
م��وؤل��ف��ت��ا ك��ت��اب )ك��ي��ف ت��ك��ون اأك���رث ���س��ع��ادة يف احل��ي��اة( هيرث 
�سومري�س واآين وات�سون تدعوان اإىل حتقيق املقولة التالية 
�سعداء  غري  كنتم  )اإذا  تقوالن  حيث  ال�سعادة  ت�سمن  التي 
لتغيري  ال��وق��ت  ح���ان  ان���ه  يعني  ف��ذل��ك  احل��ال��ي��ة،  بحياتكم 
املمار�سات التي اأدت اإىل الو�سع الذي تتواجدون فيه االآن(.  
ذل��ك، ويلتزم بها عادة  اأه��م �سبع قواعد ت�سمن حتقيق  اأم��ا 

النا�س ال�سعيدون يف العامل، فهي التالية:

ب�سعادتكم حتكموا   1-
الذي  فالعمل  بحياتهم،  �سعداء  لي�سوا  النا�س  م��ن  الكثري 
يقومون به ال ير�سيهم، ولديهم م�ساكل مع �سريك احلياة، 
ومل يعد يعجبهم مكان �سكنهم.. لكنهم بدال من اأن يقدموا 
عن  وال��ب��ح��ث  بالتعا�سة  ي�سعرهم  ال���ذي  العمل  ت��رك  على 
فاإنهم  �سكنهم،  تغيري  اأو  حياتهم،  �سريك  مواجهة  اأو  اآخ��ر، 
الذين  وم�سريهم  حظهم  �سوء  من  ال�سكوى  اإىل  يعمدون 
هم يف احلقيقة �سحية له ب�سبب عدم امتالكهم املقدرة على 
واالجتماعية  النف�سية  الدرا�سات  من  العديد  اإن  التحرك. 
توؤكد اننا ميكن ان نوؤثر يف م�سرينا، فكل اإن�سان يف النهاية 
م�سوؤول عن ت�سرفاته، حيث ميكننا عرب االأفعال التي نقوم 
اأن نغري الواقع اخلا�س بنا، وبالتايل التاأثري يف كل ما  بها 

يتعلق بحياتنا اأكرث مما نظن للوهلة االأوىل. 
احد  بها  ي��ق��وم  ل��ن  العمل  م��ن  اال�ستقالة  ان  اىل  وبالنظر 
عو�سا عنا، وال حل م�ساكلنا مع �سريك احلياة اأو العثور على 
�سكن اآخر، فان القاعدة االأوىل للت�سرف ال�سعيد هي التحكم 

مب�سرينا باأيدينا.

ت�ست�سلموا  ال   2-
باأن  اأحيانا  ن�سعر  فاإننا  �سعادتنا،  نحو  التوجه  نقرر  عندما 
العامل كله قد تاآمر علينا. فحني نقرر اال�ستقالة من العمل 
ال�سماح  ن�ستطيع  �سكننا، وبالتايل ال  ايجار  قد نفاجاأ برفع 
نقرر  وع��ن��دم��ا  ال��دائ��م،  ال�سهري  ال��دخ��ل  ب��ف��ق��دان  الأنف�سنا 
واالنتقال  فيها  ن�سكن  التي  ال�سغرية  ال�سقة  ع��ن  التخلي 
اإىل منزل اكرب، نفقد فجاأة العمل ونفقد االأموال الالزمة 
اإن  الواقع.  هذا  اأم��ام  ن�ست�سلم  لذلك  الكبري،  البيت  ل�سراء 
اأن  املعقول  م��ن  فهل  ت�سرفنا،  يف  يكمن  جديد  م��ن  اخل��ط��اأ 
ال�سدف اعطت للنا�س ال�سعيدين حظا اكرب منا؟ باخت�سار 
االأوىل.  العقبة  ظ��ه��ور  عند  ي�ست�سلموا  ومل  كافحوا  اإن��ه��م 
موؤلفتا الكتاب هيرث واآين توؤكدان اأن النا�س ال�سعداء ينهون 
اإىل  االأم���ور  الي�سال  والتحمل  االإرادة  وميتلكون  ب���داأوه  ما 
ا�ستجابيا  يبدو  ال  بهم  املحيط  الو�سط  ك��ان  وان  نهاياتها، 

بالن�سبة لهم.

املخاطرة  تخ�سوا  ال   3-
كي نحقق النجاح فيما نريده على الرغم من كل امل�ساعب، 
ال�سعيدون،  النا�س  يتبعها  التي  الثالثة  القاعدة  تعلم  علينا 
وهي عدم اخلوف من االإقدام على فعل �سيء غري اعتيادي، 
املنتظرة  غري  الفر�سة  من  واال�ستفادة  املخاطرة  وحماولة 

ال����ت����ي ت����ت����اح ل����ه����م. يف داخ����ل 
بان  ين�سحنا  ���س��وت  م��ن��ا  ك��ل 
ن���ب���ق���ى يف اخل����ل����ف وب����������اأن ال 
ن��ت��ق��دم ن��ح��و امل���خ���اط���رة، غري 
من  عمليا  مينعنا  ب��ذل��ك  ان��ه 
نحو  اجلديدة  الطريق  اإيجاد 
اأن  ال�سعادة. املوؤلفتان توؤكدان 
يعتمدون  ال  ال�سعداء  النا�س 
اأمامهم،  املعبدة  الطرق  على 
واإمنا تكون حوا�سهم مفتوحة 
لذلك  اجلديدة.  الطرق  نحو 
العمل  من  طردكم  ح��ال  ففي 
ورغ��م ذلك ترغبون يف تغيري 
جتربون  ال  ف��ل��م��اذا  ال�����س��ك��ن، 
يقدم  ج����دي����د  ع���م���ل  اإي�����ج�����اد 
اإن  اأي�����س��ا؟  ملوظفيه  ال�سكن 
توجد  ال�����س��ع��ي��دة  احل���ل���ول 
اأم����ا الطرق  ال������دوام،  ع��ل��ى 
اأن  فيمكن  اإليها  للو�سول 

تكون غري متوقعة. 

بحد�سكم  ثقوا   4-
ميكن ان ي�ساعد احلد�س كثريا يف الو�سول اإىل ال�سعادة، غري 
اأنه يتعنينَّ االإن�سات اإليه بانتباه مثل االإن�سات اإىل ال�سديقات 
واالأهل اأو �سريك احلياة، لذلك عندما نعرث مثال على عمل 
باحلجج  نتاأثر  ال  اأن  يجب  اأي�����س��ا،  ال�سكن  ي��وؤم��ن  ب��ه  نحلم 
نهاية  اإىل  االنتقال  منا  �سيتطلب  ذل��ك  ب��ان  لنا  تقول  التي 
اخلا�سة  واأحا�سي�سنا  م�ساعرنا  اإىل  االإن�����س��ات  ب��ل  ال��ع��امل، 
بدال من ال�سديقات املذعورات.  املوؤلفتان توؤكدان ان النا�س 
وحد�سهم،  حوا�سهم  على  كامل  ب�سكل  يعتمدون  ال�سعيدين 
لهذا ي�سادفون خمتلف االأحداث ال�سعيدة والفر�س املمتعة، 
الداخلي  اإىل �سوتهم  املخاطرة، وين�ستون  وال يخ�سون من 

الذي ين�سحهم بتجريب ذلك اأم ال. 

االآخرين  مع  باإيجابية  تعاملوا   5-
ب��ن��وع��ي��ة عالقاته  ت��رت��ب��ط اإىل ح��د ك��ب��ري  ���س��ع��ادة االإن�����س��ان 
االإن�سانية، ومن املالحظ ان ال�سعداء يتقنون التعامل ب�سكل 
جيد م��ع االآخ��ري��ن يف خمتلف االأو����س���اع، وه��م يطبقون يف 
التالية  بالعبارة  واآين  هيرث  ت�سيغه  �سهال  م��ب��داأ  تعاملهم 

)ركزوا على ما يجمعكم باالآخرين وال تربزوا الفروقات(.
من  الكثري  تتجنبون  منطقيا  يجعلكم  امل��ب��داأ  ب��ه��ذا  العمل 
االأخرى،  االأم��اك��ن  اأو مع اجل��ريان ويف  العمل  اخلالفات يف 
لذلك قد ال يبدو لكم مديركم يف العمل فظا جدا بعد ذلك، 
وميكنكم التحدث معه عن االهتمامات والهوايات امل�سرتكة 

بينكما.
االإيجابيات على  ركزوا   6-

قاعدة )مع االبت�سامة ت�سري كل االأمور ب�سكل اأف�سل( من 

الأنها  ال�سعادة،  توؤمن  التي  للت�سرفات  الرئي�سية  القواعد 
املوؤلفتني  وح�سب  االأم����ور.  اإىل  بايجابية  بالنظر  تن�سح 
ف���ان ال�����س��ع��داء ه��م م��ن ال��ن��وع امل��ت��ف��ائ��ل، وي��ع��رف��ون كيفية 
املت�سائمني  خ��الف  على  وامل��خ��اوف،  الهموم  م��ن  التخل�س 
الذين ينتظرون ما هو �سيئ من هذه احلياة، االأمر الذي 
ول��ه��ذا يجب  اآج���ال.  اأم  االأرج���ح عاجال  لهم على  �سيحدث 
االعتياد على البحث عن ما هو ايجابي يف خمتلف االأو�ساع 
اإذا  ال��ذي  االأم���ر  ال�سلبية،  ال��ن��واح��ي  ع��ن  ولي�س  احلياتية، 
امل�����س��رة يف حيانا  غ��ري  االأح����داث  ن�����س��ادف  �سيجعلنا  حتقق 
ب�سكل اقل.  ووفق هذه القاعدة فبدال من الرتكيز يف العمل 
على املدير ال�سيئ، لنحاول الرتكيز على بقية الزمالء يف 
فبدال  ال�سغري  البيت  اأم��ا يف  والذين هم ممتازون،  العمل 
اإي��ج��ارا اقل.  ن��دف��ع  ب��اأن��ن��ا  ال��ي��اأ���س م��ن و�سعنا فلنفرح  م��ن 
االيجابيات ميكن العثور عليها يف كل مكان، واملطلوب فقط 

توفر الرغبة بذلك. 

-7 اعملوا ما يفرحكم 
تدعو  فهي  �سهولة،  االأك��رث  الت�سرف هي  القاعدة يف  هذه 
ال�سعور  ال��ت��ي جتلب  ب��االأ���س��ي��اء  ك��ام��ل  ب�سكل  االه��ت��م��ام  اإىل 
واعني  ن��ك��ون  ب��ان  يفرت�س  االأم���ر  ه��ذا  اأن  غ��ري  بال�سعادة، 
فالبع�س  �سهال.  يعترب  ال  ال��ذي  االأم��ر  �سعداء،  يجعلنا  ملا 
يكونون اأكرث �سعادة عندما يكونون يف العمل، يف حني يكون 
التلفزيون،  اأثناء م�ساهدة  �سعداء عندما يرتاحون  اآخرون 
واآين  املوؤلفتان هيرث  وتوؤكد  ال�سفر.  اأثناء  االآخر  والبع�س 
النا�س،  التوا�سل مع  لل�سعادة يكمن يف  االأق��وى  امل�سدر  ان 
�سواء كانوا اأ�سدقاء اأو اأفرادا من العائلة اأو �سركاء مقربني، 
وتريان ان جتميع الرثوة ال يجعل النا�س اأكرث �سعادة اإمنا 

جتعلهم يطالبون باملزيد منها.
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اختبار )فا�ست( للتحقق من ال�سكتة 
جمرد  اأن  الدماغية  ال�سكتة  مر�سى  مل�ساعدة  االأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  اأك���دت 
دوراً  الوقت  خاللها  يلعب  طارئة  حالة  ثل  ميمُ بها  االإ�سابة  يف  اال�ستباه 
حا�سماً، الأنه اإذا تلقى ال�سخ�س املمُ�ساب امل�ساعدة الطبية يف وقت متاأخر، 

فقد يوؤدي ذلك حينئٍذ اإىل وفاته اأو اإ�سابته باإعاقة دائمة. 
واأو�سحت اجلمعية االأملانية التي تتخذ من مدينة غوتر�سلوه مقراً لها، 
اأن االأعرا�س املميزة لالإ�سابة بال�سكتة الدماغية تظهر يف �سورة االإ�سابة 
ال�سعور بتخدير يف  اأو  بال�سلل،  االإ�سابة  اأو  والروؤية،  الكالم  با�سطرابات 
اجل�سم، اأو عدم القدرة على امل�سي امل�سحوبة باالإ�سابة بالدوار، اأو االإ�سابة 
بنوبات �سداع �سديدة، مع العلم باأن كل هذه االأعرا�س ترجع اإىل نق�س 
اأو�سحت  الدماغية،  بال�سكتة  االإ�سابة  من  وللتحقق  ب��ال��دم.  امل��خ  اإم���داد 
��ك��ن ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك ع��رب اإج����راء اخ��ت��ب��ار فا�ست  اجلمعية االأمل��ان��ي��ة اأن���ه ميمُ
)FAST( مع ال�سخ�س امل�ستبه يف اإ�سابته بال�سكتة الدماغية، الفتًة اإىل 
ا�سمه، حيث  داخ��ل  االأ�سا�س  اإج��راء هذا االختبار مت�سمنة يف  اأن طريقة 

يمُ�سري حرف )F( اإىل كلمة )Face( التي تعني )وجه(.
اأو�سحت  بال�سكتة،  االإ�سابة  من  للتحقق  الوجه  ا�ستخدام  كيفية  وع��ن 
اجلمعية اأنه ينبغي على اأحد االأ�سخا�س املحيطني بال�سخ�س امل�ستبه يف 
اإ�سابته بها اأن يطلبوا منه اأن يبت�سم، فاإذا ا�ستطاع املري�س يف هذا الوقت 
حتريك ن�سف ع�سالت وجهه فقط، في�سري ذلك اإىل اإ�سابته بال�سلل يف 

الن�سف االآخر نتيجة ال�سكتة.
وباملثل مع باقي اأحرف هذا االختبار، حيث يمُ�سري حرف )A( اإىل كلمة 
)Arm( التي تعني )ذراع(، حيث يتم مطالبة ال�سخ�س مبّد ذراعيه اإىل 
االأمام مع لف راحتي يده اإىل اأعلى. واإذا مل ي�ستطع القيام بذلك، فيمُ�سري 

ذلك حينئٍذ اإىل اإ�سابته بال�سلل نتيجة ال�سكتة.

ال�سوائل قبل الريا�سة تقي من التقل�سات 
اأو���س��ى اخل��ب��ري ال��ري��ا���س��ي االأمل����اين م��ارك��و���س ف��ان��ي��ك ه���واة الريا�سة 
قبل  وامل��ع��ادن  ال�سوائل  من  وف��رية  بكميات  اأج�سامهم  اإم��داد  ب�سرورة 
ب��ذل��ك وقاية  كنهم  ال��ري��ا���س��ة وخ��الل��ه��ا، ح��ي��ث ميمُ ال��ب��دء يف مم��ار���س��ة 

اأنف�سهم من االإ�سابة بالتقل�سات الع�سلية اأثناء ممار�سة الريا�سة. 
واأو�سح فانيك من اجلامعة االأملانية للوقاية واالإدارة ال�سحية مبدينة 
زاربروكني، اأن �سبب االإ�سابة بهذه التقل�سات ال يقت�سر على التحميل 
ال�سديد على الع�سالت اأثناء ممار�سة الريا�سة فح�سب، واإمنا غالباً ما 
يت�سبب نق�س عن�سري ال�سوديوم والبوتا�سيوم بفعل العرق يف االإ�سابة 
بهذه التقل�سات. واأ�ساف اأن الكثري من االأ�سخا�س يعتقدون باأن �سبب 
لكن  املغني�سيوم،  عن�سر  نق�س  على  يقت�سر  التقل�سات  بهذه  االإ�سابة 
ال يلعب هذا العن�سر دوراً اإال عند االإ�سابة بالتقل�سات التي حتدث يف 
واأو�سى فانيك بتناول كميات وفرية من  ال�سكون لياًل فح�سب.  حالة 
اجل�سم من  على  والتحميل  الريا�سة  البدء يف ممار�سة  قبل  ال�سوائل 
االأ�سا�س، لتجنب حدوث نق�س يف ال�سوائل يف اجل�سم من البداية، الفتاً 

اإىل اأن املياه املعدنية وع�سائر الفواكه تتنا�سب جيداً مع هذا الغر�س.
اأن هذين امل�سروبني على وجه اخل�سو�س يعمالن على اإمداد  واأو�سح 
اجل�سم بكميات وفرية من املعادن، الفتاً اإىل اأن احتواء املياه على جزء 
نحو  على  ال�سوائل  امت�سا�س  يف  اجل�سم  يمُ�ساعد  الفواكه  ع�سري  من 
اجل�سم  على  الزائد  التحميل  اأن  اإىل  الريا�سي  اخلبري  واأ���س��ار  اأ���س��رع. 
اأثناء ممار�سة الريا�سة يوؤدي اإىل االإ�سابة بالتقل�سات الع�سلية، حتى 
واإن مت تناول كميات وفرية من ال�سوائل قبل ممار�سة الريا�سة، الفتاً 
اإىل اأن باطن ال�ساق وباطن الفخذين تاأتي على راأ�س املناطق املعر�سة 

لالإ�سابة بالتقل�سات بفعل التحميل ال�سديد على اجل�سم.

مكمالت الكافيني ت�سر القلب 
ح���ّذر امل��رك��ز االأمل����اين لتقييم امل��خ��اط��ر م��ن ت��ن��اول امل��ك��م��الت الغذائية 
الن�ساط  لزيادة  وامل�ستخدمة  ال�سينيفرين  اأو  الكافيني  على  املحتوية 
بالقلب  م�ساعفات  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  الأنها  التنحيف،  اأو  الريا�سي 
االأملانية  العا�سمة  من  يتخذ  الذي  املركز  واأو�سح  الدموية.  واالأوعية 
ارتفاع  تت�سببان يف  والكافيني  ال�سينيفرين  اأن مادتي  له،  برلني مقراً 
�سغط الدم وزيادة معدل �سربات القلب. واأو�سح املركز اأنها ال تتنا�سب 
مع االأ�سخا�س امل�سابني بارتفاع �سغط الدم اأو يعانون من زيادة الوزن اأو 
من االإ�سابة باأحد اأمرا�س القلب، حمذراً احلوامل واالأمهات املر�سعات 
ونظراً  اأي�����س��اً.  امل�ستح�سرات  ه���ذه  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  االأط���ف���ال  وك��ذل��ك 
الإمكانية اأن تت�سبب مثل هذه امل�ستح�سرات يف حدوث تاأثريات عك�سية 
عند تناولها مع االأدوية االأخرى، فقد �سدّد املركز على �سرورة ا�ست�سارة 
الريا�سة  ممار�سي  املركز  وي��ح��ّذر  تناولها.  قبل  اأواًل  املعالج  الطبيب 
كالقهوة  ال�سينيفرين  اأو  الكافيني  املحتوية على  امل�سروبات  تناول  من 
مثاًل اأو م�سروبات الطاقة اأو ع�سري الربتقال مع تلك امل�ستح�سرات، 
الأن اجلمع بني هذه امل�ستح�سرات وامل�سروبات يف نف�س الوقت يمُعر�س 

االإن�سان خلطر االإ�سابة باأزمة قلبية بعد ممار�سة الريا�سة.

ملكة بريطانيا اأقوى اإمراأة 
�سّنفت درا�سة اجرتها هيئة االإذاعة الربيطانية بي بي �سي ، ون�سرتها 
ام�س، امللكة اإليزابيث الثانية يف املرتبة االأوىل على الئحة اأقوى 100 
م��اي، يف  تريزا  الربيطانية،  الداخلية  وزي��رة  ال��ب��الد. وحّلت  اإم���راأة يف 
املرتبة الثانية، تلتها الرئي�سة التنفيذية مل�سرف �سانتاندير، اآنا بوتن، يف 
املرتبة الثانية، يف حني مل يتم ادراج كنة امللكة، دوقة كيمربيدج، �سمن 
�سعبيتها  انت�سار  رغم  املتحدة  باململكة  نفوذاً  اإم��راأة   100 اأك��رث  الئحة 
االأ�سمى  املحكمة  القا�سية يف  الرابعة  املرتبة  دوره��ا. وحّلت يف  وتنامي 
با�سم جي. كي.  املعروفة  البارونة، برندا هيل، والكاتبة جوان رولينغ، 
رولينغ، موؤلفة �سل�سلة كتب هاري بوتر، باملرتبة الثالثة ع�سرة، ونائبة 

زعيم حزب العمال املعار�س، هارييت هارمن، يف املرتبة الرابعة ع�سرة.

ح����ج����ر اأمل�����ا������س 
دوالر مب����ل����ي����ون 
متكنت �سركة رو�سية من ا�ستخراج 
حجر اأملا�س فريد، بوزن 145.44 
�سعره  ي�����س��ل  اأن  مي��ك��ن  ق����رياط����اً 
مليون  اإىل  ال���ع���امل���ي���ة  ب����االأ�����س����واق 

دوالر.
نوفو�ستي  اأن����ب����اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
الرو�سية عن ممثلي �سركة األرو�سا 
ال���رو����س���ي���ة ال����س���ت���خ���راج االأمل����ا�����س 
نهاية  ا�ستخرجوا  اإنهم  ومعاجلته، 
ي��ن��اي��ر ك���ان���ون ال���ث���اين امل���ا����س���ي يف 
اأح����د امل���واق���ع ال��ت��اب��ع��ة ل��ل�����س��رك��ة يف 
اأملا�س طبيعي  اإقليم ياقوتيا، حجر 
 145.44 ب��وزن  نوعه  م��ن  فريد 
قرياطاً، يقدر املخت�سون يف مركز 
�سعره  لل�سركة  التابع  االأملا�س  فرز 

مبليون دوالر.
ه���ذا احلجر  اأن  امل��خ��ت�����س��ون  واأك����د 
بثمانية  �سفاف  جم�سم  عن  عبارة 
يف  يوجد  �سفراء،  مب�سحة  �سطوح 
اإح�����دى ق��م��م��ه ح��ف��وف ن��اجت��ة عن 
يف  ت�سكل  كما  االإ���س��ت��خ��راج،  عملية 

قمة اأخرى �سرخ غري عميق.
وكانت �سركة األرو�سا وهي ال�سركة 
ا�ستخراج  يف  االأك�������رب  ال���رو����س���ي���ة 
منت�سف  ا���س��ت��خ��رج��ت  االأمل�����ا������س، 
املكان  يف  امل��ا���س��ي  اأي���ل���ول  �سبتمرب 
مبوا�سفات  اأمل����ا�����س  ح��ج��ر  ن��ف�����س��ه 
 158.2 اإىل  وزن����ه  و���س��ل  ع��ال��ي��ة 
مليون   1.5 اإىل  و���س��ع��ره  ق��رياط��اً 

دوالر.
اإجمايل  من  ال�سركة  ح�سة  وتبلغ 
االن���ت���اج ال��ع��امل��ي ل��الأمل��ا���س 25%، 
وم����ن اإج����م����ايل ان���ت���اج االمل����ا�����س يف 

رو�سيا 97%. 

ج���م���وع ع���ن���اك���ب ك��امل��ط��ر
ده�سة  اأث������ارت  غ��ري��ب��ة  ظ���اه���رة  يف 
امل������ارة، ن�����س��ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و على 
املا�سية،  اجل��م��ع��ة  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع 
ال��ع��ن��اك��ب كبرية  امل��ئ��ات م��ن  يظهر 
ت���ت���دىل م���ن ع��ل��ى �سبكة  احل���ج���م، 
الهاتف،  كبرية �سكلتها على كوابل 
ال�سماء  ب��اأن  اأ�سبه  م�سهداً  لت�سكل 
ح�سب  احل�سرات،  ه��ذه  من  متطر 
االندبندنت  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت  م���ا 

الربيطانية.
اإن  برازيلي،  بيولوجي  وقال خبري 
هذا  واإن  طبيعية،  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 
النوع من العناكب ي�سمى العنكبوت 
االجتماعي ، وهي ف�سيلة ت�ستخدم 
وت�سكل  ب��امل��ئ��ات،  اجل��م��اع��ي  العمل 
ال�����س��ب��ك��ات ال�����س��خ��م��ة ل��ل��ن��ي��ل من 
املناطق  يف  تنت�سر  وه��ي  فرائ�سها، 

اال�ستوائية باأمريكا اجلنوبية.

ب����روغ����ري���������س ت��ل��ت��ح��م 
ب����امل����ح����ط����ة ال����دول����ي����ة 
اإدارة  مركز  با�سم  متحدث  اأعلن 
التحليقات الف�سائية يف مو�سكو، 
ام�س، عن التحام مركبة ال�سحن 
مبحطة  اأم   18 اأم  ب��روغ��ري�����س 
الف�ساء الدولية بعد �ساعات على 
بايكونور  م��رك��ز  م���ن  اإط��الق��ه��ا 

الف�سائي.
الرو�سية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ان  قوله  املتحدث  عن  نوفو�ستي 
مبحطة  امل��رك��ب��ة  ال��ت��ح��ام  عملية 
بطريقة  مت��ت  الدولية  الف�ساء 

اأوتوماتيكية ويف املوعد املحدد.
اأم�س  ان��ط��ل��ق��ت  امل��رك��ب��ة  وك���ان���ت 
بايكونور  م����رك����ز  م�����ن  االأول 
�ساروخ  م��ن  على  بكازاخ�ستان 
املاء  ت��ن��ق��ل  ، وه���ي  – اأو  ���س��وي��وز 
وامل�ستلزمات  وامل��الب�����س  وامل�����وؤن 
الطبية،  واالأج�����ه�����زة  ال�����س��ح��ي��ة 
باالإ�سافة اإىل طرود بعث بها ذوو 
الت�سوير  واأج��ه��زة  الف�ساء  رواد 
واأج����ه����زة ال��ف��ي��دي��و اأغ������ات – 2 

واأعالم رو�سيا.

التفاح يقي من ال�سرطان!
يعمل التفاح على الوقاية من ال�سرطان عرب عدة اآليات. منها ما له عالقة باالألياف 

املتوفرة فيه ومنها ما له عالقة باملواد امل�سادة لالأك�سدة.
عن  اخ��ريا  كاليفورنيا  جلامعة  التابعة  للطب  ديف�س  كلية  من  الباحثون  واأع��ل��ن 
امل�سادة  امل��واد  خاللها  من  تعمل  ال�سابق،  يف  معروفة  وغري  معقدة  اآليات  اكت�ساف 
خلاليا  ال�����س��ارة  االأن�سطة  تعطيل  على  التفاح  يف  فالفينويد  ن��وع  م��ن  لالأك�سدة 
االأمرا�س  ال��غ��ارب، اىل ظهور  ��رك حبلها على  تمُ اإذا ما  ع��ادة،  ت��وؤدي  والتي  اجل�سم، 
املزمنة يف اأع�ساء خمتلفة من اجل�سم كالقلب واأنواع خمتلفة من االأورام املرتبطة 

بتقدم االإن�سان يف العمر.
املناعة بكلية ديف�س  اإيريك غري�سوين املتخ�س�س يف ا�سطرابات  وقال الربوف�سور 
امل�سادة  فليفونويد  مركبات  اأن  م��دة  منذ  نعلم  باأننا  كاليفورنيا  بجامعة  للطب 
واالأن  ه��ذا،  يح�سل  كيف  الدقة  وجه  على  نعلم  ال  لكننا  اجل�سم،  حتمي  لالأك�سدة 
اأو�سح عن كيفية ح�سول االأم��ر. والدرا�سة  على االأقل يف حالة التفاح لدينا فكرة 
التي ظهرت يف العدد االأخري من جملة التجارب احليوية والطب تقدمت يف البحث 
عن الدرا�سات ال�سابقة، حينما در�س فريق البحث تاأثري مركبات التفاح على خاليا 
االإن�سان حني تعر�سها اىل مواد تن�سط عمليات ال�سرطان فيها وت��وؤدي اىل تلفها، 

وتنب اأنها متنع تاأثري مركبات عوامل تلف اخلاليا.

7 خطوات حتقق ال�سعادة  
حتقيق ال�سعادة يف احلياة ال يتم عن طريق امل�سادفة اأو بتاأثري بقية 

النا�س اأو حتى بنوعية الطق�س ال�سائد، كما يبدو يف الكثري من 
اأكرث  فان  لذلك  نفعله.  اأو ال  نفعله نحن  اإمنا مبا  االأحيان، 
النا�س �سعادة هم الذين عرفوا ما الذي يجب عليهم فعله 
ونفذوه، لذلك اأ�سبحوا �سعداء، على عك�س الذين ينتظرون 

اأن يحقق لهم االآخرون ال�سعادة املن�سودة. 



•• العني - الفجر

حديقة  اجمل  م�سابقة  يف  امل�ساركني  اجمايل  بلغ 
امل�سابقة  هي  و  م�سرتكا   169 يقارب  ما  منزلية 
التي اطلقتها دائرة ال�سوؤون البلدية ممثلة ببلدية 
مدينة  ابوظبي و مدينة العني و املنطقة الغربية 
�سمو  املا�سي حتت مباركة  كرمية من  اكتوبر  يف 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك .
و ا�سار الدكتور هالل حميد الكعبي  رئي�س اللجنة 
الفنية مل�سابقة اجمل حديقة منزلية ببلدية مدينة 
القت  قد  الداخلية  احلدائق  م�ساركات  ان  العني 
لدى  العام  هذا  ملحوظاً  اهتماما  و  كبريا  اقباال 
امل�ساركني نظرا للزخم االعالمي الذي قامت به 
الطيبة  ال�سمعة  و  الت�سجيل  فرتة  خالل  اللجنة 

التي تركت اثرها على املواطنني واملقيمني .
تقيدهم  و  ال�سكان  ال��ت��زام  مب��دى  الكعبي  وا���س��اد 
البلديات  و���س��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري  و  ب��ال�����س��روط 
ال�سكان ملحوظا يف  وع��ي  ك��ان  وق��د   ، للم�ساركني 
خلربتهم  نظرا  ذلك  و  امل�ستدامة  الزارعة  جمال 
التي اكت�سبوها من خالل امل�سابقة التي تقام للعام 
ب�سكل  �سهل  ال���ذي  االم���ر  ال��ع��ني  ال��ث��ال��ث مبدينة 
و  امل�سابقة  فكرة  ا�ستيعاب  امل�سرتكني  على  كبري 

التناغم معها  .

ال�سركات  دور  اهمية  على  ه��الل  ال��دك��ت��ور  واك���د 
كالقدرة  امل�سابقة  ه��ذه  يف  ال��داع��م��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ادنوك  و  ل��ل�����س��ي��ارات  امل�����س��ع��ود  ���س��رك��ة  و  القاب�سة 
ي�ساهمون  ، فهم  �سركة توليب ج��اردن  و  للتوزيع 
يف تعزيز املظهر اجلمايل الإمارة اأبوظبي و مدنها 
االجتماعية  م�سوؤوليتها  على  توؤكد  و   ، املختلفة 
التي تتما�سي مع اهدافهم اال�سرتاتيجية و روؤية 

امارة ابوظبي .
من جانبه اأكد را�سد عبد اهلل الفال�سي مدير اإدارة 

مدينة  بلدية  يف  الرتفيهية  واملنتزهات  احلدائق 
اأجمل  م�سابقة  يف  الفنية  اللجنة  ع�سو  اأبوظبي 
اأبوظبي جنحت  بلدية مدينة  اأن  حديقة منزلية 
م�سابقة  يف  امل�ساركني  م��ن  العديد  ا�ستقطاب  يف 
اأج���م���ل ح��دي��ق��ة م��ن��زل��ي��ة وذل����ك ن��ت��ي��ج��ة للحملة 
االإع��الن��ي��ة واالإع��الم��ي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت للرتويج 
البيئة  على  املحافظة  ثقافة  وتعميم  للم�سابقة 
امل�ساحات  وزي�����ادة  للمدينة  احل�����س��اري  وامل��ظ��ه��ر 

اخل�سراء واملناظر اجلمالية .

اللجنة  ف���ري���ق  اأع�������س���اء  اأن  ال���ف���ال����س���ي  واأ������س�����ار 
على  وال��ت��دق��ي��ق  امل�����س��ارك��ني  مبتابعة  املتخ�س�سة 
امل��ع��اي��ري اخل��ا���س��ة ب��امل�����س��اب��ق��ة ي��ق��وم��ون بجوالت 
الداخلية  املنزلية  احلدائق  مواقع  على  ميدانية 
مطابقتها  م��ن  ول��ل��ت��اأك��د  ملعاينتها  واخل���ارج���ي���ة  
عليها  تن�س  التي  واملعايري  واملوا�سفات  لل�سروط 
نهاية  يف  �ستقوم  اللجنة  اأن  مو�سحا   .. امل�سابقة 
املطاف برت�سيح �ست حدائق ثالث حدائق داخلية 
لالنتقال  اأبوظبي  اإىل  بالن�سبة  خارجية  وث��الث 

اإىل مرحلة املناف�سة النهائية للفوز بجائزة اأجمل 
حديقة .

تعد  حديقة  اأجمل  م�سابقة  اأن  الفال�سي  واأ�ساف 
مبادرة رائدة �ست�سهم بكل تاأكيد يف ن�سر  الثقافة 
البيئية وتعزيز ال�سراكة مع املجتمع والهادفة اإىل 
اإر�ساء قيم بيئية وجمالية ع�سرية للمدن واملنازل 
مما ينعك�س اإيجابا على املظهر احل�ساري ال�سامل 
داخل  �سواء  اجلمايل  امل�سهد  من�سوب  من  ويرفع 
اخلارجية  الفناءات  يف  اأو  والفلل  البيوت  اأ�سيجة 

لها .. وحث الفال�سي على اأهمية تطوير وتو�سيع 
اأثر  من  لها  ملا  امل�سابقات  ه��ذه  مثل  يف  امل�ساركات 
اإي��ج��اب��ي يف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع جت���اه البيئة 

واملظهر احل�ساري للمدينة .
بتقييم  متيزت  فقد  الغربية  املنطقة  بلدية  ام��ا 
و   online م��ب��ا���س��رة  و  ال��ك��رتون��ي��ا  امل�����س��ارك��ات 
ه��و م��ا ا���س��ار ال��ي��ه  ال��دك��ت��ور �سفيق ع��الوي ع�سو 
موؤكدا  الغربية  املنطقة  بامل�سابقة  الفنية  اللجنة 
اجراء  اىل  �سعت  ق��د  الغربية  املنطقة  بلدية  ان 
التقنيات  با�ستخدام  �سريعة  و  دقيقة  تقييمات 
�ساهم  ق��د  االم���ر  ه��ذا  ان  اىل  م�سيفا   ، احلديثة 
يف جعل التقييم اكرث دقة و �سرعة بالن�سبة لعدد 
�سكان  قبل  م��ن  وج��دن��اه  ال��ذي  الكبري  امل�ساركات 

املنطقة الغربية .
و بادرت دائرة ال�سوؤون البلدية املنظمة للم�سابقة 
و  العني  و مدينة  ابوظبي  ببلدية مدينة   ممثلة 
 ، ال�سكان  جميع  م��ع  بالتوا�سل  الغربية  املنطقة 
من خالل اإر�سال الر�سائل الن�سية الق�سرية عرب 
ال��ه��وات��ف امل��ت��ح��رك��ة، ل��الإع��الن ع��ن ق���رار متديد 
فرتة قبول الت�سجيل، واإتاحة الفر�سة اأمام اأكرب 
وتن�سيق  بالت�سجري  املهتمني  االأه����ايل  م��ن  ع��دد 
حدائق منازل، والذين مل يتمكنوا من الت�سجيل 

يف الفرتة املا�سية للم�ساركة يف هذه امل�سابقة. 

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

اإم���ارات���ي( .. ه��و ع��ن��وان الفعالية  )وظ���ف 
العليا  التقنية  بكلية  اأم�����س  ب����داأت  ال��ت��ي 
بالعني للطالب من اأجل توفري الوظائف 
التقنية  خريجي  من  للمواطنني  املنا�سبة 
املختلفة  العلمية  التخ�س�سات  يف  العليا 
املوؤ�س�سات  م���ن  ع����دد  ب��امل�����س��ارك��ة  ل��ي��ب��ادر 
�سركة  منها  بالدولة  العاملة  وال�سركات 
اأبوظبي خلدمات ال�سرف ال�سحي والهيئة 
العامة للطريان املدين و�سركة االإن�ساءات 
الرئا�سة  وح���ر����س  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��رتول��ي��ة 
ومركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
واكزيكوتيف  ت����وام  وم�ست�سفى  وامل��ه��ن��ي 

�سوليو�سنز للتوظيف.

توافد الع�سرات من طالب التقنية العليا 
�ساحة  م��ن  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  الفعاليات  على 
م�����س��اع��د مدير  لتعلن  ل��ه��ا  م��ك��ان��ا  ال��ك��ل��ي��ة 
ما  ماريا  وطالبات  ط��الب  العليا  التقنية 
ج���واي���ر ب���داي���ة ان��ط��الق��ة ال��ف��ع��ال��ي��ة التي 
اأ�سبوع  ك��ل  م��ن  ال��ث��الث��اء  ي��وم  تتوا�سل يف 
وح��ت��ى اخل��ام�����س م��ن م��ار���س املقبل حيث 
اأعلنت العديد من ال�سركات واملوؤ�س�سات عن  
رغبتها يف امل�ساركة يف مثل هذه الفعاليات 
الطالبات  من  كل  على  بالنفع  تعود  التي 
ومن  الطالبات  ي�ستطيع  حيث  واملوؤ�س�سة 
ال��ت��وظ��ي��ف ه���ذا التعرف  خ���الل م��ع��ر���س 
موؤ�س�سة  ك��ل  ل��دى  املتاحة  الوظائف  على 
اإىل  اإ�سافة  تخ�س�سه  مع  توافقها  وم��دى 
طبيعة  على  ق��رب  وع��ن  املوؤ�س�سات  تعرف 
واإبداء  الكلية  التي تطرحها  التخ�س�سات 

الراأي يف طرح تخ�س�سات جديدة رمبا مل 
اإ�سباع حاجة �سوق  اأجل  تكن موجودة من 

العمل من هذه التخ�س�سات .
ات���خ���ذت م���ن توظيف  وال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
با�ستح�سان  قوبلت  لها  عنوانا  االإم��ارات��ي 
كبري مل يتوقف عند الطالب وحدهم بل 
جتاوز ذلك اإىل اأ�سرة الكلية من اأكادمييني 
ال�سركات  مم��ث��ل��ي  اإىل  اإ���س��اف��ة  واإداري������ني 
وامل��وؤ���س�����س��ات امل�����س��ارك��ة وال��ت��ي اأع��ل��ن��ت عن 
خريجي  من  الكثري  ا�ستقطاب  يف  رغبتها 
التخ�س�سات  م��ن  خا�سة  العليا  التقنية 

النادرة والتي يحتاجها �سوق العمل.
ومن جانبه اأكد مدير كليات التقنية العليا 
)وظف  حملة  اأن  على  �سميث  تيم  بالعني 
اإم��ارات��ي( تهدف اإىل زي��ادة وع��ي الطالب 
وم�ساعدتهم  املتاحة  الوظيفية  بالفر�س 

الوظيفي  مل�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف 
التوظيف  ج��ه��ات  م�����س��اع��دة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
على ا�ستقطاب ورعاية املواهب االإماراتية 
ال�سابة اإىل جانب توفري الدعم والتدريب 
عجلة  دف��ع  يف  للم�ساهمة  لهم  ال��الزم��ني 

التنمية والبناء الذي ت�سهدهما البالد. 
ويف اإ�سارة من م�سرفة �سوؤون الكلية بكليتي 
بالعني  وط��ال��ب��ات  ط���الب  العليا  التقنية 
)وظف  حملة  اإن  قالت  العامري  فاطمة 
اأم�������س �سهدت  اإم����ارات����ي( ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت 
م�ساركات وا�سعة وجادة من قبل موؤ�س�سات 
احلملة  اأن  على  م��وؤك��دة  ال��دول��ة  و�سركات 
�سوف تتوا�سل يوم الثالثاء من كل اأ�سبوع 
القادم  وت�ستمر حتى اخلام�س من مار�س 
حيث من املتوقع اأن ت�سهد االأ�سابيع املقبلة 
خا�سة  امل�ساركة  املوؤ�س�سات  اأعداد  ت�ساعف 

اأن الكلية �سعت اإىل ت�سجيع هذه املوؤ�س�سات 
التي  امل��ج��ان��ي��ة  االإ ��م��ك��ان��ات  ب��ت��وف��ري جميع 
متكنهم من امل�ساركة وتقدمي موؤ�س�ساتهم 

للطالب.
الدعوة  وجهت  الكلية  اأن  بالذكر  اجلدير 
طالب  مقدمتهم  ويف  الطلبة  جميع  اإىل 
اإ�سافة  املعر�س  لزيارة  التقنية  وطالبات 
حيث  امل��دار���س  لطلبة  الدعوة  توجيه  اإىل 
قام طالب مدر�سة الزايدية الثانوية اأم�س 
مماثلة  زي����ارات  لتتبعها  امل��ع��ر���س  ب��زي��ارة 
لطالب وطالبات املدار�س خالل االأ�سابيع 
وكذلك  الطلبة  اأ���س��اد  وق���د  ه���ذا  امل��ق��ب��ل��ة. 
خا�سة  املعر�س  بفكرة  املوؤ�س�سات  ممثلي 
اأن����ه ت��ب��ن��ى ال���دع���وة ال���س��ت��ق��ط��اب الطالب 
للعمل  التقنية  وخ��ري��ج��ات  خ��ري��ج��ي  م��ن 

باملوؤ�س�سات املختلفة. 

احلائز على جائزة نوبل يف الكيمياء 
يلقي حما�سرة بجامعة االمارات 

•• العني - الفجر

ت�����س��ت�����س��ي��ف ج���ام���ع���ة االم���������ارات 
الربوفي�سور جان  املتحدة  العربية 
ماري الن احلائز على جائزة نوبل 
يف ال��ك��ي��م��ي��اء الأل���ق���اء حم��ا���س��رة يف 
الكيمياء والعلوم املتعلقة بها وذلك 
يوم االحد القادم بالقاعة الكربى 
مبدينة  اجلديد  اجلامعي  باملبنى 
هيئة  اع�������س���اء  ب���ح�������س���ور  ال����ع����ني 
املهتمني  وبع�س  بالكلية  التدري�س 
جانب  اىل  اجل���ام���ع���ة  خ������ارج  م����ن 
العليا.  والدرا�سات  الكيمياء  طلبة 
احلا�سل  ال��ربوف��ي�����س��ور  وي��ت��ن��اول 

حما�سرته  خالل  نوبل  جائزة  على 
اجلزيئات  كيمياء  درا���س��ة  احل��ي��اة  اىل  امل���ادة  م��ن  الكيمياء  بعنوان  العلمية 
واليات التفاعل اخلا�سة بهذه اجلزئيات حيث تاأتي �سمن ابحاثه ودرا�ساته 
اال�ست�سعار عن  الكيمياء وانظمة  ا�س�س فرع جديد يف  ار�ساء  القائمة  على 
بعد مما مكنه من اطالق ا�سم كيماء اجلزئيات ال�سخمة الذي يعنى بدرا�سة 

وفهم الية الرابط بني اجلزيئات ال�سخمة واملركبات الكيميائية االخرى.
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وظف اإماراتي.. معر�س بداأ اأم�س بتقنية العني 
وتتوا�سل فعالياته اأربعة اأ�سابيع

م�سابقة اجمل حديقة منزلية ت�ستقبل 169 م�ساركة على م�ستوى امارة ابوظبي 

فن اإدارة املعرفة .. دورة تدريبية 
ملوظفي دار زايد للثقافة االإ�سالمية

•• العني - الفجر

اإدارة  ف��ن   فى  ملوظفيها   تدريبية  دورة  االإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار  نظمت 
ونفذها  ر�سيد  خالد  االأ�ستاذ  قدمها  متتالية،  اأي��ام  ثالث  مدى  على  املعرفة 
معهد وايد فيوا للتدريب و اال�ست�سارات االإدارية، وح�سرها 25 موظف من 
مفهوم  تعزيز  اإىل  ال��دورة  �سعت  الدار)العني،اأبوظبي،عجمان(.  اأفرع  جميع 
اإدارة املعرفة بني موظفي الدار ، لالرتقاء بالعمل و تطوير منهجياته ، عن 
طريق درا�سة الو�سع القائم للمعرفة، واإيجاد اأ�ساليب جديدة لتعميمها على 
املوظفني. كما تناولت الدورة حماور متنوعة ومهمة كان من اأبرزها ت�سليط 
ال�سوء على مفهوم )اإدارة املعرفة( و اأهميته الق�سوى ، لتوثيق واإدارة املعرفة 
اجلديدة واملبتكرة و تعميمها على املوظفني، وحتديد مدى حاجة الدار من 
هذا املفهوم  ، اإ�سافة اإىل القيمة امل�سافة للموؤ�س�سة يف حال مت ن�سر هذا املفهوم 
بطريقة �سحيحة و تطبيقه على املدى الطويل. كما قام املحا�سر  بت�سجيع 
املوظفني على  ا�ستخدام املعرفة و امل�ساركة فيها باإتباع اأ�ساليب متنوعة مثل 
الق�سرية  التفاعلية، ودرا�سة احلالة واملحا�سرات  ال�سيناريوهات  التمرينات، 
باالإ�سافة اإىل ا�ستخال�س النتائج. وقد ثمن امل�ساركون اأهمية الدورة ملا لها 
من فوائد عديدة ، ت�ساهم فى تطوير وحت�سني االأداء املوؤ�س�سي والفردي يف 
الدار،من منطلق اأهمية االهتمام باملعرفة وتفعيلها يف بناء التميز املوؤ�س�سي.



م�سر؟ ال�سعر  غ�سل  من  االإكثار  • هل 
- نعم، يلحق االإفراط يف الغ�سل والتجفيف �سرراً كبرياً بال�سعر، لذلك ين�سح اخلرباء باأن 
تغ�سلي �سعرك مرة واحدة كل يوَمني اأو ثالثة اأيام، الأن املاء يوؤدي اإىل انتفاخ األياف ال�سعر 

الدقيقة ويزيد من ه�سا�ستها، ما يعر�سها للتلف.
اجليدة؟ ال�سامبو  اأنواع  هي  • ما 

- ت�ساهم تركيبات ال�سامبو اجلديد املخ�س�سة لل�سعر الطويل يف تغذية االأطراف من دون اأن 
تزيد ال�سغط على ال�سعرة. حتتوي هذه ال�سامبوهات على اأنواع من ال�سرياميد والبوليمريات 
والزيوت النباتية، التي ت�ستهدف طبيعياً املوا�سع التالفة كي ت�سلح االألياف. ا�ستخدمي ملء 
قب�سة يدك من ال�سامبو وال تن�سي اأن تغ�سلي االأطراف. ثم �سطفيه جيداً باملاء واغ�سليه يف 

النهاية باملاء البارد، الذي ي�ساهم يف اإقفال امل�سام ومينع الكل�س من الرت�سب.
تك�سريه؟ دون  من  ال�سعر  مت�سيط  املمكن  من  • هل 

- ت�ستطيعني ذلك با�ستخدام فر�ساة عالية اجلودة باإمكانها فك ت�سابك ال�سعر بنعومة من 
�سعر احل�سان  ال�سكل من  بي�ساوية  اأن تختاري فر�ساة  باأليافه. ميكنك  ال�سرر  اإحل��اق  دون 
تك�سريها.  دون  بفاعليه من  ال�سعريات  )اخ��رتاق(  ت�ستطيع  البال�ستيك  باأ�سنان من  م��زودة 
ثم  ال�سعر  ب��اأط��راف  اب��دئ��ي  تدريجية:  التم�سيط  عملية  تكون  اأن  يجب  ذل��ك،  على  ع��الوة 

ا�سعدي تدريجاً نحو اجلذور.
ا�ستعادة ن�سرته؟ على  ال�سعر  مل�ساعدة  ن�سائح  من  • هل 

- �سعي كرمياً مغذّياً اأو م�ساًل على اأطراف ال�سعر للح�سول على خ�سل متماوجة جميلة اأو 
مل�ساء المعة. تتيح لك هذه اخلطوة اإنعا�س �سعرك من دون غ�سله كل يوم. ميكنك اللجوء 
 )démêlant express( غ�سله  دون  من  ال�سريعة  ال�سعر  متلي�س  منتجات  اإىل  اأي�ساً 

التي تمُر�ّس على بعد �ستة �سنتمرتات عن ال�سعر.
تعطيك هذه املنتجات �سعراً ناعماً مليئاً باحليوية بلمح الب�سر.

التق�سف؟ من  للتخل�س  فاعلة  طريقة  من  • هل 
- ت�سبح اأطراف ال�سعر مبرور الوقت بالغة الرقة وتتلف ب�سبب ما تتعر�س له من احتكاك مع 
املالب�س والفر�ساة وحرارة جمفف ال�سعر وربطات ال�سعر القا�سية. نتيجة لذلك، )تتعرى( 
اأطراف ال�سعرات وتتق�سف. ولكن قبل اللجوء اإىل املق�س للتخل�س من هذه االأطراف البالية، 
مَل ال جتربي االأقنعة املخ�س�سة لل�سعر اجلاف )من دون �سيليكون(. �سعي ملء قب�ستك من 
اأن  باملاء قبل  ال�سعر جيداً  االأط��راف، ثم �سطفي  االأقنعة على كل خ�سلة، مركزة على  هذه 

تعاودي غ�سله بال�سامبو العادي.
• هل االأم�سال اجلديدة التي حتتوي على الكرياتني فاعلة؟

االأم�سال على معاجلة موا�سع  كبرياً. تعمل هذه  اليوم رواج��اً  ت�سهد  ال�سبب  - نعم، ولهذا 
ال�سعف. في�سد الكرياتني من اأ�سول نباتية اأو حيوانية الثغرات املوجودة يف االألياف. وعندما 
زج الكرياتني مع ال�سي�ستايني )حم�س اأميني يوؤلف ال�سعر( وبروتني احلرير، نح�سل على  ميمُ

تركيبة عالية الفاعلية يف معاجلة ال�سعر التالف، اله�س، واحل�سا�س، خ�سو�ساً الطويل منه.
�سبل حماية ال�سعر من العوامل اليومية امل�سرة؟ • ما 

العوامل كافة  ت��وؤذي هذه  ال��ه��واء...  البنف�سجية، احل��رارة،  االأ�سعة فوق  الغبار،  التلوث،   -
ال�سعر. وعندما حتدين من تعر�س �سعرك لها، ت�ساعدينه على اأن ي�سبح اأقل واأكرث قدرة 
ت�سفيفه  وميكنك  م�ساء  اال�ستحمام  مف�سلة  مبفرده،  يجف  �سعرك  اتركي  املقاومة.  على 
�سباحاً، م�ستخدمة منتجات تقيه من احلرارة وتكاد ال تبلل االألياف. باالإ�سافة اإىل ذلك، 
ن�سفيه من دون اأن تفرطي يف فركه. يكون من االأف�سل اأن جتففيه ب�سغطه بني منا�سف 

خمتلفة للتخل�س من اأكرب كمية ممكنة من املاء، الذي ي�سّكل مادة مو�سلة للحرارة.
ربط ال�سعر؟ عدم  ل  يمُف�سنَّ • هل 

- ال، لكن قد يكون من االأف�سل عدم اإحكام الربطة. ميكنك اأن ترفعيه بدبو�س اأو م�سبك 
مع احلر�س على اإبقائه رخواً. كذلك ت�ستطيعني لفه بقما�س ناعم حلمايته من العوامل 
اإن كانت �سعراتك دقيقة، كي  اأي�ساً جتديله خالل النوم لياًل، خ�سو�ساً  امل�سرة. وميكنك 

تتفادي ت�سابكه �سباحاً.
ال�سعر الف�سلى؟ ت�سفيف  منتجات  هي  • ما 

اأو يجعله متماوجاً ناعماً. �سعيه دوماً  - ميكنك ا�ستعمال )مو�س( مينحك �سعرك حجماً 
تنهي  اأن  وت�ستطيعني  ال�سيء.  بع�س  مبلاًل  �سعرك  يكون  اأن  على  االأ�سفل  نحو  وراأ���س��ك 
ت�سفيفتك هذه بو�سع قليل من امل�سل على اأطراف ال�سعر، ما مينحه ن�سرة وملعاناً طوال 
جتفف  الأنها  الكحول  على  حتتوي  التي  املنتجات  تفادي  على  احر�سي  املقابل،  يف  اليوم. 
ال�سعر الطويل وتق�سي على ال�سبغة. اأما مثبت ال�سعر، فاحتفظي به للمنا�سبات الكبرية 

واملهمة.
امل�سبوغ؟ ال�سعر  عن  • ماذا 

- اإن كان �سعرك م�سبوغاً، فعليك يف هذه احلالة اأن ت�ساعفي العناية واالهتمام به، واإال لن 
تدوم ال�سبغة طوياًل، فتظهر اجلذور ب�سرعة، وتبهت االأطراف. واإذا كنت ت�سبغني �سعرك 
فاحتة  األ��وان��اً  اأو  �سعرك  اإىل  االأق��رب  اللون  اأن تختاري  االأف�سل  يكون من  املنزل، فقد  يف 

تختفي تدريجاً مبرور الوقت.
متنح �سعرك ن�سارة وحيوية عناية  التجميل...  • �سالون 

على  ه��ذا  املرطب  العناية  منتج  يحتوي   :Bo-Tox capillaire، Kerat-in  -
ال�سعر  اأع��م��اق  يغذي  وه��و  الهيالورونيك،  وحم�س  احلرير  وب��روت��ني  النباتي  الكرياتني 
امل�ستح�سر  هذا  يو�سع  االأل��ي��اف،  لتح�سري  خم�س�س  ب�سامبو  ال�سعر  غ�سل  بعد  الطويل. 
لّف ال�سعر بال�سيلوفان ويمُعر�س  بدقة على ال�سعر من اجلذور حتى االأطراف. بعد ذلك، يمُ
ال�سعر جمدداً  يمُغ�سل  االألياف. الحقاً،  املكونات قلب  20 دقيقة كي تخرتق  للحرارة مدة 
ويمُجفف. وال �سك يف اأنك �ستح�سلني على �سعر فائق اللماعية، �سواء �سففته اأو ال. وتدوم 

هذه النتيجة حتى بعد غ�سل ال�سعر مرات عدة.

قدماك ت�ستحقان العناية، فهما حتمالنك طوال اليوم، اإليك ن�سائح وطرق 
ومنتجات جديدة للحفاظ على جمالهما.

احلرارة واملياه وال�سنادل كلها عوامل ت�سبب جفاف القدمني وتعاملهما 
بح�سب  هنا،  من  معاجلتها.  ت�ستوجب  موؤملة  ق��روح  فتظهر  بخ�سونة، 
يعانون  الفرن�سيني  من  املئة  يف   68 القدم،  ل�سحة  الفرن�سي  االحت��اد 
تتطلب  واأم��را���س��اً  اأالم����اً  ي��ع��ان��ون  امل��ئ��ة  و35 يف  ال��رج��ل��ني  م�ساكل يف 
ا�ست�سارة طبية. للحفاظ على �سكل القدمني وجمالهما، من ال�سروري 

اإذاً الوقاية والعناية.

اأدوات العناية
تتوافر اأنواع من االأدوات للعناية بالقدمني يف البيت، فهي تتوافر 
يف علبة وتتاألف من: مربد معدين للتلميع والتقليم والتخل�س من 
ت�سلب اجللد وتنعيم الب�سرة واأظفار اليدين اأو القدمني، اأداة اأف�سل 
من حجر اخلفاف ت�سمح لك باالهتمام بنف�سك وبقدميك، وعندما 
نعاين م�ساكل فعلية مع ت�سلب اجللد جند ذلك مفيداً فعاًل. لكن 

من ال�سروري زيارة اخت�سا�سي مرة يف ال�سنة.

�سلبيات
من االأف�سل اختيار منتج ذي نوعية جيدة، يتمتع ب�سرعة دوران 
كافية، كي ال من�سي اأوقاتاً طويلة على منطقة معينة من دون 
تدافع عن  الب�سرة  الأن  ت�سلب  اإىل ظهور  ي��وؤدي  ما  نتيجة، 

نف�سها فيما تزيد من �سماكتها.

عادات مفيدة
• كل يوم:

بوا�سطة  االأ�سابع،  بني  بعناية  القدمني  ن�ّسفي   -
التعطني  لتجنب  االأم���ر،  ل��زم  اإذا  ورق���ي  منديل 

املحتمل بعد االغت�سال.
- اده��ن��ي��ه��م��ا ب���ك���رمي خم�����س�����س ل��ل��ق��دم��ني، اأو 

للقدمني اجلافتني اإذا لزم االأمر. يف�سل القيام بذلك يف امل�ساء جتنباً للتعر�س 
لالنزالق يف احلذاء.

اأ�سبوعياً: • مرة 
- اإزالة الت�سلب اجللدي بلطف ولكن من دون اإفراط، با�ستخدام اأداة �سرورية 
من  للتخل�س  مق�سر  بكرمي  الب�سرة  تدليك  ميكن  كذلك  اخل��ف��اف.  حجر  اأو 

اجللد امليت.
- تقليم االأظفار وتق�سريها عرب اإتباع �سكل االإ�سبع. يجب اأال يتم ق�سها من 

االأطراف واحلر�س على عدم ترك طرف بارز كي ال يجرح الب�سرة. 

جمموعة من املنتجات:
1- ترطيب �سديد: كرمي غني بالغلي�سرين، مادة ترطب يف غ�سون 24 �ساعة، 

وال تلت�سق وتتغلغل ب�سرعة.
Crème pieds très secs et abîmés، Neutrogena

2- 2 يف 1: عناية بجزيئات حجر اخلفاف وحجر امللح التي ترطب اأي�ساً بف�سل 
مزيج اليوريا وزيت اللوز احللو للتخل�س من اجللد امليت واملت�سلب.

Gommage 2 en 1، Hansaplast
االأ�سا�سي  النعناع  وزي��ت  املينثول  على  يحتوي  اال���س��رتخ��اء:  على  م�ساعد   -3
كلها  والروتوزيد،  الهند  ك�ستناء  االأحمر،  العنب  بيلوبا،  لينع�س، وعلى اجلنكه 

مكّونات تريح الرجلني وال�ساقني.
 Galets de Bain Effervescents Revitalisants،

Akiléine
التئام  على  وت�ساعد  القدمني: �سمادات متنح حماية  م�ساعد على حماية   -4

البثور.
Pansements ampoules au talon، Compeed

وزيت  العطا�س  زه��رة  م�ستخل�س  من  مركب  ومن�سط،  م�سكن  منع�س:   -5
النعناع االأ�سا�سي.

Spray fraicheur instantanée، Pédirelax
اأثار احلم�سيات، معززة مب�ستخل�س  عناية بخ�سائ�س منع�سة مع  6- مريح: 

�سجر املر وزيت الليمون واخلزامى لتوفري راحة القدمني يف ب�سع دقائق.

Crème Sani-Pieds، Weleda

مدلك
بف�سل  مريحة،  بطريقة  القدمني  بغ�سل  والعملي  اجلميل  اجلهاز  ه��ذا  ي�سمح 
وظائف الفقاعات واالهتزاز والتدليك. يكفي ملوؤه باملاء بحرارة مف�سلة وو�سله 

بالكهرباء وت�سغيل الربنامج املراد ثم و�سع القدمني فيه. 
• اإيجابيات

حجم هذا اجلهاز غري مزعج وهو خفيف الوزن. الربنامج االأف�سل هو الذي يجمع 
الوظائف كافة، وتاأثريه مريح. يجمع بني ال�سعر املعقول واجلودة العالية.

• �سلبيات
االأ�سا�سية،  الزيوت  اأو  امللح  اإليه  اأن ن�سيف  لي�س اجلهاز �سامتاً متاماً وال ميكن 

خوفاً من �سد فتحات الهواء.

كيف نعالج القروح؟
تكرب،  عندما  موؤملة  ه��ذه  ال�سميكة  اجللد  طبقة  ت�سبح  ميت:  وجلد  م�سامري   -
لذلك يجب عر�سها على اخت�سا�سي، وبالتايل زيارة طبيب متخ�س�س يف العناية 

باالأرجل.
وموؤملة  معدية  اإنها  االأ�سابع.  وحت��ت  القدم  بطن  على  تظهر  اأخم�سية:  بثور   -

ح�سب املكان الذي تظهر فيه. يجب معاجلتها ب�سرعة لدى طبيب اجللد.
طبيب  زي��ارة  اإذاً  يجب  ويتفتت...  لونه  يتغري  الفطريات:  من  مت�سرر  ظفر   -

اجللد.
راجع  واأمل.  التهاب  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  اللحم،  يف  منه  ج��زء  يدخل  منغرز:  ظفر   -

الطبيب فوراً.
- بثور: تنتج عادًة من ارتداء حذاء جديد، وتقع ب�سكل خا�س على الكعب. تتمثل 
اأف�سل طريقة ملعاجلتها بو�سع �سمادة غروانية مائية، تعزز التئام اجلرح وحتمي 

من االحتكاك.
- �سخونة: ت�سعرين باحرتاق قدميك! �سارعي اإىل خلع احلذاء وو�سع القدمني 
لت�سكني  االأمثل  الطريقة  اإنها  امللح.  ر�سة من  اإليه  واأ�سيفي  ب��ارد  يف حو�س ماء 

القدمني. 

�شحــة �ملـــر�أة

23

تع�سقني بالتاأكيد اإطالة �سعرك، لكنك مع كل حماولة تف�سلني. فعندما يبلغ �سعرك الطول املرجو، يكون قد فقَد ن�سارته. 
اإليك بع�س االأ�سرار حول كيفية غ�سله، مت�سيطه، واالعتناء به لي�سبح طوياًل وجمياًل يف اآن. حتلمني باأن ت�سديل �سعرك 
باأنوثة على ظهرك، فيبدو براقًا ومليئًا باحليوية. ف�ساًل عن ذلك، يتيح لك ال�سعر الطويل التزين مبختلف ت�سفيفات 
ال�سعر من املربوط نحو االأعلى اإىل املرفوع بطريقة كال�سيكية واملتماوج واملجدول... لكن امل�سكلة تكمن يف اأن ال�سعر 
الطويل ي�سبح اأكرث ه�سا�سة ويتطلب عناية اأكرب، مقارنة بال�سعر الق�سري. اإذًا، ما ال�سبيل اإىل احلفاظ على �سحة �سعرك 

واإطالته، مع حمايته من التلف؟ 

ن�سائح و طرق للحفاظ على جمال قدميك

اأ�سرار ال�سعر الطويل املفعم باحلياة
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168710     بتاريخ :  02 / 02 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  الكاكنج تريدجن انرتنا�سونال م م ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة يف عجمان مكتب رقمC1 -1117 ، عجمان ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة: 25
احلرف  بينهما  التينية  باأحرف   Shamikh كلمة  االأ�سفل  بالعربية ويف  ال�سامخ  كلمة  العالمة:   و�سف 
الالتيني S مكتوب ب�سكل مميز ومقلوب على جانبه واجلميع بني قو�سني كلم منهما مكون من خطني مع 

اإطار. ويف االأعلى احلرف S مكتوب ب�سكل مميز بني قو�سني من االأعلى واالأ�سفل.
اال�س��رتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 179780    بتاريخ :  25 / 09 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م
با�س��م:  الفواكه الطازجة �س.م.ح.

وعنوانه: �س.ب 294040، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

، املياه املعدنية والغازية وامل�سروبات االأخرى غري الكحولية ، �سراب الفواكه وع�سري  البرية غري الكحولية 
الفواكه ، مركزات الع�سائر وامل�ستح�سرات االأخرى ل�سنع امل�سروبات.

الواق�عة بالفئة: 32
باللون  مميز  ب�سكل  التينية  بحروف  كتبت   Fresh Fruits Company العبارة  و�سف العالمة:  
االأخ�سر  وفوقها  و  و الربتقايل  االأحمر  باللون  الفواكه  الرمادي و فوقها ر�سم على �سكل ثالثة قطع من 
Since 1979 بني نقطتني باللون  ثالثة اوراق �سجر باللون االأخ�سر و حتت هذا الر�سم كتبت العبارة 
باالألوان  العالمة  نف�س  الي�سار  االأخ�سر وعلى  باللون  ال�سكل  اإطار مربع  داخل  بي�ساء  الرمادي على خلفية 

االأ�سود واالأبي�س.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170630    بتاريخ :  15 / 03 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  �سركة �سادق للمفرو�سات ذ م م.
وعنوانه: �س ب 28052 ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
االأ�سيجة غري املعدنية واملناخل ال�سبكية غري املعدنية وجميعها لت�سييج املزارع واملباين واالأرا�سي.

الواق�عة بالفئة: 19
و�سف العالمة:  الكلمة HERO بالالتينية ويعلوها احلرف H مكتوب ب�سكل مميز.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 177600    بتاريخ :  06 / 08 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  ال�سيدة/ اآين اإيفانوفا اأتانا�سوفا وال�سيد/ اإيليا هري�ستوف اأتان�سوف.
وعنوانه: مدينة دبي الريا�سية، اأوليمبك بارك 4 ، �سقة رقم 906، �س ب 214941 دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الريا�سية  االأن�سطة  خ��دم��ات  ؛  وال��رتف��ي��ه  الت�سلية  خ��دم��ات  ؛  ال��ت��دري��ب  ت��وف��ري  خ��دم��ات  ؛  التعليم  خ��دم��ات 
حتديدا  وال��رتف��ي��ه،  الت�سلية  خ��دم��ات  الطلب،  ح�سب  املتعددة  الو�سائط  وب��رام��ج  �سور  ت�سميم  والثقافية، 
خدمات تطوير واإن�ساء واإنتاج وما قبل االإنتاج ملحتويات الت�سلية متعددة الو�سائط لالآخرين، خدمات التعليم 
االأفالم؛  واأفكار  �سيناريوهات  وتطوير  والفيديو  املو�سيقى  واملعلومات عن  الن�سح  تزويد  والرتفيه، حتديدا 
خدمات الرتفيه، حتديدا توفري اال�ستخدام املوؤقت الألعاب الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل؛ خدمات الرتفيه، 
حتديدا انتاج املوؤثرات اخلا�سة وت�سمل خدمات عمل النماذج، ال�سور املنتجة بالكمبيوتر والر�سومات املنتجة 
املو�سيقية،  الفيدوهات  انتاج  لالأفالم،  الدعائية  واملقطوعات  والفيديو  املتحركة  ال�سور  الإنتاج  بالكمبيوتر 

خدمات التحرير قبل االإنتاج يف جمال املو�سيقى والفيديو واالأفالم، خدمات انتاج الفيديو.
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة:  الكلمة PIXELHUNTERS مكتوبة بالالتينية ب�سكل مميز ويتخللها على طولها 
االأبي�س على خلفية م�ستطيلة  باللون  البني وفوقها ر�سم ل�سخ�س يجري  باللون  امل�سع  االأ�سود  باللون  خط 

باللون البني الفاحت من االأ�سفل والغامق من االأعلى.
اال�س��رتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

دارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 169575    بتاريخ :  21 / 02 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  كامال كانت اآند كو.
وعنوانه: 114/28، فيل كانا، كانبور، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وورق  ال��زاردا  من  تبغ  )م�سيغة  والغوتكها  الثقاب،  املدخنني،  اأدوات  وامل�سنعة،  اخل��ام  التبغ  منتجات  التبغ، 

التنبول(.
الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العالمة:  الكلمة RAJSHREE مكتوبة باأحرف التينية.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 179781    بتاريخ :  25 / 09 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م
با�س��م:  الفواكه الطازجة �س.م.ح.

وعنوانه: �س.ب 294040، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم واالأ�سماك والطيور الداجنة وحلوم  ال�سيد ، م�ستخرجات اللحوم ، الفواكه واخل�سروات املحفوظة 
واملجففة واملطهية ، اجللي واملربيات و�سل�سات الفواكه ، البي�س واحلليب ومنتجات االألبان االأخرى ، الزيوت 

وال�سحوم املعدة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

باللون  مميز  ب�سكل  التينية  بحروف  كتبت   Fresh Fruits Company العبارة  العالمة:   و�سف 
الرمادي و فوقها ر�سم دائري ال�سكل مكون من عدة اأ�سكال باالألوان االأحمر والربتقايل واالأخ�سر واالأ�سفر 
الي�سار  الرمادي وعلى  باللون  Since 1979 بني نقطتني  العبارة  كتبت  الر�سم  والبنف�سجي وحتت هذا 

نف�س العالمة باالألوان االأ�سود واالأبي�س.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 170631    بتاريخ :  15 / 03 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  �سركة �سادق للمفرو�سات ذ م م.
وعنوانه: �س ب 28052 ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
االأ�سيجة غري املعدنية واملناخل ال�سبكية غري املعدنية وجميعها لت�سييج املزارع واملباين واالأرا�سي.

الواق�عة بالفئة: 19
و�سف العالمة:  الكلميتني Royal Nets مكتوبتني ب�سكل مميز ويعلوهما ر�سم تاج ب�سكل خا�س.

اال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 177891    بتاريخ :  13 / 08 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  تكرتونك�س انرتنا�سيونال للتجارة العامة �س ذ.م.م.
وعنوانه: مكتب 807 ملك علي حممد عبداهلل عبدالكرمي احلمادي - منطقة نايف - دبي ،االإمارات العربية 

املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الهواتف  بطاريات  املتحركة،  الهواتف  �سواحن  املتحركة،  الهواتف  حافظات  املتحركة،  الهواتف  اأك�س�سوارات 
املتحركة.

الواق�عة بالفئة: 09
و�سف العالمة:  االأحرف CG والكلمة Mobile مكتوبة بالالتينية ب�سكل مميز.

اال�س��رتاطات: 
على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 169576    بتاريخ :  21 / 02 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  كامال كانت اآند كو.
وعنوانه: 114/28، فيل كانا، كانبور، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احليوانات   ، اأخ���رى(  فئات  يف  امل�سنفة  )غ��ري  واحل��ب��وب  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  احلا�سالت 
احلية ، الفواكه واخل�سروات الطازجة ، البذور ، النباتات والزهور الطبيعية ، علف احليوانات وال�سعري، ورق 
نبات التنبول )امل�سيغة(، وبذور بهار الت�ساتني للم�سيغة، ال�سوباري )بذور منع�سة للفم(، الكاثا )خليط من 

النبات( والالمي للم�سيغة ومنع�سات الفم الواقعة يف الفئة 31.
الواق�عة بالفئة: 31

و�سف العالمة:  الكلمة RANGE مكتوبة باأحرف التينية.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 169571    بتاريخ :  21 / 02 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  ال�سيد/ ح�سني ر�سولوي بني�س.
وعنوانه: 28الطابق الثاين، رقم 11 ، غوال ديد اند اآليه، 20 مرتي غول�ستان، �سارع عليخاين، اإيران.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
منتجات ال�سيكوالتة، منتجات الكعك والكعك ال�سغري والب�سكويت، احللويات، القهوة وال�ساي والكاكاو وال�سكر 
اخلبز   ، احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، القهوة  مقام  يقوم  وما  وال�ساجو  والتابيوكا  واالأرز 
واملعجنات واحللويات ، واحللوى املثلجة ، الع�سل ودب�س ال�سكر، اخلمرية وم�سحوق اخلبازة ، امللح واخلردل  
الزيوت  )غري  املنكهات  االأ�سا�سية(؛  الزيوت  )غري  املنكهات  الثلج؛  البهارات،   ، )التوابل(  ال�سل�سات  واخل��ل 
االأ�سا�سية( للكعك؛ املنكهات )غري الزيوت االأ�سا�سية( للم�سروبات؛ جلي الفواكه )حلويات(؛ البوظة؛ ب�سكويت 
ال�سعري؛ البانكيك؛ مهلبية من دقيق اأو اأرز و تابيوكا مع حليب وبي�س و�سكر(؛ وجبات خفيفة)وجبات خفيفة 

ا�سامها احلبوب(؛ حمليات طبيعية؛ كعك حم�سو باملربى اأو الفاكهة؛ كعك  الوفل من حليب وبي�س ودقيق.
الواق�عة بالفئة: 30

Narbon مكتوبة باأحرف التينية باللون االأحمر على خلفية م�ستطيلة باللون  و�سف العالمة:  الكلمة 
االأ�سفر وفوقها ر�سم حبة رمان مكتوب عليها احلرف N وورقتي نبات باللون االأخ�سر.ويف االأ�سفل مكتوب 

العبارة Food Industrial Group باللون االأحمر.
اال�س��رتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 179782    بتاريخ :  25 / 09 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م
با�س��م:  الفواكه الطازجة �س.م.ح.

وعنوانه: �س.ب 294040، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

رجية وِغالل غري م�سمولة يف ا�سناف اأخرى؛ حيوانات حية؛ فواكه وخ�سراوات  منتجات زراعية وب�ستانية وحمُ
طازجة؛ بذور ونبات وزهور طبيعية؛ مواد غذائية للحيوانات و�سعري املالت.

الواق�عة بالفئة: 31
باللون  مميز  ب�سكل  التينية  بحروف  كتبت   Fresh Fruits Company العبارة  العالمة:   و�سف 
الرمادي و فوقها ر�سم دائري ال�سكل مكون من عدة اأ�سكال باالألوان االأحمر والربتقايل واالأخ�سر واالأ�سفر 
الي�سار  الرمادي وعلى  باللون  Since 1979 بني نقطتني  العبارة  كتبت  الر�سم  والبنف�سجي وحتت هذا 

نف�س العالمة باالألوان االأ�سود واالأبي�س.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 176466     بتاريخ :  10 / 07 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  الكاكنج تريدجن انرتنا�سونال م م ح.
، عجمان ، االإمارات العربية املتحدة.  C1 -1117وعنوانه: املنطقة احلرة يف عجمان مكتب رقم

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة: 25
و�سف العالمة:  الكلمة "العجريف" بالعربية مكتوبة بخط مميز وحتتها الكلمة al ajrafi مكتوبة باأحرف 

التينية ب�سكل مقو�س.
اال�س��رتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 179778    بتاريخ :  25 / 09 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م
با�س��م:  الفواكه الطازجة �س.م.ح.

وعنوانه: �س.ب 294040، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم واالأ�سماك والطيور الداجنة وحلوم  ال�سيد ، م�ستخرجات اللحوم ، الفواكه واخل�سروات املحفوظة 
واملجففة واملطهية ، اجللي واملربيات و�سل�سات الفواكه ، البي�س واحلليب ومنتجات االألبان االأخرى ، الزيوت 

وال�سحوم املعدة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

باللون  مميز  ب�سكل  التينية  بحروف  كتبت   Fresh Fruits Company العبارة  و�سف العالمة:  
االأخ�سر  وفوقها  و  و الربتقايل  االأحمر  باللون  الفواكه  الرمادي و فوقها ر�سم على �سكل ثالثة قطع من 
Since 1979 بني نقطتني باللون  ثالثة اوراق �سجر باللون االأخ�سر و حتت هذا الر�سم كتبت العبارة 
باالألوان  العالمة  نف�س  الي�سار  االأخ�سر وعلى  باللون  ال�سكل  اإطار مربع  داخل  بي�ساء  الرمادي على خلفية 

االأ�سود واالأبي�س.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 169577    بتاريخ :  21 / 02 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  كامال كانت اآند كو.
وعنوانه: 114/28، فيل كانا، كانبور، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احلا�سالت الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات واحلبوب )غري امل�سنفة يف فئات اأخرى( ، احليوانات احلية 
، الفواكه واخل�سروات الطازجة ، البذور ، النباتات والزهور الطبيعية ، علف احليوانات وال�سعري، ورق نبات 
التنبول )امل�سيغة(، م�سيغة الزاردا وورق التنبول، وبذور بهار الت�ساتني للم�سيغة، منتجات امل�سيغة وجميعها 

منتجات مت�سمنة يف الفئة 31.
الواق�عة بالفئة: 31

و�سف العالمة:  الكلمة SAFAL مكتوبة باأحرف التينية.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 169572    بتاريخ :  21 / 02 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  كامال كانت اآند كو.
وعنوانه: 114/28، فيل كانا، كانبور، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ورق نبات التنبول )امل�سيغة( والغونكها )م�سيغة من بذور �سجرة االأريكا(.

الواق�عة بالفئة: 31
و�سف العالمة:  الكلمتني KAMLA PASAND مكتوبتني باأحرف التينية.

اال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 179783    بتاريخ :  25 / 09 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م
با�س��م:  الفواكه الطازجة �س.م.ح.

وعنوانه: �س.ب 294040، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

، املياه املعدنية والغازية وامل�سروبات االأخرى غري الكحولية ، �سراب الفواكه وع�سري  البرية غري الكحولية 
الفواكه ، مركزات الع�سائر وامل�ستح�سرات االأخرى ل�سنع امل�سروبات.

الواق�عة بالفئة: 32
باللون  مميز  ب�سكل  التينية  بحروف  كتبت   Fresh Fruits Company العبارة  العالمة:   و�سف 
الرمادي و فوقها ر�سم دائري ال�سكل مكون من عدة اأ�سكال باالألوان االأحمر والربتقايل واالأخ�سر واالأ�سفر 
الي�سار  الرمادي وعلى  باللون  Since 1979 بني نقطتني  العبارة  كتبت  الر�سم  والبنف�سجي وحتت هذا 

نف�س العالمة باالألوان االأ�سود واالأبي�س.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 176468     بتاريخ :  10 / 07 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  الكاكنج تريدجن انرتنا�سونال م م ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة يف عجمان مكتب رقمC1 -1117، عجمان ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س واألب�سة القدم واأغطية الراأ�س.

الواق�عة بالفئة: 25
مكتوبة   AL-FARES الكلمة  وحتتها  مميز  بخط  بالعربية  "الفار�س" مكتوبة  كلمة  العالمة:   و�سف 

باأحرف التينية.
اال�س��رتاطات: 

على من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 179779    بتاريخ :  25 / 09 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م
با�س��م:  الفواكه الطازجة �س.م.ح.

وعنوانه: �س.ب 294040، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

رجية وِغالل غري م�سمولة يف ا�سناف اأخرى؛ حيوانات حية؛ فواكه وخ�سراوات  منتجات زراعية وب�ستانية وحمُ
طازجة؛ بذور ونبات وزهور طبيعية؛ مواد غذائية للحيوانات و�سعري املالت.

الواق�عة بالفئة: 31
باللون  مميز  ب�سكل  التينية  بحروف  كتبت   Fresh Fruits Company العبارة  و�سف العالمة:  
االأخ�سر  وفوقها  و  و الربتقايل  االأحمر  باللون  الفواكه  الرمادي و فوقها ر�سم على �سكل ثالثة قطع من 
Since 1979 بني نقطتني باللون  ثالثة اوراق �سجر باللون االأخ�سر و حتت هذا الر�سم كتبت العبارة 
باالألوان  العالمة  نف�س  الي�سار  االأخ�سر وعلى  باللون  ال�سكل  اإطار مربع  داخل  بي�ساء  الرمادي على خلفية 

االأ�سود واالأبي�س.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 169578    بتاريخ :  21 / 02 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  كامال كانت اآند كو.
وعنوانه: 114/28، فيل كانا، كانبور، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وورق  ال���زاردا  من  تبغ  م�سيغة  والغوتكها،  الثقاب،  املدخنني،  اأدوات  وامل�سنعة،  اخل��ام  التبغ  منتجات  التبغ، 

التنبول )الغوتكها( وجميعها منتجات مت�سمنة يف الفئة 34.
الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العالمة:  الكلمة SAFAL مكتوبة باأحرف التينية.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 169573    بتاريخ :  21 / 02 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  كامال كانت اآند كو.
وعنوانه: 114/28، فيل كانا، كانبور، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وورق  ال��زاردا  من  تبغ  )م�سيغة  والغوتكها  الثقاب،  املدخنني،  اأدوات  وامل�سنعة،  اخل��ام  التبغ  منتجات  التبغ، 

التنبول(.
الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العالمة:  الكلمتني KAMLA PASAND مكتوبتني باأحرف التينية.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 179784    بتاريخ :  25 / 09 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م
با�س��م:  الفواكه الطازجة �س.م.ح.

وعنوانه: �س.ب 294040، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم واالأ�سماك والطيور الداجنة وحلوم  ال�سيد ، م�ستخرجات اللحوم ، الفواكه واخل�سروات املحفوظة 
واملجففة واملطهية ، اجللي واملربيات و�سل�سات الفواكه ، البي�س واحلليب ومنتجات االألبان االأخرى ، الزيوت 

وال�سحوم املعدة لالأكل.
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة:  عبارة عن الكلمات Hello و Fruits كتبت بحروف التينية ب�سكل مميز باللون االأبي�س 
على خلفية متعرجة باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175455  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�سم : �سركة اأبوظبي لالإعالم
وعنوانه : �س. ب. 63 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد 
الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، مواد 
الفنانني ، فرا�سي الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س 
)عدا االأجهزة( ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، ال�سحف ، الدوريات ، الكتب ، اأدوات الكتابة ، 

البطاقات ، كتيبات ، كتالوجات ، جمالت ، ن�سرات اخبارية دورية ، �سور ، من�سورات مطبوعة ، مواد كتابة.
الواقعة بالفئة : 16

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة االحتاد بخط �سغري حتتها كلمة الريا�سي باللغة العربية.
اال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/19 املودعة حتت رقم : 169461  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�سم : ميالنو ايطايل ا�س ار ال

وعنوانه : ميالن ، بيازا كايازو رقم 3 ، ايطاليا.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

معادن غري نفي�سة وكل خليط منها ، معادن اأ�سا�سية ، معادن غري م�سغولة ، مواد بناء معدنية ، مباين متنقلة 
معدنية ، مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية ، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ، 
م�سنوعات حدادة ، خردوات معدنية �سغرية ، مقاب�س معدنية لالأبواب ، مف�سالت معدنية لالأبواب ، اأقفال 
معدنية غري كهربائية ، درابزين معدين ، موا�سري واأنابيب معدنية ، خزائن حفظ الوثائق واالأ�سياء الثمينة ، 

منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى ، خامات معادن.
الواقعة بالفئة : 6

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن �سكل بي�ساوي باللون االأزرق بداخله من االأعلى خط اأبي�س مموج ومن 
االأ�سفل خطوط مموجة باللونني االأزرق الداكن والفاحت.

اال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
املودعة حتت رقم : 175459       بتاريخ : 2012/06/20

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�سم : �سركة اأبوظبي لالإعالم

وعنوانه : �س. ب. 63 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد 
الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، مواد 
الفنانني ، فرا�سي الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س 
)عدا االأجهزة( ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، ال�سحف ، الدوريات ، الكتب ، اأدوات الكتابة ، 

البطاقات ، كتيبات ، كتالوجات ، جمالت ، ن�سرات اخبارية دورية ، �سور ، من�سورات مطبوعة ، مواد كتابة.
الواقعة بالفئة : 16

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة االحتاد بخط �سغري حتتها كلمة الثقايف باللغة العربية.
اال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2011/11/3 املودعة حتت رقم :  164789 
با�س��م :  حمالت ميورة خما�س )�س ذ م م(

وعنوانه: �س ب: 6003، دبي،  اأ ع م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة   : 25

Tetley  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون االأبي�س  و�سف العالمة    : هي عبارة كلمة 
وفوقها يوجد دائرة بي�ساء ذات اإطار على �سكل مثلثات �سوداء يوجد بداخلها �سكل دائرة باللون االأ�سود باإطار 

مثلث ال�سكل ويوجد بداخلها حرف T باللون االأبي�س.
اال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة-�إد�رة �لت�صجيل �لتجاري

ق�صم �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
 بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/03/18 املودعة حتت رقم : 170683  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�سم : �سركة حممد حمود ال�سايع  ذ.م.م
وعنوانه : �س.ب. 181 ، ال�سفاة 13002 ، الكويت.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
الدعاية واالإعالن ، اإدارة االإعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي ، االإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري 
، املعاجلة االإدارية الأوامر ال�سراء ، امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال ، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية ، امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال 
، معلومات جتارية  الفنادق  اأعمال  اإدارة   ، بالتجزئة  البيع  لغايات  االإع��الم  �سلع على و�سائل  ، عر�س  ال�سناعية  اأو  التجارية 
ون�سائح للم�ستهلكني ، وكاالت اال�سترياد والت�سدير ، االإعالن بالراديو ، الدعاية بالراديو ، ترويج املبيعات لالآخرين ، توجيه 
املتعلقة  التجارية  االأعمال  امل�ساعدة يف   ، االمتياز  الأ�سحاب  بالدعاية  املتعلقة  امل�سورة  ، خدمات  التجارية  االمتيازات  �سوؤون 
باإن�ساء االمتيازات ، توجيه ال�سوؤون التجارية ملتاجر التجزئة ، اإدارة موؤو�س�سات التجزئة لالآخرين ، خدمات الطلبات الربيدية 
للبيع بالتجزئة املتعلقة باملالب�س واالك�س�سوار ، خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( ل�سالح 
الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة ميكن ان توفر مثل هذه اخلدمات من خالل حمالت 

التجزئة ومنافذ البيع باجلملة وعرب كتالوغات الطلبات الربيدية اأو من خالل و�سائل االإت�سال االإلكرتونية.
الواقعة بالفئة : 35

 .M.H.ALshaya Co و�سف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمات �سركة حممد حمود ال�سايع باللغة العربية وحتتها الكلمات
باللغة االإجنليزية وحتتها الكلمات alshaya.com باللغة االإجنليزية وفوق الكلمات ر�سم ل�سكل هند�سي مميز والعالمة 

باللون االأزرق.
اال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175458  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�سم : �سركة اأبوظبي لالإعالم

وعنوانه : �س. ب. 63 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد 
الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، مواد 
الفنانني ، فرا�سي الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س 
)عدا االأجهزة( ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، ال�سحف ، الدوريات ، الكتب ، اأدوات الكتابة ، 

البطاقات ، كتيبات ، كتالوجات ، جمالت ، ن�سرات اخبارية دورية ، �سور ، من�سورات مطبوعة ، مواد كتابة.
الواقعة بالفئة : 16

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة االحتاد بخط �سغري حتتها كلمة دنيا باللغة العربية.
اال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :14 /2011/11 املودعة حتت رقم :  165083 
با�س��م :  ا�ستريلنغ ل�سناعة العطور )�س ذ م م(

وعنوانه :  �س ب 40769، دبي، االمارات العربية املتحدة                        
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  االأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة   : 3
الالتينية  باللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة     Regal Parfum عبارة  عن  عبارة  هي  العالمة:   و�سف 

وباللون االأ�سود و يعلوها ر�سمت تاج باللون االأ�سود وبدوائر بي�ساء
اال�س��رتاطات: دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة-�إد�رة �لت�صجيل �لتجاري

ق�صم �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 179785    بتاريخ :  25 / 09 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م
با�س��م:  الفواكه الطازجة �س.م.ح.

وعنوانه: �س.ب 294040، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

رجية وِغالل غري م�سمولة يف ا�سناف اأخرى؛ حيوانات حية؛ فواكه وخ�سراوات  منتجات زراعية وب�ستانية وحمُ
طازجة؛ بذور ونبات وزهور طبيعية؛ مواد غذائية للحيوانات و�سعري املالت.

الواق�عة بالفئة: 31
و�سف العالمة:  عبارة عن الكلمات Hello و Fruits كتبت بحروف التينية ب�سكل مميز باللون االأبي�س 

على خلفية متعرجة باللون االأ�سود.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/23 املودعة حتت رقم : 169763  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�سم : فخر الدين هولدجنز )�س.م.ح(

وعنوانه : مكتب كيو 1-7-39/ايه ، �س.ب. 121423 ، ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

م�ستح�سرات ق�سراالأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط ، �سابون ، عطور ، زيوت عطرية ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، منظفات اأ�سنان.

الواقعة بالفئة : 3
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات CLASSIC COLD باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175457  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�سم : �سركة اأبوظبي لالإعالم
وعنوانه : �س. ب. 63 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد 
الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، مواد 
الفنانني ، فرا�سي الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س 
)عدا االأجهزة( ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، ال�سحف ، الدوريات ، الكتب ، اأدوات الكتابة ، 

البطاقات ، كتيبات ، كتالوجات ، جمالت ، ن�سرات اخبارية دورية ، �سور ، من�سورات مطبوعة ، مواد كتابة.
الواقعة بالفئة : 16

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة االحتاد بخط �سغري حتتها كلمة االقت�سادي باللغة العربية.
اال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2011/01/24 املودعة حتت رقم :164311 
با�س��م : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�سوؤون التمويلية / ال�سوؤون املالية و ال�سوؤون العقارية
الواق�عة بالفئة   : 36

و�سف العالمة : هي عبارة عن عبارة" تغطية تاأمني املنزل راك هوم" مكتوبة باللغة العربية وباللون االأ�سود
االأ�سود.

اال�س��رتاطات   : دون �سرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة-�إد�رة �لت�صجيل �لتجاري

ق�صم �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 179786    بتاريخ :  25 / 09 / 2012م
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م
با�س��م:  الفواكه الطازجة �س.م.ح.

وعنوانه: �س.ب 294040، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

، املياه املعدنية والغازية وامل�سروبات االأخرى غري الكحولية ، �سراب الفواكه وع�سري  البرية غري الكحولية 
الفواكه ، مركزات الع�سائر وامل�ستح�سرات االأخرى ل�سنع امل�سروبات.

الواق�عة بالفئة: 32
و�سف العالمة:  عبارة عن الكلمات Hello و Fruits كتبت بحروف التينية ب�سكل مميز باللون االأبي�س 

على خلفية متعرجة باللون االأ�سود.
اال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175460  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�سم : �سركة اأبوظبي لالإعالم

وعنوانه : �س. ب. 63 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد 
الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، مواد 
الفنانني ، فرا�سي الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س 
)عدا االأجهزة( ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، ال�سحف ، الدوريات ، الكتب ، اأدوات الكتابة ، 

البطاقات ، كتيبات ، كتالوجات ، جمالت ، ن�سرات اخبارية دورية ، �سور ، من�سورات مطبوعة ، مواد كتابة.
الواقعة بالفئة : 16

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة االحتاد باللغة العربية.
اال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/06/20 املودعة حتت رقم : 175456  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�سم : �سركة اأبوظبي لالإعالم
وعنوانه : �س. ب. 63 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد 
الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، مواد 
الفنانني ، فرا�سي الدهان اأو التلوين ، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س 
)عدا االأجهزة( ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، ال�سحف ، الدوريات ، الكتب ، اأدوات الكتابة ، 

البطاقات ، كتيبات ، كتالوجات ، جمالت ، ن�سرات اخبارية دورية ، �سور ، من�سورات مطبوعة ، مواد كتابة.
الواقعة بالفئة : 16

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي االحتاد نت باللغة العربية.
اال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ :  2011/01/24 املودعة حتت رقم :164309 
با�س��م : بنك راأ�س اخليمة الوطنى �س م ع

وعنوانه : �س ب: 5300 راأ�س اخليمة – االمارات العربية املتحدة                         
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني ، ال�سوؤون التمويلية / ال�سوؤون املالية و ال�سوؤون العقارية
الواق�عة بالفئة   : 36

و�سف العالمة : هي عبارة عن عبارة RAKhome Cover  مكتوبة باللغة الالتينية وباللون االأ�سود.
اال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة-�إد�رة �لت�صجيل �لتجاري

ق�صم �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  142207  بتاريخ :  2010/05/9
با�س��م : تذكار ملواد البناء ) ذ م م(

وعنوانه: �س ب: 41376 هاتف: � ، دبي                         
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.  
الواق�عة بالفئة   :25

و�سف العالمة    :  كلمةROCKLANDER  مكتوب  باللغة بالتينية وباللون االأ�سود
اال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد والتجارة ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن . 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد و�لتجارة-�إد�رة �لت�صجيل �لتجاري

ق�صم �لعالمات �لتجارية
�لأربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ :2002/10/28م املودعة حتت رقم : 50097 
بتاريخ: 2003/8/28م امل�سجلة حتت رقم: 41959 

با�سم:�سركة الثالثية املتحدة للتجارة العامة ذ.م.م    
وعنوان:ال�سارقة ، �سارع جمال عبدالنا�سر ، هاتف :5531110 ، فاك�س: 5531112 ، االمارات العربية املتحدة .  

 وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات والغالل غري الواردة يف فئات اخرى احليوانات احلية والفواكه 
وال�سعري  باحليوانات  اخلا�سة  الغذائية  امل��واد  الطبيعية  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة  واخل�سراوات 

املنبت .
الواقعة بالفئة :31

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : ) ( - ) / /200( 
التعديل على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

من: ال�سركة الثالثية للخ�سروات الفواكه ذ.م.م )تذوق وت�سوق(
اىل: ال�سركة الثالثية املتحدة للتجارة العامة ذ.م.م

ادارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ :2002/10/28م املودعة حتت رقم : 50097 
بتاريخ: 2003/8/28م امل�سجلة حتت رقم: 41959 

با�سم:�سركة الثالثية املتحدة للتجارة العامة ذ.م.م )تذوق وت�سوق(   
وعنوان:ال�سارقة ، �سارع جمال عبدالنا�سر ، هاتف :5531110 ، فاك�س: 5531112 ، االمارات العربية املتحدة .  

 وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات/ املنتجات :
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات والغالل غري الواردة يف فئات اخرى احليوانات احلية والفواكه 
وال�سعري  باحليوانات  اخلا�سة  الغذائية  امل��واد  الطبيعية  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة  واخل�سراوات 

املنبت .
الواقعة بالفئة :31

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : ) ( - ) / /200( 
التعديل على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

من: ال�سركة الثالثية املتحدة للتجارة العامة ذ.م.م
اىل:ال�سركة الثالثية املتحدة للتجارة العامة ذ.م.م )تذوق وت�سوق(

ادارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2002/10/28   املودعة بالرقم :50097 
با�س��م: �س.الثالثية للخ�سروات والفواكه ذ.م.م )تذوق وت�سوق( 

 ،  5531112 فاك�س:   ،  5531110: هاتف   ، عبدالنا�سر  جمال  �سارع   ، ال�سارقة  وعنوانه: 
االمارات العربية املتحدة 

بتاريخ:2003/8/26   وامل�سجلة حتت رقم:41959 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : / / 200  وحتى تاريخ:/ / 200
اإدارة العالمات التجارية

دولـة �لإمار�ت �لعربـيـة �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لربعاء  13  فرب�ير 2013 �لعدد 10715
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تنظم هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة وموؤ�س�سة كتاب 
فعاليات الدورة اجلديدة من معر�س اأبوظبي الدويل 
املقبل  اإب��ري��ل   29 اىل   24 الفرتة من  خ��الل  للكتاب 

مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
ن�سر  دور  قيا�سية من  العام م�ساركة  دورة هذا  وت�سهد 
عربية واأجنبية اإ�سافة اىل برنامج مهني وثقايف حافل 
على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  واالأدب  الفكر  ورم���وز  بالفعاليات 
والتطبيقات  ال��رق��م��ي  وامل��ح��ت��وى  االإل��ك��رتوين  الن�سر 
الن�سر. ويوفر  التقنيات يف عامل  واأحدث  االإلكرتونية 
وموردي  امل��ح��ت��وى  مل��ط��وري  املثالية  امل�ساحة  امل��ع��ر���س 
لعر�س منتجاتهم وخدماتهم على جمتمع  اخلدمات 
الن�سر. ونتيجة لالإقبال الكبري على امل�ساركة يف الدورة 
حتى  احل��ج��وزات  ن�سبة  فاقت  والتي   2013 املرتقبة 
االإجمالية  امل�ساحة  زي��ادة  مت  فقد  املائة  يف   92 اليوم 
اإ���س��اف��ة قاعة  ال����دويل للكتاب ع��رب  اأب��وظ��ب��ي  مل��ع��ر���س 
والذي  الن�سر  دور  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ملواكبة  ج��دي��دة 
54 دول����ة يف  ن�����س��ر م��ن  900 دار  و���س��ل اىل ح����وايل 

الدورة املا�سية لعام 2012.
واأكد جمعه القبي�سي مدير املعر�س واملدير التنفيذي 
لل�سياحة  اب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  الوطنية  املكتبة  لقطاع 
اأن  للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  مدير  والثقافة 
االأكرث  املعر�س  ب��ات  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
الن�سر منوا  اأ�سرع فعاليات  واأحد  املنطقة  تخ�س�سا يف 
يف العامل حيث تتحول اأبوظبي يوما بعد يوم اإىل مركز 

رئ��ي�����س ل��ت��ج��ارة ال��ك��ت��ب ال��ع��رب��ي��ة واالأج��ن��ب��ي��ة واأ�سحت 
نقطة مرجعية للنا�سرين واملوزعني يف منطقة اخلليج 

العربي.
لتالقي  املثايل  الف�ساء  هو  اأبوظبي  معر�س  اإن  وق��ال 
التجارة والثقافة من خالل برناجمه املدرو�س متعدد 
االأوجه وامل�سمم خ�سي�سا الإ�ستقطاب الزائرين العرب 
للمعر�س  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  يتنوع  حيث  واالأج���ان���ب 
ي��وازي تنوع �سكان دول��ة االإم���ارات يف حني يعي�س  مبا 
التعليمية  القراءة من خالل االأن�سطة  االأطفال متعة 
يف رك���ن االإب�����داع اإ���س��اف��ة الح��ت��ف��ال��ي��ات ت��وق��ي��ع الكتب 
الن�سر  منطقة  وت��ق��دم   . االأدب���ي���ة  ال��ن��ق��ا���س  وج��ل�����س��ات 
الرقمي للجمهور واأهل املهنة على ال�سواء مزيدا من 
الذي  الر�سامني  التقنية يف حني يقدم ركن  اخليارات 
خاللها  م��ن  ي��ع��ر���س  مثالية  من�سة  بحيويته  مي��ت��از 
اأعمالهم ويح�سلون على الن�سح من  اأ�سحاب املواهب 
اخلرباء يف هذا املجال. اأما الربنامج املهني للعار�سني 
اإقامة ال�سالت مع  فيوفر لهم من�سة ت�ساعدهم على 
اأفريقيا  االأو�سط و�سمال  ال�سرق  النا�سرين يف منطقة 
وما بعدها وهذا يوفر نظرة على االجتاهات االأحدث 
امل�سورة  وال��ك��ت��ب  االأط���ف���ال  وك��ت��ب  الن�سر  �سناعة  يف 

وحقوق الرتجمة.
التزامه  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  و�سيوا�سل 
�سمن  وذل���ك  الرتجمة  التفاقيات  امل�ساعدة  بتقدمي 
اأ����س���واء ع��ل��ى احل��ق��وق ح��ي��ث ج���رى ت��وق��ي��ع امل��ئ��ات من 

مذكرات التفاهم لتمويل �سفقات �سراء حقوق ن�سر يف 
الدورتني املا�سيتني من معر�س اأبوظبي للكتاب وهي 
العربية  اللغة  واإىل  من  الرتجمة  متول  التي  املبادرة 
العامل  ع��رب  الن�سر  ح��ق��وق  ات��ف��اق��ي��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
العربي. واأو�سح القبي�سي اأن معر�س اأبوظبي الدويل 
للكتاب اأطلق عددا من املبادرات اجلديدة الرامية اإىل 
ال�سرق  منطقة  يف  قوية  ن�سر  �سناعة  تطوير  ت�سجيع 
للغاية  االإي��ج��اب��ي��ة  الفعل  ردود  م��ن  متخذا  االأو���س��ط 
امل�ساريع  اآلية البتكار املزيد من  جتاه الربنامج املهني 
وامل���ب���ادرات امل��م��ي��زة. م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د حم��م��د عبداهلل 
الوطنية  املكتبة  قطاع  يف  الن�سر  ق�سم  مدير  ال�سحي 
اأبوظبي  اأن معر�س  اأبوظبي لل�سياحة والثقافة  بهيئة 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب ي��ن��م��و ب���اإط���راد م���ع ت��وف��ري اأبوظبي 
الو�سيلة االأف�سل للو�سول اإىل االحرتافيني يف �سناعة 
الن�سر يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا ومع 
توافر ما يزيد عن ن�سف مليون من العناوين املعرو�سة 
ب� 33 لغة يف كل عام فاإن اإمكانية اإتاحة فر�س جتارية 
جديدة ال نهاية له. وت�سمل الدورة ال� 23 من معر�س 
االإع��الن عن  املقبل  اإبريل  للكتاب يف  ال��دويل  اأبوظبي 
ال��ف��ائ��ز ب��اجل��ائ��زة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��رواي��ة ال��ع��رب��ي��ة وتتويج 
الفائزين بجائزة ال�سيخ زايد للكتاب ف�سال عن تنظيم 

موؤمتر اأبوظبي الدويل الثاين للرتجمة.
وتتوا�سل ال�سراكة والتعاون مع وزارة الثقافة واحتاد 
ك��ت��اب واأدب������اء االإم������ارات واجل��ام��ع��ات ون�����وادي الكتب 

الر�سمية وكذلك مع  الثقافية  املوؤ�س�سات  وغريها من 
يتمثل  اإذ  باأبوظبي  الفرن�سية  والرابطة  غوته  معهد 
الهدف يف اأن يقدم اإىل اجلمهور جمموعة خمتارة من 
مما  التفكري  على  واحل��اف��زة  تنوعا  االأك��رث  الفعاليات 
والناب�سة  الرثية  والثقافية  االأدب��ي��ة  ال�ساحة  يعك�س 

باحلياة يف منطقة ال�سرق االأو�سط والعامل ككل.
وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ���س��ي��ك��ون ال��ربن��ام��ج ال��ث��ق��ايف ملعر�س 
التعاون  ثمرة   2013 للعام  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
مع جمهور الكتاب والقراء وعامل الن�سر والعديد من 
احلوا�سر العلمية والثقافية التي جتعل املنطقة هذه 

مركزا رئي�سا للن�ساط االأدبي والفكري.
حلقات  م���ن  وا���س��ع��ة  مب��ج��م��وع��ة  ال�����زوار  و�سي�ستمتع 
التي  والعرو�س  واحل��وارات  القراءة  وجل�سات  النقا�س 
العامل  م�ستوى  على  ال�سيت  ذائعو  موؤلفون  يقدمها 
وال�سعر  االأدب  م��ي��ادي��ن  ال���ب���ارزون يف  وال��ك��ت��اب اجل���دد 
وامل�سرح والق�سة والل�سانيات والروايات امل�سورة واأكرث 
من ذلك بكثري �سوف تنظم جل�سات تتناول الن�سوية يف 
االأدب واللغة و ق�س�س ن�سر ذاتي ناجحة و املهاجرون 

يف الغرب: وجهة نظر موؤلف .
وت�����س��ت��م��ل ق��ائ��م��ة ���س��ي��وف امل��ع��ر���س روائ���ي���ني بارزين 
ورواد  م��ق��االت  وك��ت��اب  غرافيكيني  وف��ن��ان��ني  و���س��ع��راء 
اجتماعيني قدموا من ال�سرق االأو�سط واأوروبا واآ�سيا 
بحق  يعك�س  مما  ال�سمالية  واأمريكا  اأفريقيا  و�سمال 

الطابع الدويل ملعر�س اأبوظبي الدويل للكتاب. 

تعقده بالتعاون مع الرابطة الثقافية الفرن�سية بدبي

انطالق االأ�سبوع الثقايف الفرن�سي بجامعة ال�سارقة

ثقافة وفن�ن
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معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب ينطلق 24 اأبريل 

•• ال�صارقة-الفجر:

اأطلق �سعادة االأ�ستاذ الدكتور �سامي حممود مدير 
االأ�سبوع  فعاليات  االأح���د  م�ساء  ال�سارقة  جامعة 
ال�سارقة بالتعاون  الفرن�سي والذي تعقده جامعة 
وتنظمه  دبي،  يف  الفرن�سية  الثقافية  الرابطة  مع 
الدولية  العالقات  وبرنامج  الطلبة  �سوؤون  عمادة 
واالجتماعية  االإن�����س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم  االآداب  بكلية 
هند  ال�سيخة  بح�سور  وذل���ك  ال�����س��ارق��ة  بجامعة 
العربي  االقت�سادي  للمجل�س  امل�ست�سارة  القا�سمي 
رئي�سة  م��ك��ت��وم  اآل  ح�سر  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  وال�����س��ي��خ��ة 
جمعية لالأعمال اخلريية و�سعادة دوين دوفونو- 
الدولة  يف  الفرن�سية  بال�سفارة  الثقايف  امل�ست�سار 

والدكتور ح�سني اجلزيري رئي�س الرابطة الثقافية 
املهتمة واملتابعة  ال�سخ�سيات  الفرن�سية وعدد من 
للثقافة الفرن�سية واأع�ساء من الهيئة التدري�سية 
الدكتور  اأداره  ال���ذي  احل��ف��ل  ا�ستهل  واالإداري�������ة. 
حمدي �سالح رئي�س ق�سم العالقات الدولية بكلية 
بكلمة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االإن�����س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم  االآداب 
األقاها �سعادة االأ�ستاذ الدكتور �سامي حممود مدير 
الفرن�سية  الثقافة  ب��اأن  فيها  اأك��د  ال�سارقة  جامعة 
لعبت دائما دورا هاما يف تقدم عاملنا املعا�سر، واأن 
عقد فعاليات االأ�سبوع الثقايف الفرن�سي يف جامعة 
ال�سارقة، يوؤكد على ال�سداقة العميقة والعالقات 
الوطيدة بني ال�سارقة واالإم��ارات العربية املتحدة 
تفخر  ال�سارقة  جامعة  اأن  اإىل  م�سريا  وفرن�سا، 

ب��اأن��ه��ا ح���رم ل��ت��الق��ي احل�����س��ارات وال��ث��ق��اف��ات وهو 
اأ�سهمت  الفرن�سية  الثقافة  ب��اأن  قال  ال��ذي  املفهوم 
فيه اإ�سهاما كبريا وال �سيما يف حتالف احل�سارات 

ومفهوم امل�ساواة.
وكذلك  ال�سارقة،  جامعة  يف  الطلبة  ب��اأن  واأو���س��ح 
اأعربوا  فيها  واخلريجني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
الفرن�سية،  والثقافة  باللغة  الكبري  االهتمام  عن 
االأم�����ر ال����ذي ق���ال ب���اأن���ه ي��دف��ع��ن��ا ل��ت��و���س��ي��ع قنوات 
التعاون مع الرابطة الثقافية الفرن�سية من اأجل 
وخريجي  للطلبة  الفرن�سية  اللغة  يف  دورات  عقد 
اأو�����س����ع، واأن ذلك  ن��ط��اق  ل��دي��ن��ا وع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 
ي�سمل اأي�سا التعاون يف الفنون والعلوم االإن�سانية 

والدرا�سات الطبية.

الثقافية  الرابطة  اإىل  ال�سكر  توجيه  اإىل  وانتهى 
الفرن�سية وامل�ست�سار الثقايف لفرن�سا لرتتيب هذا 
الربنامج مع اجلامعة. اأما دوين دوفونو- امل�ست�سار 
الثقايف بال�سفارة الفرن�سية يف الدولة فرفع حتياته 
وتقديره يف كلمة األقاها اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
ال�����س��ارق��ة رئي�س وم��وؤ���س�����س جامعة  االأع��ل��ى ح��اك��م 
ال��راب��ط��ة الثقافية  ال�����س��ارق��ة م��ع��رب��ا ع��ن اع���ت���زاز 
الفرن�سية بالتعاون مع جامعة ال�سارقة، داعيا اإىل 
فتح اآفاق التعاون بينها وبني املوؤ�س�سات الفرن�سية 
العلمية والثقافية واحل�سارية ويف مقدمتها تعلم 

اللغة الفرن�سية، وعقد املوؤمترات العلمية. 
الرابطة  رئي�س  اجل��زي��ري  ح�سني  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

�سمن  األقاها  التي  الكلمة  يف  الفرن�سية  الثقافية 
ال�سمو  �ساحب  باأن  االأ�سبوع  افتتاح  فعاليات حفل 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
وموؤ�س�س  رئي�س  ال�سارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
مركزا  ال�سارقة  اإم���ارة  من  جعل  ال�سارقة  جامعة 
اهتمام  ع��ن  معربا  ونعتز،  ب��ه  نفتخر  العلم  لنور 
جامعة  مع  بالتعاون  الفرن�سية  الثقافية  الرابطة 
ال�سارقة، الأنها كما و�سفها م�سدر فخر واعتزاز.  
الثقافية  امل��الم��ح  ع��ن  ق�سري  فيلم  ع��ر���س  وب��ع��د 
�سامي  االأ�ستاذ  �سعادة  قام  الفرن�سية  واحل�سارية 
حم��م��ود م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ي��راف��ق��ه ك��ب��ار �سيوف 
املواكب  الت�سكيلي  الفني  املعر�س  بافتتاح  االأ�سبوع 
لفعاليات االأ�سبوع الثقايف الفرن�سي والذي ا�ستمل 

على عدد من االأعمال الفنية الت�سكيلية االإبداعية 
م��ن اإب����داع ع���دد م��ن ال��ف��ن��ان��ني ال��ف��رن�����س��ي��ني، وهو 
الثقايف  االأ���س��ب��وع  ل��ه��ذا  ال��ع��دي��دة  الفعاليات  اأح���د 
ال�سارقة  جامعة  بني  للتعاون  بداية  ي�سكل  ال��ذي 
والرابطة الثقافية الفرن�سية بربنامج تبادل ثقايف 
ولغوي بني املوؤ�س�ستني، حيث ي�ستمل هذا الربنامج 
فنية  واإقامة معار�س  فرن�سية،  اأفالم  على عر�س 
لفنانني فرن�سيني، واإلقاء حما�سرات عن الثقافة 
اأهم خطوط احلياة املعا�سرة يف  الفرن�سية تعك�س 
ويختتم  ومت��ّي��ز،  حيوية  من  تت�سمنه  مبا  فرن�سا 
املطربة  حتييه  اجل���از  مو�سيقى  بحفل  االأ���س��ب��وع 
الفرن�سية �سي�سيليا بريتوليني وفرقتها املو�سيقية 

يف حرم جامعة ال�سارقة.
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)احلكاية العجيبة للقب�س على 
فرحة( اإىل االإ�سبانية

�سدرت الرتجمة االإ�سبانية لرواية )احلكاية العجيبة للقب�س على فرحة( 
من  الثانية  الرواية  )هي  االأ�سفر:  يقول  االأ�سفر.  حممد  الليبي  للروائي 
وانتهت  )ملح(  برواية  ب��داأت  و2010   2009 بني  كتبتها  روائية  ثالثية 
برواية )وزارة االأحالم(. حيث اأحداث الروايات مرتبطة ببع�س يف تناولها 
الأحداث ليبية وعاملية من بينها مذبحة �سجن بو�سليم الذي ا�ست�سهد فيها 
1270 �سخ�ساً من �سمنهم اأخي الوحيد. ورواية )فرحة( اأعجبت دار الن�سر 
االإ�سباين  املميزة لالأدب  ال�سحرية(  )الواقعية  اأجواء  لقربها من  االإ�سبانية 
الأنه  ليبي من قربه  با�ستيقاظ رجل  الرواية  تبداأ  الالتينية.  اأمريكا  واأدب 
بثورة، لكن احلكومة  وق��ام  �سعبه حياً  ب��الده �سار  الفرحة الأن يف  م��ات من 
تقب�س على هذا الرجل وتنفيه وتر�سل جوا�سي�سها وخمابراتها اإىل كرنفال 
�سهري ت�سل فيه الفرحة اىل اأعلى م�ستوياتها، كي يتم القب�س عليها والتحكم 
اأهم  الفرحة  على  القب�س  اأن  العتقادها  الدولة  لكل  باجلملة  وبيعها  فيها 
من ال�سالح واملال فمن خاللها ميكننا اأن ن�سيطر على االإن�سان(... ي�سيف 
الروائي الليبي: )غريت دار الن�سر االإ�سبانية العنوان اإىل )احلكاية العجيبة 
للقب�س على فرحة( ليتما�سى مع عناوين اأمريكا الالتينية الطويلة، وقد 
ترجمها مرتجم اإ�سباين ومرتجم م�سري كانا على ات�سال بي ل�سرح بع�س 
املفردات العامية. دفعت تكلفة الرتجمة فيما متت طباعة الرواية منا�سفة 
مع دار الن�سر وفق عقد ي�سمن يل ن�سبة من املبيعات وحقوق الرتجمة اإىل 
اللغات االأخرى، و�ستوزع الرواية يف اأوروبا وكل الدول الناطقة باالإ�سبانية يف 
اأمريكا الالتينية(. �سدرت الرواية عام 2010 عن دار )احلوار( يف �سورية، 

واجلدير بالذكر اأنها �سدرت اأخرياً اإلكرتونيا وورقياً.
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اختار كّل من باربارا �سرتيزاند و�سيث روغن اجلمال واالإبداع لعملهما الكوميدي اجلديد وهو اأمٌر مل يعتادا عليه طوال 
حياتهما املهنية. يف Guilt Trip الذي ُيعترب فيلمًا مهذبًا قد ت�سطحب والدتك مل�ساهدته، �سيتابع جمهور �سرتيزاند 

عمال كوميديًا اأكرث اأمانًا مما قد يعتقده جمهور روغن. ح�سنًا، قد حُترج اإال اأنك لن ت�سعر بذلك االإحراج الفظيع!

 Guilt Trip روغن و�سرتيزاند... كوميديا عاطفية يف

جنيفر لوبيز حتاول التعلم من اأخطائها
االأخطاء  التعلم من  انها حتاول  لوبيز،  االأمريكية، جنيفر  النجمة  اأكدت 
االآن  رئي�سي  ب�سكل  بروية مركزة  االأم��ور  وتاأخذ كل  وارتكبتها،  �سبق  التي 
جل�سة  خ��الل  �سنة(   43( لوبيز  وق��ال��ت  ال�سينما.  ع��امل  يف  عملها  على 

ت�سوير مع جملة )بيبول( االأمريكية انها حتاول التعلم من اأخطائها.
دون  من  �سيء  بكل  تقوم  اأن  ميكن  التي  ال�سابة  الفتاة  اأع��د  مل  واأ�سافت: 
بل  وحدها  مب�سلحتها  تفكر  ال  الأنها  بروية  االأم���ور  تاأخذ  فهي  تفكري.. 
انها  اإىل  اأ�سارت  اأي�ساً. لكنها  مب�سلحة ولديها ماك�س واإميي )4 �سنوات( 
امراأة ال تخ�سى التغيري، وهي تركز ب�سكل رئي�سي حالياً على العودة بقوة 
اإىل عامل ال�سينما. وقالت انه يف هذه املرحلة من حياتي ع�ست مبا يكفي 

كي اأقوم باأعمال رائعة، وقد اختربت حقاً كل امل�ساعر.

بدء العمل يف )وثائقي( عن ليدي غاغا
عن  وثائقي  فيلم  على  العمل  بدء  غاغا  ليدي  االأمريكية  النجمة  اأعلنت 
عن  ت��وي��رت،  م��وق��ع  ع��رب  لتعلن،  االأع��ي��اد  مو�سم  غ��اغ��ا  وا�ستغلت  حياتها. 
ال�سغار!...  ال��وح��و���س  اأي��ه��ا  جم��ي��د  م��ي��الد  )ع��ي��د  فكتبت:  )ال��وث��ائ��ق��ي(، 
تذكر  ومل  حياتي(.  عن  وثائقياً  فيلماً  يعد  ريت�سارد�سون  تريي  )امل�سور( 

موعد عر�س الفيلم، وال اال�سم الذي �سيطلق عليه.

�سيجارة ريهانا تثري اجلدل
 

ن�سرت النجمة ريهانا �سورتني لها اأثناء تدخني �سيجارة اأثارت اجلدل عما 
اإذا كانت �سيجارة عادية او نوع من اأنواع املخدرات وهي النماريجوانا .

وقد التقطت ريهانا ال�سورتني خالل االإ�سرتاحة من الربوفا التي تقوم 
�ستحيي جمموعة من  العامل حيث  اإىل جولتها حول  تتوّجه  اأن  قبل  بها 
ا�سود  وبنطلون  اللون  ذهبية  �سريت  تي  ترتدي  ريهانا  وكانت   . احلفالت 

مع حذاء الريا�سة .

مغامرة  و)تايتانيك(،  )اأف��ات��ار(  فيلمي  خمرج  كامرون،  جيم�س  يخو�س 
ال��ب��ه��ل��وان��ي��ات والرق�سات  ع��ن  ال��ث��الث��ة  ب��االب��ع��اد  ب��اإن��ت��اج��ه فيلما  ج��دي��دة 
ال�سهرية لفرقة )�سريك ال�سم�س(، الذي يبداأ عر�سه اليوم يف دور ال�سينما 

االمريكية ال�سمالية.
وقد اأنتج كامرن وتوىل ت�سوير فيلم )�سريك دو �سوليي: وورلدز اواي(، 
الذي يتناول للمرة االوىل على ال�سا�سة الكبرية امل�ساهد اجلوية اخلاطفة 

لالنفا�س ل�سريك ال�سم�س.
وقد اخرج الفيلم، الذي ي�ستمر 91 دقيقة، النيوزيلندي اندرو ادام�سون، 

الذي اخرج افالم )نارنيا(، وقد �سور جزء منه يف ا�ستديو بنيوزيلندا.
وقال ادم�سون لل�سحافيني، خالل الرتويج للفيلم يف ميايف: )كان علينا ان 
جند طريقة طبيعية و�سكال �سينمائيا منا�سبا لعامل ال�سريك، وبداأنا نفكر 
يف القيام بذلك مع عرو�س �سريك ال�سم�س التي فيها الكثري من احللم(. 
التي  لينز،  اريكا  البهلوانية  بدورها  تقوم  التي  ميا،  الفيلم ق�سة  وي��روي 
تبحث عن حب مفقود، فتعرب عوامل خمتلفة ي�سكل كل واحد منها �ستة 

من ا�سهر عوامل �سريك ال�سم�س.
وذكر كامرون: )لقد متكنت من ايجاد ق�سة تربط العرو�س املختلفة يف 
ما بينها(، م�سيفا: )من بني كل العوامل املتخيلة التي و�سعتها يف ال�سابق 
الب�سري ال�سرفة عندما يتحرك مثل  فاإن اكرث ما اذهلني روعة اجل�سم 

البهلوانيني يف ال�سريك(.
باردا  دم��ا  وتتطلب  امل���وت  تتحدى  يقدمونها  ال��ت��ي  )ال��ع��رو���س  ان  واك���د 
وم��ه��ارات ج��م��ة، ل��ذا اع��ت��ربن��ا م��ن امل��ه��م ان ن��ربزه��ا(، متابعا: )يف بع�س 
30 مرتا، و�سعرنا حينها مبا ميكن  15 اىل  ارتفاع  االحيان �سورنا عن 

لهوالء الفنانني ان يفعلوه عند ارتفاع 30 مرتا(.
لفيلمه  تكملة  ي�سكل  م�سرحي  ع��ر���س  م�����س��روع  ك��ام��رون  جيم�س  وي��ع��د 

)افاتار(، نهاية عام 2013.

يخو�س مغامرة جديدة بانتاج فيلم ثالثي االأبعاد

كامرون ينقل بهلوانيات )�سريك ال�سم�س( اإىل ال�سا�سة الكبرية

 Guilt Trip يف  روغ����ن  ���س��ي��ث  ي����وؤدي 
عمله  ت��رك  ع�سوي  كيميائي  اإن���دي،  دور 
جهاز  لتجربة  البيئية  احلماية  وكالة  يف 
وبيعه  للبيئة  ال�سديق  خا�سته  التنظيف 
اآي�س هاردوير  اأو  اأو كو�ستكو  لكاي- مارت 
يجد  ت��ري��ده.  ق��د  اأخ����رى  موؤ�س�سة  اأي  اأو 

امل�ساهد يف اإندي �سخ�سية مكافحة.
التي ت�سكن يف نيوجري�سي،  ولكن جوي�س 
زالت  ما  �سرتيزاند،  باربارا  دوره��ا  جت�سد 
اأن��دي طفلها املثايل وق��رة عينها.  ترى يف 
اأمه وال يكف عن  اإزاء  اأندي بالقلق  ي�سعر 
اأي  الت�ساوؤل عن �سبب رف�سها اخل��روج يف 
موعد، يف حني تت�ساءل االأم قلقة عن �سبب 

بقاء ابنها عازباً حتى االآن.
جتيب االأرملة جوي�س عن ت�ساوؤالت ابتنها 

فتقول: )لطاملا مالأت الدنيا رق�ساً ولكن 
فتتجنب  اأن����ت  اأم����ا  ب��ال��ت��ع��ب.  اأ���س��ع��ر  االآن 

الرق�س متاماً(.
اأثناء  �سغري  اأم��ر  عن  اإف�ساحها  اأث��ر  على 
ا�سطحابها  اأن��دي  يقرر  للمنزل،  زيارتها 
ن��ي��و جري�سي  م���ن  ال�����س��ي��ارة  رح���ل���ة يف  يف 
هذه  خ����الل  يف  ف��ران�����س��ي��ك��ي��و.  ����س���ان  اإىل 
اأيام  ث��م��ان��ي��ة  ج��وي�����س  �ستم�سي  ال��رح��ل��ة، 
التوفري  يف  ب��راع��ت��ه��ا  وبف�سل  ���س��ي��ارة.  يف 
يف  �ستتمكن  الثمانية،  االأي���ام  ه��ذه  ط���وال 
تتوقف  اأن  اأفيو �سغرية  �سيفروليه  �سيارة 
نيو  ت��ك�����س��ا���س،  تيني�سا�س،  ف��ريج��ي��ن��ي��ا،  يف 
�سان  اإىل  ت�سل  اأن  قبل  نيفادا  مك�سيكو، 

فران�سي�سكو.
حمفوفًة  ال���ظ���روف  ت��ب��دو  احل��ق��ي��ق��ة،  يف 

باملخاطر ومليئة بالوعود. ال ينفك اأندي 
يواجه  ك���ان  اإذا  ع��ّم��ا  ت�����س��األ��ه  اأم����ه  ي�سمع 
م�ساكل معينة مع الن�ساء. يلتقي ب�سديقته 
القدمية يف نا�سفيل، ويطلب امل�ساعدة من 

ديب �ساوث التي تعمل يف ملًهى ليلي.
ك��ذل��ك ي��ك��ون ال��ف�����س��ل م���ن ت�����س��ي��ب اأن���دي 
مراراً وتكراراً يف كّل مرة يلتقي فيها باأحد 
غالباً  التي  اأمه  ن�سائح  ويتجاهل  الباعة، 
ما تكون �سائبة �سليمة اإىل اأن تقرر و�سع 
التي ال ينفك  ال�سّب وال�ستم  حّد لعبارات 

يرددها )كفاك تكرار هذه الكلمات(.
جنمته  م��ن  �سرتيزاند  جمهور  يطلب  ال 
القليل حالياً، و�سيناريو دان فوغلمان  اإال 
 Cars، Fred Claus، :من اأعماله(
يتطلب   )Loveو  Crazy، Stupid

م��ن��ه��ا اأق����ل مم���ا ي��ن�����س��ده ج��م��ه��وره��ا. اأدت 
�سرتيزاند دور يانتل يف اأحد اأفالمها وها 
قد حان الوقت لتجّرب دور املراأة الكبرية 

يف ال�سن.
م�ساهدة  م���ن  �ستتمكن  ال��ف��ي��ل��م،  ه���ذا  يف 
واملكتظة  الن�سيطة  حياتها  تعي�س  جوي�س 
الذي  املقهى  ب�سبب  وامل��واع��ي��د  ب��االأع��م��ال 
�سيتعرف  )ح��ي��ث  ج��ري���س��ي  ن��ي��و  يف  متلكه 
جنيمي  كاتي  �سخ�سيتي  اإىل  امل�ساهدون 
جوي�س  مت���ع���ن  م���ارغ���وي���ل���ز(.  وم����ريي����ام 
التفكري يف روتني حياتها تخّر نائمًة فيما 
ال�سوكوال يف  وتاأكل حبوب  التلفاز  ت�ساهد 
املطاعم  اأح���د  يف  ت��غ��رق جوي�س  ال�����س��ري��ر. 
بعدما  جمانية  وج��ب��ٍة  على  حت�سل  حيث 
تنهي قطعة من حلم العجل خالل �ساعة.

ح��ت��ى ت��ل��ك ال��ل��ح��ظ��ات ال��رح��ب��ة ت��خ��ف��ي يف 
طياتها بع�س الكوميديا ال�سامتة املت�سمة 
ب���االح���رتام. ت��ب��دو ���س��رتي��زان��د ب��ع��ي��دة عن 
اأفالم  يف  ن�ساهدها  التي  واملتعة  التجدد 
فيلم  يمُعّد   .  Meet the Parents
يقّدم  ك��وم��ي��دي��اً  فيلماً   Guilt Trip
واأوق������ات خ��ف��ي��ف��ة م�سلية  ل��ط��ي��ف��اً  ���س��ح��ك��اً 
م���ع مم��ث��ل��ني ع���م���دوا اإىل ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
�سيارة  �سندوق  يف  لو�سعها  �سخ�سياتهم 

�سغرية.
جتد يف Guilt Trip كّل ما تتوقعه يف 
فيلم كوميدي يوؤدي بطولته روغن الودود 
�سيارة  ب��رح��ل��ة يف  اأم����ه  ت��ق��وم  اب����ٍن  دور  يف 
ال  �سرتيزاند.  الرائعة  الذكية  واحلكيمة 

بل اأقل من ذلك.
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تناول كبار ال�سن جرعات عالية 
من الكال�سيوم يزيد خطرالوفاتهم

املتحدة  ب��ال��والي��ات  ال��وط��ن��ي  ال�����س��رط��ان  اج��ري��ت مب��رك��ز  درا����س���ة  ك�سفت 
االأمريكية اأن هناك ارتباطا بني تناول كبار ال�سن حبوب الكال�سيوم العالية 

اجلرعة واإ�سابتهم باأمرا�س القلب. 
وقال الباحثون ح�سبما اأفادت قناة اجلزيرة الف�سائية الثالثاء اإنه ينبغي 
العالية  الكال�سيوم  تناولهم حلبوب  يكونوا حذرين يف  اأن  ال�سن  كبار  على 
اجلرعة، اإذ يبدو اأنها تزيد خطر احتمال وفاتهم مبر�س قلبي. واكت�سف 
الباحثون خالل النتائج التي تو�سلوا اإليها بعد فح�س �سحة نحو 390 
ال��ذي��ن كانوا  ال��رج��ال  اأن  12 عاما  مل��دة  50 و71  ب��ني �سن  األ��ف �سخ�س 
األف ملجرام يوميا، كانوا عر�سة خلطر متزايد  يتناولون ما ال يقل عن 
اأي  يتناولوا  مل  الذين  اأولئك  من  القلب  باأمرا�س  للوفاة   19% بن�سبة 

حبوب. 

الزيوت النباتية حتتوى على 
الكثري من االحما�س الدهنية
حتتوى الزيوت النباتية على الكثري من االأحما�س الدهنية املفيدة جل�سم 
اأن االأحما�س الدهنية اأوميغا3  3. واأو�سح املركز  االن�سان ال�سيما اأوميغا 
االإ�سابة  من  احل��د  كذلك  ب��ال��دم،  الكولي�سرتول  ن�سبة  تقليل  على  تعمل 
بالتهابات يف اأن�سجة اجل�سم وتتمتع اأي�ساً بتاأثري اإيجابي على تخرث الدم 
و�سغط الدم، ف�ساًل عن ذلك فهي تلعب دوراً مهماً يف تطور وظائف املخ 
ومنو اجلهاز الع�سبي املركزي. كما اأكّد املركز االأملاين على �سرورة اأن يقوم 
االإن�سان باإمداد ج�سده بها عن طريق االأطعمة، مو�سحاً اأن زيت بذر الكتان 
على  خا�سة  ب�سفة  حتتوي  ال�سويا  وزي��ت  الزيتون  وزي��ت  الكانوال  وزي��ت 

كميات كبرية من االأحما�س الدهنية اأوميغا3.
واأ�ساف املركز اأن اجلوز واأ�سماك املياه الباردة كالرجنة وال�سلمون واملاكريل 
املركز  اأو�سى  لذا  االأحما�س؛  النوعية من  بهذه  اأي�ساً  الغنية  امل�سادر  من 

بتناول هذه النوعية من االأ�سماك مرتني اأ�سبوعياً.
اأهمية تخزين هذه الزيوت على نحو �سليم كي حتتفظ  واأك��ّد املركز على 
بقيمتها ال�سحية على الدوام، مو�سحاً اأنه من االأف�سل اإغالق الزجاجات، 
املطبخ  وتخزينها يف خزانة  ب�سكل حمكم  وا�ستخدامها،  �سبق فتحها  التي 
ثمانية  اإىل  اأربعة  عن  تزيد  ال  مدة  غ�سون  يف  ا�ستخدامها  من  واالنتهاء 
اأ�سابيع على االأكرث، واإال �سيتعفن الزيت نتيجة احتوائه على كميات كبرية 

من اأوميغا3.

ال�سفدع

احل����ي����وان����ات  م����ن  ال�������س���ف���ادع  اإن 
ت�ستطيع  ال���ت���ي  اأي  ال���رّبم���ائ���ي���ة، 
ة  ّ جلمُ ويف  ال��ي��اب�����س  ع��ل��ى  تعي�س  اأن 
الهواء  تتنف�س  الأن��ه��ا  ذل��ك  امل��ي��اه؛ 
اجل����وي ع���ن ط��ري��ق رئ��ت��ي��ه��ا، واإن 
ك��ان��ت ح��رك��ت��ه��ا يف امل����اء اأ����س���رع .و 
 1000 ال�����س��ف��دع��ة م���ن  ت��ب��ي�����س 
اإىل 9000 بي�سة بح�سب اجلن�س 

ويتميز ال�سفدع بنعومه جلده الرطب دائماً و بانعدام الذنب و العينان يحمي 
كل منهما حاجبان : االأعلى ق�سري و ثابت و االأ�سفل �سفاف ي�ستطيع اأن يغطى 
تنف�س  لل�سفدع  يتيح  مم��ا  ال��راأ���س  نتوء  على  يقعان  املنخران  و  القرنية  ك��ل 
الهواء حني يكون مغموراً متاماً باملاء و الفم مزود باأ�سنان �سغرية دائمة النمو 
الفم و  الل�سان كثري احلركة و معلق على مقدمة  على الفك االأعلى فقط و 
، وهي من  ال�سغرية  الفرائ�س  اإىل اخل��ارج للقب�س على  ميكن قذفه ب�سرعة 
احليوانات ذوات الدم البارد، التي تتاأثر كثرًيا بدرجة حرارة البيئة اأو الو�سط 
فاإننا نالحظ ه��ذه احليوانات  ذل��ك  اأج��ل  ال��ذي يحيط بها؛ وم��ن  اخل��ارج��ي 
هنا  تتجول  وهي  اخلريف  ف�سل  من  و�سطًرا  وال�سيف  الربيع  ف�سلي  ط��وال 

وهناك حول املجاري املائية ويف احلقول الزراعية.
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املمثلة كارال جوري لدى وصولها على السجادة احلمراء حلضور فيلم “قبل منتصف الليل” خالل مهرجان 
برلني السينمائي. )يو بي آي(

يف العامل؟ ال�سالالت  • اأعلى 
اجلنوبية  اجل��زي��رة  يف  �سوزوالند  �سالالت  هي  العامل  �سالالت  اأعلى 

الأي�سلندا
الثقوب  يف  بي�سه  لي�سع  االأ�سجار  جذوع  ينقر  اخل�سب  • نقار 

حلمايتها ... فما هي �سرعة نقار اخل�سب يف النقر ؟
500 م����رة يف  اأي ح����وايل  ال��ث��ان��ي��ة  8 م����رات يف  اأك����رث م���ن  ���س��رع��ت��ه 

الدقيقة.
من  اأ�سرع  ال�سم�س  حول  دورانها  يف  االأر���س  اأن  �سيح  هل   •

دورانها حول نف�سها ؟
 نعم ، ف�سرعة دوران االأر�س حول ال�سم�س تبلغ 19 مياًل يف الثانية ) 
اأي 1140 مياًل يف الدقيقة ( يف حني تبلغ �سرعة دورانها حول نق�سها 
17 مياًل يف الدقيقة ، اأي اأن �سرعة دوران االأر�س حول ال�سم�س تبلغ 
حوايل 60 �سعفاً من دورانها حول نف�سها ومما يمُذكر اأن االأر�س تتم 
دورة كاملة حول نف�سها يف حوايل 24 �ساعة ) 23 �ساعة و 56 دقيقة 

( وتتم دورة كاملة حول ال�سم�س يف حوايل 365 يوماً .

ي�سمد جرحه عدة مرات حتى يلتئم. �سائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �سالحه  القط  • ل�سان 
�سمع عن طائر قام بتجبري قدمه املك�سورة با�ستعمال الطني وعيدان احلطب. اأنه  الباحثني  اأحد  • روى 

ينبغي اأن ناأكلها بق�سرها.  ولذلك  ق�سرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 
اأن بع�س  فاالأنتظار يعر�س فيتاميناته الأك�سدة الهواء كما  ب�سرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  ع�سري   •

االأنواع تف�سد ب�سرعه واأهمها اجلزر. 
اأنها حتتوي على مواد كيمائية م�سكنة لالأمل يفرزها املخ عندما  تبني  الب�سر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 

يبكي االأن�سان.
لب�سع �ساعات قبل اأن ي�سقط اأر�سا.  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 

من على م�سافة 8 كيلومرتات  �سماعه  ميكن  االأ�سد  • زئري 
وتظل قادرة على التكاثر حتى �سن اخلم�سني.  عاما   75 حتى  تعي�س  • النعامة 

كان االأ�سبوع يتاألف من 10 اأيام.  الفرعونية  م�سر  • يف 
اأن تفرز بطانة خماطية جديدة كل اأ�سبوعني واإال فاإنها �سته�سم نف�سها.  االإن�سان  معدة  على  • يتعني 

• هناك نوع من النمل ي�ستهر با�سم )النمل ال�سفاح( وذلك الأنه ي�سن غارات على م�ستعمرات النمل املجاورة 
له حيث يقتل ملكاتها وينهب حمتوياتها ثم يقتاد عددا من ذلك النمل ويجربه على العمل كعبيد لديه! 

للنا�س اغرا�سهم مقابل مبلغ  االأ�سواق احدهما طيب ير�سى مبا ق�سمه اهلل فيحمل  اأحد  تقابل رجالن يف 
ب�سيط او يقوم باداء بع�س االعمال يف املحال باأجر ،اما االخر فهو خبيث يتل�س�س على النا�س رمبا ي�ستطيع 
ان ي�سرق �سيئا او يحاول ان يعمل يف املحال الكبرية املزدحمة لي�ستطيع اي�سا ان ي�سرق ما تطوله يداه .. تقابل 
الرجالن يف دكان واحد فقد ا�ستاأجرهما �ساحب الدكان لتنظيف خمازنه واخذ يراقب الطيب واخلبيث . 
اخذ الرجل اخلبيث يتجول يف املخازن وكلما راأى �سيئا �سغريا غاليا اخذه وو�سعه يف جيبه او �سدره وكلما 
راأى �سيئا يوؤكل تناول منه حتى امتالأت معدته بل لقد جل�س الأخذ ق�سط من النوم اما الطيب فكان يعرف ان 
اهلل هو الذي يراه فعمل بهمة ون�ساط وامانة حتى انتهي من التنظيف والرتتيب والتحميل يف الوقت الذي 
�سبع فيه اخلبيث نوما فلما ا�ستيقظ �ساأل ان كان �ساحب الدكان جاء فقال الطيب مل يح�سر ومل يرك نائما 
.. هنا دخل �ساحب الدكان فما كان من اخلبيث اال ان تظاهر بانهاء اخر عمل يف يده ثم جل�س على االر�س 
وقال كفاين تعبنا اليوم كثريا وجعنا اي�سا ف�سحك �ساحب الدكان وقال نعم �ساأح�سر الطعام حاال .. و�سفق 
بيديه فدخل رجالن عمالقان هما ولديه وقال لهما هذا يريد ان ياأكل ويرتاح وا�سار على الطيب وذاك يريد 
ان ياأكل ويرتاح وينظف نف�سه ..وا�سار على اخلبيث فاأخذا الرجل الطيب اإىل الدكان وقدما له الطعام ال�سهي 
وفرا�سا للراحة ومبلغا حمرتما نظري تعبه ،ثم دخال وام�سكا باخلبيث وقلباه راأ�سا على عقب فاأوقعاه كل ما 
يف جبيه و�سدره ثم نف�ساه جيدا من كل ما �سرقه وبعد ذلك لقناه در�سا قويا واعطياه �سربا مربحا كاد ان 
ي�سيبه بعاهات خمتلفة ومن ثم القياه خارج الطريق ووقف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�س وافاق وحذار 
من التعامل معه مما دفع الرجل اخلبيث ان يجري م�سرعا خارج ال�سوق قبل ان يتكاتل عليه االخرون اما 

الطيب فقد طلبه �ساحب الدكان عامال لديه باأجر جيد جزاء امانته وطيبته .

جزاء الأمانة

األعاب الكمبيوتر حتمي الذاكرة 
فيما يهدد �سبح مر�س االألزامير خاليا املخ، تو�سلت درا�سة طبية اأمريكية حديثة اأن ممار�سة كبار ال�سن 
الدرا�سة  اأمُجريت  % وقد   75 بن�سبة  الذاكرة  وم�ساكل  خماطر  من  تقلل  الكمبيوتر،  واألعاب  للريا�سة 
93 عاماً، وقاموا  اإىل   70 اأعمارهم بني  926 �سخ�ساً، ترتاوح  اأريزونا االأمريكية على حوايل  بجامعة 
بت�سجيل ا�ستبيانات حول نظام حياتهم مقارنًة بالعام املا�سي . ووجد الباحثون اأن االأ�سخا�س الذين �ساركوا 

يف اأداء متارين ريا�سية، وكانوا اأكرث ا�ستخداماً للكمبيوتر، كانوا اأقل معاناة من م�ساكل الذاكرة، التي 
تعترب من اأحد املوؤ�سرات املبكرة لالإ�سابة مبر�س األزامير، كما �سجلوا 36 % ن�سبة اأداء معريف، 

و 18.3 % يف قيا�س عالمات ال�سعف االإدراكي . اأما اأولئك الذين مل ميار�سوا التمرينات 
الريا�سية، ومل ي�ستخدموا اأجهزة الكمبيوتر، فقد و�سلت ن�سبة اأدائهم املعريف اإىل 

%، وو�سلت ن�سبة قيا�س عالمات ال�سعف االإدراكي لديهم اإىل 6.37   1.20
اميلويد  بروتني  يعانون يرتاكم  الذين  االأ�سخا�س  اأن  الباحثون  ووجد   %
الربوتني  فهذا  األزامير،  باأمرا�س  لالإ�سابة  اأكرث عر�سة  هم  املخ،  يف  لديهم 

يرتبط بتطور املر�س باملخ، ويتواجد كثرياً لدى االأفراد قليلي الن�ساط.

عماد �لدين بلقا�شم 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
ي�سبح كابنت  ان  ويتمنى  والق�س�ص.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�آمنه علي ر��شد �ملرر
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

رو�ن �لنجيلي �أحمد
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
زمالئها.. تهوى الكمبيوتر واملو�سيقى.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


