  )بيييييربكييت(  بييرنييامييج 

الطباعة .
باأنظمة  م�صتخدم،   5000 لييي  تت�صع  �صبكة  ميين  الييربنييامييج  يتكون  حيث 
لغة وعمالت عاملية  اأكر من ٢٠  فيه  وتتوفر  املتعدد  اأو  الواحد  ال�صرفر 
متعددة  وطباعات  �صا�صات  اإىل  بالإ�صافة  امل�صتخدمني،  خمتلف  تنا�صب 
لقاعدة  ال�صخ�صية  لإدارة  الداعمة  البيانات  قواعد  وخييدمييات  الوظائف 
وتوفر  الوراق  نفايات  تقليل  اإىل  الربنامج  ويهدف  الداخلية  البيانات 
املحلية  املمار�صات  اف�صل  اتباع  اإىل  بالإ�صافة  للموظفني،  واجلهد  الوقت 

والدولية يف جمالت اجلودة والبيئة وال�صحة و ال�صالمة. 
الربنامج تعمل  اآلية  اإن  امل�صروع  الظاهري مدير  ال�صرحبي  �صيف  واأو�صح 
متطلبه  ح�صب  امل�صتخدم  ي�صعها  التي  والييقييواعييد  ال�صوابط  تنفيذ  على 
على نظام الطباعة، ما ميكنه من اإدارة جهاز الطباعة و التحكم يف اأجهزة 
الوظائف املتعددة، كما ي�صمل برجمة تعمل على الطابعات متعددة الوظائف 
وقارئات بطاقة ال�صبكة للبحث عن الربنامج يف الجهزة املتاحة، بالإ�صافة 
اإىل الدفع النقدي مقابل الطباعة، م�صرا اىل ان هذا امل�صروع ياأتي �صمن 
ا�صرتاتيجية بلدية مدينة العني يف توفر اأحدث التقنيات لتقدمي اأف�صل 

اخلدمات لعمالئها. 
ولفت اىل ان هذا امل�صروع ياأتي متا�صيا مع اخلطة ال�صرتاتيجية حلكومة 
ابوظبي 2030 يف تطبيق مفهوم ال�صتدامة وحر�س بلدية مدينة العني 
امل�صتدامة، لذا وفرت هذا النوع من الربامج الذي  على تطوير خدماتها 
على  يرتكز  لأنيييه  امل�صتدامة  التنمية  حتقق  الييتييي  الييعييوامييل  اهييم  ميين  يعد 
يف  الطاقة  ا�صتهالك  تقليل  حيث  من  امل�صتدامة،  الطباعة  اإدارة  �صيا�صية 
من  تقليل  يف  اي�صا  الربنامج  وي�صهم  كما   30% تقارب  بن�صبة  املوؤ�ص�صة 
�صل�صلة  من   CO2 الكربونية  النبعاثات  تقليل  و  الأ�صجار  قطع  عملية 

التوريد .
واأ�صاد الظاهري باملميزات العديدة التي ي�صملها الربنامج ملوظفي البلدية 
اإدارة جميع طباعاته و�صبطها وحتديد كميتها  املوظف يف  منها م�صاعدة 
الطباعة  يف  احلييرب  م�صتوى  مراقبة  على  وي�صاعده  الطباعة،كما  ور�صوم 
الر�صالة  اأو  الربيد اللكرتوين  اإبالغه عرب  يتم  اأي خطاأ  ويف حال وجود 
ون�صخ  )طباعة  مثل  الطباعة  اأواميير  يف  التحكم  اإىل  بالإ�صافة  الق�صرة، 
و  الأجييهييزة  مييع  املوظفني  تكيف  على  ي�صاعد  مييا  �صوئي(،  وم�صح  وفاك�س 

بالتايل ي�صاعد على زيادة النتاجية وال�صتخدام المثل للموظف.

افتتاح معر�س اأربيان �ستايل الأول )اأربك�س 2013( مبدينة العني 
•• العني – الفجر:

ت�صوير – حممد معني:

افتتحت �صعادة هدى املطرو�صي ع�صو جمل�س 
وع�صوة  اأبوظبي  و�صناعة  جتييارة  غرفة  اإدارة 
الهيئة التنفيذية ملجل�س �صيدات اأعمال اأبوظبي 
معر�س اأربيان �صتايل الأول )اأربك�س 2013( 
وذلك مبركز العني للموؤمترات والذي ت�صتمر 
فعالياته حتى الرابع ع�صر من ال�صهر اجلاري 
الفتتاح  �صريط  ق�س  وعقب  بعدها  قامت    .
ادارة  رئييييي�ييس جمل�س  وبييحيي�ييصييور خييالييد خيييوري 
اأجنحة  على  بجولة  املييعييار�ييس  لتنظيم  الييبييدر 
جمموعة  فيه  ي�صارك  الييذي  العر�س  واأقيي�ييصييام 
تييوفيير  يف  املتخ�ص�صة  اليي�ييصييركييات  مييين  كييبييرة 
وال�صيل  والعبايات  الن�صائية  واملالب�س  الأزييياء 
وال�صناعات اليدوية وم�صتح�صرات التجميل .

واأكدت �صعادة هدى املطرو�صي على دعم غرفة 
جتارة و�صناعة اأبوظبي وجمل�س �صيدات اأعمال 
اأبوظبي لتنظيم مثل هذه املعار�س واملنا�صبات 
مبدينة العني بالنظر اإىل م�صاهمتها يف تعزيز 
احلركة التجارية وال�صياحية يف املدينة وتوفر 
فيير�ييصيية مميييييزة لييليي�ييصيييييدات يف املييدييينيية للتعرف 
الأزييياء  املو�صة وخطوط  اأحييدث �صيحات  على 

العاملية . 
واأ�صادت �صعادتها باجلهود التي بذلتها اجلهات 
املنظمة للمعر�س وما حتتويه اأجنحة ال�صركات 
التجميل  ميينييتييجييات وخيييدميييات  مييين  الييعييار�ييصيية 

م�صتلزمات  وكيييذليييك  والأزيييييييياء  وامليييجيييوهيييرات 
اليييعييينيييايييية بيياجليي�ييصييم والييي�يييصييينييياعيييات اليييييييدويييية 

والأزياء. 
يف  متخ�ص�صة  �ييصييركييات  املييعيير�ييس  يف  ييي�ييصييارك 
و�صوريا  واملييغييرب  ولييبيينييان  الأردن  ميين  الأزييييياء 
ومييي�يييصييير واليييبيييحيييريييين والييي�يييصيييعيييوديييية وقيييطييير، 
بالإ�صافة اإىل ال�صركات واملوؤ�ص�صات الإماراتية 

امل�صاركة يف فعاليات ون�صاطات املعر�س.
عييرو�ييس  اإقيياميية  املييعيير�ييس  فييعيياليييييات  وتت�صمن 
الأزييياء واملجوهرات  لعدد كبر من م�صممي 
املييواطيينييني واليييعيييرب والييعييامليييييني خيييالل فييرتة 
انعقاد املعر�س وكذلك تنظيم عدد من ور�س 
الييعييمييل واحلييلييقييات الييدرا�ييصييييية حيييول الييعيينيياييية 

باجل�صم وم�صتح�صرات التجميل.
�صتايل  اأربيييييان  معر�س  ي�صتقطب  اأن  ويتوقع 
الأول )اأربك�س 2013( عدد كبر من الزوار 
ميين مدينة الييعييني واإمييييارة اأبييوظييبييي والييدوليية 
للتعرف على كل ما هو جديد يف عامل الأزياء 
عامة  بيي�ييصييورة  والأزيييييياء  الن�صائية  واملييالبيي�ييس 
اجللدية  واملنتجات  التجميل  وم�صتح�صرات 
وعيييرو�يييس الييعييبييايييات واليي�ييصيييييل داخييييل الييدوليية 

وخارجها 
عرو�صاً  للمعر�س  الأول  اليييييوم  ت�صمن  وقييد 
العربي وعرو�س  متميزة لالأزياء والفولكلور 
ال�صيلة والعباية التي حظيت ولقت ا�صتح�صان 
زوار املعر�س من متابعي الأزياء وم�صتح�صرات 

التجميل.

جامعة زايد: الإقبال يت�ساعف على 
الت�سجيل يف مركز التعليم املبكر للطفولة

فرع  يف  مقره  يف  زايييد  جامعة  يف  للطفولة  املبكر  التعليم  مركز  ا�صتقبل 
تقدموا  الذين  الأميييور  اأولييييياء  اأبييوظييبييي..اأعييدادا متزايدة من  اجلامعة يف 
اأربع �صنوات .. وذلك  اإىل  اأطفالهم من عمر �صتة �صهور  بطلبات لت�صجيل 
بالتزامن مع ا�صتقبال جامعة زايد طلبتها مطلع هذا الأ�صبوع لدى ابتداء 
املركز  مديرة  الب�صتكي  فاطمة  ال�صيدة  وقالت  اجلديد.  الأكييادميييي  العام 
اأن عدد الطلبات ت�صاعف هذا العام بنحو ثالث مرات عما كان عليه عند 
انطالق اأن�صطة املركز للمرة الأوىل يف �صهر فرباير املا�صي م�صرة اإىل اأن 
بينما ل  بالفعل  به  والتحقوا  باملركز  ت�صجيلهم  60 طفال وطفلة قد مت 
يزال هناك نحو 30 اآخرين يف قائمة النتظار . واأ�صافت اأن الأمر ا�صتدعى 
توظيف عدد اإ�صايف من العامالت حيث اأجريت لهن اأن�صطة تدريبية حول 
برامج املركز وروؤيته قبيل بدء ن�صاطه يف العام الدرا�صي اجلديد . ويوفر 
كلية  عليه  ت�صرف  اليييذي  زاييييد  جامعة  يف  للطفولة  املبكر  التعليم  مييركييز 
الرتبية يف اجلامعة م�صتوى عاليا من الرعاية وتعليم ال�صغار يف �صنوات 
الطفولة املبكرة ب�صورة �صاملة باللغتني العربية والإجنليزية..كما يدعم 
بيئة  توفر  ويعمل على  املبكر  التعليم  املخت�صني يف جمال  تدريب  املركز 
الأ�صتاذ  وقييال   . الأطييفييال  عند  اللغوي  التطور  لدرا�صة  متخ�ص�صة  عمل 
الدكتور عبداهلل الأمري نائب مدير اجلامعة اإن املنهج الذي يتبناه مركز 
التعليم املبكر للطفولة بجامعة زايد والذي يقوم على التعليم عن طريق 
اللعب م�صتمد من اأف�صل املمار�صات ذات املعاير العاملية يف تعليم ال�صغار 
حيث ينمي لدى الطفل الف�صول وحب ال�صتطالع وي�صجع لديه املبادرة 
اإىل التعرف على العامل املحيط به من خالل اكت�صافه ف�صال عن حتفيز 
مو�صحا  مهاراته  وبناء  التفاعلي  والتعلم  نف�صه  عن  التعبر  على  الطفل 
وال�صلوكي  واملعريف  الذهني  لنموه  من�صطة  بيئة  لل�صغار  يوفر  املركز  اأن 
والإجنليزية  العربية  باللغتني  وكل هذا  والعاطفي  والجتماعي  والبدين 
الرتبوية  والو�صائل  التجهيزات  بيياأرقييى  املييزود  املركز  اأن  اإىل  واأ�ييصييار   . معا 
املناهج  تييقييدمي  عييلييى  يييحيير�ييس  اليي�ييصييغييار  لتنمية  املتخ�ص�صة  والتعليمية 
اإىل  ت�صتند  التي  الدولية  الربامج  معاير  اأف�صل  تطبق  التي  الإبداعية 
الييذات كل  والتعبر عن  الكت�صاف  الأطفال على  لت�صجيع  العلمي  البحث 
التي  مهاراتهم  بناء  مع  تتناغم  ب�صورة  وذلييك  العمرية  مرحلته  بح�صب 
اأن مركز  تييوؤدي لنجاحهم يف ما بعد يف املراحل املدر�صية املختلفة . يذكر 
التعليم املبكر للطفولة بجامعة زايد ي�صم قاعات خا�صة لالأطفال الر�صع 
لإر�صاعهم  �صويعات  يرافقنهم  اأن  لالأمهات  وميكن  واألعاب  باأ�صرة  مييزودة 

وتناول الغداء بجانبهم والطمئنان على نومهم وراحتهم .



الطبية  احليييالت  معاجلة  الأدوييييية  هييدف 
متلك  اأنها  اإل  ال�صحي،  و�صعك  وحت�صني 
معاً  تتفاعل  وقييد  اأي�صاً،  جانبية  تيياأثييرات 
يدخل  املثال،  �صبيل  على  �صلبية.  بطريقة 
نيييحيييو ميييئييية األييييييف اأمييييركييييي تيييخيييطيييوا �ييصيين 
�صنة  كييل  امل�صت�صفى  واليي�ييصييتييني  اخليياميي�ييصيية 
وفييق  ال�صلبية،  الأدويييييية  تييياأثيييرات  نتيجة 
 The درا�صة ُن�صرت عام 2011 يف جملة
 New England Journal of

.Medicine
ُنيي�ييصييرت يف  كييذلييك ك�صفت درا�يييصييية حييديييثيية 
اأن واحداً من كل خم�صة   PLoS One
اأدوييية ُتعطى للم�صنني يكون غر مالئم، 
ويييو�ييصييف لييهييم عييلييى رغيييم اأنييييه قييد ي�صبب 
دواء  تييوافيير  رغييم  تيياأثييرات جانبية، وعلى 
اآخر يكون بالفاعلية ذاتها اأو اأكر فاعلية. 
اأ�صتاذة يف  �صلمون،  �صوزان  الدكتورة  تذكر 
وم�صاعدة  هارفارد  جامعة  يف  الطب  كلية 
 Beth رئي�س ق�صم طب امل�صنني يف مركز
يف  الييطييبييي   Israel Deaconess
ان  املهم  )ميين  مبا�صات�صو�صت�س:  بو�صطن 

يدرك النا�س هذا الواقع(.

اأدوية خطرية
لكل دواء تاأثرات جانبية وقد يتفاعل مع 
لو  حتى  تتناولها،  التي  الأخيييرى  الأدويييية 
اأدوييية ل حتتاج  اأو  كانت مكمالت غذائية 
اإىل و�ييصييفيية طييبيييييب. عييلييى �ييصييبيييييل املييثييال، 
ميييكيين لييالأ�ييصييربييين ومييي�يييصيييادات اللييتييهيياب 
تبطئ  اأن  الأخييييييرى  اليي�ييصييتييرويييدييية  غييير 
�صرعة تخل�س اجل�صم من الأدوية املثبطة 
واأدويييية  ال�صيكلو�صبورين،  مثل  للمناعة، 

القلب مثل الديغوك�صني.
كيييذليييك يييييييوؤدي خييلييط الييفيييييتييامييني E مع 
ويييزداد خطر  اإىل نزيف حيياد.  الوارفارين 
عندما  �صلبي،  ب�صكل  معاً  الأدويييية  تفاعل 
املتخ�ص�صني،  الأطييبيياء  ميين  عيييدداً  تق�صد 
)اأو  خمتلفاً  دواء  منهم  كييل  لييك  وييي�ييصييف 
على  يطلعوا  اأن  دون  من  خمتلفة(  اأدوييية 

الأدوية الأخرى التي تتناولها.
الأييييي�ييييس يف  عييمييلييييية  اأن  ذلييييك  اإىل  اأ�يييصيييف 
الييتييقييدم يف ال�صن.  تييتييبيياطيياأ مييع  اأجيي�ييصيياميينييا 
الييدواء  )يبقى  �صلمون:  الدكتورة  تو�صح 
فرتة اأطول يف ج�صمك، فيرتاكم(. اإذاً، قد 
بعد  حتى  الأوىل  احلبة  تيياأثييرات  ت�صتمر 

تناولك اجلرعة الثانية.
خا�صة  رعيياييية  اإىل  الأدوييييية  بع�س  يحتاج 
عيينييدمييا تييو�ييصييف لييلييميي�ييصيينييني. فييفييي درا�ييصيية 
 The New England جمييييليييية 
Journal of Medicine، اعُتربت 
الأدوية التالية من الأ�صباب الأكر �صيوعاً 

لدخول امل�صت�صفى:

عالج  يف  ُي�صتخدم  دواء  الديغوك�صني،   -  
ق�صور القلب.

 - الأدوييييييييية املييخييّفيي�ييصيية لييليي�ييصييّكيير يف اليييدم 
والأنيييي�ييييصييييولييييني يف عيييييالج مييير�يييصيييى اليييييداء 

ال�صكري.
عييلييى  حتيييتيييوي  اليييتيييي  الأمل  ميي�ييصييكيينييات   -

الأفيون.
- الوارفارين )كومادين(، دواء يحول دون 

تخر الدم.

تفادي التاأثريات امل�شرة
كيييييييف تيييتيييفيييادى اليييتيييفييياعيييل بييييني الأدوييييييييية 
عدداً  تتناول  عندما  اجلانبية  وتاأثراتها 

كبراً منها؟
الييطييبيييييب على  اإطييييالع  عييلييى  اأوًل  احيير�ييس 
تقول  بالتحديد.  تيياأخييذهييا  الييتييي  الأدوييييية 
املري�س بو�صع  الدكتورة �صلمون: )اأن�صح 
الأدوية يف حقيبة �صغرة وحملها معه اإىل 
عيادة الطبيب(. كذلك اطلب من طبيبك 
الييرئييييي�ييس اأن ييييراجيييع كيييل الأدوييييييييية الييتييي 
تتناولها، مبا فيها الأدوييية التي ل حتتاج 
اإىل و�ييصييفيية طييبيييييب، املييكييمييالت الييغييذائييييية، 

والأدوية التي و�صفها لك اأطباء اآخرون.
قيييد يييالحييظ الييطييبيييييب اأن الأدويييييييية الييتييي 
قد  موؤذية،  تكون  قد  �صنوات  تاأخذها منذ 
اأو ميكن ال�صتغناء  اآخيير،  تتفاعل مع دواء 

عنها. تو�صح الدكتورة �صلمون: )ي�صتمر 
�صنوات  طييوال  الأدويييية  تناول  البع�س يف 
لأنهم بداأوا بتناولها لعالج حالة حمددة 

ومل يخربهم اأحد ب�صرورة التوقف عن 
اأخذها(.

طرق   9 اإليك 
اأخرى لتفادي 
امل�شاكل  ه��ذه 

الطبية:
لييك  و�يييصيييف  كييلييمييا   1-

ا�صاأله  جييديييداً،  دواء  الطبيب 
عليك  وعما  اجلانبية  تاأثراته  عن 

فييعييلييه يف حييييال عييانيييييت هييييذه اليييتييياأثيييرات 
اجليييانيييبييييييية. ل تييعييتييمييد عيييليييى املييعييلييومييات 
الييدواء فح�صب، لأنها تكون  بعلبة  املرفقة 

غالباً معقدة و�صعبة الفهم.
الدواء  تفاعل هذا  الطبيب عن  ا�صاأل   2-
مع اأدوييية اأخرى حتتاج اإىل و�صفة طبيب 
اإليها، مكمالت غذائية،  واأخييرى ل حتتاج 

وبع�س اأنواع الطعام.
على  لك  يدّون  اأن  -اطلب من طبيبك   3
اأدوييية جديدة  اأي  ب�صاأن  التوجيهات  ورقيية 
اأو ميييعيييّدلييية. واحييتييفييظ بيييهيييذه اليييورقييية يف 

املنزل كمرجع.
بتناول  تييبييداأ  اأن  طبيبك  ميين  -اطييلييب   4

اأدنى 
علة جييييييييييييرعيييييييييييية  فا

ممكنة من كل دواء جديد ي�صفه لك كي 
املحتملة.  اجلانبية  الييتيياأثييرات  ميين  حتييّد 
ي�صتطيع  اجليييرعييية،  هيييذه  تييفييدك  مل  واإن 

الطبيب زيادتها تدريجاً.
 5 -اأبِق لئحة باأ�صماء الأدوية واجلرعات 
الييتييي تيياأخييذهييا. اأعيييّد لئييحيية حمييّدثيية كلما 
عّدل  اأو  جييديييداً  دواء  الطبيب  لك  و�صف 
اجلرعات اأو طلب منك التوقف عن تناول 

دواء ما.
تيينيياول  مييواعيييييد  عيين  طبيبك  -ا�يييصييياأل   6
الأدوييييييييية وطيييرييييقييية اأخييييذهييييا. فييهييل يجب 

تيييييينيييييياولييييييهييييييا يف 
اأم  اليييييي�ييييييصييييييبيييييياح 
ينبغي  هييل  امليي�ييصيياء؟ 
خيييالل  تيييياأخييييذهييييا  اأن 
دون  ميييين  اأم  اليييوجيييبيييات 
اأن  ييييييليييييزم  وهييييييييل  طييييييعييييييام؟ 
اأم كل  تييتيينيياولييهييا دفييعيية واحيييييدة 

منها على حدة؟
معقداً،  معاجلة  نظام  تتبع  كنت  اإن   7-

فاطلب من طبيبك اأن يب�صطه لك.
ا�صتخدم  منظمة،  اأدويتك  تبقي  كي   8-
علب  لبع�س  وميكن  خا�صة.  اأدويييية  علبة 
مبوعد  تييذّكييرك  اأن  اللكرتونية  الأدوييييية 

تناول الدواء.
-9 ُزر الطبيب دورّياً لتتحقق من فاعلية 
تييتيينيياول  كيينييت  اإن  الأدويييييييييية، وخيي�ييصييو�ييصيياً 
مثل  تيياأثييرات جانبية،  ت�صبب  قييد  اأنييواعيياً 
جانبية،  تاأثرات  عانيت  واإن  الوارفارين. 
اأن  للن�صيحة قبل  بالطبيب طلباً  فات�صل 

توقف الدواء.

هدفها معاجلة احلالت الطبية وحت�شن و�شعك ال�شحي

الدوية.. احذر تاأثرياتها اجلانبية وتفاعلها ال�سلبي

قد تتبع كل يوم طقو�شًا حمددة، مبتلعًا الدواء تلو الآخر 
كي تخف�ض �شغط الدم، تقوي العظام، حتول دون الإ�شابة 
حالتك  ت��ق��ّدم  تبطئ  اأو  الأمل،  تخفف  قلبية،  بنوبة 

ال�شحية. 
حتى اإن بع�ض امل�شنن يتناول خم�شة اأدوية اأو اأكرث يومّيًا.

�شحة وتغذية
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   تكون معظم اأنابيب الهواء من نيرتوجني واأوك�صيجني بن�صبة اأربعة اإىل 
واحد . والنيرتوجني غاز ل يتمتع باأي ن�صاط كيميائي مير يف اجل�صم 
اإل  تاأثرات لحقة.  اأو  اأي تغير كيميائي  اأن ي�صبب  التنف�س دون  اأثناء 
اأن �صغط املاء يزداد كلما ازداد العمق ، وللمحافظة على تنف�س الغوا�س 
ب�صكل طبيعي يجب اأن يزداد �صغط مزيج الهواء الذي يتن�صقه . وعلى 
عمق نحو ثالثني مرتا ، مثال، �صيحتاج الغطا�س اإىل تن�صق هواء يزيد 
�صغطه اأربعة اأ�صعاف ال�صغط اجلوي ، واإذا كان هذا املزيج هواء عاديا ، 
يجب اأن تقوم اأن�صجة ال�صحم يف ج�صم الإن�صان بامت�صا�س النيرتوجني 
ب�صرعة اكرب مما يظهر يف بقية اأن�صجة اجل�صم . ومبا اأن الدماغ واجلهاز 

الع�صبي املركزي يتكونان من الدهن وال�صحم بن�صبة 60 باملئة
وتكون   . العادية  حركتهما  ويعيق   ، قييوي  ب�صكل  الغاز  فيهما  يوؤثر  لييذا 
النتيجة تخدير الغوا�س بالنيرتوجني ، وهي حالة م�صابهة كثرا للثمل 
مزيج  بتن�صق  املرتبط  الآخيير  واخلطر  م�صكرة.  مييادة  �صرب  من  الناجت 
النيرتوجني يف اأعماق البحار هو مر�س نق�س ال�صغط ) النحناءات(. 
فاإذا نزل الغطا�س ب�صرعة كبرة اىل عمق البحر ، �صيتمد النيرتوجني 
املوجود يف اأن�صجة الدهنية ويكون فقاعة يف الدماغ اأو احلبل ال�صوكي اأو 
املفا�صل ، وي�صبب عددا من الأعرا�س املر�صية من �صمنها ال�صل والأمل 
مزيج  تن�صق  عرب  احلالتني  هاتني  جتنب  للغطا�صني  وميكن  ال�صديد. 
الهيليوم والأوك�صجني بدل من الهواء. والهيليوم اأي�صا غاز خامل غر 
اأن�صجة اجل�صم ون�صبة امت�صا�صه اأقل من ن�صبة  ن�صيط ، ل يتفاعل مع 

امت�صا�س النيرتوجني .
اإل اأنييه ، يولد حييرارة اأكييرب واأ�ييصييرع من النيرتوجني الأميير الييذي يييوؤدي 
امليياء املحيط  الغطا�س ن�صبة ايل درجيية حييرارة  اإىل فقدان حييرارة ج�صم 
به، لذا فاإن الغطا�س الذي يتن�صق مزيج الهيليوم والأك�صجني م�صطر 
اآيل ارتداء بزة غط�س �صاخنة . واأخرا هناك �صيئة اأخرى لغاز الهيليوم 
هو تاأثره يف ال�صوت حيث ي�صبح �صوت متن�صقه ك�صوت دونالد داك .. 

وذلك لفرتة موؤقتة.

عن  ناجم  الن�سفي  ال�سداع 
تغريات يف تركيبة املخ

اأن  الن�صفي  ال�صداع  ملر�صي  املقطعية  الأ�صعة  و�ييصييور  الييدرا�ييصييات  ك�صفت 
تغرات  ينجم عن  دون  اأو  بهالت  امل�صحوبة  �صواء  ال�صداع  نوبات  حييدوث 

يف تركيبة املخ.
واأو�صح الباحثون يف معر�س حتليلهم لنتائج الأبحاث التي اأجريت يف هذا 
ال�صدد اأن الأ�صخا�س الذين يعانون من ال�صداع الن�صفي لديهم ت�صوهات 
عن  الناجمة  والتغرات  الت�صوهات  ت�صبه  والتي  املييخ  يف  البي�صاء  املييادة  يف 

الإ�صابة بال�صكتات الدماغية.
وقال د.م�صعود اأثينا، اأ�صتاذ م�صاعد ومدير برنامج بحوث ال�صداع الن�صفي 
اأن  )كوبنهاجن(،  الدامنركية  بالعا�صمة  »جلو�صرتاب«  مل�صت�صفى  التابع 
الأهمية ال�صريرية لهذه التغرات ما تزال غر وا�صحة يف الوقت الذي ما 
يزال غر معروفا حتى الآن اأ�صباب وكيفية حدوث هذه الت�صوهات واآثارها 
اجلانبية على مر�صى ال�صداع الن�صفي على املدى الطويل اإل اأنني اأعتقد 
على  ال�صيطرة  �صرورة  من  الرغم  على  القلق  املري�س  على  ينبغي  ل  اأنييه 

املر�س وتلقى العالج .
ال�صداع  مع  امل�صرتكة  الع�صبية  ال�صطرابات  اأحييد  الن�صفي  ال�صداع  يعد 
اأحادى اجلانب و وال�صداع الن�صفي امل�صحوب باخلفقان وفى بع�س الأحيان 
ل تكون نوبات ال�صداع الن�صفي م�صحوبة بهالت واملعروفة بال�صطرابات 

الب�صرية مثل الأ�صواء ال�صاطعة اأو اخلطوط املتعرجة.
وكانت الأبحاث قد عكفت على حتليل نتائج نحو 19 درا�صة اأجريت على 
اأ�صعة  بوا�صطة  للمخ  �صور  للتقاط  خ�صعوا  الن�صفي  اليي�ييصييداع  مر�صى 
الرنني املغناطي�صي للتعرف على التغرات البيولوجية امل�صاحبة حلدوث 

النوبات على املخ.
واأو�صحت التحليالت املتابعة اأن مر�صى ال�صداع الن�صفي هم الأكر عر�صة 
الذين ل  بالأ�صخا�س  باملقارنة  املخ  البيولوجية يف  التغرات  للمعاناة من 

يعانون من نوبات ال�صداع الن�صفي املوؤملة.
كييمييا لييوحييظ اأن ميير�ييصييى اليي�ييصييداع اليينيي�ييصييفييي امليي�ييصييحييوب بيييحيييدوث هيييالت 
تغرات  حييدوث  من  معاناة  املر�صى  فئات  اأكيير  هم  ع�صبية  وا�صطرابات 

بيولوجية يف املخ.

ملاذا يتنف�س غطا�س البحار خليطا من الهيليوم والأك�سجني بدل من الهواء الطبيعي؟
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 1764٢1 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مكاوي كهربائية م�صطحة ) عدد يدوية (؛ ماكينات حالقة كهربائية ) عدد يدوية (؛ مق�صات �صعر كهربائية 

) عدد يدوية (؛ اأدوات يدوية مدببة وذات ن�صل؛ عدد واأدوات يدوية ) تدار باليد (.
الواقيعة بالفئة: 8

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: 66٠،378/85  يف اأمريكا
املودعة حتت رقم : 176883 بتاريخ : 7/19/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ اأوينز األينويز جينرال انك.  
وعنوانه:  ون مي�صيل اأوينز واي، بري�صبرج، اأوهايو 43551، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
حاويات م�صنوعة من زجاج.

الواقيعة بالفئة: ٢1
و�صف العالمة: ر�صم ل�صريط اأو و�صاح على مبا ي�صبه حرف " V " الالتيني بطريقة فنية خا�صة ومميزة 

باللون الأبي�س والأ�صود كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 1764٢9 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل والتواليت؛ فرا�صي اأحوا�س؛ فرا�صي معدنية؛ فرا�صي لالأنابيب؛ فرا�صي 
�صناعية؛ فرا�صي لتنظيف ال�صفن؛ قفازات لغايات منزلية؛ معدات املطبخ ) ل ت�صمل "�صخانات املاء الغازية " 
لغايات املنزلية" (، �صخانات طهي غر كهربائية ) لغايات منزلية(، مغا�صل املطبخ واأ�صطح العمل يف املطبخ؛ 

اأدوات تنظيف واأواين غ�صيل.
الواقيعة بالفئة: ٢1

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 176433 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة واآلت ت�صلية لال�صتخدام يف املنتزهات؛ ُدمى للحيوانات الأليفة املنزلية؛ األعاب؛ ُدمى؛  األعاب اجلو؛ 
الياباين  الييرد  األييعيياب  اليييرد؛  )اأوتيياجيياروتييا(؛  الياباين  اللعب  ورق  �صوجي(؛  )األييعيياب  الياباين  ال�صطرجن 
)�صوجوروكو(؛ علب حتريك الرد؛ األعاب الداما ال�صينية؛ األعاب ال�صطرجن؛ األعاب الداما )اأطقم الداما(؛ 
ماكينات  جونغ؛  ماه  )هانافودا(؛  الياباين  اللعب  ورق  لعب؛  ورق  الدومينو؛  لعبة  �صحرية؛  األعاب  اأجهزة 

واأجهزة األعاب؛ معدات لعبة البلياردو؛ معدات الريا�صة.
الواقيعة بالفئة: ٢8

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 1764٢5 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأطواق منع الت�صرب؛ و�صالت لالأنابيب ) غر معدنية (؛ مواد تغليف؛ مواد عازلة كهربائية؛ حلقات من 
مطاط اأو ليف ُمفلكن؛ قفازات عازلة؛ منتجات بال�صتيكية �صبه م�صنعة ) لال�صتخدام كمواد (؛ مطاط ) 

خام اأو �صبه م�صنع (؛ مواد عازلة لل�صوت من ال�صوف ال�صخري ) لي�صت لأغرا�س البناء (.
الواقيعة بالفئة: 17

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 176419 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
كيماويات؛ اأحما�س دهنية عالية؛ معادن غر حديدية؛ معادن ل فلزية؛ لوازم الت�صوير الفوتوغرايف؛ دقيق 

ون�صاأ لغايات �صناعية؛ بال�صتيك غر معالج ) بال�صتيك يف �صكل اأويل (.
الواقيعة بالفئة: 1

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: 66٠،378/85  يف اأمريكا
املودعة حتت رقم : 176881 بتاريخ : 7/19/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ اأوينز األينويز جينرال انك.  
وعنوانه:  ون مي�صيل اأوينز واي، بري�صبرج، اأوهايو 43551، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأغطية معدنية للحاويات.

الواقيعة بالفئة: 6
و�صف العالمة: ر�صم ل�صريط اأو و�صاح على مبا ي�صبه حرف " V " الالتيني بطريقة فنية خا�صة ومميزة 

باللون الأبي�س والأ�صود كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 1764٢7 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
معادن ل فلزية للمباين اأو الإن�صاء؛ مواد بناء خزفية؛ منتجات حرارية وطوب ) غر معدنية (؛ مواد بناء 
اإ�صفلتية؛ مواد  اأو بناء  اإن�صاء  اأ�صفلت ومواد  ة لالأر�صيات؛ مواد بناء بال�صتيكية؛ مواد بناء �صناعية؛  ُم�صِمعَّ
اإن�صاء وبناء مطاطية؛ جب�س ) لأغرا�س البناء (؛ مواد اإن�صاء وبناء جرية؛ مواد اإن�صاء وبناء من اجلب�س؛ 
الدهان؛  �صقائف غر معدنية لر�س  املباين؛  ال�صخرية؛ زجاج  النهيارات  للوقاية من  الن�صيج  �صبكات من 

لوازم جنارة ) غر معدنية (؛ فواني�س حجرية؛ مواد معدنية ل فلزية )غر م�صنعة اأو م�صنعة جزئياً(.
الواقيعة بالفئة: 19

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 176431 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأطفال؛ معاطف للمطر؛  مالب�س؛ بنطلونات؛ تنانر؛ جاكيتات؛ قم�صان ن�صف كم )تي �صرت(؛ مالب�س 
)مالب�س(؛  والر�صغ  للكف  كاملة  غر  وقفازات  قفازات  طويلة؛  وجييوارب  ق�صرة  جييوارب  للراأ�س؛  اأغطية 
اأربطة عنق؛ �صالت؛ اأربطة للجوارب؛ حمالت للجوارب؛ حمالت للبنطلونات ) �صيالت (؛ اأحزمة خ�صر؛ 

اأحزمة للمالب�س؛ لبا�س القدم؛ مالب�س للريا�صة؛ لبا�س قدم خا�س للريا�صة.
الواقيعة بالفئة: ٢5

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 1764٢3 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
عنا�صر اآلت للمركبات الربية؛ ال�صفن ولوازمها واأجزائها؛ الطائرات ولوازمها واأجزائها؛ قاطرات ال�صكك 
احلديدية ولوازمها واأجزائها؛ ال�صيارات ولوازمها واأجزائها؛ مركبات ذات دولبني؛ درجات هوائية ولوازمها 

واأجزائها.
الواقيعة بالفئة: 1٢

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 1764٢٠ بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
لتحميل  معدنية  من�صات  والإن�صاء؛  للبناء  معدنية  مييواد  و�صبائكها؛  حديدية  غر  معادن  وفييولذ؛  حديد 
واإفراغ احلمولة؛ موائد دوارة للتعامل مع الأحمال؛ طاولت نقل للتعامل مع الأحمال؛ و�صالت معدنية 

للموا�صر؛ حواف معدنية؛ حاويات معدنية للنقل؛ خردوات معدنية.
الواقيعة بالفئة: 6

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: 66٠،378/85  يف اأمريكا
املودعة حتت رقم : 17688٢ بتاريخ : 7/19/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ اأوينز األينويز جينرال انك.  
وعنوانه:  ون مي�صيل اأوينز واي، بري�صبرج، اأوهايو 43551، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
حاويات و�صدادات غر معدنية.

الواقيعة بالفئة: ٢٠
و�صف العالمة: ر�صم ل�صريط اأو و�صاح على مبا ي�صبه حرف " V " الالتيني بطريقة فنية خا�صة ومميزة 

باللون الأبي�س والأ�صود كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 1764٢8 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
وبراغي  واأوتيياد و�صامولت  (؛ م�صامر  للنقل ) غر معدنية  (؛ حاويات  لل�صحن ) غر معدنية  من�صات 
معدنية  غر   ( حلقات  (؛  معدنية  غر   ( وعجالت  بر�صام  وم�صامر  ملولبة  وم�صامر  تنجيد  وم�صامر 
ولي�صت من مطاط اأو ليف ُمفلكن (؛ و�صائد ) لالأثاث (؛ و�صائد اأر�صية يابانية ) زابتون (؛ خمدات؛ فر�صات 

) مراتب لالأ�صرة (؛ �صالمل ودرج لل�صالمل )غر معدنية(؛ �صناديق اأدوات ) غر معدنية (؛ اأثاث.
الواقيعة بالفئة: ٢٠

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 17643٢ بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأبييازمي  (؛  نفي�صة  لي�صت من معادن   ( للمالب�س  )اأو�صمة(  �صارات  اأ�صرطة مرنة؛  (؛  �صبه جاهزة   ( اأ�صرطة 
الأو�صحة  للمالب�س؛ مقاطع من  زينة  دبابي�س  (؛  نفي�صة  معادن  لي�صت من   ( للمالب�س  �صارات  للمالب�س؛ 
)�صارات(  زينة  مل�صقات  (؛  نفي�صة  معادن  من  لي�صت   ( قلن�صوة  دبابي�س  (؛  دوم  اأوبييي-   ( لالأوبي  اخلا�صة 

للجاكتيات من الأمام؛ اأربطة اأو ع�صابات للع�صد؛ ُحلي لل�صعر؛ اأزرار وما �صابه ذلك.
الواقيعة بالفئة: ٢6

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 1764٢4 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
معادن نفي�صة؛ اأحجار كرمية غر م�صغولة اأو �صبه م�صغولة وتقليدياتها؛ حلقات للمفاتيح ) ُحلي �صغرة اأو 

�صال�صل �صغرة (؛ علب للمجوهرات؛ احُللي ال�صخ�صية؛ �صاعات و�صاعات كبرة.
الواقيعة بالفئة: 14

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 18٠17٠ بتاريخ : 3/1٠/٢٠1٢                                             
با�صييم: �صركة �صو�صيتي اأيرفران�س.

وعنوانه:  45 روي دي باري�س 95747 روي�صي ي ت�صارلز ي دي ي جول ي فرن�صا   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

النقل؛ تغليف و تخزين ال�صلع؛ نقل امل�صافرين؛ نقل احليوانات، تنظيم الرحالت و ال�صفر؛ حرا�صة امل�صافرين؛ م�صيف اخلدمات اجلوية)حرا�صة امل�صافرين(؛ 
النقل اجلوي؛ عقود النقل البحري؛ وكالت ال�صياح )ماعدا حجز الفنادق و حجوزات املنازل(؛ وكالت ال�صفر؛ النقل باحلافالت؛ النقل بال�صيارات؛ خدمات 
الأمييان يف  تعليمات  ت�صليم من�صورات  كرا�صات؛  ت�صليم  املجالت؛  ت�صليم  ال�صحف؛  ت�صليم  الر�صائل؛  ت�صليم  ال�صلع؛  تغليف  الطرود؛  ت�صليم  ال�صيارات؛  قيادة 
املطارات اأو يف اخلارج؛ ت�صليم الأمتعة؛ ت�صليم الوجبات؛ ت�صليم امل�صروبات؛ ت�صليم ال�صلع؛ تغليف ال�صلع؛ معلومات التخزين؛ تنظيم الرحالت ال�صياحية؛ دفع 
اأجرة ال�صحن يف ميناء الو�صول؛ ال�صحن بال�صفن؛ معلومات النقل؛ معلومات ال�صفر؛ معلومات تاأجر املركبات؛ معلومات نقل امل�صافرين، ال�صلع، واحليوانات؛ 
تاأجر املركبات؛ خدمات التو�صيل)الر�صائل اأو الب�صائع(؛ مواقف ال�صيارات؛ حجز تذاكر ال�صفر، حجز تذاكر النقل، حجز تذاكر الطران؛ النقل ب�صيارات 
الأجره؛ ارتياد الأماكن)ال�صياحية(؛ حجوزات نقل؛ حجوزات نقل امل�صافرين، ال�صلع و احليوانات؛ حجوزات ال�صفر؛ حجوزات تاأجر املركبات؛ نقل الأ�صياء 
الثمينة؛ خدمات مكوكات �صيارة؛ اإجراءات دخول الأمتعة، ال�صلع و امل�صافرين؛ حتميل وتفريغ الطائرات؛ التحكم بو�صع الطائرات؛ تقدمي �صركات تاأجر 
املركبات و الطائرات؛ النقل العام للم�صافرين؛ قطر املركبات؛ تاأجر ال�صيارات؛ تاأجر حاويات التخزين؛ ال�صم�صرة يف ال�صحن، ال�صم�صرة يف النقل؛ تاأجر 
الإنقاذ؛ عمليات  ال�صفن؛  اإر�صاد  تاأجر مواقف؛  امل�صافرين؛  ت�صرف  املقعدين حتت  كرا�صي  املقعدين؛ و�صع  كرا�صي  تاأجر  الكراجات؛  تاأجر  امل�صتودعات؛ 
الإنقاذ)النقل(؛ اإعارة وا�صتئجار مركبات جوية و طائرات؛ و�صع املركبات اجلوية اأو الطائرات حتت التحكم؛ ا�صت�صارة مهنية يف جمال النقل اجلوي؛ �صحن 
للطيارات؛ حزم  الأمتعة  و حامل  الطيار،  الكبائن، مق�صورة  لتجهيز  الطائرات  ال�صلع خارج  تفريغ  و  الوجبات، �صواين وجبات؛ حتميل  ال�صراب،  الطعام، 
الأمتعة و ال�صلع، وحتديدا، حزم الأمتعة و ال�صلع يف املطارات؛ بالقرب من املمرات؛ تنظيم النقل امل�صافرين من املطار اأو من الطائرة لطائرة اأخرى اأو مطار 
اآخر؛ تنظيم نقل جمموعة من املطار اأو من الطائرة لطائرة اأخرى اأو مطار اآخر؛ تنظيم نقل طران خا�س من املطار اأو من الطائرة لطائرة اأخرى اأو مطار 

اآخر؛ تنظيم نقل الأمتعة من املطار اأو من الطائرة لطائرة اأخرى اأو مطار اآخر؛ توزيع الطاقة،  وحتديدا، توزيع الطاقة خارج الطائرات.
الواقيعة بالفئة: 39

و�صف العالمة: ر�صم جتريدي حل�صان جمنح بطريقة فنية وب�صكل فني خا�س كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات:  

، وذلك خالل )3٠( يوماً  امل�صجل  بالربيد  اإر�صاله  اأو   ، القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 176437 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات معاجلة القطع املعدنية؛ خدمات معاجلة املطاط؛ خدمات معاجلة البال�صتيك؛ خدمات معاجلة 
املييييياه؛ خييدمييات تيياأجيير اأجييهييزة معاجلة املييييياه؛ خييدمييات الطباعة؛ خييدمييات تيياأجيير اأجييهييزة مييرطييبييات اجلو 
اأجهزة  تاأجر  خدمات  املنزلية(؛  )لالأغرا�س  الهواء  تنقية  اأجهزة  تاأجر  خدمات  املنزلية(؛  )لالأغرا�س 
تكييف الهواء ) لالأغرا�س املنزلية(؛ خدمات تاأجر املولدات الكهربائية؛ خدمات تاأجر اأجهزة مرطبات 
اأجهزة  تاأجر  خدمات  �صناعية(؛  )لغايات  الهواء  تنقية  اأجهزة  تاأجر  خدمات  �صناعية(؛  )لغايات  اجلو 

تكييف الهواء.
الواقيعة بالفئة: 4٠

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 1764٢6 بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مدبوغة  والغر  املدبوغة  احليوانات  جلود  من  امل�صنوعة  احلقائب  املنزلية؛  الأليفة  للحيوانات  مالب�س 
(؛  جمهزة  )غيير  التجميل  مل�صتح�صرات  �صغرة  حقائب  للحيوانات؛  جييرابييات  املدبوغة؛  اجللود  وتقليد 

مظالت واأجزائها.
الواقيعة بالفئة: 18

املو�صح. ال�صكل  يف  كما  لتينية  " بحروف   GREE " و�صف العالمة: كلمة
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 17643٠ بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأقم�صة حمبوكة؛ لباد واأقم�صة من ن�صيج غر حمبوك؛ قما�س زيتي؛ اأقم�صة ل�صقة م�صادة للماء ) بخالف 
الن�صيج  من  مواد  جلدية؛  اأقم�صة  مطاطية؛  اأقم�صة  بالفينيل؛  مطلية  مالب�س  (؛  للقرطا�صية  امل�صتخدمة 
الن�صيج  من  اأغطية  الد�س؛  حلمام  �صتائر  للب�س(؛  )لي�صت  املحبوك  الن�صيج  من  �صخ�صية  مواد  للرت�صيح؛ 

للمقاعد؛ مطرزات من الن�صيج تعلق على اجلدران؛ �صتائر؛ اأقم�صة موائد ) لي�صت من الورق (.
الواقيعة بالفئة: ٢4

و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: ٢٠1٢-٠16٠83   يف اليابان
املودعة حتت رقم : 1764٢٢ بتاريخ : 7/9/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ جري، اإنك.  
وعنوانه:  1٠- 1 روبوجني 6- ت�صوم، ميناتو- كو، طوكيو 1٠6 – 611٢، اليابان.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة للتدليك التجميلي لأغرا�س �صناعية؛ اأدوات واأجهزة طبية.

الواقيعة بالفئة: 1٠
و�صف العالمة: كلمة " GREE " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.

ال�صييرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

األربعاء  -  11   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10893
Wednesday   11    September   2013  -  Issue No   10893



األربعاء  -  11   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10893
Wednesday   11    September   2013  -  Issue No   10893 25

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 177591 بتاريخ : 8/6/٢٠1٢                                             
با�صييم: �صركة/ ترايزليكتا ا�س. ال

وعنوانه:  �صي/ مانويل فرانكو كوبرو، 35، ٢96٢٠، مالقة، اأ�صبانيا.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الزعفران
الواقيعة بالفئة: 3٠

" بحروف   SAFRINA " و�صف العالمة: كلمة " �صافرينا " بحروف عربية باللون الأ�صود فوقها  كلمة
ي�صبه  ملا  ر�صم  فوقهما  ويوجد  الأ�ييصييود  باللون  م�صتقيم  اأفقي  خط  بينهما  ويف�صل  الأ�ييصييود  باللون  لتينية 
اأطار هند�صي �صبه مربع  اأوراق النبات باللون الأبي�س وجميع هذه العنا�صر التي �صبق ذكرها على خلفية 

باللون الذهبي كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

اإعالن جتديد 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:  
            

                                                            
املودعة بالرقيم: 5811٠

با�صييييييم :  �س العو�صي للمالب�س ) ذ .م.م(
وعنوانييييه : اإمارة دبى، �س ب:6331 ، الإمارات العربية املتحدة.

وامل�صجلة حتت رقم:      )47٠65(     بتاريخ:٢٠٠4 -٠6-٠8 
انتييهاء  تيياريييخ  ميين  اعييتييبيياراً  اأخيييري  �صنوات  ع�صر  ملييدة  املفعول  نييافييذة  احلماية  و�صتظل 

احلميياية يف :3٠/1٢/ ٢٠13 
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 199٢/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
ال�صرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية

الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: 6٢9،٠٢8/85  يف اأمريكا
املودعة حتت رقم : 176885 بتاريخ : 7/19/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ اأوينز األينويز جينرال انك.  
وعنوانه:  ون مي�صيل اأوينز واي، بري�صبرج، اأوهايو 43551، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
حاويات و�صدادات غر معدنية.

الواقيعة بالفئة: ٢٠
و�صف العالمة: كلمة " Versaflow " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.

ال�صييرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

اإعالن جتديد 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:  
                    

                                                    
املودعة بالرقيم: 57999

با�صييييييم : مهي�س ادوانى جويندرام
وعنوانييييه: اإمارة دبى، �س ب: 7441، الإمارات العربية املتحدة.

وامل�صجلة حتت رقم:      )499٠1(     بتاريخ: ٢٠٠4/1٢/٢9 
انتييهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخييري  �صنوات  ع�صر  ملييدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   

احلميياية يف : ٢٠13/1٢/٢8
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 199٢/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
ال�صرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية

الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 18٠167 بتاريخ : 3/1٠/٢٠1٢                                             
با�صييم: �صركة �صو�صيتي اأيرفران�س.

وعنوانه:  45 روي دي باري�س 95747 روي�صي ي ت�صارلز ي دي ي جول ي فرن�صا   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأ�صرطة ل�صقة للقرطا�صية اأو لغايات منزلية، اإعالنات كبرة، لوحة اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، األبومات، تقاومي، األوان مائية، األوان 
اأطال�س، ل�صقات )قرطا�صية(، �صارات من الورق، تذاكر، تذاكر نقل، تذاكر ا�صتئجار مركبات،  اأ�صغال طباعة حجرية فنية،  جوا�س، كلي�صيهات، 
دفاتر)قرطا�صية(، علب من الورق املقوى اأو الورق، كتيبات، لوازم مكتبية)عدا الأثاث(، اأختام ) طبعات (، طبعات ) اأختام (، علب لالأختام، حامل 
لالأختام، اأختام عناوين، اأختام توثيق، طوابع بريد، دفاتر كتابة اأو ر�صم، تقاومي، دفاتر، بطاقات، بطاقات ع�صوية، بطاقات ركوب، بطاقات ولء، 
اأو الورق املقوى، كتالوجات، ملفات لييالأوراق، ن�صرات اإخبارية دورية،  بطاقة هوية، خرائط جغرافية، خارطة ن�صف الكرة الأر�صية من الورق 
ملفات)لوازم مكتبية(، خزانات للقرطا�صية )لوازم مكتبية(، رموز التحقق، اأقالم ر�صا�س، مواد ر�صم، اأدوات ر�صم، مطبوعات تخطيطية، ملفات 
للوثائق )قرطا�صية(، كلي�صيهات، مواد كتابة، اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، اأدوات كتابة، واقيات اأو اأغطية ورقية، ورق لف، لفتات من 
الورق اأو الورق املقوى، مغلفات )قرطا�صية(، تقاومي للمالحظات، بطاقات غر ن�صيجية، بطاقات اإعالن )قرطا�صية(، اأعالم من الورق، �صفائح 
التغليف(، بطاقات دليلية )قرطا�صية(، مناذج، ر�صوم بيانية، كلي�صيهات، جداول  اأو  الورق )قرطا�صية(، ورق بال�صتيكي ذو فقاعات ) للف  من 
مواعيد مطبوعة، �صور، مطبوعات، �صحف، ورق كتابة، بيا�صات من الورق للموائد، مطبوعات حجرية،كتب، موؤ�صر للكتاب، كتيبات، حامالت 
ر�صا�س الأقالم، مناديل من الورق، قوائم من الورق اأو الورق املقوى، مفار�س من الورق، اأغطية ورقية للموائد، قرطا�صية، ثقالت ورق، حمافظ 
جوازات ال�صفر و بطاقات الهوية، �صور زيتية)ر�صوم( باإطار اأو بدون اإطار، رقائق بال�صتيكية للتغليف، دوريات، �صور فوتوغرافية، م�صاند لل�صور 
الفوتوغرافية، كلي�صيهات لل�صور الفوتوغرافية، م�صابك للورق، ِخطط، حامالت لأقالم احلرب، حافظات دفاتر �صيكات، طوابع بريدية، بيانات 
اإعالنية، من�صورات مطبوعة، دفاتر حما�صبة، فهار�س، جمالت )دوريات(، اأ�صرطة من الورق، اأكيا�س )مغلفات و اأجربة( من الورق اأو البال�صتيك 

للتعبئة، بيا�صات من الورق للموائد، منا�صف للوجه من الورق،ب طاقات تهنئة، دفاتر قطع للكتابة، اأقالم حرب.
الواقيعة بالفئة: 16

و�صف العالمة: ر�صم جتريدي حل�صان جمنح بطريقة فنية وب�صكل فني خا�س كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات:  

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
)3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: 6٢9،٠٢8/85  يف اأمريكا
املودعة حتت رقم : 176886 بتاريخ : 7/19/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ اأوينز األينويز جينرال انك.  
وعنوانه:  ون مي�صيل اأوينز واي، بري�صبرج، اأوهايو 43551، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
حاويات م�صنوعة من زجاج.

الواقيعة بالفئة: ٢1
و�صف العالمة: كلمة " Versaflow " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.

ال�صييرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

اإعالن جتديد 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة بالرقيم: 3٢84
با�صييييييم : �س بوومني انرتبراي�س    

وعنوانييييه:  5 -1.1-كيا،ميوجن –دوجن ،جوجن كو، �صيول كوريا
وامل�صجلة حتت رقم:      )1473(     بتاريخ: ٠7/٠3/1995 

انتييهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخييري  �صنوات  ع�صر  ملييدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلميياية يف : ٢٠13/11/9

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 199٢/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
ال�صرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية

الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 18٠168 بتاريخ : 3/1٠/٢٠1٢                                             
با�صييم: �صركة �صو�صيتي اأيرفران�س.

وعنوانه:  45 روي دي باري�س 95747 روي�صي ي ت�صارلز ي دي ي جول ي فرن�صا   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

األييواح جلدية،  اأو من  األييواح جلدية، حمافظ جلدية  اأو من  للقبعات، �صناديق جلدية  اأطييواق للحيوانات؛ �صناديق جلدية 
�صناديق من ليف مفلكن، حمافظ من ليف مفلكن؛ حمافظ نقود، ع�صي خيزران، قواعد ع�صي، حقائب مدر�صية، حمافظ 
مل�صتح�صرات  �صغرة  حقائب  �صفرية،  ثياب  �صناديق  جلدية(،  مفاتيح)م�صنوعات  حافظات  جيب(،  للبطاقات)حمافظ 
اأغطية  مييظييالت،  اأغطية  الأطييفييال،  حلمل  حقائب  والأوراق،  للوثائق  م�صطحة  جلدية  حمافظ  جمييهييزة،  غيير  التجميل 
للحيوانات، مقود جلدي للحيوانات؛ �صناديق ثياب )حقائب �صفرية(، حقائب �صفرية، حقائب �صغرة للوثائق والأوراق، 
حمافظ نقود لي�صت من معادن نفي�صة؛ كمامات لأفواه احليوانات، �صما�صي، مظالت، اأكيا�س جلدية لالأدوات )بحيث تكون 
�صفرية، حقائب  لل�صاطيء، حقائب  ذات عجالت ،حقائب  ت�صوق  ت�صوق، حقائب  اأكيا�س  يد،  فارغة(، حقائب ظهر، حقائب 
ال�صفر)م�صنوعات جلدية(،  �صفرية، �صناديق  �صفرية، حقائب �صغرة  للتعبئة، حقائب مالب�س  واأجربة( جلدية  )اأكيا�س، 

حقائب املق�صورة، حقائب للريا�صة، حامالت لل�صفر.
الواقيعة بالفئة: 18

و�صف العالمة: ر�صم جتريدي حل�صان جمنح بطريقة فنية وب�صكل فني خا�س كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: 6٢9،٠٢8/85  يف اأمريكا
املودعة حتت رقم : 176884 بتاريخ : 7/19/٢٠1٢                                             

با�صييم: �صركة/ اأوينز األينويز جينرال انك.  
وعنوانه:  ون مي�صيل اأوينز واي، بري�صبرج، اأوهايو 43551، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأغطية معدنية للحاويات.

الواقيعة بالفئة: 6
و�صف العالمة: كلمة " Versaflow " بحروف لتينية كما يف ال�صكل املو�صح.

ال�صييرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

اإعالن جتديد 
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ عبا�س احلواي 

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية:  

املودعة بالرقيم: 574٢9
با�صييييييم : : �س-ميعاد للتجارة العامة ذ م م  

وعنوانييييه: اإمارة دبى، �س ب: 13835، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�صجلة حتت رقم:      )56713(     بتاريخ: 13/٢٠٠5/1٢ 

انتييهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخييري  �صنوات  ع�صر  ملييدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   
احلميياية يف : ٢٠13/1٢/٠7

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اأخرى متتالية كل منها ع�صر �صنوات وفقاً لالأو�صاع 
وال�صروط املن�صو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 199٢/37 ال�صادر يف 

�صاأن العالمات التجارية.
ال�صرتاطات: بدون

دولة الإمارات العربية املتحدة     
وزارة القت�شاد - اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية

الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�س. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 17893٢ بتاريخ : 9/5/٢٠1٢                                             
با�صييم: �صركة/ مرة لالأطعمة.

وعنوانه: الريا�س العليا �س.ب. ) 3٠٠163 ( الريا�س 1137٢، اململكة العربية ال�صعودية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تقدمي الأطعمة وامل�صروبات واملقاهي والكافيرتيات والتزويد بالطعام وال�صراب، املطاعم املوؤقتة اأو 
املتنقلة ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.      

الواقيعة بالفئة: 43
 " الأمييين  كلمة  البني اىل جانبها  باللون  ب�صكل خا�س  " بحروف عربية  " لو�صني  العالمة: كلمة  و�صف 
ر�صم لربعم زهرة الرمان باللون البني داخل  ويتو�صطهما  البني  باللون  ب�صكل  لتينية  Lusin" بحروف 
اطار دائري زخريف باللون البني وجميع هذه العنا�صر التي �صبق ذكرها على خلفية باللون الأبي�س كما يف 

ال�صكل املو�صح.
ال�صييرتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:مركز اخلزنة خلدمة ال�صيارات
 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:

AL KHAZNA Car Services Center مركز اخلزنة خلدمة ال�صيارات

املودعة بالرقم:19486٢       بتاريخ:٢٠13/7/11 م
با�صييم:مركز اخلزنة خلدمة ال�صيارات

وعنوانه:العني ، ال�صناعية ، �س.ب:7969 ، هاتف:٠٢41٢٢٢٢٢ ، فاك�س: ٠٢41٢٢٠٠٢
املركبات  ميكانيك  ا�صالح  الطيييارات  ا�صالح  تبديل  بالفئة:37  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذلييك 
ور�س  دهييان  ال�صيارات  هييواء  مكيفات  ا�صالح  املركبات  �صمكرة  البطاريات  و�صحن  ال�صيارات  كهرباء  ا�صالح 

املركبات تبديل زيوت املركبات غ�صيل وتنظيف وت�صحيم املركبات )حمطة( .
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن حريف C و K ب�صكل مميز ي�صكالن دائرة حرف C باللون الرمادي وحرف 
 )AL KHAZNA( على ي�صارها )باللون الخ�صر وعلى ميني ال�صكل )مركز اخلزنة خلدمة ال�صيارات K

 .Car Services Center يدنوها خط باللون الخ�صر ويدنو اخلط
ال�صييرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام كلمة )اخلزنة( )AL KHAZNA( مبعزل عن 

العالمة لعتبارها ا�صم منطقة جغرافية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:ا�صالة العنرب للتجارة
AMBER AUTHENTIC:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:195553       بتاريخ:٢٠13/7/٢8 م
با�صييم:ا�صالة العنرب للتجارة

وعنوانه:املريجه ، ال�صارقة ، المارات العربية املتحدة ،
 �س.ب:96694 ، هاتف:٠65684184 ، فاك�س: ٠5565911٠1

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٢5 املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س .
و�صف العالمة:العالمة عبارة كلمة AMBER باللون الذهبي وحرف A ب�صكل مميز مع زخارف ب�صيطة 

وحرف R ب�صكل مميز مع زخارف ب�صيطة يف ال�صفل كلمة AUTHENTIC  باللون الذهبي. 
ال�صييرتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:يونيون بنك اوف انديا - ابوظبي
U U UNION BANK OF INDIA :طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:19٠٠٠٢       بتاريخ:٢٠13/4/11 م
با�صييم:يونيون بنك اوف انديا - ابوظبي

وعنوانه:�صارع ال�صيخ را�صد بن �صعيد ، �س.ب:1118٢4 ، هاتف:٠٢6٢٢٢661 ، فاك�س: ٠٢6٢٢٢91٠
وال�صوؤون  املالية  ال�صوؤون  التمويلية  ال�صوؤون  التاأمني  بالفئة:36  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذلك 

العقارية .
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن حرف U باللون الحمر اعاله ومتداخل معه حرف U معكو�س باللون 
باللون   OF INDIA ا�صفلها  كبر  بخط  الحمر  باللون   UNION BANK ميينهما  وعلى  الزرق 

الحمر . 
لعتبارها    العالمة  عن  مبعزل   )india( كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  ال�صييرتاطات:عدم 

منطقة جغرافية. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

العدد  10893 بتاريخ 2013/9/11     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

باأن  نعلنكم  القامة  )�ييس.م.م( جمهول حمل  للمقاولت  املتقدم  املدعي عليه/اخلط  اىل 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�صة يوم 

الحد بتاريخ  ٢٠1٢/9/٢٢ ال�صاعة 8:3٠ �صباحا يف مكتب القا�صي.

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
3٠٠6/٢٠13/13
٢997/٢٠13/13
3٠٠7/٢٠13/13
3٠٠1/٢٠13/13
3٠٠5/٢٠13/13
٢993/٢٠13/13
3٠٠8/٢٠13/13
3٠٠3/٢٠13/13
٢991/٢٠13/13
٢996/٢٠13/13
٢999/٢٠13/13
٢998/٢٠13/13
3٠٠٠/٢٠13/13
٢99٠/٢٠13/13
3٠٠4/٢٠13/13
٢995/٢٠13/13
٢994/٢٠13/13
3٠٠٢/٢٠13/13
٢99٢/٢٠13/13

م
1
٢
3
4
5
6
7
8
9

1٠
11
1٢
13
14
15
16
17
18
19

ا�صم املدعي
�صيناماين �صيلفام �صليفام
�صونيل ياداف رام �صواروب

هاركي�س �صوريابايل
مع�صوم مازان الرحمن
بو�صانا اوتال رامالينغام

زهر ال�صالم نور ال�صالم
راج كومار راغوفر

هاري�س �صاندرا راجارام
�صراج مياه لخلا مياه

�صوري�س كومار �صوين لل
برامود كومار بايرو لل

مو�صليك الدين عبدالزوبار
انيل كومار �صايني غانغا دهار

اجمد ح�صني ليتون عنايت اهلل
عابد مياه تالوكدير عبداملطني

ا�صماعيل ح�صني �صومون
حممد جم�صيد ابو الب�صر
ديليب كومار رام �صانيهي
عمران ح�صني انور ح�صني

مبلغ املطالبة
9٠9٢ درهم �صامل تذكرة العودة
91٢7 درهم �صامل تذكرة العودة
98٢8 درهم �صامل تذكرة العودة
984٠ درهم �صامل تذكرة العودة

3444٠ درهم �صامل تذكرة العودة
9571 درهم �صامل تذكرة العودة
9554 درهم �صامل تذكرة العودة
8348 درهم �صامل تذكرة العودة
9647 درهم �صامل تذكرة العودة
967٢ درهم �صامل تذكرة العودة
9673 درهم �صامل تذكرة العودة
984٠ درهم �صامل تذكرة العودة
9673 درهم �صامل تذكرة العودة
953٢ درهم �صامل تذكرة العودة
7874 درهم �صامل تذكرة العودة
957٢ درهم �صامل تذكرة العودة
984٠ درهم �صامل تذكرة العودة
895٠ درهم �صامل تذكرة العودة
933٢ درهم �صامل تذكرة العودة

العدد  10893 بتاريخ   2013/9/11     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/629 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ �صوهل عبداملنان اجلن�صية: بنغالدي�س املنفذ �صده : حممد 
رو�صن ملقاولت البناء �س.ذ.م.م اجلن�صية: المارات املطلوب اعالنه: حممد 
ان  بالن�صر مبا  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  �س.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  رو�صن 
رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب 
املوافق  الثنني  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم   ٢٠1٢/36٢6
٢٠13/9/16 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10893 بتاريخ   2013/9/11     
             اعالن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/75  عم كل- م ع- ب- اأظ

عليه:  مدعى  م�صر  اجلن�صية:  ال�صافوري  معو�س  حممد  مدعي/اجمد 
الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  املتحدة  الطبية  المارات  جمموعة 
املتحدة  الطبية  المارات  جمموعة  اعالنه/  املطلوب  عمالية    م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  المارات  اجلن�صية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق ٢٠13/9/3٠ موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.3٠ �صباحا امام الدائرة الوىل بي حمكمة 
�صخ�صيا  مول  زايد-مزيد  بن  حممد  مبدينة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا 

�صدر بتاريخ ٢8/٢٠13/7
قلم املحكمة                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10893 بتاريخ   2013/9/11     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/414 ت  عمل -م ع- ت- اأظ (
بنغالدي�س     اجلن�صية:  احمد  فاروق  عامل  جهاجنر  حممد  التنفيذ/  طالب 
اجلن�صية:  وال�صحية  الكهربائية  الدوات  لتجارة  الوثبة   : �صده  املنفذ 
وال�صحية  الكهربائية  الدوات  لتجارة  الوثبة  اعالنه:  املطلوب  المارات 
بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  المارات   اجلن�صية: 
تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠1٢/3157 عم جز- م ع-ب- 
اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق ٢٠13/9/3٠ موعدا لنظر طلب 
التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ - الكائنة 
اعاله،  ال�صند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:الدمية للمقاولت وال�صيانة العامة
A D E C O:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:194٢85       بتاريخ:٢٠13/6/3٠ م
با�صييم:الدمية للمقاولت وال�صيانة العامة

وعنوانه:جزيرة ابوظبي ، �س.ب:1٠98٢٢ ، هاتف:٠٢6335151 ، فاك�س: ٠٢6335153
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 مقاولت م�صاريع املباين بانواعها املقاولت امليكانيكية 

املقاولت الكهربائية ال�صيانة العامة للمباين .
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن C ب�صكل كبر ومميز باللون الحمر داخلها A D باللون الخ�صر وعلى 
ميينها E باللون الخ�صر ب�صكل مميز داخلها حرف C معكو�س باللون الحمر وميتد على طول ال�صعار خط 

عري�س باللون الرمادي ال�صكل على خلفية باللون البي�س  . 
ال�صييرتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ا�س ان ار دنتون اند كو
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :٢٠٠8/8/13    املودعة حتت رقم: 117935 
با�صييم:مرديث كوربوري�صن            

وعنوانه :1716 لوكو�صت �صرتيت دي مونيز ايوا 3٠٢3 - 5٠3٠9 الوليات املتحدة المريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

ا�صرطة وبطانيات  اخييرى  الييواردة يف فئات  املييواد وغر  امل�صنوعة من هذه  املقوى واملنتجات  الييورق  الييورق   
والكرا�صات  والن�صرات  والبطاقات  الكروت  بطابعة  اخلا�س  الورق  والقرطا�صية  املكتبية  الدوات  الورق  من 
واملطبوعات والن�صرات الدورية )عدا الجهزة( الورق اخلا�س بال�صحف والكتب واملجالت والورق اخلا�س 
وجميع  التغليف  مييواد  الجهزة(  )عييدا  والتدري�س  التوجية  مييواد  املل�صقات  الفوتوغرافية  ال�صور  بطابعة 

املنتجات الواردة حتت هذه الفئة .
الواقيعة بالفئة:16

باحرف  مكتوبة   BETTER HOMES AND GARDENS العبارة  من  العالمة:مكونة  و�صف 
لتينية ب�صكل مميز ومن ر�صم مميز حتت احلرف B وقبل كلمة HOMES مكون من ر�صم لدائرة داخلها 
ر�صم مميز ل�صجرة ومتثل الكلمات HOMES & GARDENS مقطعا رئي�صيا يف هذه العالمة وجزءاً ل 

يتجزاأ منها ومن حتتها عبارة AND GARDENS باللغة الالتينية بخط �صغر .
ال�صييرتاطات:ل يوجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )3٠( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  11  �شبتمرب 2013 العدد 10893



••ال�صارقة-الفجر:

اأعييييليييين امليييجيييلييي�يييس الإميييييياراتييييييي لييكييتييب 
اليافعني -اجلهة امل�صرفة على تنظيم 
عن  الطفل-  لكتاب  ات�صالت  جائزة 
اإغالق باب امل�صاركة اخلا�صة بطلبات 
الييرت�ييصييح جليييائيييزة اتييي�يييصيييالت لييكييتيياب 
للعام  الييطييفييل يف دورتيييهيييا اخليياميي�ييصيية 
2013 بعد تلقي مايزيد على 100 
بينها  عربية  دول   10 ميين  م�صاركة 
الأوىل يف  لييلييمييرة  تيي�ييصيياركييان  اثيينييتييان 

فعاليات اجلائزة.
الطفل  لكتاب  ات�صالت  جائزة  وتعد 
عييام  الأوىل  دورتيييهيييا  انييطييلييقييت  الييتييي 
بدور  ال�صيخة  من  مببادرة   ،2009
بييينيييت �ييصييلييطييان الييقييا�ييصييمييي املييوؤ�ييصيي�ييس 
والييييرئييييييييي�ييييس الييييفييييخييييري لييلييمييجييليي�ييس 
الإماراتي لكتب اليافعني وبرعاية من 
اجلائزة  الإميياراتييييية  ات�صالت  �صركة 
الأكييرب لكتب الأطييفييال على م�صتوى 
اليييوطييين اليييعيييربيييي حيييييث تييبييلييغ قيمة 
توزع  اإماراتي  درهم  مليون  جوائزها 
واليافعني،  الأطييفييال  كتب  فئتي  بني 

وتيييهيييدف اإىل اثيييييراء ثييقييافيية اليييقيييراءة 
الأطييفييال  عند  العربية  الكتب  وحييب 
من خالل اإبراز اأف�صل اأعمال الكتاب 

والر�صامني والنا�صرين.
احلالية  اليييييدورة  ت�صهد  اأن  ويييتييوقييع 
حر�س  اإىل  بالنظر  كبرة  مناف�صات 
اليافعني  لكتب  الإمييياراتيييي  املجل�س 
اجلائزة  طبيعة  وارتييقيياء  تطور  على 
بيي�ييصييكييل ميي�ييصييتييميير مييين خييييالل ا�ييصييافيية 
فئات جديدة �صملت جمالت خمتلفة 
كييتييب الأطيييفيييال واليييييافييعييني بينها  يف 
واأف�صل  ر�صم،  واأف�صل  ن�س،  اأف�صل 
اإخراج مع مافيها من جوائز للنا�صر 
واملييوؤلييف واليير�ييصييام، اإ�ييصييافيية اإىل منو 
حيث  من  املتقدمة  احلالية  الأعمال 
العربية  امل�صاركة  النوع والكم ون�صبة 
ذلك يف منو  واأثيير  �صنوياً،  املت�صاعدة 

وتطور ثقافة واأدب الطفل العربي.
وتيي�ييصييلييم املييجييليي�ييس الإميييييارتيييييي لييكييتييب 
اليافعني 107 م�صاركات - فاقت من 
امل�صجلة  امل�صاركة  �صعف  العدد  حيث 
 50 بلغت  والييتييي  املا�صية  اليييدورة  يف 
يف  ميي�ييصيياركيية   55 و�صملت  ميي�ييصيياركيية- 

الدورة احلالية لكتب الأطفال، ونحو 
52 م�صاركة لكتب اليافعني، و�صمت 
قييائييميية الييييدول الييعييربييييية امليي�ييصيياركيية يف 
والأردن،  م�صر،  ميين:  كيياًل  املناف�صة 
و�صورية، وتون�س، وفل�صطني، واململكة 
اإ�صافة  ولبنان،  ال�صعودية،  العربية 
املتحدة،  العربية  الإميييارات  دوليية  اإىل 
م�صاركة  احلالية  اليييدورة  ت�صهد  كما 
للمرة  جييديييدتييني  عربيتني  دولييتييني 

الأوىل، هما ليبيا وال�صودان. 
عبيد  مييروة  قالت  املنا�صبة  هييذه  ويف 
العقروبي رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س 
الإميييياراتييييي لييكييتييب اليييييافييعييني: لقييت 
تدفقاً غر  للجائزة  الييدورة احلالية 
املقدمة  الييطييلييبييات  حييجييم  يف  م�صبوق 
للم�صاركة خالل فرتة الرت�صيح التي 
املا�صي،  اأغ�صط�س  نهاية  مييع  انتهت 
واأ�ييصييهييم زييييييادة جمييييالت اجليييائيييزة يف 
الك�صف عن مبدعني اآخرين يف جمال 
كييتييب الأطييييفييييال واليييييييافيييعيييني الييذييين 
اإ�صافة نوعية  اأنهم �صي�صكلون  نعتقد 
من خالل اأعمالهم، وهو مايرفع من 
وابيييراز  اظييهييار  يف  م�صوؤوليتنا  حجم 

تييلييك الييكييتييب مييين اأجييييل اأن تييكييون يف 
متناول الأطفال واليافعني، وت�صيف 
اإي�صاله  يف  مانحر�س  معارفهم  اإىل 
ميين الييوعييي وزييييييادة الييييراء الفكري 
القراء  م�صاحة  يف  والتو�صع  واملعريف، 

م�صتقباًل .
حييجييم  اإن  الييييعييييقييييروبييييي:  واأ�ييييصييييافييييت 
ل  ومييي�يييصيييرفيييني-  -اإدارة  �يييصيييعيييادتييينيييا 
ن�صبة  تيي�ييصيياعييف  عييلييى  فييقييط  يقت�صر 
املييي�يييصييياركييية الييعييربييييية بيييل عييلييى تييطييور 
ميي�ييصييتييوى الييكييتييب املييتييقييدميية واهييتييمييام 
العاملني يف �صناعة اأدب الطفل على 
يعك�س  ممييا  اجلييائييزة  لنيل  املناف�صة 
و�صول اجلائزة اإىل مديات متقدمة، 
وحيير�ييصييهييا عييلييى تييبييليييييغ ر�ييصييالييتييهييا يف 
اإنتاج واإخييراج حمتوى ثقايف مناف�س 
بكتب  املتعلقة  التفا�صيل  جميع  يف 
الأطييييفييييال واليييييافييعييني، ولييييه حيي�ييصييور 
املختلفة،  الثقافية  املحافل  يف  موؤثر 
ول�صك اأننا م�صتمرون يف بحث كل ما 
والإرتقاء  �صاأنه تطوير اجلائزة،  من 
ليييتيييوؤدي ر�ييصييالييتييهييا ب�صكل  مبييجييالتييهييا 
اأو�صع، وتدفع باجتاه منو اأدب وثقافة 

الطفل يف الدولة واملنطقة .
جلنة  اأمييييييام  اأن  الييعييقييروبييي  واأكيييييييدت 
التحكيم التي ت�صم خرباء يف جمالت 
كتاب الطفل واليافعني مهمة كبرة 
ميين اأجييييل اخييتيييييار الأعيييميييال الييفييائييزة 
بيياجلييائييزة خييالل الييييدورة احلييالييييية يف 
�ييصييوء الييتييو�ييصييع اليييذي �ييصييهييدتييه، وميين 
املوؤكد باأن الأعمال الفائزة �صتفر�س 
نييفيي�ييصييهييا بييييني الأعيييييميييييال املييي�يييصييياركييية، 
النتيجة،  ملعرفة  مت�صوقون  وجميعنا 
اأن اجلائزة مت�صي قدماً  اتفاقنا  مع 
واأهييم  اأبيييرز  اأحيييد  منها  يجعل  ب�صكل 
الثقافية املوجهة للطفل يف  الأعمال 

الدولة واملنطقة.
قيييييميية- اجلييائييزة  تييوزيييع  هيييذا و�صيتم 
اإميياراتييي- على  درهييم  البالغة مليون 
النحو الآتي: 300 األف لفئة جائزة 
من  لكل  توزيعها  يتم  الطفل  كييتيياب 
اليينييا�ييصيير وامليييوؤليييف واليير�ييصييام، و200 
الف درهم لفئة جائزة كتاب اليافعني 
لييكييل من  الييييف درهيييييم   100 بيييواقيييع 
تخ�صي�س  مت  فيما  والنا�صر،  املوؤلف 
درهم  الف   100 بواقع  األف   300

لكل من الكتاب الفائز بجائزة اأف�صل 
ر�صوم،  باأف�صل  الفائز  والكتاب  ن�س، 
والكتاب الفائز باأف�صل اإخراج، وبهذا 
األيييييف درهيييم   800 امليييجيييميييوع  ييييكيييون 

للجوائز.
كما ر�ييصييدت جييائييزة اتيي�ييصييالت لكتاب 
درهييييم  األيييييييف   200 ميييبيييليييغ  اليييطيييفيييل 
عمل  ور�ييس  �صل�صلة  لتنظيم  اإميياراتييي 
لييبيينيياء قييييييدرات اليي�ييصييبيياب اليييعيييربيييي يف 
اكت�صاف  بييهييدف  واليير�ييصييم،  الييكييتييابيية، 

املواهب  من  اجلديد  اجليل  ورعيياييية 
العربية يف جمال كتب الأطفال

ي�صار اإىل اأن اجلائزة التي تعترب اأحد 
اأرفع اجلوائز يف جمال اأدب الطفال 
كييانييت قيييد ميينييحييت يف اليييعيييام 2012 
عن  للن�صر  اللبنانية  احلييدائييق  لييدار 
فيييوز كييتييابييهييا كييائيينييات �ييصييقييف الييغييرفيية 
لييلييكيياتييبيية نييبيييييهيية حميييييديل واليير�ييصييام 
ح�صان زهر الدين، ويف العام 2011 
يا طيارة( عن  ذهبت لكتاب )طييري 

اأمييياين  دار نييهيي�ييصيية ميي�ييصيير لييلييمييوؤلييفيية 
�صليط،  هنادي  ور�صومات  الع�صماوي 
فيما ح�صد اجلائزة يف العام 2010 
تاأليف  من  ال�صوداء(  )النقطة  كتاب 
ور�يييصيييوم وليييييد طيياهيير، واليي�ييصييادر عن 
اأنا  كتاب  وكان  امل�صرية،  ال�صروق  دار 
اأول كتاب يح�صل على اجلائزة  اأحب 
نبيهة  للكاتبة  وهو   2009 العام  يف 
حميييييديل ور�يييصيييوم نييادييين �ييصيييييداين، 

وال�صادر عن دار احلدائق اللبنانية.

اأغلقت باب امل�شاركة للعام 2013

جائزة ات�سالت لكتاب الطفل ت�سهد اقبال كبريًا بزيادة اأكرث من 100 % عن م�ساركات العام املا�سي 

�سدور طبعة كورية من كتاب بقوة الحتاد وطبعة جديدة للن�سختني العربية والإجنليزية
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الدولية  القت�صادية  لل�صيا�صات  الكوري  املعهد  ترجم 
بن  زايييد  ال�صيخ  ال�صمو  الحتيياد..�ييصيياحييب  بقوة  كتاب 

�صلطان اآل نهيان..القائد والدولة اإىل اللغة الكورية.
والكتاب �صادر عن مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث 
ال�صرتاتيجية يف طبعتني جديدتني باللغتني العربية 
�صفحاته  عدد  ويبلغ   2013 العام  هذا  والإجنليزية 

الكبر. القطع  من  �صفحة   484
العامل من  اقت�صاد يف  وتهدف كوريا اجلنوبية عا�صر 
خالل ترجمة هذا الكتاب اإىل تعريف املوؤ�ص�صات الكورية 
والأكادميية وال�صيا�صيني والباحثني وعامة اجلمهور 
باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ  بالتجربة الرائدة للمغفور له 
تاأ�صي�س  ثييراه يف  اآل نهيان طيب اهلل  زايييد بن �صلطان 
دولة الإمييارات العربية املتحدة وبنائها بال�صكل الذي 
اأ�صبحت معه الإمييارات من الدول املتقدمة من حيث 
التنمية امل�صتدامة وو�صولها اإىل اأعلى مراتب التطور 
الييدول  ت�صل�صل  يف  والقت�صادي  الجتماعي  والييرفيياه 
واملنظمات  الب�صرية  التنمية  معاير  وفييق  الييعييامل  يف 

الدولية ويف مقدمتها الأمم املتحدة.
ق�صم  على  والإجنليزية  العربية  الطبعتان  وا�صتملت 
الييكييتيياب  اإىل  لييييي�ييصيياف  الييطيييييب  الإرث  بييعيينييوان  جييديييد 
�صلطان  بن  زايد  لل�صيخ  التاريخي  الإرث  تناول  الذي 
اآل نهيان كقائد عربي �صنع تاريخا حافال بالتجارب 
التحديات  والييعييرب واخلييييربات ومييواجييهيية  واليييدرو�يييس 
الكبرة بال�صكل الذي ميكن ال�صيا�صيني واملعنيني من 
النهل منها لإن�صاج التجارب الجتماعية والقت�صادية 
يف البلدان النامية واملتقدمة على حد �صواء باعتبارها 
يف  تطبيقها  يف  والييبييحييث  الييدرا�ييصيية  ت�صتحق  جتييربيية 

املجالت القت�صادية والجتماعية.
ومبادئه  زايد  ال�صيخ  روؤى  الكتاب  ف�صول  وت�صتعر�س 

الأ�ييصييا�ييصييييية اليييتيييي بيينييى مبييقييتيي�ييصيياهييا اليييدولييية واأ�ييصيي�ييس 
على  مي�صي  الييتييي  وامليييبيييادئ  اليييييروؤى  وهيييي  لنه�صتها 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بثبات  خطاها 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف �صعيه ل�صتكمال 

نه�صتها وتطوير جتربتها التنموية الفريدة.
ويوؤكد الكتاب اأنه عرب التاريخ الطويل مل ينجح �صوى 
الفكر والروؤية والعزمية يف  اأ�صحاب  القادة  قليل من 

بناء �صرح دول را�صخة بالإقناع والتفاق.
العربية  الإمييييارات  دوليية  اإن�صاء  اأن  اإىل  الكتاب  واأ�ييصييار 
قيادة  1971 يف ظل  دي�صمرب  الثاين من  املتحدة يف 
ال�صيخ را�صد  اآل نهيان واأخيه  ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل مكتوم رحمهما اهلل كان مثال حيا على  �صعيد  بن 
بناء هذه النوعية من الدول مما جعل موؤ�ص�س الدولة 
رجال  اأعظم  بني  ال�صدارة  مكان  جييدارة  عن  ي�صتحق 

الدولة على مر الع�صور.
ففي الوقت الذي بداأت فيه بريطانيا الن�صحاب من 
اإىل حتقيق  زايييد  ال�صيخ  بييادر  العربي  منطقة اخلليج 
املهمة ال�صعبة املتمثلة يف توحيد الإمارات املت�صاحلة 
بعد اأن كانت متفرقة ليقيم دولة احتادية هي الوحيدة 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط .. ثم عمد ال�صيخ زايد اإىل 
مواجهة  يف  �صرحه  وتييعييزيييز  الحتييياد  دعييائييم  تر�صيخ 
التحديث  لييروؤييية  ومنفذا  موجها  الهائلة  التحديات 
يف  ليحقق  الوليدة  الييدوليية  �صهدتها  التي  والتطوير 
مع  للتعاون  فعال  اإطيييار  بناء  يف  حلمه  املييطيياف  نهاية 

الدول اخلليجية املجاورة.
املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  اأن  اإىل  الكتاب  ولفت 
اأ�ييصييحييت ميينييذ ذليييك احليييني قيييوة بيينيياءة داخيييل املنطقة 
والت�صامح  الوطنية  الوحدة  مبادئ  جت�صد  وخارجها 

الديني والت�صامن الإقليمي والتعاون الدويل.

وميثل الكتاب كذلك روؤية اأكادميية جلوانب معينة من 
اأثرا يف �صخ�صية  تاريخ املنطقة واأحداثها التي تركت 
ال�صيخ زايد جتعله امتدادا للدرا�صات التاريخية التي 
تبحث يف تاأثر �صخ�صية احلاكم وممار�صاته يف م�صر 
اأمته وهي املنهجية التي بادر اإىل تطويرها املوؤرخون 

العرب وامل�صلمون عرب التاريخ.
للمنهج  حتليلية  درا�ييصيية  اأنيييه  اأييي�ييصييا  الييكييتيياب  ويتميز 
ثييراه  اهلل  طيييييب  زاييييد  ال�صيخ  لييه  للمغفور  ال�صيا�صي 
الكامنة  الأ�ييصييبيياب  يبحث يف  فهو  لييه  �صرة  منه  اأكيير 
وراء الإجنازات العظيمة التي حفرت للراحل العظيم 
موقعه املتميز بني الزعماء التاريخيني ال�صتثنائيني 
ويف�صر احلنكة ال�صيا�صية الفذة التي اأظهرها يف قيادة 
�صعبه نييحييو اليييوحيييدة والييتيينييمييييية واحليييداثييية ..ميي�ييصييرا 
ل�صمو  اليي�ييصييامييليية  املييثييالييييية  ال�صيا�صية  اليييروؤيييية  اأن  اإىل 
مرتابطة..  عنا�صر  ثالثة  على  ا�صتملت  زايييد  ال�صيخ 
ال�صيا�صية  للوحدة  متكامل  مفهوم  ب�صياغة  ان�صغاله 
ل�صعبه  الجتماعية  الرفاهية  لتحقيق  الدائم  و�صعيه 

واهتمامه بالبيئة واملوارد الطبيعية.
بالتكامل  اآمييين  زاييييد  ال�صيخ  اأن  اإىل  الييكييتيياب  وييي�ييصيير 
والت�صامن العربيني بو�صفهما اأ�صا�صا لتحقيق التنمية 
والتطور يف دول اخلليج العربية وباقي الدول العربية 
تكون  اأن  دون  العقالين  التخطيط  الدولة  تبنت  كما 
جمموعة  تتخلل  التي  الثابتة  الر�صالة  وهييي  جامدة 

التطورات التي يتعني حتقيقها بحلول عام 2030.
الأوجييه  لدرا�صة  جييادة  علمية  حماولة  الكتاب  وميثل 
له  للمغفور  وال�صيا�صية  ال�صخ�صية  للحياة  املختلفة 
باإذن اهلل ال�صيخ زايد حيث ت�صكلت يف ظروف اقت�صادية 
واجتماعية خمتلفة متاما عن تلك ال�صائدة يف اأرجاء 
اأخيييرى ميين الييعييامل غيير اأن هييذه املنهجية قييد طييورت 

بطريقة  وتقوميها  التاريخية  الأدليييية  جلمع  اآليييييات 
الإجنيييازات  وراء  الكامنة  الأ�ييصييبيياب  حتليل  ميين  متكن 

العظيمة ل�صمو ال�صيخ زايد رحمه اهلل.
زايييد  ال�صيخ  لييه  املغفور  حييييياة  حييول  الكثر  دون  فقد 
الإميييارات  دوليية  يف  منهجية  جهود  وبييذلييت  وم�صرته 
جانب  اإىل  املييوثييوقيية  التاريخية  املييراجييع  ميين  للتثبت 
الر�صمية  وت�صريحاته  خييطييابيياتييه  وحتييليييييل  مييراجييعيية 
اأن  ب�صاأن الق�صايا املحلية والإقليمية والعاملية. ورغم 
ما مت تدوينه �صابقا ي�صجل اإجنازات ال�صيخ زايد طيب 
يف�صر  مل  فيياإنييه  عييادة  تواريخها  ي�صجل  كما  ثييراه  اهلل 
احلنكة ال�صيا�صية الفذة التي اأظهرها يف قيادة �صعبه 

نحو احلداثة.
قيام  اأن  ل�صيما  الكتاب  اإ�ييصييدار  اأهمية  الكتاب  ويبني 
دوليييية الإمييييييارات وميييا حققته ميين تييطييور ميي�ييصييهييود هو 
حدث بالغ الأهمية وخا�صة يف تاريخ منطقة اخلليج 

العربي.
التطور  ذلييك  اإن  ذلييك بقوله  اأحييدهييم على  وقييد يعلق 
غنية  دولييية  الإميييييارات  دولييية  لأن  حتقق  اإمنيييا  امل�صهود 
روؤييييية متعجلة  عيين  ييينييم  كييهييذا  قيييول  اأن  بالنفط غيير 
اأخذنا  اإذا  الأمييور خا�صة  اإىل جوهر  النفاذ  ل حتيياول 
يف العييتييبييار ميييدى مييا حتييقييق ميين اإجنيييييازات �صيا�صية 
من  اأن  حقيقة  عيين  ف�صال  واقييتيي�ييصييادييية  واجييتييميياعييييية 
ال�صراعات واحلروب  اأن  الأمم يرى  تاريخ  ي�صتعر�س 
�صكل  اأي  دون حتقيق  اأن حتييول  بني اجلماعات ميكن 
مييين اأ�ييصييكييال اليييوحيييدة الييفييعيياليية. ومييين امليييوؤكيييد اأن من 
ي�صتعر�س تاريخ املنطقة والأو�صاع التي كانت �صائدة 
اأن  يالحظ  منها  الربيطانية  الييقييوات  ان�صحاب  حني 
فر�س قيام احتاد فعلي مل تكن كبرة ويف اأو�صاع كهذه 
تربز احلاجة اإىل قوة حافزة تتمثل يف زعامة ملهمة 

املجتمع عن  وال�صباب وتنمية  الثقافة  اأعلنت وزارة 
جمموعتها اجلديدة من الكتب عن خدمة ال�صراء 
والييتييي   ،2013 لييلييعييام  الييثييالييث  لييلييربييع  الت�صجيعي 
تهدف اإىل ن�صر عدد من الإ�صدارات التي ت�صرتيها 
املهمة  اجلوانب  الكتاب  تناول  ح�صب  املوؤلفني  من 
من احلياة والثقافة يف الإمييارات، ، واإهييداء بع�صها 
اإىل الدوائر والهيئات على م�صتوى الدولة، وتزويد 
املييكييتييبييات الييعيياميية الييتييابييعيية ليييليييوزارة بييهييا، وعر�صها 
الييدوليية  ل�صفارات  الثقافية  امللحقيات  مكتبات  يف 
الكتاب  ن�صر  يف  امل�صاهمة  اإىل  اإ�ييصييافيية  اخلييييارج،  يف 
الإمييياراتيييي وتييوزيييعييه والييتييعييريييف بيياليينييتيياج الفكري 
يتناولون  الييذييين  والييعييرب  الإميياراتيييييني  للموؤلفني 
الإمارات يف موؤلفاتهم، وذلك يف اإطار خطة الوزارة 
علمي  اأو  اأدبييي  اإبيييداع  واأي  املييواطيين  املبدع  لت�صجيع 

تكون الدولة حموره.
من  الت�صجيعي  ال�صراء  خدمة  يف  اليييوزارة  وتنطلق 
م�صتوى  ورفييع  الثقافية  الأن�صطة  دعييم  يف  هدفها 
الهدف  ميثل  والييذي  الإميياراتييييية،  بالثقافة  الوعي 
-2011( اليييييييوزارة  اإ�ييصييرتاتيييييجييييية  �ييصييميين  الأول 
النا�صئة  امليييواهيييب  كييذلييك  ميي�ييصييتييهييدفيية   ،)2013

واملبدعني ال�صباب من اأدباء و �صعراء و كتاب.
الت�صجيعي  اليي�ييصييراء  خييدميية  اإ�ييييصييييدارات  وتت�صمن 
جمييمييوعيية مييتيينييوعيية ميين كييتييب الييييرتاث واليي�ييصييييياحيية 
من  وكييان  والتوثيق،  البحثية  والييدرا�ييصييات  والأدب 
دي لمييارتييني  الفون�س  كييتيياب  امليي�ييصييرتاة  الكتب  بييني 
للكاتب �صامل �صيف اجلابر ق�صة حياة الفون�س دي 
الرومان�صية  املدر�صة  �صعراء  اأكييرب  اأحييد  لمييارتييني 
الفرن�صية وفيه ا�صتعرا�س لبع�س اأ�صعاره املتنوعة.

ل�صالح  وطنية  روؤى  بعنوان  الثاين  الإ�صدار  وجاء 
وطنية  درراً  الكتاب  ويت�صمن  للن�صر  هماليل  دار 
)الييقييادة،اأم  ابييواب  عييدة  بالنتماء يف  وكلمات توجي 
بعيوننا،معروف  الوطنية،الوطن  المارات،الهوية 
وطني،الدفاع  ييياداري،احييبييك  اخليير  الوطن،�صباح 
عييين اليييوطييين( كييمييا ا�يييصيييرتت الييييييوزارة كييتيياب �ييصييدى 
والييذي  ال�صام�صي  اهلل  عبد  جنيب  للكاتب  اليييذات 
ييييحيييوي �يييصيييرة مليييواطييين مييين الميييييييارات وقييييد �صكن 
الهام  ودوره  الر�ييس  لهذه  واليييولء  النتماء  روحييه 
الدولة ودعم م�صرتها متناوًل  بناء �صرح هذه  يف 
ال�صخ�صية  ال�صرة  تت�صمن  ف�صول  خم�صة  الكتاب 
النحاح  و�صرة  املهنية  وال�صرة  العملية  ال�صرة  و 

الييعيياميية.  وي�صتعر�س  اليي�ييصييرة  والييتيياأليييييف واخييييراً 
كتاب مفيد جلميع افراد الأ�صرة للكاتبة هيا خالد 
غابت  تكون  قد  احلياة  مفيدة يف  معلومات  حممد 
لي�صتفيد  اأنها جديدة عليهم  اأو  ذاكرة بع�صهم  عن 
جتارب  من  الكاتبة  ا�صتوحتها  وقييد  الييقيياريء  منها 

�صخ�صية او من خالل اطالعها
 ويتوفر �صمن مكتبة ال�صراء الت�صجيعي كتاب من 
اخاطب فيك لدار هماليل وهي جمموعة ق�ص�صية 
ق�صة   14 تت�صمن  اجتماعيه  موا�صيعها  ق�صرة 
العبارات  يف  الرميثي  مييرمي  الكاتبة  فيها  تفننت 

وال�صاليب والفكار .
�صعيد خليفة  لعلياء  قدر  كتاب من �صرب  ويتطرق 
ال�صام�صي ملجموعة من الأمثال ال�صعبية الماراتية 
واليييتيييي حتييمييل بيييني كييلييميياتييهييا نيي�ييصييائييح مييفيييييدة مع 
الييتييو�ييصيييييح الييكييامييل لييبييعيي�ييس املييييفييييردات المييياراتييييييية 

وتف�صر �صامل للمثل ال�صعبي.
اأن�صاب  الب�صر يف  �صل�صلة اخلرب عن   ويتناول كتاب 
العرب ون�صب �صيد الب�صر )�صيدناحممد �صلى اهلل 
ال�صويدي  اأحمد حممد  للكاتب خالد  و�صلم(  عليه 
تاريخ الأنبياء وخرب الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 

ملوك  وبع�س  العرب  واأيييام  الأن�صاب  حييول  وكذلك 
العربي  العامل  يف  مرة  لأول  يطبع  والكتاب  العرب 

وا�صتغرق العمل به ملدة 5 �صنوات.
واآخر الكتب التي ان�صمت ملكتبة ال�صراء الت�صجيعي 
كرامة  �صالح  للكاتب  اأخييييرى(  مييرة  )حييياول  كييتيياب 
العامري ويقدم لنا الكاتب يف م�صرحية حاول مرة 
اأخرى ق�صة ملراأة �صجينة يف املحكمة و�صبب �صجنها 
انها قتلت زوجها اخلائن وعلى جانب اآخر جندها 
يف عييالقيية رومييانيي�ييصييييية مييع املييحييامييي يف تيي�ييصييور ملييزج 

ال�صراع بني الرومان�صية وال�صراع الرتاجيدي.
القمر(  )ع�صاق  م�صرحية  يتوفر  الكاتب  ولنف�س 
والذي ي�صور اأحداث ل�صخا�س اجتمعوا يف بار وكل 
لهذا  احلييال  اأو�صله  وكيف  همومه  يحكي  �صخ�س 
القراء  من  مثقفة  فئة  امل�صرحية  وتخاطب  املكان 
الييكيياتييب بالكتابات  تيياأثيير  تييو�ييصييح ميييدى  واجلييمييهييور 
الييثييقييافيية  وزارة  اأن  بييياليييذكييير،  جييدييير   . الأوروبييييييييية 
وال�صباب وتنمية املجتمع؛ ن�صرت �صمن اإطار خدمة 
الأول  الن�صف  كتاباً خالل   20 الت�صجيعي  ال�صراء 
من العام اجلاري ، ملجموعة من املوؤلفني املواطنني 

والعرب واملوؤ�ص�صات املختلفة.

بييياإدارة  والييرتجييميية  والن�صر  التاأليف  ق�صم  ويعترب 
ال�صراء  خدمة  بتزويد  املعني  الثقافية،  الأن�صطة 
الت�صجيعي للمثقفني، �صريطة اأن تتم املوافقة على 
عليه مع  بعد موافقة جلنة خمت�صة  الكتاب  �صراء 
املجتمع  الكتاب  يتناول  واأن  الن�صخ،  عييدد  حتييديييد 

املحلي والثقافة الإماراتية يف خمتلف املجالت.
الت�صجيعي؛  اليي�ييصييراء  الييدعييم خلييدميية  هيييذا  ويييعييد   
ماديا يف ظاهره، معنويا يف و�صائله واأهدافه، حيث 

حتيير�ييس الييييوزارة على رعيياييية املييواهييب والإبيييداعيييات 
امليييواطييينييية، حيييييث تيي�ييصييتييهييدف الييييييوزارة زييييييادة اأعييييداد 
خمتلف  يف  مبتكرة  م�صاريع  خييالل  ميين  املوهوبني 
املجالت البداعية مثل جائزة الإمارات التقديرية 
اإبداعات  لالآداب والعلوم، وجائزة الربدة، وم�صروع 
�صابة، وبرنامج امل�صابقات الثقافية والفنية املتنوعة، 
مييدار  الثقافية على  اليييوزارة  مييراكييز  تنفذه  واليييذي 

العام باأنحاء الدولة.

نق�ض غالريي يعر�ض اأفالمًا ملخرجن اإماراتين يف دورته الثانية

يف  ي�سارك  الدويل  ال�سينمائي  دبي  مهرجان 
اأيام نق�س لالأفالم الق�سرية يف البحرين

•• دبي-الفجر: 

الثانية  اليييدورة  يف  م�صاركته  عن  الييدويل  ال�صينمائي  دبييي  مهرجان  اأعلن 
يف  غييالييري  نق�س  ينظمه  اليييذي  الق�صرة  لييالأفييالم  نق�س  اأييييام  ملييهييرجييان 
البحرين، والذي ت�صتمر ن�صاطاته خالل الفرتة من 26 اإىل 28 دي�صمرب، 
الإماراتية  ال�صينما  اأنتجته  ما  اإماراتية ت�صيء  اأفالم  �صتة  �صتعر�س  حيث 

خالل الأعوام الع�صرة املا�صية.
وتاأتي م�صاركة الأفالم الإماراتية التي حظيت باإ�صادة وا�صعة يف مهرجاين 
دبي ال�صينمائي الدويل واخلليج ال�صينمائي �صمن برنامج اإقليمي متميز 
ال�صينما  �ييصيينيياعيية  اأوجييييه  عييلييى خمييتييلييف  الييتييعييرف  فيير�ييصيية  للجمهور  يييتيييييح 

الإماراتية.
وعلى مدار ثالثة اأيام، �صتعر�س الدورة الثانية ملهرجان اأيام نق�س لالأفالم 
ق�صراً  فيلماً   85 من  اأكيير  املا�صي  العام  بنجاح  انطلق  الييذي  الق�صرة 
اأنحاء العامل، حيث  57 خمرجاً من جميع  تتحدث عدة لغات لأكر من 
�صهد املهرجان هذا العام اإقباًل وحر�صاً من �صانعي ال�صينما على امل�صاركة 
يييفييوق الييعييام املييا�ييصييي.  وقييد مت اخييتيييييار عييدد ميين اأبيييرز الأفييييالم الإميياراتييييية 
طوي  وهييي  الق�صرة  لييالأفييالم  نق�س  اأيييام  مهرجان  يف  لعر�صها  الروائية 
تنباك  وفيلم  اجلوائز،  من  بالعديد  الفائز  ال�صحي  وليد  للمخرج  ع�صبة 
للمخرج عبداهلل ح�صن اأحمد، والفيلم الروائي الق�صر عربانة للمخرجة 
الإماراتية امل�صتقلة نايلة اخلاجة، وفيلم بنت مرمي للمخرج �صعيد �صاملني 
للمخرج  الغنم  راأ�يييس  وفيلم  املحمود،  خالد  للمخرج  �صبيل  وفيلم  امليييري، 
جمعة ال�صهلي. وتعليقاً على هذه امل�صاركة قال املدير الفني ملهرجان دبي 
دبي  انطالق مهرجان  اآل علي: منذ  اأميير اهلل  الييدويل م�صعود  ال�صينمائي 
ال�صينمائي الدويل عام 2004، وهو يقود م�صوؤولية بناء ج�صور التوا�صل 
الثقايف وتعزيز احلوار البّناء يف الو�صط ال�صينمائي على م�صتوى املنطقة، 
وتعترب امل�صاركة الإماراتية يف مهرجان اأيام نق�س لالأفالم الق�صرة فر�صة 
لتو�صيع نطاق هذا احلوار وتبادل اخلربات ال�صينمائية مع جمتمع �صناعة 
ال�صينما يف البحرين.  من جانبه قال حممد امل�صقطي مالك نق�س جالري 
مب�صاركة  نفخر  نحن   : الق�صرة  لييالأفييالم  نق�س  اأييييام  مهرجان  ومييدييير 
مهرجان دبي ال�صينمائي الدويل ، وي�صر اأيام نق�س اأن تعر�س جمموعة من 
الفالم الماراتية كما ي�صعدنا اأن ن�صاهم يف خدمة الهداف التي و�صعتها 
اإدارة مهرجان دبي ال�صينمائي الدويل مبا ي�صاعد يف مد ج�صور التوا�صل 

الثقايف يف املنطقة.
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  The Voice ظهرت املغنية العاملية كري�شتينا اغيلريا على ال�شجادة احلمراء يف العر�ض الأول من برنامج
بالن�شخة الأمريكية وهي ترتدي ف�شتان ا�شود ق�شري يظهر مقدار الوزن الذي فقدته.

وزنها  زاد  ال�شمنة امنا  بهذه  الدوام  اغيلريا  مل تكن على  الأمريكية كري�شتينا  املغنية  اأن  بالذكر  واجلدير 
بعد ان مت طالقها من زوجها، فمن املعروف اأن كري�شتينا اغيلريا  كانت تتمتع بج�شد فاتن ونحيل للغاية لكن 
حالتها النف�شية التي �شببها الطالق اأدت بها اىل الإكثار من الطعام والذي بدوره �شبب لها ال�شمنة الزائدة.

ا�شتعادت ر�شاقتها وخ�شرت وزنها الزائد!

 كري�ستينا اأغيلريا... الفتاة ال�سغرية ذات ال�سوت الكبري

الزائد بوقت  وال�صر وراء فقدانها للوزن 
قيييييا�ييصييي هيييي قييابييلييييية جيي�ييصييدهييا خليي�ييصييارة 
الوزن ا�صرع من غرها لنها معتادة على 
راق�صة  وكونها  �صابقاً  الريا�صة  ممار�صة 
الكثر  تييكييون  اأدى اىل  واليييذي  حمييرتفيية 
من الع�صالت يف ج�صدها مما يوؤدي اىل  

�صهولة خ�صارة الوزن واملرونة.

ولدتها
ولدت كري�صتينا ماريا اأغيلرا يف )�صتاتن 
28 من  نيييييويييورك يف  بيييوليييية  اييييالنيييد( 
دي�صمرب 1980 من اأم اأمركية منحدرة 
اأملانية واإنكليزية تدعى �صيلي  اأ�صول  من 
فاو�صتو  يييدعييى  اإكييييييوادوري  واأب  لييورييين، 
اكزافرر اأغيلرا، كان جندياً يف اجلي�س 
الأمركي، لكنه ا�صتقال وبداأ يعمل عازفاً 

للكمان والبيانو. 
وخالل خدمته يف اجلي�س، تنقلت الأ�صرة 
يف اأماكن عّدة منها نيو جر�صي وتك�صا�س 

ونيويورك ثم اليابان.
انييفيي�ييصييل واليييداهيييا عيينييدمييا كييانييت يف �صن 
املت�صلطة،  الأب  معاملة  ب�صبب  ال�صاد�صة 
فييعييا�ييصييت مييع والييدتييهييا واأخييتييهييا يف منزل 
جييدتييهييا الييييواقييييع يف رو�ييصييييي�ييصييرت بييولييية 
بيينيي�ييصييلييفييانيييييا، وهييينييياك تيييزوجيييت والييدتييهييا 

جمدداً.

حياتها وم�شريتها الغنائية
كانت تطمح خالل طفولتها اإىل اأن تكون 
مغّنية، وكانت ت�صتهر حمّلياً باأنها الفتاة 
ال�صغرة ذات ال�صوت الكبر عندما كانت 
تغّني يف برامج املواهب املحلية وامل�صابقات 

املحلية.
ويف �صن الثامنة، فازت يف اأول برنامج 

لييلييمييواهييب عيينييدمييا قيييّدميييت اأغيينييييية 
للمغنية الراحلة ويتني هيو�صنت 

 I Wanna( بييييعيييينييييوان 
 Dance With

 ، )S o m e b o d y
ميييار�يييس   15 وبييييتيييياريييييخ 

1990 ظهرت يف برنامج 
)Star Search( وغّنت 

 A Sunday Kind(
لكنها خ�صرت يف   ،)of Love

املناف�صة حمققة املركز الثاين.
اأثييينييياء نيي�ييصيياأتييهييا يف بييتيي�ييصييربوغ غييّنييت 

 The Star-Spangled(
)بييتيي�ييصييبييورغ  فيييرييييق  اأمييييييام   )Banner
بيينييغييوييينييز( لييلييهييوكييي، وفييريييق )بييتيي�ييصييربوغ 
�ييصييتيييييلييرز( ليييكيييرة الييييقييييدم،  و)بييتيي�ييصييربوغ 
الأغنية  غّنت  كما  للبي�صبول،  بايرت�س( 
نف�صها يف العام 1992 يف نهائيات )كاأ�س 
�ييصييتييانييلييي(. وكيييانيييت قيييد الييتييحييقييت حينها 
دي�صرتيكت(  ايريا  )رو�ص�صرت  مبدر�صتي 
و)مييار�ييصييال ميييييدل( قييرب اأكيي�ييصييفييورد، ومت 
م�صايقات  لتحا�صي  �صراً  موهبتها  اإبقاء 
الأطييييفييييال الآخييييرييييين ليييهيييا. ثيييم الييتييحييقييت 
بيييعيييد ذليييييك بيييثيييانيييويييية )نيييييييورث اليييييفيينييدي 
اأن  اإىل  وجيييييييزة،  لييفييرتة  انييرتميييييدييييييت( 
تعّر�صها  بييعييد  داخييلييييية  مييدر�ييصيية  اأدخيييليييت 

حلوادث عديدة.
يف  دور  لأداء  تييقييدمييت   1991 الييعييام  يف 
 The Mickey Mouse( برنامج
Club(، لكن عمرها مل يكن منا�صباً، اإل 
اأنها عادت بعد عامني وان�صمت اإىل طاقم 
وفقرات  مو�صيقية  اأدواراً  مييوؤدييية  العمل 
يف  الييربنييامييج  اإلييغيياء  اأن مت  اإىل  كوميدية 

العام 1994.
اأغنيتها  �صجلت  عيي�ييصيير  الييرابييعيية  �ييصيين  يف 
 )All I Wanna Do( الأوىل 
ناكاني�صي  كيزو  الياباين  املغني  اأدتها مع 

فحققت جناحاً، ويف العام 1997 مّثلت 
اليييولييييات املييتييحييدة يف املييهييرجييان اليييدويل 
ويف  بيياأغيينيييييتييني،   )Golden Stag(
بييرنييامييج  يف  ا�يييصيييرتكيييت   1998 الييييعييييام 
 ،)teen night( املييواهييب  م�صابقات 
اأر�صلت ت�صجياًل ب�صوتها  ويف العام نف�صه 
للمغنية   )Run to You( لأغيينييييية 
ويتني هيو�صنت اإىل �صركة )ديزين( التي 
لت�صجيل  مغن  عن  تبحث  بييدروهييا  كانت 
اأغنية )Reflection( اخلا�صة بفيلم 
الر�صوم املتحركة )Mulan(، ومبجرد 
لييالأغيينييييية لفت  فييير  امليينييتييج رون  �ييصييميياع 
�صوت اأغيلرا انتباهه، فاأعلن حينها اأنه 
م�صرتها  فييرتة  طييوال  برعايتها  �صيقوم 
بعقد  لفييوز  اإىل  اأغيييييلييرا  فدفع  الفّنية، 
مع )RCA Records( يف الأ�صبوع 
 )Reflection( ذاته، واأ�صبحت اأغنية
قائمة  يف  اأغيينييييية  ع�صرين  اأفيي�ييصييل  �صمن 
 Adult Contemporary(
تر�صيحها  ومت   ،)Singles Chart
 Golden Globe( جلييييييائييييييزة 

عييين   )Award
اأفيييي�ييييصييييل اأغييينييييييية 

اأ�صيلة.

اإجنازاتها 
اأطلقت   1999 الييعييام  ميين  اأغ�صط�س  يف 
البومها الأول ) Aguilera›s( الذي 
املرتبة  واحييتييل  اليينييّقيياد،  ا�صتح�صان  لقييى 
 the US Billboard ( الأول �صمن
 Canadian( 200 ) و قائمة اأغاين
Albums Chart(، كما ومت اإدراجه 
األيييبيييوم يف كل  اأفيي�ييصييل مييئيية  �صمن قييائييميية 

 .)RIAA( الع�صور التي تقدمها
 Genie in a( اأغيينيييييتييهييا  وحييقييقييت 
قييائييميية  يف  الأوىل  امليييرتيييبييية   )Bottle
 ،)US Billboard Hot 100(
احتلت  اأخييرى  فردية  اأغنيات  تبعتها  ثم 
املراتب الأوىل يف )Hot 100( لعامي 
 What a( وهيييي  و2000   1999
 Come On(و  )Girl Wants
جييوائييز  حييفييل  ويف   .)Over Baby
بجائزة  فيييازت   2000 للعام  )غييرامييي( 

عن )اأف�صل مغنية جديدة(.
اأطلقت   2000 الييعييام  ميين  �صبتمرب  ويف 
 Mi( الناطق بالإ�صبانية الأول  األبومها 
يف   27 امليييرتيييبييية  فيياحييتييل   ،)Reflejo
كما   ،)Billboard 200( قييائييميية 
 World Music( بييجييائييزة  فييييازت 
 Billboard( وجيييائيييزة   )Award
لتييييييينيييي  مييييغيييين  لأفيييي�ييييصييييل   )award
الييذي  الييعييام  ذلييك  مبيعات  اأف�صل  يحقق 
 My Kind of( األييبييوم  فيه  اأطلقت 
 The( اأغنية  واأّدت   ،)Christmas
داخييل  ميين   )Christmas Song

البيت الأبي�س.
اأييي�ييصيياً   2000 اليييعيييام  �ييصيييييف  ويف 
بيييييداأت جييوليية غيينييائييييية بييعيينييوان 
 C h r i s t i n a (
 Aguilera in
 )Concert
داخييييييييييييييييييييييييييييييييييل 
اليييييولييييييات 
املييييتييييحييييدة، 
وانيييتيييهيييت يف 
 2001 العام 
لييييتييييبييييداأ جيييولييية 
اأخيييرى يف اأمييركييا 

اجلنوبية واآ�صيا.
 2001 اليييييييييعيييييييييام  ويف 
 Latin( بييييجييييائييييزة  فيييييييييازت 
 )Grammy Award
بييوب( تقدمه  )األييبييوم  اأف�صل  عن 
ريكي  �ييصيياركييت  ثييم  اأنييثييى،  مغنية 
طلبه  على  بناء  اأغنية  يف  مارتن 
 Nobody Wants to(
�ييصيياركييت  كييمييا   ،)Be Lonely
ليل كيم وميا وبينك يف اإعادة اأغنية 

.)Labelle›s(
األبومها  اإطيييالق   2002 الييعييام  �صهد 
يف  و�صاركت   ،)Stripped( الرابع 
كتابة اأغانيه وظهر تاأثرها يف العديد 
من املوا�صيع املختلفة، وحقق املرتبة 
 Billboard( قائمة  يف  الثانية 
200(، ويف العام ذاته بداأت مواعدة 
م�صوؤول الت�صويق املو�صيقي جوردان 
بيييييرامتيييييان، واأعييييليييينييييا خييطييبييتييهييمييا يف 
فرباير من العام 2005، ليتزوجا 

يف 19 نوفمرب 2005.
 Back to( األيييبيييوميييهيييا  اأطيييليييقيييت 
Basics( يف العام 2006 فاحتل 
املتحدة  الييوليييات  الأول يف  املييركييز 
واململكة املتحدة، ثم �صاركت املغني 
 ،)Tell Me( اأغنية ديييدي يف 
لييتييبييداأ بييعييدهييا جييوليية يف اأوروبيييييا 
اأمييركييا  اأخييييرى يف  تلتها جييوليية 

الييي�يييصيييميييالييييييية كييييانييييت يف 
لتنتهي   ،2007 اأوائييل 
اآ�صيا  يف  وتختمها  منها 

واأ�صرتاليا.
حييييييييييييفييييييييييييل  ويف 
 G r a m m y (
لييلييعييام   )Awards
2007، ح�صلت جمدداً 
عيييليييى جييييائييييزة )اأفييي�يييصيييل 
عن  لأنيييثيييى(  بييييوب  اأداء 
 Ain›t No( اأغنية 
 ،)Other Man
اأدت  احلييييفييييل  وخييييييييالل 
 It›s a( اأغيييييينييييييييييييية 
 Man›s Man›s
 )Man›s World
بييراون  جيم�س  للمغني 

واأهدتها لروحه.
�يييييصييييينيييييفيييييتيييييهيييييا جمييييليييية 
العام  يف   )Forbes(

حمتلة  املييغيينيييييات  اأغييينيييى  �ييصييميين   2007
 60 بنحو  ثييروتييهييا  وقييييّدرت   ،19 املييركييز 

مليون دولر اأمركي.
 Primetime( حيييفيييل  يف  واأّدت 
)اليييتيييا�يييصيييع   Emmy Awards
واخليييمييي�يييصيييني مييييع امليييغييينيييي تيييييوين بييييينيييييت 
 Steppin› Out with( اأغيينييييية 
جييائييزة  مييعييه  وتيييليييّقيييت   ،)My Baby
الأغييينييييييية  تيير�ييصيييييح  ومت   ،)Emmy(
كيياأفيي�ييصييل اأغيينييييية بيييوب جييميياعييييية يف حفل 
 )Grammy Awards( جييوائييز 

للعام 2008.
ويف اليييرابيييع ميين نييوفييمييرب الييعييام 2007 
اأّكدت حملها، ورزقت بطفل اأ�صمته ماك�س 

لرون بارمتان.
فيييييلييم  يف   2008 الييييعييييام  يف  وظييييهييييرت 
 )Shine a Light( بعنوان وثائقي 
اأغيينييييية  فيييييه  واأّدت  �صكور�صي�صي،  ملييارتيين 
مييايييك  مييييع   )Live with Me(
 Berlin( جاغر، ومت عر�س الأغنية يف
 International Film

.)Festival
يف  �صنوات  ع�صر  خييالل  لعملها  وتخليداً 
 RCA( صناعة املو�صيقى اأطلقت �صركة�
 Keeps( األييييييبييييييوم   )Records
 Gettin› Better: A Decade
of Hits( �صّم اأف�صل اأغانيها خالل هذه 
الفرتة، واحتل الألبوم املرتبة ال�صابعة يف 
 )Billboard Hot( ت�صنيف جملة
 .)Billboard Hot 100( لأف�صل

اأغيلرا  انعزلت  بعدها 
عيين الأ�يييصيييواء مليييدة عييام 
كامل وعادت يف 2009 
ا�يييصيييتيييعيييداداً لألييبييومييهييا 

وفيلمها اجلديدين.
�يييييصييييينيييييفيييييتيييييهيييييا جمييييليييية 
 R o l l i n g (
املييرتييبيية  يف   )Stone
)اأعظم  قائمة  من   58
الع�صور(  املغنني يف كل 
مغنية  اأ�ييصييغيير  لت�صبح 
�صن  حتت  قائمة  �صمن 

الثالثني.
اأطييييييلييييييقييييييت األييييبييييومييييهييييا 
يونيو  يف   )Bionic(
بني  مييا  جييمييع   ،2010
ميييو�يييصيييييييقيييى )اليييييبيييييوب( 
و)الإلييييييييكييييييييرتونييييييييييييييييية( 
ومييو�ييصيييييقييى الييرقيي�ييس. 
يف نييوفييمييرب مييين الييعييام 
نيييييفييييي�يييييصيييييه ظيييييييهيييييييرت يف 

 Musical( لييهييا  غيينييائييي  فيييييلييم  اأول 
يف  بيينييجييميية  وفييييييازت   ،)Burlesque

طريق ال�صهرة بهوليوود.
بعد انف�صالها عن زوجها يف 14 �صبتمر، 
اأكييتييوبيير   14 اليييطيييالق يف  قيييّدميييت طييلييب 
بح�صانة  وطييالييبييت   ،2010 الييعييام  ميين 
م�صرتكة لبنهما، ومت احل�صول لت�صوية 
الطالق  ومت  الطفل،  ح�صانة  بخ�صو�س 
العام  2011.يف  اأبييريييل   15 يف  الفعلي 
)غييرامييي(،  جييائييزة  حفل  افتتحت  نف�صه 
كييمييا ظييهييرت ب�صفتها حييكييمييا وميييدّربيييا يف 
برنامح )The Voice( الذي قدمته 

.)NBC( صركة�
اأطيييليييقيييت كييرييي�ييصييتييييينييا األيييبيييوميييهيييا اليي�ييصييابييع 
)Lotus( يف 13 نوفمرب 2012، ومت 
 ALMA( تييكييرميييهييا يف حييفييل جييوائييز
بييجييائييزة   2012 لييلييعييام   )Awards
مل�صرتها  تييقييديييراً  اخلييا�ييصيية(  )الإجنيييييياز 
اأول  و�صّجلت  اخلرية،  واأعمالها  الفنية 
من  اأكييير  خييالل  بالإ�صبانية  لها  اأغيينييييية 
 Casa de Mi( ع�صر �صنوات بعنوان
Padre( لتكون خلفية مو�صيقية لفيلم 
حمل ال�صم نف�صه.وتعاونت كري�صتينا مع 
الكري�صما�س  اأغنية  لأداء  غرين  لو  �صي 
 It›s Cold  ،Baby( الكال�صيكية 
Outside(. ومع نهاية املو�صم الثالث 
�ييصييعييت   )The Voice( ليييربنييياميييج 
اأغيلرا وغرين للرتويج لألبومها، لذلك 
املو�صم  يف  واآ�يييصييير  �ييصيياكييرا  مكانهما  حيييّل 
اأغيلرا مع غرين جمدداً  لتعود  الرابع، 

يف املو�صم اخلام�س من الربنامج.

اإليزابيث هرييل... )امللكة(
 

تطل النجمة الربيطانية، اإليزابيث هريل، يف م�صل�صل درامي جديد يجمع 
بني الواقع واخلرافة، حيث توؤدي فيه دور ملكة منحرفة تنا�صل لتتاأقلم 

مع وفاة ابنها البكر.
وذكر موقع )ديدلين( الأمركي اأن اإليزابيث هريل �صتوؤدي دور البطولة 
يف م�صل�صل جديد بعنوان )امللكيون( للكاتب مارك �صوان، واملنتجني براين 

روبينز، وجو دافول.
وتدور اأحداث م�صل�صل الدراما عن رجال ون�صاء اأف�صدتهم ال�صلطة والرغبة 

والراء، و�صيعر�س على قناة )اإي( الأمركية.
اأجييل  الييتييي تنا�صل ميين  اإيييلييييينييا(  امل�صل�صل دور)املييلييكيية  و�ييصييتييوؤدي هييريل يف 
وفاته مع زوجها  وّلدتها  التي  الثقة  واأزميية  البكر،  ابنها  وفيياة  التكّيف مع 
امللك �صاميون، يف الوقت الذي تعمل فيه على منع عالقة تتطور بني ابنها 

الأو�صط، الذي اأ�صبح الوريث، وحبيبته الأمركية.

مي�سال ويليامز  بطلة )كاباريه( 
على م�سرح برودواي

 
تطل املمثلة الأمركية، مي�صال ويليامز، للمرة الأوىل على خ�صبة م�صرح 
برودواي من خالل ن�صخة جديدة من م�صرحية )كاباريه( ال�صهرة التي 

�صيبداأ عر�صها عام 2014.
اأن ويليامز التي  اأم�س الأول الربعاء،  اأبوت ثياتر(  واأعلنت �صركة )راونييد 
اآليين  اإىل  �صتن�صم  ميياونيينت(،  و)بييروكييبيييييك  كييريييك(،  )دو�ييصييون  ا�صتهرت يف 
كومينغ، يف الن�صخة اجلديدة من )كاباريه( حيث حتّل مكان املمثلة، اإميا 
�صتون، التي ان�صحبت ب�صبب ت�صارب يف املواعيد. ومن املقرر بدء العرو�س 
اأبييريييل   24 يف  ر�صمياً  امل�صرحية  تنطلق  اأن  على  مييار�ييس،   21 يف  الأولييييية 

املقبل.
1998 حتى  عييام  منذ  مييرة  األييفييّي  ميين  اأكيير  امل�صرحية عر�صت  اأن  يذكر 

.2004
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ت�سو�س الأ�سنان اأ�سبح معديًا
التي  الأم  اإن  ميت�صل  مارغاريت  �صيكاغو  يف  الأ�صنان  جتميل  طبيبة  قالت 
تتذوق الطعام للتاأكد من اأنه لي�س �صاخنا هي اأكرب مثال على كيفية نقل 

البكتريا اإىل الأطفال.
خالل  من  تنتقل  للت�صو�س  امل�صببة  البكتريا  اأن  اإىل  ميت�صل  اأ�ييصييارت  كما 
عمرها،  من  الي40  يف  مري�صة  اإيّل  »جيياءت  وقالت  الثنائيات.  بني  القبلة 
اأ�صنانها  كانت  بعدما  اللثة  باأمرا�س يف  واأ�صيبت  �صنان  ت�صو�س لديها  وقد 
�صليمة«، فتبني لحقا اأنها بداأت تواعد موؤخرا رجال مل يزر طبيب الأ�صنان 

منذ 18 عاما ولديه اأمرا�س يف اللثة.

الفوائد اخلفية لالطعمة احلارة؟
ل  احليييارة  فالأطعمة  احيييييانييا.  احليييارة  الييتييوابييل  ميين  القليل  يحب  اجلميع 
تداعب حليمات التذوق فقط، ولكنها ميكن ان جتعل جتربة تناول الطعام 

مثرة وم�صوقة.
ولكن ما ل يعرف الكثرون من ع�صاق الطعام احلييار، هو ان هذا الطعام 
يحتوي على الفوائد ال�صحية التي �صتجعلك ترغب يف تناول املزيد مبا�صرة 

بعد النتهاء من قراءة املقال:
خ�صارة الوزن: ت�صاعد التوابل احلارة على خ�صارة الوزن. وفقا ملجموعة من 
البحوث، الفلفل احلار يحتوي على مادة )كاب�صيا�صني(، وهي مكون ي�صاعد 
على رفع درجة حرارة اجل�صم، المر الذي ي�صاعد يف عملية حرق ال�صعرات 

احلرارية يف اجل�صم.
)كاب�صيا�صني(،  مييادة  بيياأن  تبني  للبحث،  وفقا  بال�صرطان:  الإ�صابة  مينع 
ال�صرطانية.  اخليياليييا  قتل  على  قيييدرة  متلك  احليييار  الفلفل  يف  املييوجييودة 
الفلفل احلييار يف حماربة المرا�س  ان ي�صاعد  ذلييك، ميكن  بال�صافة اىل 

ال�صائعة مثل الزكام ويقي من ال�صابة بال�صكتة القلبية وال�صمنة.
خماطر  خف�س  على  بقدرته  احلييار  الفلفل  يعرف  اأفيي�ييصييل:  قلبية  �صحة 
بال�صكتة  ال�ييصييابيية  خماطر  ميين  يقلل  فهو  القلبية.  بييالمييرا�ييس  ال�ييصييابيية 
القلبية والنوبة لن الفلفل احلار يقلل من التاأثرات ال�صارة للكول�صرتول 

ال�صيء. ي�صاعد مكون كاب�صيا�صني
مل�صاكل  الأول  عييامييل اخلييطيير  الييتييي تعد  اللييتييهييابييات.  اأييي�ييصييا على حميياربيية 

القلب.
املكون  )كاب�صيا�صني(،  مادة  اأن  درا�صة جديد  ك�صفت  الييدم:  يخف�س �صغط 
املوجود يف الفلفل احلار، متلك القدرة على خف�س �صغط الدم. كما توؤثر 

على ال�صرايني وت�صاعد على ا�صرتخائها.
يييقييلييل مييين ميي�ييصييتييويييات الييغيي�ييصييب: الأطيييعيييمييية احلييييييارة تيي�ييصيياعييد عييلييى انييتيياج 
ال�صراتونني )هرمون امل�صاعر الإيجابية(. وبالتايل ي�صاعد على تخفيف 

حالة الكتئاب. املمثلة �شكارليت جوهان�شون لدى و�شولها حل�شور عر�ض فيلم حتت اجللد خالل مهرجان تورونتو ال�شينمائي الدويل. )اأ ف ب(

ال�شاى الأخ�شر وال�شرطان

ك�صفت درا�صة اأجراها فريق من الباحثني فى جامعة اأوروجون فى الوليات 
املتحدة الأمريكية، اأن ال�صاى الأخ�صر م�صاد لالأك�صدة وي�صاهم فى حرق 

الدهون ويحمى من ال�صرطان.
الغدد  ن�صاط  زييييادة  على  قييادر  الأخ�صر  ال�صاى  اأن  اإىل  الييدرا�ييصيية  واأ�ييصييارت 
الليمفاوية تى وكرات الدم البي�صاء امل�صئولة عن الدفاع فى اجلهاز املناعى، 

وين�صح الباحثون ب�صرب ن�صف لرت من ال�صاى الأخ�صر يومياً.

• ما هو اأعر�ض بحور العامل ؟
- البحر الكاريبي.

؟ مب�شر  مطبعة  اأن�شاأ  من  اأول  • من 
- نابليون بونابرت.

يف الدقيقة الواحدة ؟ القلب  ي�شخها  الت�ي  الدم  كمية  تبلغ  • كم 
- 5.7 لرتات.

اللبنة الأوىل لعلم الهند�شة ؟ و�شع  من  اأول  • من 
- اأقليد�س.

الدويل يف ؟ العمل  مركز  مقر  • يوجد 
- جنيف.

اأ�شا�ض ؟ على  فئات  لثالث  اليورانيوم  تق�شيم  • يتم 
- نوع الذرات.

- هل تعلم اأن زيادة ن�صبة الكحول يف اجل�صم توؤدى اإىل �صعف نب�صات القلب.
 -هل تعلم اأن احتبا�س البول يف اجل�صم يوؤدي اإىل ارتفاع ن�صبة البولينا وحدوث حالة ت�صمم ت�صمى الت�صمم 

البوليني.
- هل تعلم اأن الإفراط يف تناول الربتقال قد يوؤدي اإىل الإ�صابة بقرحة املعدة.

- هل تعلم اأن ارتفاع �صغط الدم يوؤدي اأحيانا اإىل حدوث نزيف بالأنف.
- هل تعلم اأن �صعف ال�صهية يعالج بالب�صل والثوم.

- هل تعلم اأن الكمون �صار للمراأة املر�صع.
- هل تعلم اأن الزعرت يعالج اآثار لدغة احل�صرات؟

- هل تعلم اأن زيت الزيتون يرفع ن�صبة الكول�صرتول املفيد يف الدم ويخف�س ن�صبة ال�صار.
- هل تعلم اأن ا�صتهالك زيت الزيتون بكرة ي�صبب الإ�صابة بال�صرطان.

- هل تعلم اأن مر�س البول ال�صكري مر�س وراثي.
- هل تعلم اأن الليمون املغلي يفيد يف عالج النحافة.

- هل تعلم اأن الربقوق والتفاح ي�صتخدمان يف عالج الروماتيزم.
- هل تعلم اأن الإجهاد الع�صبي والتوتر النف�صي اأحد م�صببات الإ�صهال.

يحكى ان اعرابياً كانت زوجته قد ولدت له ولداً وكان باكورة ما اجنب ففرح به فرح الدنيا كلها وترك كل 
�صئ وكان يجل�س بجواره يتملى يف وجهه لياًل نهاراً حتى كاد ان يجن فكانت زوجته تقول له يا زوجى العزيز 
رويدك على نف�صك، لقد راأيت ولدك وفرحت به فاأنزل اإىل دكانك ع�صانا جند ماأكلنا.. فقال الرجل اخاف 
ان اتركه يحدث له �صيئاً فقالت انه يف رعايتي فال تخف، �صاأقوم انا لأذهب اإىل احلمام واغت�صل وانت جتل�س 
به وعندما اعود تتجهز وتذهب اإىل دكانك. ذهبت املراأه وتركت الرجل وطفله وحده فجل�س يناجيه ويغني 
له حتى دق الباب واذ ب�صبيه يطلب منه احل�صور ملقابلة احد التجار الكبار.. فخاف الرجل ان ت�صيع منه 
هذه الفر�صة ومل يعرف ماذا يفعل واذ به يرى كلبه الأمني يف زاوية البيت فنظر اليه وناداه وا�صار له على 
الطفل ان يجل�س معه ليحر�صه حتى تعود امه وكان كلبه يفهم عليه فقد رباه منذ �صغره فاأ�صبح له كلباً 
حار�صاً و�صديقاً حميماً ورفيقاً دائماً. خرج الرجل وهو مطمئن وبعد ان ذهب بفرتة لي�صت طويلة خرجت من 
�صطح البيت حيه كبرة فكادت ان تقرتب من الطفل ولكن الكلب الويف انتبه لها فقفز عليها وعاركها عراك 
الأبطال حتى ا�صتطاع ان ينال منها ويفرت�صها ويرتكها قطع وا�صالء.. وعاد ليجل�س بجوار الطفل وقد تلطخ 
فمه بدماء احليه. بعد قليل عاد الرجل من مقابلته فاأح�س به الكلب فخرج من الغرفة م�صرعاً لي�صتقبل 
الييدار ولي�صر له على فعلته البطولية.. وعندما نظر له الرجل وراأى الدماء تلطخ فمه ووجهه،  �صاحب 
انخلع قلبه من اخلوف وارتعب وكادت الدماء ان تقفز من راأ�صه و�صرخ �صرخة واحدة ولدي.. ولدي ايها 
القاتل، يا لك من غدار، اكلت من انتظرته �صنوات ايها اخلائن لي�س لك عندي غر القتل وب�صرعه الغ�صب 
الأعمى رفع الرجل ع�صاه الغليظة وانهال بها على راأ�س الكلب خبطة واحدة قوية فخر الكلب �صريعاً على 
الأر�س ولكن الرجل ظل ي�صرب فيه وهو ميت والغ�صب يتطاير من عيناه، حينها جاءت زوجته فراأت ذلك 
املنظر فاأنخلع قلبها لفعلته وقالت تعال اجل�س واحكي يل ما حدث وجرته اإىل الغرفة لتجل�صه وتطمئن على 
ولدها فاأذ به يرى الولد على الفرا�س واحليه ا�صالء على الأر�س فاأنهار بجوار احلائط وجل�س على الأر�س 
اعماه وغ�صبه  الذي  ال�صيطان  يلعن  على ما حدث وهو  بكاًء مراً  يبكي  واخذ  القرف�صاء ووجهه بني يديه 
الأهييوج ثم حدث زوجته مبا حدث فقالت ع�صت عمري كله معك اقول انك تت�صرف ب�صرعه بدون ان ترى 
ما تفعل وهاك عاقبة ال�صرعه وعاقبة الغ�صب فمن ملكه غ�صبه اهلكه.. اتعظ الرجل مما حدث ومنذ ذلك 
اليوم وهو ميلك زمام نف�صه قبل كل �صئ وقد قام من فوره وحفر يف �صاحة البيت ودفن كلبه املخل�س لرى 

قربه امام عيناه كل يوم فيتذكر ان من ملكه غ�صبه اهلكه.

عاقبة الت�سرع

�شمة حمد حممد �ل�شام�شي
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عمر �شلطان �لقرطا�شي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
اإىل جميع  امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

الأهل والأ�سدقاء.

عائ�شة حممد ر��شد
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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ز�يد عبد�هلل عبد�لكرمي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

هل الرجال اأكرث عر�سة لالكتئاب؟
تكون  قد  ال�صديد  الكتئاب  نوبات  اأن  اإىل  جديدة  طبية  درا�صة  تو�صلت 
الأكر �صيوعاً بني الرجال، خ�صو�صاً اإذا ما مت ت�صخي�س الأعرا�س ب�صكل 

�صحيح .
عليها  املتعارف  القاعدة  من  النقي�س  على  الدرا�صة  هييذه  نتائج  وتيياأتييي 
منذ مدة طويلة، والتي اأ�صارت اإىل اأن الن�صاء اكر عر�صة بن�صبة 70% 
اجلن�صني  اأّن  اثبتت  بل  بالرجال.  مقارنة  ال�صديد  بالكتئاب  لالإ�صابة 

مت�صاويان يف تعّر�س اأفرادهما لالكتئاب.
اأندرو و�صرت: »عندما  »كاليفورنيا«،  النف�صاين يف جامعة  الطبيب  وقال 
يتعّلق الأمر بالكتئاب بني الرجال، فاإن الكثرين يتغا�صون عن حتليله 
اأو الغو�س يف اأ�صبابه مع الأخذ يف العتبار اأن بع�س الأعرا�س قد تكون 

حمدودة بني اجلن�صني« .
األييف بالغ   5،700 وكييان باحثون قد اأجييروا بحوثهم على ما يقرب من 

بني  الكييتييئيياب«  »مقايي�س  ا�صتخدام  عييرب  املتحدة  الييوليييات  يف 
على  بها  املعرتف  الكتئاب  اأعييرا�ييس  ت�صمنت  والتي  اجلن�صني، 
% من   30،6 اأن  اإذ وجييد  نطاق وا�صع مثل احلييزن والييييياأ�ييس، 
الييرجييال ونييحييو 33،3 % ميين اليينيي�ييصيياء قييد عييانييوا ميين نييوبييات 

الكتئاب يف مرحلة ما من مراحل حياتهم.
وقييييال الييبيياحييثييون اإّن عيييدم ظييهييور بييعيي�ييس الييعييوار�ييس 

عدم  اإىل  يقود  قييد  الييرجييال  عند  التقليدّية 
ب�صكل  الكتئاب  ت�صخي�س معاناتهم من 
يف  جييّيييداً  التدقيق  اإىل  داعييني  منا�صب، 
موؤ�ّصرات  اكت�صاف  اأجييل  من  الوقائع، 
مثل  بديلة(،  )عوار�س  ُتعترب  اأخييرى، 

نوبات الغ�صب واملخاطرة والعدائّية.


