
اإذا  واإي��ج��اب��ي  مقبول  الع�صبي  ال�صغط 
ردود  يح�ّصن  اإذ  الطبيعي،  املعدل  يف  كان 
ال��ف��ع��ل وي��ط��ّور امل���ه���ارات وي��ق��ّوي الإرادة 
عن  زاد  اإذا  اأم����ا  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة.  وي�����ص��ق��ل 
امل���ع���دل ال��ط��ب��ي��ع��ي، ن��ت��ي��ج��ة الإره�������اق يف 
املعاملة  �صوء  اأو  التقدير  ع��دم  اأو  العمل 
منا�صبة  ف��ر���ص  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  ع���دم  اأو 
ال�صطرابات  ف��ت��وؤث��ر  ال���ق���درات،  لإب�����راز 
ال�صحة  ع��ل��ى  لي�ص  ���ص��ل��ب��اً  ت��راف��ق��ه  ال��ت��ي 
الأ�صرة،  العمل،  على  اأي�صاً  اإمنا  فح�صب، 
الغذاء،  ال��ن��وم،  ال��ع��اق��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، 
وي�صّبب  واجل�صمية...  النف�صية  احل��ال��ة 
واكتئاب،  واإح��ب��اط  وت��وّت��ر  ن��وب��ات غ�صب 
بالإ�صافة اإىل م�صاكل يف اله�صم و�صغط 

الدم وال�صكري واأمرا�ص القلب.

تظهر اأعرا�شه باأ�شكال خمتلفة 
منها:
- فقدان الثقة بالنف�ص.

- تدّن احرتام الذات.
العمل  يف  ب���ال���زم���اء  ال��ث��ق��ة  ف���ق���دان   -

والأ�صدقاء واملعارف.
- قلق وتوتر.

دون حتقيق  م��ن  زائ���د  بن�صاط  ال��ق��ي��ام   -
نتائج فعلية.

- عدم الرتكيز وعدم ترتيب الأفكار.
- احل�صول على اإجازات مر�صية كثرية.

- ���ص��رع��ة ال��غ�����ص��ب وع�����دم ال���ق���درة على 
النقا�ص.

- تهّور وعدم ال�صيطرة على ال�صلوك وقد 
يوؤدي ذلك اإىل �صلوك عدوان.

- نوبات بكاء.
- التحّدث كثرياً من دون حاجة.

- �صكوك وو�صاو�ص.
- اكتئاب وحزن.

- اإعياء بدن وذهني.
- �صرود ون�صيان.

- ترّدد يف اتخاذ قرارات غري مدرو�صة.
- �صراهة يف التدخني.

كال�صاي  املنّبهات  تعاطي  م��ن  الإك��ث��ار   -
والقهوة.

- اإ�صاءة ا�صتخدام العقاقري املنّبهة.
- ال�صتيقاظ املتكّرر اأثناء الليل.

- اأرق وعدم قدرة على النوم. 
- اأحام مزعجة.

ا�شتمرار الإ�شابة به
تتزايد  �صلبي  تاأثري  الع�صبي  لل�صغط 

حّدته كلما طالت مدته من دون معاجلته، 
ما ي��وؤدي اإىل م�صاعر �صلبية 
�صوية  غ��ري  �صلوك  واأمن���اط 
التاأقلم  على  القدرة  وع��دم 
املحيطة يف  ال��ظ��روف  م��ع 

البيت اأو العمل. 
الع�صبي  ال�صغط  ي��وؤث��ر 

اجل�صم  ع���ل���ى  ال�������ص���دي���د 
ويقّلل املناعة ويزيد خماطر 

الإ�صابة باأمرا�ص خمتلفة بدءاً 
من حالت الربد العادية وانتهاء 

الأمرا�ص  اإىل:  بالإ�صافة  بال�صرطان، 
ت�صاقط  والأكزميا،  كال�صدفية  اجللدية 

ال�صطرابات  الع�صبي،  القولون  ال�صعر، 
الهرمونية، ال�صداع، كرثة التعّرق، ال�صّد 
والعنق  وال��ب��ط��ن  ال�����ص��در  الآم  الع�صلي، 
التهاب  الإ���ص��ه��ال والإم�������ص���اك،  وال��ظ��ه��ر، 
املفا�صل، ال�صّكري، الربو، ال�صرع، �صغط 
ال����دم واأم���را����ص ال��ق��ل��ب. ك��ذل��ك، ي�صّبب 
ا���ص��ط��راب��ات يف ال�����دورة ال�����ص��ه��ري��ة لدى 

الن�صاء وال�صعف العام لدى الرجال.

�شيخوخة مبكرة
ال�صغط  اأن  ال��ط��ب��ي��ة  الأب����ح����اث  ت���وؤك���د 
خايا  �صمور  يف  ي�صّرع  امل��زم��ن  الع�صبي 
الدماغ ما ي�صعف الذاكرة ويبّكر يف ظهور 
مامح ال�صيخوخة، فيبدو ال�صخ�ص اأكرب 
من عمره ويقّل ن�صاطه البدن والذهني 

وتكرث التجاعيد وجتّف الب�صرة.

اأ�شبابه
داخلّية:

- احل��ر���ص ال�����ص��دي��د ع��ل��ى ال��و���ص��ول اإىل 
الكمال واملثالية. 

- عدم القدرة على حتديد اأهداف وا�صحة 
يف احلياة.

- اخلوف من التغيري ومن املجهول.
- عدم الثقة الكافية بالنف�ص.

الأمنيات  كل  القدرة على حتقيق  ع��دم   -
يف احلياة.

اإيقاع  ال��ت��ح��ّك��م يف  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ع����دم   -
احلياة.

- ال��ع��م��ل ���ص��اع��ات ط��وي��ل��ة م��ن دون راحة 

وا�صتقرار.
- ال�صعور بالوحدة وامللل.

خارجّية:
بالظلم  وال���������ص����ع����ور  ال���ع���م���ل  ����ص���غ���ط   -

وال�صطهاد.
- فقدان �صخ�ص عزيز.
- ف�صل يف عاقة حّب.

- التعّر�ص للخيانة من �صديق اأو قريب.
- ف�صل يف العمل اأو الدرا�صة.

- تغيري املنزل اأو العمل.
- التعّر�ص ل�صائقة مالية.
- التعّر�ص مل�صاكل �صحية.

- التعّر�ص مل�صاكل مع الأ�صرة.

اإر�شادات للتقليل من حّدته
ال�صغط  ت�صبب  التي  الظروف  حتديد   -

الع�صبي وحماولة عاجها.
- حت�صني ظروف العمل اإذا كانت �صبباً يف 

ال�صغط الع�صبي.
و�صرب  ال��ت��دخ��ني  يف  الإ�����ص����راف  ع����دم   -

القهوة وغريها من املنّبهات.
وكمّيته  ال���ي���وم���ي  ال�����غ�����ذاء  ت��ن��ظ��ي��م   -

واأنواعه.
ال��ن��وم وم��ك��ان��ه بحيث  - تنظيم م��واع��ي��د 
بعيداً  وال�صرتخاء  الراحة  على  ي�صاعد 

عن ال�صو�صاء والتوّتر.
اإىل  اليومي واخل���روج  ال��روت��ني  - تغيري 

الطبيعة بعيداً عن الزدحام والإزعاج.

الأ���ص��دق��اء والأق��رب��اء احلميمني  - لقاء 
واملريحني.

- ممار�صة هوايات واأعمال خريية.
امل���واق���ف، فحتى  م��واج��ه��ة  م���رون���ة يف   -

اأف�صل اخلطط قد ل ت�صل اىل غاياتها.
- ال�����ق�����درة ع���ل���ى م���واج���ه���ة اأم��������ور غري 

متوّقعة.
قدرة  تتعّدى  التي  امل�صوؤوليات  جتّنب   -

الفرد.
- البحث عن التنّوع والتغيري.

- ال�صتمتاع بالإجازات.
فردية  كانت  ���ص��واء  الريا�صة  ممار�صة   -
اأو جماعية. اأثبتت الدرا�صات اأن لريا�صة 
ال��ت��ح��ّم��ل، م��ث��ل امل�����ص��ي ال�����ص��ري��ع واجلري 
وال�صباحة،  والتزحلق  الدراجات  ورك��وب 
ال�صغط  ح��دة  من  تخّفف  اإيجابية  اآث���اراً 
الع�صبي وحت�صن املزاج وحتارب الكتئاب. 
كذلك، تزيد الريا�صة الطاقة واحليوية 
والبدنية،  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  وحت�����ّص��ن 
وت�صاهم الأجواء الريا�صية الإيجابية يف 
تكوين عاقات اجتماعية وعقد �صداقات 

جديدة.
- ال��ت��وا���ص��ل اجل��ي��د م��ع الآخ���ري���ن �صواء 
الأق��ارب، ففن  اأو  اأو الأ�صدقاء  العمل  يف 
التوا�صل اجليد وال�صتماع اأحد اجلوانب 
املهمة التي تقّلل حّدة ال�صغط الع�صبي.

اإذا زاد  - ا�صت�صارة الطبيب الخت�صا�صي 
مر�صية  اأعرا�ص  وظهرت  التوّتر  معّدل 

تثري القلق.
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مليون م�ساهد حلفل الأو�سكار  40
اأظهرت بيانات نيل�صن اأن اأكرث من 40 مليون اأمريكي �صاهدوا حفل 
يتابع  عدد  اأك��رب  وهو  التلفزيون  �صا�صات  على  الو�صكار  جوائز  توزيع 
ثاث  منذ  �صي  ب��ي  اي��ه  تلفزيون  حمطة  تبثه  ال��ذي  ال�صنوي  احلفل 

�صنوات.
 11 اأي�صا زيادة قدرها  اأظهر  اأن حفل الو�صكار  وا�صارت البيانات اىل 
 49 18 ايل  اع��م��اره��م م��ن  ت���رتواح  ال��ذي��ن  امل�صاهدين  باملئة يف ع��دد 
بف�صل  وذل��ك  املعلنون  يف�صلها  التي  ال�صريحة  ميثلون  والذين  عاما 
�صيث مكفارلن  الكوميدي  املمثل  وتقدمي  الي��رادات اجليدة لافام 

احلفل للمرة الوىل.
ويف العام املا�صي عندما قدم املمثل بيلي كري�صتال حفل الو�صكار للمرة 

التا�صعة �صاهد احلفل 3ر39 مليون �صخ�ص على �صا�صات التلفزيون.
ايران  اأزم��ة الرهائن المريكيني يف  اأرج��و الذي يتناول  وح�صل فيلم 
على جائزة اأف�صل فيلم ف�صا عن جائزتي اأف�صل مونتاج واأف�صل فيلم 
اأدبي. ونال فيلم  حياة باي الذي يتناول ق�صة غرق  ماأخوذ عن اأ�صل 
�صفينة ماأخوذة عن رواية �صهرية ليان مارتل اربع جوائز منها جائزة 
اأف�صل خمرج ملخرجه اجن يل بينما ح�صد فيلم البوؤ�صاء ثاث جوائز.

وا�صارت حمطة تلفزيون  ايه بي �صي -وهي وحدة تابعة لوالت ديزن- 
اىل زيادة اعداد م�صتخدمي مواقعها على النرتنت وو�صائل التوا�صل 
الجتماعي وقالت ان موقعها على النرتنت او�صكار دوت كوم اجتذب 
تر�صيحات جوائز الو�صكار يف  عن  العان  منذ  زائر  مليون  8ر15 

اأوائل يناير كانون الثان بزيادة 28 يف املئة مقارنة بعام 2012.

اإماراتي يقطع امل�سافة من اأبوظبي اإىل دبي 
�سريًا على الأقدام دعمًا لأطفال مركز را�سد

زار العداء الإماراتي نا�صر حممد اإبراهيم ام�ص مركز را�صد لعاج ورعاية 
من  الأق����دام  على  م�صيا  اخل��ريي��ة  رحلته  بتفا�صيل  للتعريف  الطفولة 
اأبوظبي اإىل دبي بهدف لفت الأنظار اإىل ق�صايا وهموم الأطفال املعاقني 
والوفد  ال��ع��داء  للمركز  العامة  امل��دي��رة  عثمان  م��رمي  ال�صيدة  وا�صتقبلت 
املرافق الذي ميثل الإحتاد للتاأمني اأحد ال�صركات الراعية للعداء. واأعربت 
املبادرة  ل��ه��ذه  تقديرها  ب��ال��غ  ع��ن  للمركز  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة  عثمان  م��رمي 
اخلريية الراقية واحل�صارية موؤكدة اأن ال�صباب الإماراتي يعي م�صوؤولياته 
لهذا  الراعية  لل�صركات  وتقديرها  �صكرها  موجهة  والأخاقية  الوطنية 
امل�صوار وتربعها مببلغ 60 األف درهم ل�صالح اأطفال املركز. من جانبه اأكد 
العداء الإماراتي حر�صه على تبني ق�صايا هذه الفئة من الطفال.. وقال 
�صامية  اإن�صانية  ق�صية  اأج��ل  من  وتعرق  ومت�صي  تتعب  اأن  الرائع  من  انه 
املعاقني  بالأطفال  ترتبط  الق�صية  كانت هذه  اإذا  نبيلة وخا�صة  واأه��داف 
العداء الإماراتي حا�صل على درجة  اأن  الأق��ل حظا يف هذه احلياة. يذكر 
املاج�صتري يف العلوم املالية وامل�صرفية من الوليات املتحدة الأمريكية وقام 

مببادرات اإن�صانية وخريية عديدة منفردا اأو �صمن فريق. 

جورب يحمل بقعة دم بـ92 األف دولر 
بيع جورب يحمل بقعة من دم لعب كرة القاعدة ال�صهري، كريت �صيلينغ، 
يف  مب��زاد  دولر  األ��ف   92.6 ب   2004 ع��ام  العاملية  مبارياته  اإح���دى  يف 
اأيفي، مدير مزادات  اأمريكية عن كري�ص  اإعام  و�صائل  ونقلت  نيويورك. 
الريا�صة ملزاد هرييتج، اإن بيت �صيغال فاز باملزاد العلني الذي اأجري يف ق�صر 
األفاً و613 دولراً جلورب   92 فليت�صر-�صينكلري بنيويورك، بعد اأن دفع 
يحمل بقعة دم من �صيلينغ يف اإحدى مبارياته عام 2004. واأ�صاف اأيفي 
اأن هذا جورب فريد من نوعه ، م�صرياً اإىل اأنني توقعت اأن يباع ب 75 األف 
دولر، اأو اأ�صعاف هذا املبلغ حتى . ولفت اإىل اأن هذا اجلورب امل�صمخ بالدم 
هو الأول الذي نبيعه، وقد بيع بال�صعر الذي توقعناه ، موؤكداً اأننا �صعيدون 
لذلك . ي�صار اإىل اأن اجلورب يحمل بقعة من دم �صيلينغ، عندما لعب مباراة 

يف العام 2004 بكاحل م�صاب، قبل اأيام من خ�صوعه جلراحة .

الوجبة املتو�سطية حتارب الكول�سرتول 
بزيت  الغني  املتو�صط  للبحر  الغذائي  بالنظام  التقيد  اإن  باحثون  يقول 
القلبية  النوبة  الزيتون واملك�صرات يكاد مياثل يف جودته يف تقليل خطر 
تناول العقاقري املخف�صة مل�صتويات الكول�صرتول املعروفة با�صم �صتاتني. 
اأف�صل من  اأن وجبة ال�صمك والدجاج والفاكهة واخل�صار  ويعتقد هوؤلء 
اأن  ال�صتاتني ميكن  اأن  اأعرا�ص جانبية، يف حني  لها  لي�صت  لأنها  ال��دواء 
ي�صبب م�صاكل مثل الت�صنجات الع�صلية. وقد خل�ص الباحثون اإىل نتائجهم 
الدرا�صة  وق��ارن��ت  �صنوات.  خم�ص  ا�صتغرقت  اإ�صبانيا  يف  درا���ص��ة  بعد  ه��ذه 
تاأثريات ثاثة اأنواع خمتلفة من الأنظمة الغذائية يف حالة حدوث اأول 
اأك��رث عر�صة خلطر  �صخ�ص   7500 لنحو  دماغية  �صكتة  اأو  قلبية  نوبة 
الدموية. وكان نظامان غذائيان من  القلب والأوعية  باأمرا�ص  الإ�صابة 
الثاثة عبارة عن متنوعات من وجبات البحر املتو�صط، واحد كان ُمكما 
منخف�صة  وجبة  ك��ان  الثالث  والنظام  الزيتون  بزيت  والآخ��ر  باملك�صرات 
الدهون. ومل يعترب اأي من تلك الطرق نظاما غذائيا حمت�صبا لل�صعرات 
ُن�صحوا  املتو�صط  البحر  حمية  على  ي�صريون  الذين  اأن  رغم   ، احلرارية 
�صادة  �صلبة  ده��ون  على  حتتوي  التي  واملعجنات  املخبوز  الطعام  بتجنب 
لل�صرايني. واأظهرت الدرا�صة اأن الذين كانوا ي�صريون على حمية البحر 
�صكتة  اأو  قلبية  بنوبة  %30 لاإ�صابة  بن�صبة  اأقل خطرا  كانوا  املتو�صط 
دماغية على مدار خم�ص �صنوات من اأولئك الذين اختريوا ع�صوائيا من 
اأجل النظام الغذائي املنخف�ص الدهون. وكانوا اأي�صا اأقل ترجيحا لرتك 

نظامهم الغذائي، رمبا لأنهم كانوا ي�صتمتعون اأكرث بطعامهم.

ال�شام النمل  من  جديد  نوع 
اأمريكية من ظهور  درا�صة  ح��ّذرت 
نوع اأكرث عدائية من النمل ال�صام 
مبا�صرة  خ��ط��ورة  ي�صكل  ق��د  ال���ذي 
الوليات  ���ص��م��ال  يف  ال�����ص��ك��ان  ع��ل��ى 
اإل��ي��ان��ور �صباي�صر  امل��ت��ح��دة. وق��ال��ت 
راي�������ص، حم����ررة ال��ع��ل��وم يف دوري���ة 
ف����ريدان����ت وارل������د ، وال���ب���اح���ث���ة يف 
اجلنوبية،  كارولينا  ولي��ة  جامعة 
يف الدرا�صة التي ن�صرت يف دورية بي 
اإل اأو اإ�ص وان  كنت اأ�صاعد زميًا يف 
النمل  م��راق��ب��ة  يقت�صي  م�����ص��روع 
عندما   ،2008 ع��ام  الأرجنتيني 
النمل  م����ن  ن�����وع  وج������ود  لح���ظ���ت 
اإىل  الآ�صيوي يف املنطقة . واأ�صارت 
اأن وج��ود ن��وع اآخ��ر م��ن النمل اإىل 
جانب النمل الأرجنتيني كان اأمراً 
غ��ري��ب��اً، م�����ص��رية اإىل اأن��ه��ا ق���ررت، 
النمل.  نوعي  درا�صة  ال�صبب،  لهذا 
الأرجنتيني  النمل  اأن  واأو���ص��ح��ت 
امل���واق���ع  م����ن   99% ي��ح��ت��ل  ك�����ان 
النمل  ك���ان  ح��ني  يف   ،2008 ع���ام 

الآ�صيوي ي�صّكل %1 فقط.
اأن���ه بحلول العام  اأّك���دت  اأن��ه��ا  غ��ري 
الأرجنتيني  النمل  �صّكل   ،2011
النمل  انت�صار  ازداد  فيما   ،67%

الآ�صيوي اإىل 32%.
ي�صّكل  النت�صار  ه��ذا  اأن  واأو�صحت 
نظراً  املنطقة،  �صكان  على  خ��ط��راً 
الآ�صيوي  ال��ن��م��ل  ل�����ص��ع��ة  اأن  اإىل 
من  باأ�صابيع  تت�صبب  وق��د  ���ص��ام��ة، 
اأن  احل��ك والأمل. كما ح���ّذرت م��ن 
الأ�صخا�ص الذين يعانون ح�صا�صية 
لل�صعة النمل قد يعانون من ردات 

فعل اأخطر حتى.

مدر�شة  م���ن  ي����ورو   500
ل�������ل�������ط�������اب اجل����������دد
اأملانية تنا�صل من  عر�صت مدر�صة 
اأجل عدم اإغاقها ب�صبب نق�ص قي 
يورو   500 ق��دره  التاميذ مبلغاً 
اأولدهم  ي�صجلون  الذين  لاأهايل 
ال�صحافة  ذك����رت  م���ا  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا، 

املحلية .
وي���رم���ي ه����ذا امل��ب��ل��غ ال��ن��ق��دي اإىل 
ت����رتاوح  ال���ذي���ن  الأولد  ت�����ص��ج��ي��ع 
واحلادية  العا�صرة  ب��ني  اأع��م��اره��م 
املدر�صة  بهذه  الإلتحاق  اإىل  ع�صرة 
الواقعة يف مدينة �صبي�صر، بح�صب 
»تريري�صر  ���ص��ح��ي��ف��ة  اأف�������ادت  م���ا 
فولكفرويند«. ول بد للمدر�صة من 
 51 اخلام�ص  ال�صف  يف  ت�صم  اأن 
نهاية  بحلول  الأق���ل  على  تلميذاً 
�صباط/فرباير، لكن عدد التاميذ 
مل يتخط ال�صتة والع�صرين الأحد، 

وفق ال�صحيفة.

درا�������ش������ة دم��������اغ م����ام����وث 
ع����ام األ���������ف   39 ع�����م�����ره 
قال علماء رو�ص اإنهم بداأوا العمل على 
عا�ص  باأنه  يعتقد  ماموث  دم��اغ  درا�صة 
قبل قرابة 39 األف عام، على اأمل زيادة 
املنقر�ص.  ه���ذا احل��ي��وان  ���ص��ل��وك  ف��ه��م 
بروتوبوبوف من  األربت  الباحث  وقال 
اأنباء  لوكالة  للعلوم،  ياقوتيا  اأكادميية 
الكت�صاف  هذا  اإن  الرو�صية  نوفو�صتي 
اإنها  ك������ربى.  ع��ل��م��ي��ة  اأه���م���ي���ة  ي��ح��م��ل 
العلماء  فيها  يعالج  التي  الأوىل  امل��رة 
باأيديهم دماغ حيوان عا�ص قبل ع�صرات 
وكان   . جّيد  و�صع  ويف  ال�صنني،  اآلف 
ال��ع��ل��م��اء ع�����رثوا ع��ل��ى امل���ام���وث ال���ذي 
يف   2010 العام  يوكا، يف  ا�صم  اأعطوه 
باأنه عا�ص قبل قرابة  ويعتقد  ياقوتيا، 
عام، ويرتاوح عمره بني 10  األف   39
و11 عاماً وقت نفوقه. وقال الباحثون 
واأ�صاف  ح��ال��ة مم��ت��ازة.  ال��دم��اغ يف  اإن 
بدرا�صة  ي�صمح  ه��ذا  اأن  ب��روت��وب��وب��وف 
ل��ي�����ص ف��ق��ط امل���زاي���ا ال��وظ��ي��ف��ي��ة لدماغ 
املاموث بل اأي�صاً والأهم من ذلك فهم 
اأوجه �صلوكه ب�صكل خا�ص، وهو اأمر ما 

زال غري ممكن حتى اليوم .

ثمرة اأفوكادو يف اليوم تبعد عنك الطبيب؟ 
وجدت درا�صة جديدة اأن تناول الأفوكادو قد يح�ّصن نوعية الغذاء وله منافع �صحّية مهّمة بينها خف�ص الوزن. 
وذكر موقع ليف �صاين�ص الأمريكي اأن باحثني �صمن برنامج امل�صح الوطني لفح�ص ال�صحة والغذاء يف الوليات 
الكول�صرتول  م�صتوى  يف  وارتفاع  الغذائي  للنظام  اأف�صل  بنوعية  يرتبط  الأفوكادو  تناول  اأن  وج��دوا  املتحدة 

اجلّيد ، وتراجع يف خطر الإ�صابة باملتازمة الأي�صية.
كما لحظ العلماء ارتباط الأفوكادو بانخفا�ص الوزن وموؤ�صر كتلة اجل�صم و�صغر حميط اخل�صر.

الأعرا�ص  وه��ذه  القلب،  باأمرا�ص  ال�صخ�ص  اإ�صابة  خطر  من  ترفع  اأعرا�ص  على  الأي�صية  املتازمة  وت�صتمل 
ت�صمل ارتفاع �صغط الدم وارتفاع �صريع مل�صتوى ال�صكر يف الدم، وزيادة يف حميط اخل�صر، وانخفا�ص يف م�صتوى 

الكول�صرتول اجلّيد .
وحلل العلماء نوعية الغذاء ل� 17567 �صخ�صاً يف عمر ل يقل عن 19 عاماً تناول 347 

منهم )%2( الأفوكادو حيث كانوا ياأكلون ن�صف ثمرة متو�صطة احلجم.
لهوؤلء،  والغذائية  ال�صحية  احل��ال��ة  متوا�صل  ب�صكل  الباحثون  وق��ّي��م 

ب�صكل  يتناولون  الأف��وك��ادو  يتناولون  الذين  الأ�صخا�ص  اأن  ووج��دوا 
ال�صكر  تناول  من  ويقللون  عام،  ب�صكل  واخل�صار  الفاكهة  ملحوظ 

امل�صاف.
وظهر اأن هوؤلء يقل وزنهم قرابة 3.6 كيلوغرامات عن الأ�صخا�ص 

الذين ل يتناولون الأفوكادو.
مقابل   26.7 اأق���ل،  ج�صم  كتلة  موؤ�صر  لديهم  �صجل  ق��د  ه���وؤلء  اأن  كما 

�صنتيمرتات. بخم�ص  اأ�صغر  خ�صر  وحميط   ،28.4

التخّل�ص من ال�سغط الع�سبي..
 طريق ال�سّحة وال�سعادة

ال�شغط الع�شبي ظاهرة طبيعية ترافق احلياة الع�شرية 
ال�شريعة وتغيرياتها، كتغيري العمل اأو املنزل اأو فقد 

عزيز.. ما هي اإيجابياته وما هي �شلبياته يف 
حال زاد عن املعدل الطبيعي؟



•• العني-الفجر:

اأعلن اأم�ص عن قرب افتتاح التو�صعات اجلديدة بفندق 
بداية  لتكون  )الفلج(  ا�صم  حتمل  والتي  العني  روتانا 

ملدينة روتانا بو�صط مدينة العني.
بالفندق  عقد  ال���ذي  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  يف  ذل��ك  ج��اء 
ب��ح�����ص��ور م��دي��ر ع����ام ال��ف��ن��دق اأمي����ن غ��ري��ب ومدير 
امل�صروعات ابراهيم اليا�ص ومدير اإدارة الت�صويق ب�صام 

زكريا ومديرة العاقات العامة اأدريانا عادل.
وقال اأمين غريب اإن م�صروع التو�صعة اجلديدة واملقرر 
ثمانية  ال��ف��ن��دق  اإىل  ت�صيف  ���ص��وف  ق��ري��ب��ا  افتتاحها 
وقال  لل�صياحة  ح��و���ص  اإىل  اإ���ص��اف��ة  �صاليها  واأرب��ع��ني 
على  يحتوي  �صوف  )الفلج(  مبان  مبنى من  كل  اإن  
مت�صلة  ا�صتوديوهات  وثمانية  ن��وم  بغرفة  �صقق  اأرب��ع 
لت�صبح  ممكنا  دجمها  ي�صبح  حتى  البع�ص  ببع�صها 
�صققاً بغرفتي نوم هذا بالإ�صافة اإىل موقف لل�صيارات 

بالطابق الأر�صي.
ويف اإ�صارة من مدير امل�صروعات اإبراهيم اليا�ص قال اإن 
با�صم  اأي�صا ما يعرف   �صوف ت�صم  التو�صعة اجلديدة 

)زين ال�صبا( روتانا والتي �صتقدم اأربع غرف عاجية 
عاجية  غرفة  اإىل  اإ�صافة  والإن��اث  للذكور  منف�صلة 
اأحوا�ص  ل��اأزواج و�صاونا وغرف بخار وجمموعة من 

اجلاكوزي .
ال�صبا(  اإنه مت ت�صميم )الفلج اجلديد(  و)زين  وقال 
جانبه  م��ن  ال��ع��ني.  زوار  احتياجات  لتلبية  خ�صي�صا 
اإن الفندق  ق��ال  اأمي��ن غريب  مدير ع��ام فندق روت��ان��ا 
متزايدا  اإق��ب��ال  ي�صهد   1999 ع��ام  يف  افتتاحه  ومنذ 
التو�صعة  اأن  من رجال الأعمال والرتفيه موؤكدا على 
اجل���دي���دة ����ص���وف ت�����ص��ه��م يف ا���ص��ت��ي��ع��اب ه����ذا الإق���ب���ال 
�صوف  اجلديدة  التو�صعة  اأن  بالذكر  اجلدير  املتزايد. 
ت�صم جمموعة من املطاعم العاملية . بقي اأن تعرف اأن 
فندق روتانا العني يعد الفندق الوحيد مبنطقة و�صط 
 160 120 كيلومرتا و  املدينة والتي تبعد عن دبي 
كيلو مرتا عن اأبوظبي. هذا وياأتي فندق روتانا العني 
�صمن خم�صة وثمانني فندقا يف ال�صرق الأو�صط.  واأكد 
امل�صاركون يف املوؤمتر ال�صحفي اأن مدينة العني ت�صهد 
التي  اأك��رب مدن الدولة  رواج��ا �صياحيا حيث تعد من 

ت�صم م�صطحات خ�صراء. 

طالب جامعي كفيف وجتربة ملهمة.. �سمن فعاليات اليوم 
الأول للملتقى ال�سنوي خلدمات الرتبية اخلا�سة يف العني

 
•• العني-الفجر:

حتت رعاية جمل�ص اأبوظبي للتعليم افتتحت ال�صيدة نورا الر�صيدي مدير 
برنامج تطوير املدار�ص اخلا�صة فعاليات امللتقى ال�صنوي خلدمات الرتبية 

اخلا�صة ام�ص والذي تنظمة اإدارة الرتبية 
اخلا�صة يف مكتب العني حتت �صعار : بكم 
ال�صيد  الفتتاح  ح�صر  خدماتنا.  تتكامل 
يف  اخلا�صة  الرتبية  اإدارة  مدير  هيوز  اآدم 
عدد  اإىل  اإ�صافة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ص 
، ك��م��ا ح�صر  امل��ج��ل�����ص  امل�����ص��وؤول��ني يف  م���ن 
الف��ت��ت��اح اأع�����ص��اء اأ���ص��رة ال��رتب��ي��ة اخلا�صة 
، وطاب وطالبات  اأم��ور  واأولياء  باملنطقة 
من املدار�ص التابعة ملكتب العني التعليمي 
اأك����دت  ، ويف ك��ل��م��ت��ه��ا مب��ن��ا���ص��ب��ة الف���ت���ت���اح 

مبكتب  اخلا�صة  الرتبية  خ��دم��ات  ف��ري��ق  رئي�ص  الكعبي  فاطمة  ال�صيدة 
توليه  ال��ذي  املتكامل  الهتمام  �صياق  يف  ياأتي  امللتقى  اأن  التعليمي  العني 
قيادتنا الر�صيدة لذوي الحتياجات اخلا�صة وحر�صها البالغ على رعايتهم 
وتاأهيلهم ومتكينهم من امل�صاركة الفاعلة يف املجتمع من خال ال�صتثمار 
الأمثل لطاقاتهم ومواهبهم ومتكينهم من القيام باأدوارهم التي ت�صعرهم 
مبعنى وجودهم وقيمة كيانهم واأهمية دورهم يف احلياة ، واأكدت اأن توجهات 
جمل�ص اأبوظبي للتعليم امل�صتمرة كانت دافعا ل�صتمرارية العمل يف تنظيم 
اأفراد  الرتبية اخلا�صة لدى  بناء ثقافة  ال�صاد�صة بهدف  دورته  امللتقى يف 
املجتمع املحلي ، واأن املجل�ص كان داعما لتنفيذ وتطوير برامج العمل ذات 
العاقة بذوي الحتياجات اخلا�صة وم�صجعا لبناء ال�صراكات الفاعلة مع 
والتعليمية  الرتبوية  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  املحلي  املجتمع  موؤ�ص�صات 

والتقنية لذوي الحتياجات اخلا�صة .
 و�صكرت يف كلمتها اجلهات والأف��راد امل�صاركني يف تنظيم فعاليات امللتقى 
ذوي  م��ن  اخل��ا���ص��ة  ال��رتب��ي��ة  معلمي  ت��ك��رمي  الف��ت��ت��اح  فعاليات  وت�صمنت 
حملت  عمل  ب��ورق��ة  امللتقى  فعاليات  وب���داأت   ، جمالهم  يف  املتميز  العطاء 
بالليث  م��ربوك  عو�ص  عبداهلل  طرحها   ، حتكى  جتربة  درا�صتي   : عنوان 
اليوم طالب جامعي  الذي كان طالبا من ذوي الحتياجات اخلا�صة وهو 
يكمل تعليمه بروح عالية ، ومتيز كبري وباإبداع ي�صتحق املتابعة . عبداهلل 
الطالب اجلامعي الكفيف حتدث عن جتربة خا�صة ولكنها عميقة وملهمة 
وموؤثرة بداأها بكيفية تكييف البيئة املنزلية للتعامل مع الكفيف يف مرحلة 
ري��ا���ص الأط���ف���ال وجت��رب��ت��ه يف م��رك��ز امل��ع��اق��ني ث��م ان��ط��اق م�صريته مع 
طرحه  خال  من  وانطلق   ، احلكومية  املدار�ص  مع  الدمج  مرحلة  بداية 
املدر�صة  وم�صاهمة  الكفيف  مواهب  اكت�صاف  يف  املدر�صة  دور  اإىل  لتجربته 
توظيف  وكيفية   ، �صفية  وال��ا  ال�صفية  الأن�صطة  يف  الكفيف  م�صاركة  يف 
افتتاحيات  يوم  فعاليات  وانتهت  الدرا�صة.  يف  احلديثة  للتقنيات  الكفيف 
ويل  مع  اإيجابية  عاقة  خلق  كيفية  ت�صمنت  اأخ��رى  عمل  بورقة  امللتقى 
الأمر طرحها الدكتور حممد اأحمد عبد العزيز اخت�صا�صي نف�صي مبكتب 
العني . فعاليات اليومني القادمني �صتت�صمن املزيد من الأوراق اخلا�صة 
اإبداعية  تكتيكات  منها  وهامة  باملتابعة  جديرة  وعناوين  امللتقي  باأهداف 
التعليمية  امل�صكات  ل��ذوي  املنهاج  وتعديل  وتكييف   ، الفعال  التدري�ص  يف 
وكيفية التعامل مع ا�صطرابات النطق يف مرحلة ريا�ص الأطفال . فعاليات 
امللتقي ت�صت�صيفها مدر�صة اجلاهلي للبنات وت�صتهدف الفعاليات الهيئات 
الإدارية والفنية والتدري�صية والطابية باملدار�ص اإ�صافة اإىل اأولياء الأمور 

واملجتمع املحلي والدعوة عامة للح�صور .
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الفلج.. بداية ملدينة روتانا اجلديدة بو�سط مدينة العني

•• العني - الفجر:

بحث �صعادة الدكتور علي را�صد النعيمي مدير جامعة المارات العربية 
املتحدة مع �صفري كوريا اجلنوبية يف الدولة �صبل تعزيز افاق التعاون 
امل�صرتك على �صعيد التعليم العايل والبحث العلمي والتبادل الطابي 
والكادميي جاء ذلك خال ا�صتقبال مدير اجلامعة مبكتبه يف احلرم 
كوريا  �صفري  تاي كني  كوان  الدكتور  العني  اجلامعي اجلديد مبدينة 
اجلنوبية يف الدولة والوفد املرافق له ، ح�صر اللقاء ال�صتاذ الدكتور 
بجامعة  والجتماعية  الن�صانية  العلوم  كلية  عميد  البييلي  حممد 

المارات. 
وقال الدكتور النعيمي يف اطار عاقات ال�صداقة امل�صرتكة ما بني دولة 
المارات وكوريا اجلنوبية تاأتي هذه الزيارة الر�صمية ل�صعادة ال�صفري 
ال��ك��وري وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه بغية تعزيز ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك يف جمال 
التعليم العايل من خال تبادل اع�صاء هيئة التدري�ص والطلبة ما بني 
بحثية  مب�صاريع  القيام  وكذلك  الكورية  واجلامعات  الم��ارات  جامعة 

م�صرتكة بح�صب مذكرات التفاهم املوقعة بني اجلانبني .

وافاد مدير اجلامعة ان هنالك اقبال م�صرتك بني طلبة كا البلدين 
الم���ارات  جامعة  ت�صعى  ل��ذل��ك  والعلمي  وال��ل��غ��وي  ال��ث��ق��ايف  ل��اط��اع 
مهاراتهم  وتقوية  الطلبة  م�صلحة  فيه  ملا  القبال  هذا  ا�صتثمار  على 
و�صقلها من خال ابتعاث طلبتنا اىل اجلامعات واملوؤ�ص�صات وال�صركات 
الكورية املرموقة وكذلك ا�صتقبال طلبة كوريني يف جامعتنا للدرا�صة 
الدكتور  اجلنوبية  كوريا  �صفري  �صعادة  اع��رب  جانبه  من   . والتدريب 
ك��وان تاي كني عن امله يف حتقيق كافة اله��داف امل�صرتكة يف جمال 
التعاون العلمي والبحثي مع جامعة المارات حيث قال لدينا مذكرة 
تفاهم مع جامعة المارات ونحن ن�صري بخطى واثقة نحو حتقيق بنود 
هذه التفاقية حيث اننا نعلم مدى الثقل العلمي الذي ت�صكله جامعة 
المارات كجامعة علمية ر�صينة ومرموقة لذلك نتطلع اىل زيادة افاق 
التعاون امل�صرتك من خال تكثيف الزيارات املتبادلة وتبادل اخلربات 

والبعثات.
العلوم  كلية  عميد  البييلي  حممد  الدكتور  حت��دث  ذات��ه  ال�صياق  ويف 
الجتماع  خ��ال  من  قائا  ال��زي��ارة  ه��ذه  عن  والجتماعية  الن�صانية 
الذي عقدناه مع الوفد الكوري اجلنوبي بحثنا عدة امور م�صرتكة يف 

مقدمتها التبادل العلمي بني كليتنا واجلامعات الكورية على م�صتوى 
وبتعاون  الت��ف��اق  مت  كذلك  العلمية  والبحوث  والطلبة  الكادمييني 
م�صرتك على تدري�ص م�صاق اللغة الكورية �صمن ق�صم الرتجمة بكلية 
الزائر  ال��وف��د  قبل  م��ن  ترحيب  لق��ى  ال���ذي  الم���ر  الن�صانية  العلوم 
حيث لدينا اقبال كبري من قبل طلبتنا لتعلم هذه اللغة وهذا يرجع 
بطبيعة احلال اىل وجود نادي طابي كوري جنوبي بجامعة المارات 
وي�صتقطب عدد كبري من الطلبة ا�صافة اىل وجود اح�صا�ص كبري من 
الطلبة باأهمية اللغة والثقافة الكورية باعتبار ان كوريا اجلنوبية دولة 
الباب  يفتح  الم��ر  ه��ذا  ان  اىل  ا�صافة  متقدمة  واقت�صادية  �صناعية 
لطلبتنا نحو ا�صواق عمل جديدة خا�صة حني نعلم ان هناك ما يقرب 
من 160 �صركة كورية جنوبية تعمل يف دولة المارات وهنالك بعثات 
اماراتية منتظمة تذهب لتدريب يف كربى ال�صركات الكورية ، كذلك مت 
بحث ار�صال طلبة من جامعة المارات يف ف�صل ال�صيف املقبل للتدريب 
يف اجلامعات الكورية . وعلى هام�ص الزيارة قام الوفد الزائر بجولة يف 
حرم اجلامعة اجلديد التقى خالها مبجموعة من طلبة كلية العلوم 

الن�صانية وجالوا يف الروقة والقاعات الدرا�صية ومكتبة اجلامعة.

اعتماد تدري�س م�شاق اللغة الكورية

بحث التعاون العلمي والأكادميي بني جامعة الإمارات واجلامعات الكورية

الدكتور نيل غارود مديرًا لكليات 
التقنية العليا يف العني

•• العني - الفجر:

ان�صم الدكتور نيل غارود اإىل كليات 
لكليتى  مديرا  للعمل  العليا  التقنية 
ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات ب��ال��ع��ني حيث 
�صبق وان �صغل من�صب نائب امل�صت�صار 
بريطانيا  يف  غ��ري��ن��وت�����ص  ج��ام��ع��ة  يف 
ولديه اأكرث من 30 عاما من اخلربة 
التعليم،ا�صافة  جم���ال  يف  امل��ت��ن��وع��ة 
القيادية  امل���ن���ا����ص���ب  م����ن  ع�����دد  اىل 
غا�صكو،  ج���ام���ع���ة  يف  الأك����ادمي����ي����ة 
جنوب  يف  وي���ت���وات�������ص���ران���د  وج���ام���ع���ة 

اأفريقيا.  اعرب الدكتور غارود عن �صعادته بتوىل املن�صب اجلديد وقال ان 
كليات التقنية العليا لديها مهمة هامة وفريدة من نوعهاحيث جتمع روؤية 
العامل يف مدى اأهمية التعليم العايل والتي تتوافق مع التطلعات الوطنية 
واأرب���اب  املحلي،  املجتمع  م��ع  للعمل  يتتطلع  ان��ه  وق���ال  الإم�����ارات.  ل��دول��ة 
والتح�صيل  الفر�ص  لتعزيز  وامل��دار���ص  الأم��ور  واولياء  املجتمع،  يف  العمل 
التعليمي . اجلدير بالذكر ان الدكتور غارود عمل رئي�صا جلمعية املحا�صبة 
الربيطانية وهي واحدة من ع�صوين دوليني وحيدين يف جمل�ص جمعية 
املحا�صبة الأمريكية. كما انه باحث ون�صرت له العديد من الكتب واملجات 

يف املالية واملحا�صبة واإدارة الأعمال والرتبية والتعليم.



من  ر�صفه  مّت  ���ص��واء  و�صحي،  لذيذ  طبق  احل�صاء 
ال�صهل  ب��وا���ص��ط��ة م��ل��ع��ق��ة. م��ن  ت��ن��اول��ه  اأو  ال��ط��ب��ق 
ميكنك  لذلك  وي�صامح!  يعطي  احل�صاء  اإن  القول 
اأن ت�صيفي اإليه ما اأردت من مقادير اأو اأن تقدميه 
���ص��م��ي��ك��اً ب���ط���رق ع����دة ك�����اأن ت�����ص��ي��ف��ي دق���ي���ق ال����ذرة 
ملعقتي  النقية،  املطبوخة  الفا�صولياء  الن�صوي، 
مباء  واملطبوخ  املنقوع  الكاجو  اأو  ال��ل��وز  م��ن  طعام 
البطاطا  دقيق  اأو  اللزج  الطحني  ال�صعري،  �صاخن، 

الن�صوي اأو طحني ال�صميد.
اأن نخربها عن  وم��ن الأم���ور الأخ���رى التي ميكن 
احل�صاء هي اأنه مرغوب لدى اجلميع ن�صاًء ورجاًل، 

كباراً و�صغاراً.
ميكن اإعداد خمتلف اأنواع احل�صاء مبرقة اخل�صار، 
اإعداده.  النتهاء من  اللحم بعد  اإ�صافة  اإمكان  مع 
رغبة من حت��ّول حديثاً  احل�صاء  يلبي طبق  لذلك 
اللحوم  تناول  على  درج  وم��ن  جهة  من  نباتي  اإىل 
اأي �صغٍط على  دون ممار�صة  اأخ��رى من  من جهٍة 

الطاهي.
مثاًل  الفا�صولياء  ح�صاء  ُيعترب  امل�صمار،  ه��ذا  يف 
اأ�صيفي  ثم  ومن  املاء  يف  الفا�صولياء  اطهي  رائعاً. 
املرقة اإىل ثاثي احل�صاء ال�صهري: الب�صل واجلزر 

والكرف�ص املطبوخة.
وعاء  يف  قدميه  احل�صاء،  اإع���داد  م��ن  النتهاء  بعد 
تن�صي  ول  اآخ��ر  وع��اء  ال�صهري يف  احل�صاء  وث��اث��ي 
من  اخل�صار  وقطع  جهة  من  اللحم  وقطع  مرقة 

جهة اأخرى. ها قد قدمت طبقاً مثالياً!

ح�شاء اجلزر امل�شوي )4 (
• املقادير

- ���ص��ت اإىل ث��م��ان ج����زرات ك��ب��رية )ح����واىل 800 
غرام(، مق�صرة ومقطعة اإىل قطع ب�صماكة 1.27 

�صم.
- ربع كوب من زيت الزيتون.

- ملح بح�صب الرغبة.
اأو ح�صب  اخل�������ص���ار،  م���رق���ة  م���ن  اأك�������واب  ���ص��ت��ة   -

احلاجة.
- حبة زجنبيل طازجة بحجم 2.5 �صم مق�صرة.

ال�صعرت  وقليل من  الطازج  ال�صعرت  - غ�صن من 
املطحون للزينة.

- ن�صف ب�صلة حلوة كبرية احلجم ومفرومة.
- ف�صان كبريان من الثوم املفروم.

- فلفل اأ�صود مطحون طازج.
• الطريقة

1- �صعي �صينية يف الفرن على بعد 15 و20 �صم 
عن م�صدر النار وا�صعلي امل�صواة. �صعي اجلزر مع 
من  كبرية  ور�صة  الزيتون  زي��ت  من  طعام  ملعقتي 
امللح على �صحيفة معدنية كبرية للفرن ذات حافٍة. 
اللون، ول  وبني  اأن ي�صبح طرياً  اإىل  ا�صوي اجلزر 
بوا�صطة ملعقة طهو  اأن تقلبي قطع اجلزر  تن�صي 
كّل 5 دقائق تقريباً، واعلمي اأن عملية ال�صواء هذه 

�صتتطلب بني 15 اإىل 20 دقيقة. 
طنجرة  يف  امل���رق���ة  ���ص��ع��ي  ذل�����ك،  غ�����ص��ون  يف   -2
الزجنبيل  اأ�صيفي  تغلي.  حتى  واتركيها  متو�صطة 
وال�صعرت، خففي احل��رارة واتركيها تغلي على نار 

هادئة ملدة 15 دقيقة.
3- قبل اأن يجهز اجلزر، �صعي الب�صل يف طنجرة 
نار  على  واتركيها  زيتون  زي��ت  ملعقتي  مع  كبرية 
اأن  تن�صي  ول  اللون  بنية  ت�صبح  اأن  اإىل  متو�صطة 
حتركيها با�صتمرار. اأ�صيفي الثوم واطهي اخلليط 

ملدة دقيقة، ثم اأ�صيفي اجلزر.
4- اأخرجي الزجنبيل وال�صعرت من املرقة واأ�صيفي 
املرقة اإىل الب�صل واجلزر. اتركيها تغلي على النار 
ملدة ترتاوح بني 5 و10 دقائق اإىل اأن ي�صبح اجلزر 
اأو خاط غمر  طرياً جداً. ا�صتعملي خاطاً عادياً 

لهر�ص احل�صاء اإىل اأن ي�صبح ناعماً.
5- يف حال بدا احل�صاء �صميكاً جداً، اأ�صيفي املزيد 
من املرقة اأو املياه واأعيدي ت�صخينه على نار هادئة. 

اأ�صيفي امللح والفلفل ملزيد من النكهة.
املطحون  ال�����ص��ع��رت  ب��ب��ع�����ص  ال���ط���ب���ق  زّي����ن����ي   -6

وقدميه.
 ،The Food 52 Cookbook كتاب  من 
اإىل  الثان، و�صفات مو�صمية من مطبخنا  اجلزء 

مطبخكم، اأماندا هي�صر ومرييل �صتوبز.

ح�شاء التوابل الهندية احلارة )6 (
• املقادير

- زيت الزيتون.
- 250 غراماً من حلم العجل املفروم.

- ب�صلة حمراء مق�صرة.
- جزرتان مق�صرتان ومفرومتان فرماً ناعماً.

- اأربعة ف�صو�ص من الثوم املق�صر واملقطع تقطيعاً 
ناعماً.

البذور  م��ن��زوع��ة  اخل�����ص��راء  الفليفلة  م��ن  ح��ب��ة   -
ومقطعة تقطيعاً ناعماً.

مق�صرة  �صم   2.5 بحجم  الزجنبيل  م��ن  قطعة   -
ومفرومة فرماً ناعماً.

منزوعة  احل����ارة  الفليفلة  م��ن  ح��ب��ت��ان  اأو  ح��ب��ة   -
البذورة ومفرومة.

- باقة �صغرية من الكزبرة الطازجة.
من  م��درا���ص  ك��اري  بعجينة  مليئة  طعام  ملعقة   -

.Patak
- ملعقة طعام من ع�صري الطماطم ال�صائل.

- قليل من ملح البحر والفلفل املطحون.
.HP ملعقة طعام من �صل�صة -

- خم�صة اأكواب من مرقة حلم البقر الع�صوي.
- ن�صف حبة قرع )340 غراماً تقريباً(.

منزوعة  ال��ط��ازج  ال�صعرت  م��ن  اأغ�����ص��ان  ب�صعة   -
الأوراق.

- ب�صع ر�صات من خليط البهارات الغارام ما�صال.
- كوب من رز الب�صمتي.
- لنب، لتقدمي الطبق.

• الطريقة
واأ�صيفي  قوية  ن��ار  على  كبرية  طنجرة  �صعي   -1

ر�صة من زيت الزيتون ومرقة حلم البقر.
2- اطبخيها ملدة �صبع دقائق مع حتريكها وتقطيع 
اللحم من وقٍت اإىل اآخر اإىل اأن يتحّول لونها اإىل 
واجلزر  الب�صل  اأ�صيفي  كثيفة.  وت�صبح  الذهبي 
كمية  ومعظم  والزجنبيل  الأحمر  والفلفل  والثوم 
اإذا  الزيتون  زي��ت  م��ن  قليًا  ور���ص��ي  احل��ار  الفلفل 
دعت احلاجة. قطعي اأوراق الكزبرة و�صعيها جانباً 
يف وع���اٍء م��ن امل��ي��اه ال��ب��اردة. اأخ����رياً، اف��رم��ي اأعناق 
ال��ك��زب��رة واأ���ص��ي��ف��ي��ه��ا اإىل ال��ط��ن��ج��رة. ات��رك��ي هذه 
ملدة  وحّركيها  متو�صطة  نار  على  جميعها  املقادير 

10 دقائق اإىل اأن ت�صبح اخل�صار طرية لينة.
الطماطم  وع�����ص��ري  ال���ك���اري  عجينة  اأ���ص��ي��ف��ي   -3
 .HP و�صل�صة  والفلفل  كبري  ملح  ور�صة  ال�صائل 
اتركيها لب�صع دقائق اإىل اأن تفوح منها رائحة ذكية 
رائعة واأ�صيفي املرقة. �صعي غطاًء فوق الطنجرة 

واتركيها على نار متو�صطة ملدة 40 دقائق وحركي 
املحتوى من وقٍت اإىل اآخر.

4- يف غ�صون ذلك، قطعي القرع اإىل قطع بحجم 
بذور  اأي  من  تتخل�صي  اأن  تن�صي  ول  �صم،   1.27
والأجزاء املعقودة )مع الإ�صارة اإىل اأنه ل حاجة اإىل 

تق�صري القرع(.
اأ�صيفي  قوية.  ناٍر  5- �صعي طنجرة �صغرية على 
وخليط  ال�صعرت  اأوراق  ثم  وال��ق��رع،  الزيتون  زي��ت 
ال���ب���ه���ارات اجل�������ارام م���ا����ص���ال. ���ص��ع��ي غ���ط���اًء فوق 
10 دق���ائ���ق ع��ل��ى نار  ال��ط��ن��ج��رة وات��رك��ي��ه��ا مل����دة 
اآخر  اإىل  وق��ٍت  من  املحتوى  حتريك  مع  متو�صطة 
اإىل اأن ي�صبح طرياً ليناً ذهبي اللون. اأ�صيفي كوباً 
ور�صة  امل��اء  الطنجرة مع كوبني من  اإىل  ال��رز  من 
ملح وفلفل. اأعيدي الغطاء اإىل الطنجرة واتركيها 
النار  اأطفئي  ثم  دقائق،   8 مل��دة  ن��ار متو�صطة  على 
واتركي الرز ليتفاعل مع البخار ملدة 8 دقائق من 

دون اأن تنزعي الغطاء عن الطنجرة.
واأ�صيفي  ت��ذوق��ي��ه  احل�����ص��اء،  يف  ال����رز  ا���ص��ك��ب��ي   -6
التوابل عند ال�صرورة. اخلطي الرز واحل�صاء برفق 
اأطباق احل�صاء مع كمية جيدة من  ثم قدميها يف 
اللنب. ر�صي اأوراق الكزبرة فوقها واأ�صيفي ر�صة من 

الفليفلة احلارة الطازجة ح�صب الرغبة.
م��ن )ج��امي��ي اأول��ي��ف��رز غ��راي��ت ب���ري���ن(، جاميي 

اأوليفر )هيربيون(.

ح�شاء بو�شكو�س باخل�شار واملعكرونة )15 (
• املقادير

اأو زي��ت زيتون  ال��زي��ت )ك��ان��ول  - ن�صف ك��وب م��ن 
ممتاز غري بكر(.

- ملعقتا طعام من الثوم املفروم.
اإىل  مقطعة  الأ�صفر  الب�صل  م��ن  غ��رام��اً   450  -

قطع بحجم 1.27 �صم.
 1.27 بحجم  قطع  اإىل  مقطعة  ك��ب��رية  ج���زرة   -

�صم.
الأوراق  الكرف�ص منزوعة  باقة من  اأعناق ن�صف   -

مقطعة اإىل قطع بحجم 1.27 �صم.
- اجلزء الأبي�ص فقط من حبتي كراث مقطع اإىل 

قطع بحجم 1.27 �صم.
- ن�صف راأ�ص من امللفوف الأخ�صر مقطع اإىل قطع 

بحجم 1.27 �صم.
- ملعقتا طعام من امللح اخل�صن.

- ثاثة اأرباع ملعقة من الفلفل الأبي�ص.
اأرباع ملعقة من رقائق الفليفلة احلمراء  - ثاثة 

احلارة.
- ثاثة اأرباع ملعقة من البابريكا.

- ملعقة طعام من الأوريغانو اجلاف.

- ملعقة طعام من احلبق اجلاف.
- كوب ون�صف الكوب من الطماطم امل�صحوقة.

- ثمن كوب من مرقة حلم العجل املحاة.
- 0.9 ليرت من مرقة الدجاج اأو من املاء.

- كوب من الفا�صولياء اجلافة.
- 453 غراماً من البطاطا احلمراء املقطعة اإىل 

قطع بحجم 1.27 �صم.
- 340 غراماً من الكو�صا املقطعة اإىل قطع بحجم 

�صم.  1.27
اأو  ال�صلق  م��ن  تقريباً(  ون�صف  )ك��وب  باقة  رب��ع   -

ال�صبانخ الطازج.
غري  امل���ع���ك���رون���ة  ����ص���رائ���ح  م����ن  غ�����رام�����اً   226  -

املطبوخة.
• الطريقة

1- يف البداية �صعي الزيت يف قدٍر على نار متو�صطة 
وعندما ي�صبح �صاخناً، اأ�صيفي الثوم. ما اإن ي�صبح 
واجلزر  الب�صل  قطع  اأ�صيفي  ال��ل��ون،  بني  ال��ث��وم 
والكرف�ص والكراث وامللفوف واتركيها لتن�صج ملدة 

متو�صطة. نار  على  دقائق   5
2- اأ�صيفي امللح والفلفل الأبي�ص ورقائق الفليفلة 
واحلبق  والأوري��غ��ان��و  والبابريكا  احل���ارة  احل��م��راء 
تعلمي  اأن  بّد من  ول  الأول��ي��ة.  القلي  اأثناء عملية 
اأن اإ�صافة بع�ص التوابل منذ البداية ت�صاعدك على 

تقدمي طبق متعدد النكهات.
قبل  �صفافة  باتت  جميعها  اخل�صار  اأن  تاأكدي   -3
اأن ت�صيفي املرقة اأو املاء. اأ�صيفي الطماطم ومرقة 
اإىل قدر  امل���رق���ة  اأو  وامل���ي���اه  امل���ح���اة  ال��ع��ج��ل  حل���م 

اخل�صار، واتركيها تغلي.
قدر  يف  الفا�صولياء  اطبخي  ذل��ك،  غ�صون  يف   -4
 20 م��ن امل��ي��اه املغلية امل��احل��ة م��ع ورق ال��غ��ار مل���دة 

دقيقة تقريباً اإىل اأن ت�صبح الفا�صولياء ناعمة.
ن�صفها  ���ص��ع��ي  ال��ف��ا���ص��ول��ي��اء،  جت��ه��ز  اإن  م���ا   -5
اأ�صيفي  ذلك  بعد  الآخ��ر.  الن�صف  واهر�صي  جانباً 

الفا�صولياء اإىل احل�صاء.
6- عندما يبداأ احل�صاء بالغليان، اأ�صيفي البطاطا 
واتركيها تغلي ملدة خم�ص دقائق ثم اأ�صيفي الكو�صا 
اأن  اإىل  اأخ����رى  دق��ائ��ق  وات��رك��ي��ه��ا خلم�ص  وال�����ص��ل��ق 

تن�صج.
7- اأ�صيفي �صرائح املعكرونة واتركي اخلليط على 
النار ملدة خم�ص دقائق اأخرية اإىل اأن تن�صج. عديل 

امللح والفلفل ح�صب الرغبة.
 Country Chef’s Table: ك��ت��اب  م���ن 
 Extraordinary Recipes From
الطاهي  )م��ائ��دة   Napa and Sonoma
)دار  و���ص��ون��وم��ا(  ن��اب��ا  م��ن  و���ص��ف��ات غريبة  املحلي 

ليونز للمطبوعات(.

�شحة وتغذية
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حني تناول �شيويف ح�شاء التوابل الهندية، مل ميّلوا من طرح الأ�شئلة: ما هذا؟ ما هو من�شاأ هذا الطبق؟ على ماذا يحتوي؟ 
اإ�شافة  اإل  اأن احل�شاء ي�شكل طبقًا عامليًا. ما عليك  �شّك فيه  الكاري. ومما ل  ُيعترب هذا احل�شاء طبقًا هنديًا مع عجينة 
البهارات والتوابل اإليه، اأو اأن تقدميه ب�شيطًا اأو اإثقاله باملكونات، وتاأكدي اأن النتيجة �شتكون دائمًا واحدة: طبق �شاخن اأو 

بارد يقّدم الكثري من الراحة. 

ي�شكل طبقًا عامليًا

احل�ساء ... راحتك يف طبق واحد

الإجهاد النف�سي يف العمل
 ل ي�سبب ال�سرطان 

ك�صفت درا�صة جديدة اأن الإجهاد النف�صي يف العمل ل يزيد خطر الإ�صابة 
اأن الباحثني يف املعهد  بال�صرطان. وذكر موقع )ليف �صاين�ص( الأمريكي 
الفنلندي لل�صحة املهنية يف هل�صنكي، حللوا معلومات ل�12 درا�صة �صابقة، 
�صملت ما يزيد على 116 األف موظف يف فنلندا وفرن�صا وهولندا وال�صويد 
والدمنارك وبريطانيا. واأ�صار امل�صاركون، الذين تراوحت اأعمارهم بني 17 
الباحثون  ونظر  فيها،  املراقبة  وم��دى  وظائفهم  اإىل مطالب  عاما،  و70 
فرتة  وخ��ال  بال�صرطان.  املتعلقة  الوفيات  ووثائق  الطبية  ال�صجات  يف 
الدرا�صة، التي امتدت 12 عاماً، اأ�صيب 2765 �صخ�صا ب�صرطان القولون 
وامل�صتقيم والرئة والثدي والربو�صتات. ومل يظهر اأي رابط بني امل�صتويات 
العالية للتوتر بالعمل واخلطر العام لاإ�صابة بال�صرطان، كما مل يظهر 
اأي رابط بني التوتر الوظيفي واأنواع ال�صرطانات الأربعة املذكورة. واأخذ 
الإجهاد  بني  ال��راب��ط  على  توؤثر  ان  ميكن  عوامل  العتبار  بعني  العلماء 
اجل�صم  كتلة  وموؤ�صر  واجلن�ص  العمر  فيها  مبا  ال�صرطان،  وخطر  العقلي 
ال��ك��ح��ول. وذكروا  و���ص��رب  وال��ت��دخ��ني  وال��و���ص��ع الجتماعي والق��ت�����ص��ادي 
احلالة  �صك  دون  �صيح�ّصن  العمل  يف  النف�صي  الإج��ه��اد  من  )التخفيف  اأن 
على  مهم  تاأثري  له  يكون  اأن  يرجح  ل  لكنه  للعاملني،  والبدنية  النف�صية 
اأن  ميكن  العقلي  الإجهاد  اأن  اإىل  واأ���ص��اروا  بال�صرطان(.  الإ�صابة  اإمكانية 
يزيد اللتهابات يف اجل�صم، ما قد يلعب بدوره دورا يف منو ال�صرطان، لكن 

الرابط بني الإجهاد النف�صي وال�صرطان غري مقنع.

�سرورة تناول مر�سى ارتفاع 
الكولي�سرتول الطعمة قليلة الد�سم

 
ارتفاع  مر�صى  يتناول  األ  �صرورة  على  للتغذية  الأملانية  اجلمعية  ك�صفت 
الكولي�صرتول بالدم �صوى الأطعمة احليوانية قليلة املحتوى الدهني ب�صكل 
عام، ولي�ص الإقال فقط من اللحوم احلمراء والنقانق الدهنية والبي�ص. 
ب�صرورة  ل��ه��ا،  م��ق��راً  ب��ون  مدينة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  اجلمعية،  اأو���ص��ت  كما 
الفاكهة  وكذلك  والبطاط�ص  الكاملة  احلبوب  منتجات  تناول  من  الإكثار 
حمتواها  بقلة  بطبيعتها  النباتية  الأطعمة  تتمتع  حيث  واخل�����ص��روات؛ 
الأحما�ص  تركيبة  اأن  ع��ن  ف�صًا  الكولي�صرتول،  م��ن  وخ��ل��وه��ا  ال��ده��ن��ي 

الدهنية بها اأف�صل من مثيلتها يف الأطعمة احليوانية.
الأ�صماك  تناول  املر�صى  لهوؤلء  مُيكن  اأن��ه  اإىل  الأملانية  اجلمعية  واأ�صارت 
الدهنية؛ حيث حتتوي هذه النوعية من الأ�صماك على كميات كبرية من 
ث��ّم فهي  الكانول وزي��ت اجل��وز؛ وم��ن  زي��ت  �صاأن  ذل��ك  �صاأنها يف  اأوميغا3، 

تتمتع بتاأثري اإيجابي على تكوين الدهون بالدم. 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169119   بتاريخ : 2012/02/12 
با�ص������م:  جي بي اآر جرنال تريدينج )�ص.م.ح( 

وعنوانه : م�صتودع 400 م2 كيو 4 – 256 ، �ص. ب: 8812 ، هيئة املنطقة احلرة ملطار ال�صارقة الدويل ، ال�صارقة – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

امل�صنوعة من احلبو ب؛  وامل�صتح�صرات  الدقيق  وال�صاغو؛  التابيوكا  الأرز؛  والقهوة ال�صطناعية؛  والكاكاو  وال�صاي  القهوة 
اخلبز والفطائر واحللويا ت؛ احللويات املثلج ة؛ ع�صل النحل والع�صل الأ�صو د؛ اخلمرية وم�صحوق  اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ 

اخلل وال�صل�صات )التوابل (؛ البهارات؛ الثلج.
الواقعة بالفئة: 30 

من  ومتقاطعتني  متقابلتني  وهما  الخ�صر  باللون  قمح  �صنبلتي  �صكل  تتو�صط  الداكن  الزرق  باللون  �صدا�صية  جنمة  �صكل 
ال�صفل ومن ا�صفلهما كتبت العبارة Lovely وا�صفلها العبارة STAR GOLD  باللون ال�صفر ويليهما �صريط  اخ�صر 
وال�صفر  الخ�صر  باللوان  م�صكلة  خ�صروات  قطع  وبع�ص  ابي�ص  ارز  به  اللون  بني  طبق  �صكل  وا�صفله  اجلانبني  معقوف 
والزهري واجلميع �صمن �صكل �صبه م�صتطيل ا�صفر على اطاره خطوط �صغرية �صفراء ويوجد خارجه من جانبيه المين 
والي�صر �صكل ال�صنبلتني والنجمة ومن جهته ال�صفلى ميينا وي�صارا تتكرر كلمات العامة باللون ال�صود والكل �صمن خلفية 
م�صتطيلة اكرب حجما باللون الزهري وعليها ا�صكل ورود بنف�ص اللون مت�صابهة وعلى البطاقة اطار عري�ص يف جزئها العلوي 
وال�صفلي باللون الوردي الغامق وحافته خط مكون من خطوط �صغرية باللون الوردي الداكن ومن الداخل تتكرر فيهما �صكل 

وكلمات العامة باللون ال�صفر والنجمة باللون ال�صفر والكل بطريقة مميزة جدا.
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52116     
با�ص��م: �صركة  توما�ص كوك يوكيه ليمتد      

وعنوانه : ذا توما�ص كوك بيزن�ص بارك، كوننج�صبى روود، بيرتبور بى اأى 3 8 ا�ص بى، 
اإجنلرتا

وامل�صجلة حتت رقم : ) 42887(  بتاريخ: 2003/10/19
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :    17/  3 /  2013  وحتى تاريخ :   17/  3 /  2023
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  170181      بتاريخ : 2012/03/06 
با�ص������م:   مالتي اندا�صرتيز )�ص.م.ح(

وعنوانه : قطعة ار�ص بي 4 3 ايه ، املنطقة احلرة بال�صارقة ، 
�ص ب:8699 ، ال�صارقة – المارات العربية املتحدة

  املنتجات/اخلدمات : 
وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  ال��غ��ب��ار،  وتثبيت  وترطيب  امت�صا�ص  مركبات  م��زل��ق��ات،  �صناعية،  و�صحوم  زي��وت 

املحركات(، مواد اإ�صاءة، �صموع وفتائل لاإ�صاءة 
الواقعة بالفئة: 4     

خلفية م�صتطيلة باللون الحمر وو�صطها هالة م�صتديرة باللون ال�صفر كلون ال�صم�ص عليها �صكل ن�صر فاردا 
الداكن  وال�صفر  البي�ص  بالوان متدرجة  وذيل  بي�صاء  ورقبة  ا�صفر  ذا منقار  ال�صود  باللون  جناحيه وهو 
 EAGLE الكلمات  كتبت  ا�صفله  وم��ن  ورجليه  اجنحته  اط���راف  على  ال�صفر  ال��ل��ون  وينعك�ص  وال���ص��ود 
الوىل باللون الحمر لها  التوايل  على  الخرى  با�صفل  كل   BOOLMAT  LUBRICANTS
حواف باللون البي�ص واحلافة اخلارجية بخط ا�صود رفيع والثانية باللون البي�ص ذا حواف بخط ا�صود رفيع 

والكلمة الخرية باللون ال�صود والكل بطريقة مميزة 
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  170725     بتاريخ :2012/03/19  
با�ص������م:  ال�صيد/ ك�صافري بريي جيلوت 

وعنوانه :  �صقة رقم 216 ، برج تنارو ، ذا غرينز فيوز ، دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

 خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات الغري كحولية ، الإيواء املوؤقت
الواقعة بالفئة: 43     

S الذي تبداأ به كلمة  �صكل قبعة طاهي بالبي�ص وال�صود مر�صومة على الطرف العلوي المين من حرف 
باللون   Souper Fresh العبارة   ا�صفلها  وم��ن  الخ�صر  باللون  املكتوبة   Souplissimo العامة 

الخ�صر والكل بطريقة مميزة
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  168882    بتاريخ : 2012/02/06  
با�ص������م:  عبدالظاهر ب�صري للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م( 

وعنوانه : �ص ب:14085  ، دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  ال��غ��ب��ار،  وتثبيت  وترطيب  امت�صا�ص  مركبات  م��زل��ق��ات،  �صناعية،  و�صحوم  زي��وت 
املحركات(، مواد اإ�صاءة، �صموع وفتائل لاإ�صاءة

الواقعة بالفئة: 4    
بطريقة  والكل  الآخ��ر  احدهما   BK احلرفان  ويكمل  العري�ص  باخلط  مكتوبة   SBK الاتينية  الح��رف 

مميزة. 
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52118     
با�ص��م: �صركة  توما�ص كوك يوكيه ليمتد      

وعنوانه : ذا توما�ص كوك بيزن�ص بارك، كوننج�صبى روود، بيرتبور بى اأى 3 8 ا�ص بى، 
اإجنلرتا

وامل�صجلة حتت رقم : ) 49881(  بتاريخ: 2004/12/29
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :    17/  3 /  2013  وحتى تاريخ :   17/  3 /  2023
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم : 170558     بتاريخ : 2012/03/13 
با�ص������م:  ملتي بيز التجارية )�ص.ذ.م.م( 

وعنوانه :  �ص.ب: 251197 ، دبي- المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

امل�صنوعة  الدقيق وامل�صتح�صرات  التابيوكا وال�صاغو،   ، القهوة وال�صاي والكاكاو والقهوة  ال�صطناعية الرز 
من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة،ع�صل النحل والع�صل ال�صود ، اخلمرية وم�صحوق 

اخلبيز ، امللح، اخلردل ، اخلل وال�صل�صات )التوابل(، الهارات ، الثلج. .
الواقعة بالفئة: 30     

�صكل هند�صي مميز مكون من خط متعرج تتفاوت احجام تعرجاته يظهر وكانه مو�صوع على حميط دائري 
ومن ا�صفله بالعربية كلمة حياه يليها من ال�صفل وبالاتيني كلمة Haya  ومن اليمني كتب الرقم 313 

باخلط العري�ص وبحجم كبري واجلميع بطريقة مميزة. 
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50924     
با�ص��م: �صركة كاردينال هيلث تكنولوجيز ال ال �صى     

 89119 – نيفادا  ف��اىل  باراداي�ص   260  ، �صيوت   ، رود  فامينجو  اي�صت   2030 وعنوانه: 
الوليات املتحدة المريكية

وامل�صجلة حتت رقم : ) 45659(  بتاريخ:  13 / 10 /2003 
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :25/  12 /  2012  وحتى تاريخ :   25/  12  /  2022
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  168880    بتاريخ : 2012/02/06 
با�ص������م:  عبدالظاهر ب�صري للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(

وعنوانه : �ص ب:14085  ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

ال�صينمائي  و  الفوتوغرايف  الت�صوير  اأدوات  و  اأج��ه��زة  و  وامل�صاحية  املاحية  و  العلمية  الأدوات  و  الأج��ه��زة 
والأجهزة و الأدو ات الب�صرية و اأجهزة واأدو ات قيا�ص الوزن والقيا�ص و الإ�صارة و املراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ 
والتعليم، اأجهزة و اأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة 
ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور، حامات بيانات مغناطي�صية، اأقرا�ص ت�صجيل، ماكينات بيع اآلية و 
اآليات لاأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�صجيل النقد ، اآلت حا�صبة، معد ات و اأجهزة حا�صوبية ملعاجلة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان
الواقعة بالفئة: 9    

الط��ار اخلارجي  م��دار ومبحاذاة  فنية مميزة وكتب على  3D مكتوب بطريقة  والعددي  احل��ريف  الرتكيب 
ومن   DURABLE DYNAMIC DOUBLE LIFE ال��ع��ب��ارة  منها   D احل��رف  لتقوي�صة 

مميزة. بطريقة  والكل   AUTOMOTIVE BATTERY ال�صفل كتبت العبارة
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  168840    بتاريخ : 2012/02/06  
با�ص������م:   �صداقت بي�صه فار�ص كو ليمتد

وعنوانه : اوفي�ص 4 ، الطابق 4 ، بام تاور ، افريكا بي ال يف دي ، طهران – ايران 
املنتجات/اخلدمات :

البرية )�صراب ال�صعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية ، م�صروبات م�صتخل�صة 
غري  م�صروبات  )جميعها  امل�صروبات  لتح�صري  اأخ��رى  وم�صتح�صرات  اأ�صربة   ، الفواكه  وع�صائر  الفاكه  من 

كحولية(.
الواقعة بالفئة: 32  

Happy  بخط  Happy Life  مكتوبة احداها فوق الخرى على التوايل وتظهر منها كلمة  العبارة 
رفيع واقل حجما من كلمة Life  ومن ال�صفل كتبت العبارة natural، fair & delicious والكل 

�صمن خلفية رباعية غامقة واجلميع بطريقة مميزة
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري 

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52119     
با�ص��م: �صركة  توما�ص كوك يوكيه ليمتد      

وعنوانه : ذا توما�ص كوك بيزن�ص بارك، كوننج�صبى روود، بيرتبور بى اأى 3 8 ا�ص بى، 
اإجنلرتا

وامل�صجلة حتت رقم : ) 42885(  بتاريخ: 2003/10/19
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :    17/  3 /  2013  وحتى تاريخ :   17/  3 /  2023
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169050    بتاريخ : 2012/02/09
با�ص������م:  اتانتيك ل�صناعة الزيوت وال�صحوم )ذ.م.م( 

وعنوانه :  �ص. ب: 9057- هاتف: 7481804 – فاك�ص: 7481805 -
 ال�صناعية اجلديدة، عجمان – المارات العربية املتحدة 

املنتجات/اخلدمات :
الزيوت  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�صا�ص  مركبات  مزلقات،  �صناعية،  و�صحوم  زي��وت 

املعدنية اخلا�صة بادارة املحركات(، مواد اإ�صاءة، �صموع وفتائل لاإ�صاءة.
الواقعة بالفئة: 4     

احداها  الداكن  العري�ص  باخلط  مكتوبات   DUSKSTORM SYNTHOL الاتينية  العبارات 
فوق الخرى على التوايل وكاهما بطريقة مميزة جدا .

ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .
اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 50925     
با�ص��م: �صركة كاردينال هيلث تكنولوجيز ال ال �صى     

 89119 – نيفادا  ف��اىل  باراداي�ص   260  ، �صيوت   ، رود  فامينجو  اي�صت   2030 وعنوانه: 
الوليات املتحدة المريكية

وامل�صجلة حتت رقم : ) 45056(  بتاريخ:  22 / 02 /2004 
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :25/  12 /  2012  وحتى تاريخ :   25/  12  /  2022
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169051     بتاريخ : 2012/02/09
با�ص������م:  جمموعة دبي للجودة 

وعنوانه : �ص ب:9278 ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اخلدمات املهنية املقدمة من قبل ذوو اخلربات يف جمال العمال املهنية وادارتها وخدمات الن�صح والر�صاد 
للجودة  دبي  تقدم لع�صاء جمموعة  وه��ذه اخلدمات  المثل  الوجه  العمال على  وادارة  العمال  يف جمال 
من اجل م�صاعدتهم يف و�صع برنامج اإقرتاحات داخل منظمتهم تهدف اىل خلق الوعي والتخطيط ال�صليم 
ونظام  والت�صجيعية  التحفيزية  اجلوائز  نظام  هيكلة  اجل  من  زكذلك  ؛  المثل  التقييم  وعملية  والتنفيذ 
التدقيق والح�صاءات املقارنة والتي من �صانها ان حت�صن وب�صكل فعال على الرباح التجارية وجودة اخلدمات 
.امل�صاعدة يف تفعيل اأو اإدارة عمل جتاري ، امل�صاعدة يف توجيه ال�صوؤون الإدارية اأوالفعاليات التجارية مل�صروع 

�صناعي اأو جتاري،جميعها املت�صمنة بالفئة 35 وغري املت�صمنة بالفئات الخرى.
الواقعة بالفئة: 35     

احلرفان ai ملت�صقان مع بع�صهما وتظهر نقطة حرف i على �صكل دائرة تقع امام فتحة حرف a ومكملة 
مميز  بخط  مكتوبة    Ideas . Arabia الاتينية  العبارة  ال�صفل  له وهما بطريقة مميزة جدا ومن 

والكل بطريقة مميزة جدا 
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169216    بتاريخ : 2012/02/15   
با�ص������م:   ديوك الدولية �ص.م.ح

وعنوانه : �ص.ب: 18708 ، املنطقة احلرة جلبل على - دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

و�صرائها  معاينتها  من  الزبائن  مة  عا  لتمكني  وذل��ك  الغري،  ل�صالح  الب�صائع  من  ت�صكيلة  جتميع  خدمات 
عنداحلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( وحتديدا منتجات احلديد ال�صا�صية ؛ عدد وادوات البناء؛ 
جميع  الت�صليح،  ؛حديد  لاأبنية  املعدنية  )امل��ع��دات(  ال�صغال  ؛  املعدنية  وغ��ري  املعدنية  واملوا�صري  الأنابيب 
كتالوجات  باجلملة،  البيع  اأ�صواق  بالتجزئة،  البيع  متاجر  اي�صا من خال  تقدميها  يتم  املذكورة  اخلدمات 
الت�صوق  برامج  اأو  الإلكرتونية  املواقع  مثل  الإلكرتونية،  الأو�صاط  بوا�صطة  اأو  املبا�صر  الربيد  عرب  الطلب 

التلفزيونية .
الواقعة بالفئة: 35   

الكلمة DUKE مكتوبة احرفها بطريقة مائلة احلرفان الول والخري باللون ال�صود واحلرفان الو�صط 
اط��ار مكون من خطني  ذا  �صدل�صي  �صكل  والكل �صمن  باللون الحمر  تاج  �صكل  العلى  باللون الحمر ومن 

باللون ال�صود واخللفية باللون ال�صفر واجلميع بطريقة مميزة جدا 
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 52747     
با�ص��م: م�صاريع ملتى كوم )ذ م م(

وعنوانه : �صناعية رقم 11، خلف �صارع اخلان �صربة رقم 5-6-7-8 ، ملك عبد ال�صام 
عمر حممد ال�صو�صى �ص.ب 1611، ال�صارقة- الإمارات العربية املتحدة 

وامل�صجلة حتت رقم : )45315(  بتاريخ:  01 /03 /2004
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :19/  4 /  2013  وحتى تاريخ :   19/  4 /  2023
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  168883    بتاريخ : 2012/02/06 
با�ص������م:  �صركة �صلفر �صيلد التجارية )ذ.م.م(

وعنوانه :  �ص.ب: 23512 ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�صة اجلمنازية والأدوات الريا�صية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�صجرة 
عيد املياد

الواقعة بالفئة: 28     
احلرف R ومن ا�صفله العبارة RYOGA الكل مكتوب بطريقة فنية مميزة. 

ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .
اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 51104     
با�ص��م: وليد حممد ح�صني البدوى      

وعنوانه : طرابل�ص- �صارع املئتني-بناية ندوى �صنرت-لبنان  
وامل�صجلة حتت رقم : ) 46318(  بتاريخ:  13 / 4 /2004 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 08/  01 /  2013  وحتى تاريخ :08/  01  /  2023

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169052    بتاريخ : 2012/02/09 
با�ص������م:  جمموعة دبي للجودة

وعنوانه : �ص ب:9278 ، دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

اخلدمات املهنية املقدمة من قبل ذوو اخلربات يف جمال العمال املهنية وادارتها وخدمات الن�صح والر�صاد يف 
جمال العمال وادارة العمال على الوجه المثل وهذه اخلدمات تقدم اىل �صيدات العمال يف داخل المارات 
�صيدات  باإجنازات  وُتعنى  والتناف�صية،  والتحفيزية  التكرميية  اجلوائز  برامج  طريق  وعن  خال  من  وذلك 
الأعمال الماراتيات، من اجل الرتقاء بواقعهن املهني بطرق وو�صائل ومبادرات متنوعة. امل�صاعدة يف تفعيل اأو 
اإدارة عمل جتاري امل�صاعدة يف توجيه ال�صوؤون الإدارية اأوالفعاليات التجارية مل�صروع �صناعي اأو جتاري،جميعها 

املت�صمنة بالفئة 35 وغري املت�صمنة بالفئات الخرى
الواقعة بالفئة: 35    

الحرف الاتينية EWA مكتوبة على �صكل �صعار مكون من ر�صمة فرا�صة بطريقة فنية مميزة جدا ومن 
 EMIRATES WOMEN ا�صفلها العبارة جائزة المارات لل�صيدات يليها من ال�صفل العبارة الاتينية

AWARD والكل بطريقة مميزة جدا.
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / هوروث ماك لعمال ال�صت�صارات
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم :  169049     بتاريخ : 2012/02/09   
با�ص������م:   توم�صون للتجارة الدولية ذ.م.م 

وعنوانه : �ص ب: 17166 املنطقة احلرة جلبل على ، دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

اكه وخ�صرو ات حمفوظة وجممدة  ، فو  اللحم  ال�صيد، خا�صات  و  ال��دو اجن  الأ�صماك و حلوم  و  اللحوم 
وجمففة ومطهوة ، هام (جيلي ) ومربيات وفو اكه مطبوخة بال�صكر، البي�ص و احلليب ومنتجات  احلليب 

، الزيوت و الدهون املعدة لاأكل 
الواقعة بالفئة: 29   

اطار �صبه بي�صاوي ذا حافة باللونني ال�صفر الداكن وال�صفر الفاحت تنت�صر بداخله خطوط زرقاء عري�صة 
يتقل�ص حجمها تدريجيا اىل جهة الو�صط ور�صم يف الو�صط �صكل دجاجة تلب�ص على را�صها طاقية وجيعها ر�صم 
باللوان الرمادي والحمر وال�صفر والبي�ص وال�صود من خلفها �صكل �صبه بي�صاوي �صغري احلجم باللون 
الزهري وبا�صفلها احرف العامة CFP متداخلة مع بع�صها وهي ذا اطار رفيع باللون الزرق ومن الداخل 

باللون ال�صفر والكل بطريقة مميزة جدا
ال�ص��رتاطات : دون �صرط ،

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العامات التجاري

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 55227     
با�ص��م: �صركة فيز ايت ) فا�صن اند ديزاينز ( ليمتد      

وعنوانه : 21 كانواث روود لندن ا�ص دبليو 6 3 ات�ص ار اجنلرتا  
وامل�صجلة حتت رقم : ) 80677(  بتاريخ:  29 / 3 /2007 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    30/  8 /  2013  وحتى تاريخ :   30/  8  / 2023

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 55230     
با�ص��م: �صركة فيز ايت ) فا�صن اند ديزاينز ( ليمتد      

وعنوانه : 21 كانواث روود لندن ا�ص دبليو 6 3 ات�ص ار اجنلرتا  
وامل�صجلة حتت رقم : ) 48142(  بتاريخ:  14 / 8 /2004 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    30/  8 /  2013  وحتى تاريخ :   30/  8  /  2023

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 55228     
با�ص��م: �صركة فيز ايت ) فا�صن اند ديزاينز ( ليمتد      

وعنوانه : 21 كانواث روود لندن ا�ص دبليو 6 3 ات�ص ار اجنلرتا  
وامل�صجلة حتت رقم : ) 48143(  بتاريخ:  14 / 8 /2004 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    30/  8 /  2013  وحتى تاريخ :   30/  8  /  2023

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 55229     
با�ص��م: �صركة فيز ايت ) فا�صن اند ديزاينز ( ليمتد      

وعنوانه : 21 كانواث روود لندن ا�ص دبليو 6 3 ات�ص ار اجنلرتا  
وامل�صجلة حتت رقم : ) 80677(  بتاريخ:  29 / 3 /2007 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    30/  8 /  2013  وحتى تاريخ :   30/  8  /  2023

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 األفا للملكية الفكرية      

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 53334     
با�ص��م: �صركة برمانند جيتانند       

وعنوانه : مكتب ملك خا�ص – بر دبى – �صارع على بن على ابى طالب – �ص.ب 32 
دبى – المارات العربية املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : ) 43772(  بتاريخ:  14 / 12 /2003 
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :    24/  5 /  2013  وحتى تاريخ :   24/  5  /  2023
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العامة التجارية: 

بتاريخ :   01 / 03 / 2011م املودعة حتت رقم :153696     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: موؤ�ص�صة العي�صائي للمرطبات ل�صاحبها علي عبد اهلل العي�صائي
 وعنوانه :   �ص ب 3878 ، جدة 21481 ، ال�صعودية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: املياه املعدنية والغازية وغري ها من امل�صروبات غري الكحولية 
وم�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه وع�صريات الفواكه و�صراب وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات و�صراب 

ال�صعري 
الواق�عة بالفئة: 32

و�صف العامة: عبارة عن احلروف الاتينية والعربية  P C   بي �صي كما بال�صكل املرفق  
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العامة التجارية: 

بتاريخ :   29 / 03 / 2012م املودعة حتت رقم :171329     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة رغدان التجارية
 وعنوانه : �ص .ب : 1518- الريا�ص 11441 – اململكة العربية ال�صعودية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: الدهانات )البويات( والورني�ص والاكيه، مواد الوقاية من 
ال�صداأ ومواد حفظ اخل�صب من التلف، مواد التلوين، مواد تثبيت الألوان، راتنج طبيعي خام، معادن يف �صكل 

رقائق اأو م�صحوق ل�صتخدام الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني.
الواق�عة بالفئة: 2

و�صف العامة: عبارة عن كلمة الاتينيةRAGHADAN  كتبت ب�صكل مميز باللون ال�صود وا�صفلها 
كلمة ) رغدان ( باللغة العربية  داخل مربع كما بال�صكل املرفق .                                             

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / األفا للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العامة التجارية: 

بتاريخ :   29 / 07 / 2012م املودعة حتت رقم :177241     
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    /   200م

با�ص��م: �صركة الوحدانية للتجارة العامة
 وعنوانه : مكتب ملك �صعيد حممد الكمدة / احلمرية / بر دبى – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: ال�صجائر والتبغ .
الواق�عة بالفئة: 2

و�صف العامة: عبارة عن الكلمة BON بحروف لتينية كتبت باللون ال�صود
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /األفا للملكية الفكرية      
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العامة التجارية التالية :

بتاريخ:  20 / 12 / 2009 املودعة حتت رقم : 137112 
بتاريخ:    /    /  امل�صجلة حتت رقم : 

با�ص��م: �ص الوحدانية للتجارة العامة 
وعنوانه: �ص.ب 29011 دبى – المارات العربية املتحدة 

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )114 ( – )  02/29  / 2012م (
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التبغ وادوات املدخنني والثقاب 
الواق�عة بالفئة   : 34

* التعديات على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
تن���ازل رقم : 

ا�صم مالك العامة:  �ص الوحدانية للتجارة العامة
ا�صم املتنازل له : ال�صادة / نا�صيونال توباكو للتجارة ذ م م 

مه�نته:ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: اماراتية 

عنوانه وحمل اإقامته:
�ص.ب 118712 دبى – المارات العربية املتحدة 

تاري�خ انت�قال امللكية:   5 / 12/ 2012  
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:     /     /    200

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم : 52492
با�صم : كات�صبول كومينيكي�صنز منطقة حرة – ذ م م

وعنوانه : مدينة دبي لاإعام ، �ص.ب. 502068 ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ : 01 نوفمرب 2004 امل�صجلة حتت رقم : 49170  

الفئة : 16
 املنتجات: املطبوعات واملن�صورات واجلرائد. 

ال�صرتاطات
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 

يف : 2013/04/05 وحتى تاريخ : 2023/04/05
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

EAT 23743

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   : 

املودعة حتت رقم : 172199  بتاريخ : 2012/04/18
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�صم : �صركة املبادلة للعامات التجارية القاب�صة ذ.م.م
وعنوانه : �ص. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية ، ال�صوؤون املالية ، ال�صوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ، 
اإدارة العمارات ، تاأجري ال�صقق واملكاتب )عقارات( ، تثمني العقارات ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، �صم�صرة 
العقارات ، التقييم املايل للعقارات ، ال�صت�صارات املالية ، الإدارة املالية ، الكفالت املالية ، اخلدمات التمويلية 
 ، التاأمني  ا�صت�صارات   ، التاأمني  ، �صم�صرة  ال�صم�صرة   ، ، وكاء الإ�صكان  البيع بالتق�صيط  ، ال�صمانات ، متويل 
معلومات التاأمني ، متويل ال�صراء واليجار ، تاأجري العقارات ، الأعمال امل�صرفية اخلا�صة بالرهانات ، تنظيم 
التح�صيل ، ا�صتثمار روؤو�ص الأموال ، جمع التربعات اخلريية ، حت�صيل اليجارات ، مكاتب الئتمان ، خدمات 

بطاقات الئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، وكالت حت�صيل الديون ، القرو�ص التمويلية.
الواقعة بالفئة : 36

ة باللغة العربية باللون الأزرق الفاحت وحتتها الكلمات  و�صف العامة : العامة عبارة عن الكلمات مربعة ال�صّوّ
الكلمات  وحتتها  مميزة  وبطريقة  الداكن  الأزرق  باللون  الإجنليزية  باللغة   SOWWAH SQUARE
 THE HEART OF ABU DHABI’S NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT

باللغة  الإجنليزية باللون الأزرق الداكن.
ABU DHABI ال�صرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام ال�صم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

EAT 62252

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   : 

املودعة حتت رقم : 172200  بتاريخ : 2012/04/18
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�صم : �صركة املبادلة للعامات التجارية القاب�صة ذ.م.م
وعنوانه : �ص. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات الدعاية والإعان ، خدمات اإدارة وتوجيه الأعمال ، تفعيل الن�صاط املكتبي ، خدمات بطاقات الولء 
اإدارة الأعمال التجارية  ، امل�صاعدة يف  ، تنظيم وا�صت�صارات الأعمال ، معلومات ون�صائح جتارية للم�صتهلكني 
اأو اإدارة البيع بالتجزئة ، اأبحاث الت�صويق ودرا�صات الت�صويق ، ترويج املبيعات لاآخرين ، البحث عن كفالة ، 
خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها حتديداً 

ال�صلع واإدارة وت�صغيل مراكز ت�صوق للبيع بالتجزئة.
الواقعة بالفئة : 35

ة باللغة العربية باللون الأزرق الفاحت وحتتها الكلمات  و�صف العامة : العامة عبارة عن الكلمات مربعة ال�صّوّ
الكلمات  وحتتها  مميزة  وبطريقة  الداكن  الأزرق  باللون  الإجنليزية  باللغة   SOWWAH SQUARE
 THE HEART OF ABU DHABI’S NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT

باللغة  الإجنليزية باللون الأزرق الداكن.
ABU DHABI ال�صرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام ال�صم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

EAT 62251

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   : 

املودعة حتت رقم : 172194    بتاريخ : 2012/04/18
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�صم : �صركة املبادلة للعامات التجارية القاب�صة ذ.م.م
وعنوانه : �ص. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 
 ، كحولية(  )الغري  وامل�صروبات  الأطعمة  حت�صري   ، كحولية(  )الغري  وامل�صروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
الوجبات اجلاهزة  ، خدمات  الذاتية  ، مطاعم اخلدمة  ال�صريعة  الوجبات  املطاعم وخدمات تقدمي  خدمات 
 ، وال�صراب  الطعام  توفري  خدمات   ، اخلفيفة  والوجبات  القهوة  وحمات  واملقا�صف  والكافترييات  واملقاهي 
حت�صري املواد الغذائية اأو الوجبات اأو امل�صروبات لا�صتهاك داخل اأو خارج املبان ، خدمات الفنادق ، تاأجري 
غرف الجتماعات ، اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب تاأمني اأماكن الإقامة ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، النزل 
، حجز النزل ، تاأجري املبان املتنقلة ، بيوت العتكاف ، اأماكن اإقامة ال�صياح ، احلجز يف الفنادق ، الفنادق ، 

الفنادق ال�صغرية )املوتيات( ، خدمات احلجوزات فيما يتعلق مبا ذكر اآنفاً.
الواقعة بالفئة : 43

ة باللغة العربية باللون الأزرق الفاحت وحتتها الكلمات  و�صف العامة : العامة عبارة عن الكلمات مربعة ال�صّوّ
الكلمات  وحتتها  مميزة  وبطريقة  الداكن  الأزرق  باللون  الإجنليزية  باللغة   SOWWAH SQUARE
 THE HEART OF ABU DHABI’S NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT

باللغة  الإجنليزية باللون الأزرق الداكن.
ABU DHABI ال�صرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام ال�صم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

EAT 62255

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

  
املودعة حتت رقم : 172203   بتاريخ : 2012/04/18

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�صم : �صركة املبادلة للعامات التجارية القاب�صة ذ.م.م

وعنوانه : �ص. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد 
الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرطا�صية ، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية ، مواد 
الفنانني ، فرا�صي الدهان اأو التلوين ، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�ص 
اأخ��رى( ، بطاقات ، ح��روف الطباعة ،  )ع��دا الأج��ه��زة( ، م��واد التغليف البا�صتيكية )غ��ري ال���واردة يف فئات 

الكلي�صيهات )الرا�صمات( .
الواقعة بالفئة : 16

ة باللغة العربية باللون الأزرق الفاحت وحتتها الكلمات  و�صف العامة : العامة عبارة عن الكلمات مربعة ال�صّوّ
الكلمات  وحتتها  مميزة  وبطريقة  الداكن  الأزرق  باللون  الإجنليزية  باللغة   SOWWAH SQUARE
 THE HEART OF ABU DHABI’S NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT

باللغة  الإجنليزية باللون الأزرق الداكن.
ABU DHABI ال�صرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام ال�صم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

 اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

EAT 62249

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   : 

املودعة حتت رقم : 172197        بتاريخ : 2012/04/18
 تاريخ اإيداع الأولوية    

با�صم : �صركة املبادلة للعامات التجارية القاب�صة ذ.م.م
وعنوانه : �ص. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 
ال�صيانة  ، خدمات  الهواء  اأجهزة تكييف  ، تركيب واإ�صاح  التجميع  اأو  ، خدمات الرتكيب  ، الإ�صاح  املبان  اإن�صاء  خدمات 
والإ�صاح ، تنظيف واإ�صاح املراجل ، الإ�صراف على اإن�صاء املبان ، عزل املبان ، بناء اأك�صاك وحمات عر�ص ، تنظيف املبان 
من الداخل واخلارج ، تركيب واإ�صاح اأجهزة الإنذار �صد ال�صرقة ، تاأجري اآلت التنظيف ، تاأجري معدات الإن�صاء ، معلومات 
عن الإن�صاء ، هدم املبان ، تركيب واإ�صاح امل�صاعد ، اإن�صاء امل�صانع ، �صيانة الإثاث وجتديد الأثاث ، تركيب معدات املطابخ 
اأقفال احلماية ، تركيب واإ�صاح املعدات الآلية ، دهان الأ�صطح الداخلية واخلارجية ،  اإ�صاح   ، ، تركيب الأب��واب والنوافذ 
اإن�صاء و�صيانة خطوط الأنابيب ، التج�صي�ص )و�صع طبقة اجل�ص( ، �صباكة املوا�صري ،  اإعادة بناء املحركات والآلت ، تاأجري 
الت�صقيف )و�صع  ، خدمات  الطرق  تعبيد   ، الإ�صاح  ، معلومات عن  الطرق  كن�ص  اآلت  تاأجري   ، )البلولدوزرات(  اجلرافات 
الأ�صقف( ، ن�صب ال�صقالت ، بناء ال�صفن ، تنظيف ال�صوارع ، تركيب واإ�صاح التلفونات ، الإن�صاءات حتت املاء ، الإ�صاح حتت 
املاء ، تنجيد الأثاث ، اإ�صاح التنجيد ، اإ�صاح حمامات ال�صباحة ، ال�صنفرة بالرمل ، مقاومة ال�صداأ ، تنظيف واإ�صاح املركبات 

، اإن�صاء واإ�صاح امل�صتودعات ، تطوير العقارات. 
الواقعة بالفئة : 37

ة باللغة ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��ل��ون الأزرق ال��ف��احت وحت��ت��ه��ا الكلمات  و���ص��ف ال��ع��ام��ة : ال��ع��ام��ة ع��ب��ارة ع��ن ال��ك��ل��م��ات م��رب��ع��ة ال�����ص��ّوّ
 THE الكلمات  وحتتها  مميزة  وبطريقة  الداكن  الأزرق  باللون  الإجنليزية  باللغة   SOWWAH SQUARE
باللغة    HEART OF ABU DHABI’S NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT

الإجنليزية باللون الأزرق الداكن.
ABU DHABI ال�صرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام ال�صم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

EAT 62253

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/18 املودعة حتت رقم : 172202  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�صم : �صركة املبادلة للعامات التجارية القاب�صة ذ.م.م

وعنوانه : �ص. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 

 ماب�ص ، لبا�ص القدم ، اأغطية الراأ�ص. 
الواقعة بالفئة : 25

ة باللغة العربية باللون الأزرق الفاحت وحتتها الكلمات  و�صف العامة : العامة عبارة عن الكلمات مربعة ال�صّوّ
الكلمات  وحتتها  مميزة  وبطريقة  الداكن  الأزرق  باللون  الإجنليزية  باللغة   SOWWAH SQUARE
 THE HEART OF ABU DHABI’S NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT

باللغة  الإجنليزية باللون الأزرق الداكن.
ABU DHABI ال�صرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام ال�صم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

EAT 62250

 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل العامة التجارية   :

  
املودعة حتت رقم : 172196    بتاريخ : 2012/04/18

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�صم : �صركة املبادلة للعامات التجارية القاب�صة ذ.م.م

وعنوانه : �ص. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات 

واملعار�ص  العمل  وور���ص��ات  الدرا�صية  واحللقات  والجتماعات  وامل��وؤمت��رات  املعار�ص  واإدارة  وترتيب  تنظيم 
التف�صريية والأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية ، توفري ون�صر املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات 
اآنفة الذكر مبا يف ذلك املواد املتعلقة  باملعار�ص واملوؤمترات والجتماعات واحللقات الدرا�صية وور�صات العمل 
املعلومات  ون�صر  توفري   ، وترفيهية  وتعليمية  ثقافية  لغايات  لاأغرا�ص  والأح���داث  التف�صريية  واملعار�ص 
املقدمة  املعلومات  تلك  ذل��ك  يف  مبا  والعار�صني  والزائرين  وامل��وؤمت��رات  املعار�ص  ل��رواد  وامل�صورة  وامل�صاعدة 
الإلكرتونيا مبا يف ذلك املواقع اللكرتونية ، ن�صر املواد املتعلقة جميعها باملعار�ص واملوؤمترات والجتماعات 

واحللقات الدرا�صية وور�صات العمل واملعار�ص التف�صريية والأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
الواقعة بالفئة : 41

ة باللغة العربية باللون الأزرق الفاحت وحتتها الكلمات  و�صف العامة : العامة عبارة عن الكلمات مربعة ال�صّوّ
الكلمات  وحتتها  مميزة  وبطريقة  الداكن  الأزرق  باللون  الإجنليزية  باللغة   SOWWAH SQUARE
 THE HEART OF ABU DHABI’S NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT

باللغة  الإجنليزية باللون الأزرق الداكن.
ABU DHABI ال�صرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام ال�صم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

EAT 62254

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم: 52953
با�صم : �صاه�صونز )اخلا�صة( ليمتد.

وعنوانه : دي / 88 ا�ص اأي تي ئي مانغوبري رود كرات�صي 757 باك�صتان.
بتاريخ : 13 دي�صمرب 2012 امل�صجلة حتت رقم : 52953  

الفئة : 16
املنتجات : اأق��ام ر�صا�ص ، اأق��ام حرب جاف ، اأق��ام حرب �صائل ، اأق��ام جل ، وجميع 

اأدوات الكتابة الأخرى.
ال�صرتاطات

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 2013/04/29 وحتى تاريخ : 2023/04/29

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  27  فرباير 2013 العدد 10727

EAT 8610



حول  كتاب  تاأليف  اإىل  تلجاأ  جعلك  ال��ذي  ما   •
الأغان اأو ال�صعر املغنى؟

اإذاعي  برنامج  الكتاب خال  من  ق�صماً  - قدمت 
 12 1989، وت�صمن  ع��ام  الأمل��ان��ي��ة  الإذاع����ة  يف 
ح��ل��ق��ة. لح���ق���اً، اأع��ج��ب��ت��ن��ي ال��ف��ك��رة وق�����ررت اأن 
اأطورها اإىل كتاب، فبداأت رحلة التق�صي والبحث 
ال�صوتية  والت�صجيات  ال�صعرية  ال��دواوي��ن  يف 
يف ال��ع��وا���ص��م ال��ع��رب��ي��ة. ك��ذل��ك اأج��ري��ت مقارنات 
الأغنية،  يف  و�صكلها  املكتوبة  الق�صيدة  اأ�صل  بني 
يف  التعديات  مئات  وج��دت  اأن  النتيجة  وكانت 

فعله  م��ا  تبنوا  �صعراء  ثمة  اإن  حتى  الن�صو�ص. 
مثًا  واأع��ط��ي  ق�صائدهم،  يف  واملغنون  امللحنون 
ع��ل��ى ذل���ك ب�����ص��ارة اخل����وري )الأخ���ط���ل ال�صغري( 
واأجرى  ق�صائده  م��ن  ك��ث��رياً  ف���ريوز  غنت  ال���ذي 
تعديات  ومن�صور(  )عا�صي  الرحبانيان  عليها 

وا�صعة.
عليه طابع الإعداد  يغلب  الكتاب  اأن  ت�صعر  • األ 

الإذاعي على العمل الكتابي اأو احلكائي؟
- الأ�صل الإذاعي طغى عليه النموذج ال�صوتي، اأي 

تقدمي الق�صيدة باأ�صوات املطربني.

ل��ن��زار ق��ب��ان لها  ال��ف��ن��ج��ان(  ق�صيدة )ق��ارئ��ة   •
اإل��ي��ه يف  اأ���ص��رت  اأط���ول بكثري مم��ا  حكاية طويلة، 
كتابك، األي�صت مكتوبة عن الفنانة الراحلة �صعاد 

ح�صني؟
الكتاب  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��ك��اي��ات  اأدخ�����ل  مل   -
عندما  الأ�صا�ص.  يف  التعبري  حكاية  جوهره  لأن 
غناها  كما  الفنجان(  )قارئة  ق�صيدة  بني  تقارن 
نزار  ن�صرها  كما  والق�صيدة  حافظ  احلليم  عبد 
قبان  ك���اأن  بينهما،  �صا�صعاً  ال��ف��رق  جت��د  ق��ب��ان، 
كتبها من جديد لتكون اأغنية العندليب الأ�صمر. 
قبان اأحد اأبرز ال�صعراء العرب الذين عدلوا يف 
ق�صائدهم املغناة، و)قارئة الفنجان( اأحد الأمثلة 
فيها  التعديل  لأن  املجال  هذا  يف  ج��داً  الوا�صحة 
كان وا�صعاً، فثمة اأبيات كثرية ن�صمعها ب�صوت عبد 
اآخر،  ال��دي��وان. مبعنى  م��وج��ودة يف  احلليم غ��ري 
عبد  ب�صوت  لتكون  الق�صيدة  كتابة  قبان  اأع���اد 

احلليم حافظ.
اأم كلثوم، فهي كانت متحررة  اأغ��ان  م��اذا عن   •
ولحقاً اأ�صبحت ملتزمة، واأحياناً ت�صمنت كلمات 

)�صوقية(؟
اأم ك��ل��ث��وم م��ن ق��ي��ود الآخ���ري���ن عندما  - حت���ررت 
اأ�صبحت جنمة. يف البداية، كانت تغني ما ميليه 
عليها الآخرون، ومل تكن لها اليد الطوىل يف �صيء. 
عندما اأ�صبحت جنمة و�صاحبة �صاأن وا�صمها اأكرب 
من اأ�صماء ال�صعراء وامللحنني، اختلفت الأمور يف 
حياتها، بات اجلميع يحتاج اإىل ر�صاها. اإذ تقول 
ل اأريد هذه اجلملة اأو هذه العبارة، يقولون لها 
)حا�صر(. كان يهّم ال�صاعر اأن تغني من كلماته، 
واملو�صيقي اأن تاأخذ حلناً منه. وهي من دون �صك 

كانت �صاحبة ذائقة �صعرية.
الذي جعلني  ال�صبب  اإىل  الكتاب  بداية  اأ�صرت يف 
املكتوبة  امل��غ��ن��اة  الق�صائد  ع��ن  احل��دي��ث  اأجت��ن��ّب 
املكتوب  وم�صدرها  لتغنى  كتبت  فهي  بالعامية، 
الديوان  م��ن  الق�صيدة  رح��ل��ة  اأي  م��ت��واف��ر،  غ��ري 
مل�صات.  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  كلثوم  ولأم  الأغ��ن��ي��ة،  اإىل 
جبور  روف��ائ��ي��ل  ال�صينمائي  املنتج  اأخ���ربن  فقد 
اأنه ذهب برفقة بريم التون�صي اإليها يوم اأ�صمعها 
كتبها )غنّي يل  وك��ان  كلمات )غني يل(  ال�صاعر 
�صوية �صوية/ غني يل يا نور عينّي(. قالت: )وخذ 
عينّي(. قال بريم )كدا اأح�صن(. كذلك علمت اأن 
اأحمد �صفيق كامل كان كتب مطلع )اأنت عمري( 
)�صوقون  يقول:  ال��وه��اب(  عبد  حممد  )حلنها 
عينيك لأي���ام ال��ل��ي راح���و(. ق��ال��ت ك��وك��ب ال�صرق 
التغيري.  ال�صاعر  وا�صتعذب  عينيك(  )رج��ع��ون 

لأن الكلمة كانت اأ�صل�ص واأ�صهل يف الغناء.
كذلك غنت اأم كلثوم بع�ص الأخطاء كما يف اأغنية 

)اأراك ع�صي الدمع(، فالق�صيدة تبداأ:
اأراك ع�صي الدمع �صيمتك ال�صرب

اأما للهوى نهُي عليك ول اأمُر؟
بلى، اأنا م�صتاق، وعندي لوعة

. ولكّن مثلي ل يذاع له �صرُّ
خمالفة  وه��ذه  )ن��ع��م(،  الأغنية  يف  اأ�صبحت  بلى 
لأن ال�صوؤال ب�صيغة )اأما للهوى(؟ ي�صتوجب الرد 
ب���)ب��ل��ى(. ول��و ك��ان ال�����ص��وؤال )ه��ل للهوى( لأمكن 
كلثوم  اأم  غنت  الن�صختني  ويف  )ن��ع��م(.  اجل���واب 
)نعم(. رمبا اأرادت تفادي املدلول العامي امل�صري 
لكلمة )بلى( والتي تعني )ب��اء(. لكن يف طبعة 
ف��را���ص احلمدان  اأب���ي  ل��دي��وان   1910 ب���ريوت 

نقراأ البيت كما غنته اأم كلثوم.
ري�ص(  )ي��ا  ق�صيدة  كتابك  يت�صمن  مل  مل��اذا   •
ل��ل�����ص��اع��ر اللبنان  ال��ت��ي ق��ر���ص��ن��ت م���ن ق�����ص��ي��دة 
وديع  وغناها  الوهاب  عبد  وحلنها  الزعني  عمر 

ال�صايف؟
التي  ال��ق�����ص��ائ��د  اإن  ال��ك��ت��اب  م��ق��دم��ة  ق��ل��ت يف   -
الف�صحى،  بالعربية  املكتوبة  تلك  ه��ي  تناولتها 
ذلك اأن الأغان التي م�صدرها ق�صائد بالعامية 
للغناء،  خ�صي�صاً  كتبت  ق�صائد  معظمها  يف  هي 
وحتى واإن خ�صعت لبع�ص التعديات. والأغان 
ولدت  ق�صائد  حكايتها  الكتاب  ه��ذا  ي��روي  التي 
والأغنية مل ت�صبح جنيناً بعد. وهي عندما لب�صت 

ثوب النغم تعر�صت للتعديل.
ال�صعراء  كتبها  ال��ت��ي  الأغ�����ان  اإىل  اأت���ط���رق  مل 
بينها  وم��ن  مغن،  اأو  ملحن  م��ن  طلب  على  بناء 
حلنها  التي  دجلة(  وراء  �صراعاً  )ي��ا  اأغنية  مثًا 
العراق  ملك  اأم��ام  الوهاب  عبد  حممد  واأن�صدها 
اأحمد  لأن  بغداد،  زيارته  مبنا�صبة  الأول  في�صل 
)�صوف  ق�صيدة  اأو  املنا�صبة.  لتلك  نظمها  �صوقي 
خ�صي�صاً  عزيز  جميل  مر�صي  كتبها  التي  اأحيا( 
اأغ��ان اأخرى  كي تغنيها ف��ريوز، وقد �صجلتها مع 

انتجتها اإذاعة )�صوت العرب(.
ث��ان ع��ن الق�صائد  اإ���ص��دار ج��زء  ه��ل تفكر يف   •

املكتوبة بالعامية؟
- ل اأ�صتطيع الإحاطة بكل �صيء مبفردي، فالأمر 
الرتاثية  الأغ�����ان  ح��ت��ى  م��وؤ���ص�����ص��ة.  اإىل  ي��ح��ت��اج 
اخرتت جزءاً منها لأنها كثرية وحتتاج اإىل بحث 

خا�ص.
بحثك؟ رحلة  خال  لفتك  الذي  • ما 

- رحلتي ال�صخ�صية التي قمت بها بني الدواوين 
و�صمحت  ح��ق��اً،  اأمتعتني  املختلفة  والت�صجيات 
يل باكت�صافات طريفة واأ�صعدن تدوين حكايتها 
اأبيات  الكت�صافات  ه��ذه  بني  من  الكتاب.  ه��ذا  يف 
وق�صائد  دواوي��ن��ه،  يف  مثبتة  غري  �صوقي  لأحمد 
ل�صعراء ما كنت اأت�صور اأن امللحنني جاوؤوا �صوبهم 
مثل عبا�ص حممود العقاد وخليل مطران اأو مثل 

اكت�صفت  كذلك  الفا�صي.  ع��ال  املغربي  الزعيم 
لل�صاعر  ق�صيدة  غنوا  عرباً  مطربني  خم�صة  اأن 
اللبنان اإليا�ص فرحات باأحلان خمتلفة، ومل يغن 
اأحد من �صعره يف بلده. واملفارقة اأي�صاً اأن عبا�ص 
العقاد كان ينتقد ب�صدة اأحمد �صوقي ويدعوه اإىل 
الق�صيدة. ولكن ح��ني حل��ن عبد  اح���رتام وح��دة 
اأعاد يف  الكرمي الكابلي ق�صيدته )خذوا دنياكم( 
اأجرى  الأبيات. ف�صًا عن ذلك،  الأغنية ترتيب 
كان  م��ا  اآخ���ر،  مبعنى  الكلمات.  بع�ص  يف  تعديًا 

ينتقده العقاد ر�صي عنه يف اأغنية من كلماته.
لل�صعراء،  ق�صائد  كتابه  يف  امل��وؤل��ف  ي��ت��ن��اول   •
اأب���رزه���م: اأب����و ف��را���ص احل���م���دان، ع��م��ر اخليام، 
القا�صم  اأب��و  اأحمد �صوقي،  ج��ربان خليل ج��ربان، 
خليل  اجل����ارم،  علي  ال��دي��ن،  تقي  اأم���ني  ال�صابي، 
اإيليا  ناجي،  اإبراهيم  ط��ه،  حممود  على  مطران، 
كامل  ال�صياب،  العقاد،  فتحي،  اأحمد  ما�صي،  اأبو 
اإليا�ص  الفا�صي،  اخل��وري، عال  ب�صارة  ال�صناوي، 
ب��ول�����ص �صامة،  ا���ص��م��اع��ي��ل،  ف����رح����ات، حم���م���ود 
الرحمن  عبد  الرفاعي،  املنعم  عبد  رام��ي،  اأحمد 
نزار  الفايز،  حممد  ري�صة،  اأب��و  عمر  اخلمي�صي، 
ق��ب��ان، ري��ا���ص امل��ع��ل��وف، ف��دوى ط��وق��ان، الهادي 
من�صور  دروي�ص،  الفي�صل، حممود  اهلل  عبد  اآدم، 
�صميح  ج����رداق،  ج���ورج  ع��ق��ل،  �صعيد  ال��رح��ب��ان، 

القا�صم، �صعاد ال�صباح، عز الدين املنا�صرة...
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الكاتب وامل�شرحي فار�س يواكيم:

 )حكايات الأغاين( رحلة ق�سائد غريرَّ النغم مالحمها
اأ�شدر الكاتب وامل�شرحي اللبناين فار�س يواكيم كتابه اجلديد )حكايات الأغاين- رحلة الق�شيدة من الديوان اإىل الأغنية( 
عن دار )ريا�س الري�س( يف بريوت. ويت�شمن مقالت عن اأغان عربية �شهرية كلماتها يف الأ�شل ق�شائد كتبها �شعراء كبار، ومل 
ذائعة  اأعماًل  وت�شري  واملطربات،  املطربون  وين�شدها  امللحنون  فيلحنها  النغم،  اأهل  �شت�شتهوي  اأنها  كتابتها  عند  بالهم  يف  يكن 

ال�شيت. ي�شكل الكتاب مرجعًا للمهتمني يف اأحوال الأغاين، خ�شو�شا تلك املكتوبة بالف�شحى.

ي��ع��رتف الأدي�����ب ال��ل��ب��ن��ان جورج 
ج��دي��ده )رجل  ب��داي��ة  مغام�ص، يف 
لي�ص  كتابه  اأّن  متك�ّصرة(،  م��راآة  يف 
واأّن�����ه يكتب  اأدب�����ّي،  ن���وع  اأّي  اأ���ص��ري 
به:  نف�صه  جتي�ص  حلرب  ا�صتجابة 
من  ���ص��رية،  م��ن  ذراراٍت  )ل���وح���اٍت 
...( ول  ���������صٍّ ت���اري���خ، م��ن ع��ب��ٍث مُمِ
رة يف  يتاأّخر قارئ رجل املراآة املتك�صِّ
اكت�صافه اأّن ما يقراأه �صكٌل حّر من 
يلتزم  ل  ال��ذات��ّي��ة،  ال�صرية  اأ���ص��ك��ال 
اأ�صراب  املطِلق  الكاتب  بحرية  اإّل 
كلماته يف ال�صماء التي تروق ملزاج 
ق��ل��م��ه ذي ال��ع��اق��ة ال��ذه��ب��ّي��ة مع 
ذاكرة ل ت�صمح للن�صيان بافرتا�ص 
ج��روح��ه��ا، وق��ل��ٍب ي��ت��وّزع ُح��ّب��اً على 

اهلل والأر�ص والإن�صان.
م���ن ي���ق���راأ ج���دي���د م��غ��ام�����ص يجد 
َرُج�������ًا م��ت�����ص��ّظ��ي��اً اأم������ام م������راآة مل 
كما  اإليها  فيدخل  جمعه،  ت�صتطع 
امل���راآة ل  لأّن  اللتبا�ص  وي��ق��ع  ه��و، 
ورة التي تتبّناها.  تنف�صل عن ال�صّ
ة املراآة  لكّن جمال َمن يو�صي ف�صّ
�صّظته  احل���ي���اة  اأّن  ه���و  ب��ج��روح��ه 
د القيم  داً يف ذاته تعدُّ لي�صري متعدِّ
لها  عمره  عن  تنازل  التي  النبيلة 
ن�����ص��اًل ثمنه غ��رب��ة ع��ن اأك���رث من 
جغرافية، وغربة عن الذات... وقد 
يكون ما اأبقى مغام�ص حّياً هو اأّنه 
مل يقع يوماً يف غربة عن الكلمة. 
ممتلئة  لغة  مغام�ص  ج��ورج  يكتب 
من  ممتلئ  ه��و  مثلما  ذات��ه��ا،  م��ن 

ذاته، و�صندوق مفرداته )�صندوق 
اللبنانيون،  ي���ق���ول  ك��م��ا  ج���ه���از(، 
يكفي لألف  م��ا  امل��ف��ردات  م��ن  فيه 
عر�ص لغوّي �صاحته بيا�ص الورق. 
وجملته تخ�صع لهند�صة دقيقة يف 
اأّوًل، ثّم يف عاقتها مع  �صياغتها 
لعنة  م��ن  يخّل�صها  فهو  اأخ��وات��ه��ا، 
واملاألوف  ال�صائع  ورت��اب��ة  ال��رثث��رة 
قبل اأن ُيدخلها ذّمة الورق، وكثرياً 
يوّزعه  اإي����ق����اع  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ص  م���ا 
ب��ي��ن��ه��ا وب���ني ج��م��ل��ة ت��ل��ي��ه��ا، بذلك 
ُخ�ّص  ل��ط��امل��ا  بنعمة  ن���رثه  ي��خ�����ّص 
خيوط  اأوىل  )وم����ع  ال�����ّص��ع��ر:  ب��ه��ا 
ال�صم�ص على املدينة، ت�صّربت اأوىل 

خيوط النعا�ص اإىل عينيه(.
و�صاحب  اللغة،  ن��ّح��ات  ومغام�ص، 
ال��ذي يتقن التعاطي مع  الإزم��ي��ل 
اأج�صاد  يف  ال�����ص��غ��رية  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل 
يفعل  يفتعل،  ول  يفعل  الكلمات، 
اإمّنا  ناعة  ال�صّ ت��وؤذي��ه  ل  بانفعال 
وهي  حياة  من  فيه  ما  بكّل  تبقيه 
تهدي اإليه الإطار اجلمايل الائق 
كتابة  ّناع  �صَ مغام�ص  اإّن  نعم،  ب��ه. 
ع��ل��ى خ����ربة ع��ت��ي��ق��ة، ول����ه باغة 
��ة ت��رت��ك��ز ع��ل��ى اث��ن��ني: ثراء  خ��ا���صّ
قامو�صّي على دّقة يف اختيار الكلمة 
باحللول  ل��غ��ريه��ا  ت������اأذن  ل  ال���ت���ي 
مكانها، وجماز فيه من اخليال ما 
و�صهولة،  اب��ت��ذال  غ��ري  على  يقرب 
وما يبعد حمافظاً على َزَبد املعنى، 
دائ���رة  اأ����ص���ري  ي�����ص��ب��ح  اأن  دون  م���ن 

الطل�صمة والهذيان: )فكاأّنك قلت 
رّب  اهلل  واإّن  الأر�����ص،  رّب  امل��ال  اإّن 
يلتقيا؛  ولن  �صّدان  ال�صماء، وهما 
ف��ل��ن ت��ك��ون الأر�������ص امل���ائ���دة التي 

ُيك�صر عليها خبُز ال�صماء!(.
مرارة عند باب الن�ّس

بكتابه.  ل��ل��ح��رب  َم���ِدي���ن  م��غ��ام�����ص 
وهي تقف بكّل ما فيها من مرارة 
امل�صهد  اأو   – ال���ن�������ّص  ب�����اب  ع���ن���د 
الأّول. اإّل اأّن الأمومة �صطت باأملها 
الكاتب  ف��اأّم  احل��رب،  على  العظيم 
امل�صتعّد لرتداء �صراع ال�صفر تقفز 
���ص��رف��ة احلياة:  ع���ن  ع��ن��ه��ا  رغ���م���اً 
حّتى  امل�صّرع  بابه  بلغ  اأن  وم��ا   ...(
اأط����ّل ع��ل��ى ال��ن�����ص��وة ال�����ّص��ود، حول 
ُم�َصّجاها الأبي�ص، ف�صرخن بعويل 
واح����د ي�����ص��ّدع ال��ف��رائ�����ص: قومي 

ا�صتقبليه... قومي(.
ليعلن  ال��ك��ام  مغام�ص  يطيل  ول 
املوؤمن  ف��ه��و  ال�����وج�����ودّي،  وَج����َع����ه 
ل��ب��ن��ان��ّي��اً )ب��ر���ص��ال��ت��ه ال��وط��ن��ّي��ة يف 
ال����وج����ود وال���ك���ي���ان(. لكّن  ���ص��ب��ي��ل 
وجدانه �صّدق ما راأت��ه عيناه، وما 
�صمعته اأذناه، وعرف الثائر، يقيناً، 
�صهّية  اأم���ام  تراجعت  الق�صّية  اأّن 
اأ�صحابها اإىل الكرا�صي واحل�صابات 
امل�صرفّية، فاعتمر ندمه تاجاً من 
عمراً  اأّن  )فالظّن  ثقيًا.  ال�صوك 
الغربان،  �صود  به  منه تفتك  بريئاً 
الوريد(.  اإىل  ال��وري��د  م��ن  يغيظه 
وم��غ��ام�����ص يف ���ص��رده م��ت��ح��ّول من 

كيف  وع��ارف  �صفاف،  اإىل  �صفاف 
يحافظ على مزاجه الكتابّي بينما 
ه���و ي��ق��ط��ف م��ع��ن��ى وي���ّت���ج���ه نحو 
اآخر بعيد. ولقد زار اجل�صد هارباً 
خمتلفاً  ابت�صامه  لي�ص  ي��اأ���ص  م��ن 
امل��ت��ن��ّب��ي، �صارباً  ل��ي��ث  اب��ت�����ص��ام  ع��ن 
الّلّذة:  ق��ب��اب  يف  ع��ال��ي��ة  ن��واق��ي�����ص 
با  انقاد  الياأ�ص،  يفرت�صه  )ولئّا 
اجل�صدانّية،  نحو  تعوي�صّي،  وع��ي 
واللم�ص  ب���ال���ه���م�������ص  مي����ّج����ده����ا 
والغم�ص... وا�صتوىل عليه ال�صبق. 
كرائحة  رائ����ح����ة  ل�����ص��ب��ق��ه  و�����ص����ار 

الغابات بعد �صم�ص و�صتاء(.
�صظايا  ال�صاكن  ال��ّرج��ل  يفت  ومل 
ُت�صّظيها  اأن يدّل على قرية  مراآته 
امل���دن���ّي���ة وال����ع����ومل����ة، ف��ي��ق��ف حتت 
قرميد ذاكرته معانقاً اأم�صه، راثياً 
زمن اجلمال والرباءة والق�صيدة: 
)ف��ب��ل��غ م��ك��ان��اً م�����ص��رف��اً ع��ل��ى قرية 
بالقدمي...  اجل��دي��د  فيها  ت��داخ��ل 
لكّنه اأ�صاح بنظره عن الب�صاعة اإىل 
التي، ول  املفقودة  تلك الطماأنينة 
القرية،  بها هذه  تنعم  كانت  �صّك، 
يغزوها  اأن  قبل  القرى،  �صائر  كما 
م���ف���رت����ص���ان: امل����دن����ّي����ة ال����ّزائ����ف����ة، 

والعوملة القاب�صة...(.

بني بوح واآخر
ال�ّصرد  ���ص��ري��ر  ف��ه��ي  احل����رب  اأّم�����ا 
وحت�صر  وال����ل����ح����اف،  وو�����ص����ادت����ه 
ب����ا ا����ص���ت���دع���اء ب����ني ب�����وح واآخ������ر، 

ه  ن�صّ يف  ي�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��ا  وم���غ���ام�������ص 
ووقاحتها  و�صراحتها  بفجاجتها 
اأو يق�ّص  دون اأن ي�صّذب لها كاماً 
مّنا  )ق��ت��ل��وا  الأظ���اف���ر:  لأ�صابعها 
قتلوا  الأك���ب���اد.  وف��ل��ذ  والأخ  الأب 
�صملوا  الأظفار.  قّلموا  العجائز... 
ال����روؤو�����ص. بقروا  ال��ع��ي��ون. ف��ّج��وا 
الأط���راف. غدروا  ب��رتوا  البطون. 
ب���ن���ا. خ���ان���وا اخل���ب���ز وامل���ل���ح. حّتى 
ب����اخل����راف ما  ت��ف��ع��ل  ال����ذئ����اب ل 

فعلوا...(.
واإذا كان مغام�ص ابن زمن احلداثة 
ب��ك��ّل اأب���ع���اده���ا، ف��ه��و ي��ع��ان��ق جذور 
ال�صجرة قبل اأن يقّبل راأ�صها، وحني 
يلجاأ  ب��ح��َره  امل�صائب  �صباك  تغزو 
اأج���داده  وي�صتح�صر  وج��دان��ه  اإىل 
املتك�ّصرة،  غ��ري  ذاك���رت���ه  م��راي��ا  يف 
جباههم  رحيق  من  �صدره  ومي��اأ 
املواجهة  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ل��ي��ك��ت�����ص��ب 
ال���ذي���ن ل ترتك  ال����رج����ال  ب���ف���رح 
)كان  لي�صتكوا:  وق��ت��اً  ال��ري��ح  لهم 
م��ن �صرب  ي�صتهلم  اأن  ع��ادات��ه  م��ن 
اأرواحهم  والأج����داد... عبق  الآب���اء 
اأنفا�ص  رائحة يف  له  وا�صتّم  لفحه، 

ِجلِده...(.
م���ت���ع���ّددة ه���ي ح���دائ���ق امل���ع���ان يف 
جديد مغام�ص الذي لول الفجيعة 
ال��ورق ال��ذي ل  ملا دعاها اإىل ربيع 
�صتاء،  برد  اأو  به حّر �صيف  يذهب 
الكاتب  يكون  ق��د  الفجيعة  وه��ذه 
اإّي���اه���ا ب��ق��ول��ه: )م�صى  خم��ت�����ص��راً 

كر�صيَّ  العمر. على  الوقت. م�صى 
ينامون.  ���ص��ري��ري  ويف  اق���رتع���وا، 
لكّن روؤاهم غري روؤاي، واأحامهم 
غ��ري اأح���ام���ي(. ف��م��ن ه��م هوؤلء 
ال��ذي��ن خ��ّب��اأه��م م��غ��ام�����ص يف )واو 

اإّنهم )ُه��م(، هم  اجلماعة(؟! نعم، 
كر�صّيه  م��ن  ك��ان��وا قريبني  ال��ذي��ن 
بينهم  رمّب��ا،  الذين،  هم  و�صريره. 
فحاول  وملح  خبز  مغام�ص  وب��ني 
ملحهم  اأّم��ا  اخلبز  ين�صى طعم  اأن 

فا ين�صى!!!
)رج����ل يف م�����راآة م��ت��ك�����ّص��رة( كتاب 
ة املرايا  ي�صكنه رجل ل حتتمل ف�صّ
له،  لتّت�صع  املرايا  فتتعّدد  �صدقه، 

لكّنه ل يت�صّظى.

جورج مغام�ص يف )رجل يف مراآة متك�ّسرة(...
ُيعاين  اأن من يكتب عن ذاته  اآخر، غري  اإن�شان  ال�شرية جت�شيد قامة وحياة  اأن ي�شتطيع كاتب  ال�شهل  لي�س بالأمر 
مراآة  يف  )رجل  يف  مغام�س  جورج  عن  ماذا  اأنف�شنا...  نكتب  حني  نحن  كما  ل�شنا  نعي�س،  حني  فنحن  اأكرب،  �شعوبة 

متك�شرة(.
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تعي�س �شمية اخل�شاب زخًما فنّيا بارًزا هذه الأيام، فهي تعمل على األبوم خليجي جديد، وت�شتعّد لبدء ت�شوير )�شمية وال�شتات(، 
اأوىل جتاربها يف تقدمي الربامج، كذلك ت�شتكمل ت�شوير م�شل�شل )مرياث الريح(. حول م�شاريعها اجلديدة كان معها هذا احلوار:

الغناء جزء من حياتي ول ميكن ال�شتغناء عنه

�سمية اخل�ساب: انتظروين مع )ال�ستات( و)مرياث الريح( قريبًا
تتحمل القن�ات الف�شائية م�ش�ؤولية املبالغة يف جناح الدراما الرتكية

بح�شور ورعاية ال�شيخة رمي بنت اأحمد بن حمدان اآل نهيان

عرو�ص م�سرحية بي�ساء الثلج �سنووايت والأقزام ال�سبعة جتذب طالب املدار�ص واجلامعات وذوي الحتياجات اخلا�سة 

مارتينا... )بنت بلد(  يف )�سوق احلرمي(
اجلديد  الكوميدي  امل�صل�صل  يف  للم�صاركة  مارتينا  ال�صابة  الفنانة  ت�صتعد 
اإخ��راج ح�صني ابل وبطولة هيا  )�صوق احلرمي( من تاأليف اأمين احلبيل، 
ال�صعيبي، اإلهام الف�صالة، حممد جابر، �صعاد علي، مرمي ال�صالح و�صهاب 
الب�صيطة  الفتاة  �صخ�صية  )اأج�صد  )ال���راي(:  ل�  مارتينا  وقالت  حاجية. 
)بنت البلد( وتعمل بائعة يف اأحد الأ�صواق ال�صعبية وتعمل على ا�صتقطاب 
الزبائن لبيع ما متلكه من �صلع(.  ويف �صياق اآخر، ت�صتمر مارتينا يف عر�ص 
خال  خا�صة  عرو�صاً  �صت�صهد  التي  فلو�ص(،  )ب�صنا  الكوميدية  امل�صرحية 
خلي�ص،  اإ�صماعيل  تاأليف  من  اأنها  علماً  عمان،  �صلطنة  يف  الأ�صبوع  ه��ذا 
فرج،  اأحمد  ال�صعيبي،  هيا  العلي،  ط��ارق  وبطولة  ال�صعيد،  اأحمد  اإخ���راج 

�صهاب حاجيه، فرحان العلي، اأمل عبا�ص، نواف جنم و�صلطان الفرج.

حممد رجب... )العني �سابتني(
ملدة  ال��ف��را���ص  األ��زم��ت��ه  �صحية  وعكة  اإىل  رج��ب  حممد  الفنان  تعر�ص 
اأ�صبوع ب�صبب انزلق قدميه من اأعلى �صلم منزله، وذلك بعد اأيام من 
يف  �صارك  ال��ذي  )احلفلة(  ال�صينمائية  اأعماله  لآخ��ر  اخلا�ص  العر�ص 
بطولته مع الفنان اأحمد عز. رجب الذي ن�صحه الأطباء بالتزام منزله 
حتى يتماثل اإىل ال�صفاء، يرى اأن هذه الوعكة ال�صحية لي�صت اإل )عني 
احلا�صود( ب�صبب جناح فيلمه، اإ�صافة اإىل دوره املميز فيه. الفيلم من 

اإنتاج وائل عبداهلل وتاأليفه واإخراج اأحمد عاء.

وال�صتات(. )�صمية  عن  • حدثينا 
- يعر�ص الربنامج على �صا�صة قناة )القاهرة والنا�ص( قريًبا، �صاأحاول 
من خاله نقل خربتي يف جمال املو�صة اإىل امل�صاهدين، بالإ�صافة اإىل 
التطرق اإىل كل ما يهّم املراأة من �صوؤون املطبخ واملنزل وما حتتاج اإليه 

عائلتها، عرب لقاءات مع خرباء متخ�ص�صني يف جمالت خمتلفة.
لذا  وخارجها،  م�صر  من  م�صّورة  تقارير  الربنامج  يت�صمن  كذلك 
التقارير  بع�ص  لت�صوير  هناك  ف��رتة  واأم�صيت  اأمل��ان��ي��ا  اإىل  �صافرت 

والتح�صري حللقات جديدة.
املوافقة على تقدمي هذا الربنامج؟ على  �صجعك  الذي  • ما 

اأع�صقه،  ال��ذي  الأزي����اء  ت�صميم  جم��ال  وم��ن  �صخ�صيتي  م��ن  قربه   -
واختافه عما يقدم من برامج على ال�صا�صات.

القت�صادية  الأو�صاع  ب�صبب  امل��راأة  الربنامج  ينا�صب  ل  قد  لكن   •
املرتّدية.

اأًيا كانت ظروفها القت�صادية وبغ�ص النظر عن  - اأتوجه اإىل امل��راأة، 
كثرية  العربيات  الن�صاء  بني  امل�صرتكة  فال�صمات  فيه،  املوجودة  املكان 
امل�صرية  امل��راأة  تتميز  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة  احللقات.  حمور  و�صتكون 
ترتبط  اأن  بال�صرورة  ولي�ص  ب��الأن��اق��ة،  عموًما  والعربية  ا  خ�صو�صً

الأناقة بالبذخ يف الإنفاق، فهذا اعتقاد خاطئ.
ا�صمك بالربنامج جاء بناء على مت�صكك بهذا ال�صرط؟ ربط  •  هل 

- عر�ص الربنامج علي كفكرة ووافقت عليه وعقدت جل�صات عمل مع 
رئي�ص القناة طارق نور وفريق العمل، ومن خال النقا�صات ا�صتقرينا 
على ا�صمه )�صمية وال�صتات(، فقد وجد نور العنوان مائًما للت�صويق 

والدعاية قبل عر�صه.
الريح(؟ )مرياث  عن  • ماذا 

الدين،  �صرف  اإخ��راج يو�صف  تاأليف م�صطفى حمرم،  امل�صل�صل من   -
واإنتاج حممد فوزى، تتبقى يل اأيام قليلة  لانتهاء من ت�صويره، واأنا 
�صعيدة بالتعاون مع النجم حممود حميدة للمرة الأوىل، فهو اأ�صتاذ 

وا�صتفدت من خربته التمثيلية.
بينكما؟ خافات  وجود  حول  الإ�صاعات  على  رّدك  • ما 

اأربكت  اخل��اف��ات  اأن  اأك���دت  التي  تلك  �صيما  ل  ك��ث��رياً،  اأ�صحكتني   -
الت�صوير.

امل�صل�صل؟ �صارة  �صتوؤدين   • هل 
اأن املخرج يو�صف �صرف  ال�صاأن، ذلك  اأحد يف هذا  - مل يتحدث معي 
الدين مل ي�صتقّر بعد حول ما اإذا �صتكون ال�صارة مو�صيقى فح�صب اأم 

مو�صيقى وغناء.
فيه. دورك  عن  • حدثينا 

- اأج�صد �صخ�صية امراأة تعي�ص مع زوجها يف اخلليج اإل اأنها تنف�صل 
حميدة(  )حممود  اأع��م��ال  رج��ل  اإىل  فتتعرف  م�صر،  اإىل  وتعود  عنه 

وتن�صاأ بينهما ق�صة حب يف اإطار اجتماعي.
كان مقررا �صلًفا، ملاذا؟ كما  يناير  �صهر  يف  امل�صل�صل  يعر�ص  • مل 

اأن يعر�ص خارج  باملنتج. لطاملا متنيت  اأم��ر خا�ص  العر�ص  - توقيت 
العر�ص،  يف  حقها  على  حت�صل  ل  كثرية  اأع��م��اًل  لأن  رم�صان  �صهر 
امل�صرية  ال��درام��ا  اأن  عن  ف�صًا  اأك��رب،  رم�صان  بعد  جناحها  ويكون 
حتتاج اإىل موا�صم جديدة للعر�ص ليجد اجلمهور جديًدا يتابعه ول 

يلجاأ اإىل الدراما الرتكية.
�صر عدائك  فما  منا�صبة،  من  اأكرث  يف  الرتكية  الدراما  انتقدت   •

لها؟
يف  املبالغة  م�صوؤولية  الف�صائية  القنوات  تتحمل  اإمن��ا  ع��داء،  لي�ص   -
اأنها جيدة مثل )حرمي ال�صلطان( الذي  جناح هذه الدراما. �صحيح 
اأتابعه، لكن اإيقاع غالبية هذه الأعمال بطيء للغاية ون�صبة م�صاهدتها 

لي�صت كبرية خاًفا ملا يحاول البع�ص الرتويج له.
اليوم؟ امل�صرية  الدراما  تقّيمني  • كيف 

- ما زالت حمافظة على مكانتها وتقدم اأعمال مميزة �صنوًيا.
الغناء؟ جتربة  عن  • ماذا 

ر  اأح�صّ عنه.  ال�صتغناء  ميكن  ول  حياتي  من  ج��زءاً  الغناء  اأ�صبح   -

واأ�صتعّد  ق��ري��ًب��ا،  �صي�صدر  اخلليجية  باللهجة  غنائي  لأل��ب��وم  راه��ن��اً 
ر لألبوم  لت�صوير اأغنية منه ولكني مل ا�صتقر عليها بعد. كذلك اأح�صّ
م�صري �صي�صم ع�صر اأغنيات قد اأطرحه خال مو�صم ال�صيف املقبل، 

اإذا انتهيت منه بالكامل.
يف ال�صيا�صة؟ احلديث  تخ�صني  • هل 

- )ت�صحك(، ل اأحب احلديث فيها لأنني ل�صت خبرية �صيا�صية. اأتابع 
الأحداث على ال�صاحة امل�صرية من خال التلفزيون ون�صرات الأخبار 
واأتناق�ص مع والدتي حولها، لكني اأحتفظ عن اإعان راأيي ال�صخ�صي 

ول اأريد اخلو�ص يف نقا�صات �صيا�صية مع اأحد.
ترين هجوم ال�صيوخ على الفنانات؟ • كيف 

اأتابع  - ل ي�صتحقون الرّد لأن هدفهم ال�صهرة على ح�صاب الفنانات، 
ما يحدث واأنا �صعيدة باملوقف الذي اتخذته اإلهام �صاهني بعد الإ�صاءة 
التي تعر�صت لها، وات�صلت بها وهناأتها على احلكم الق�صائي ال�صادر 
للجميع  ر���ص��ال��ة  اأو���ص��ل��ت  فهي  ب���در،  ع��ب��داهلل  ال�صيخ  �صد  ل�صاحلها 
ليلتزموا حدودهم، واأتوقع تراجعهم يف الفرتة املقبلة كما حدث مع 

بدر.

•• ابوظبي-الفجر:

ب��ن��ظ��ام ع��ر���ص��ني يومياً،  امل��ق��ب��ل  ال��ث��ان م��ن م��ار���ص  ال��ع��رو���ص ح��ت��ى  ت�صتمر 
العر�ص  ح�صر  ولقد  امل��دار���ص  لطاب  ال�صباحي  الأول  العر�ص  وخ�ص�ص 
ودبى  والعني  واأبوظبى  الغربية  املنطقة  من  الطاب  من  الآلف  ال�صباحى 
وديكورات  ال�صبعة  الق��زام  �صنووايت وحركات  العر�ص خا�صتا  اأبهرهم  ولقد 

العر�ص وا�صتخدام اخلدع الب�صرية .
وقال خمرج العر�ص العاملي جرام فور�صت الذي قدم عرو�صاً م�صرحية عاملية 
ناجحة مثل �صندريا وبينوكيو والأمرية النائمة من قبل يف اأبوظبى ولقت 
متابعته  على  الإم���ارات  وجلمهور  لاإعاميني  ال�صكر  ووج��ه  كبرياً  جناحاً 
لاأحداث الفنية العاملية الهادفة التي تقدمها �صكاي لتنظيم الفعاليات والتي 
املعان  وت�صيء  الفكر  روح  تلم�ص  والتي  اجلميع  من  وترحيباً  دعماً  لق��ت 

الرومان�صية  الأحل���ان  وت��ع��زف  ال��داف��ئ��ة  امل�صاعر  وحت���رك  ال�صاكنة  اجلميلة 
ال�صاحرة.

ولديها  حمرتف  فنان  لكل  وطموحات  حلم  حمطة  اأبوظبي  �صعيداً  واأ�صاف 
رغم  العاملي  امل�صرح  ن�صاط  لتفعيل  املتخ�ص�صة  وال��ك��وادر  التقنية  الإمكانات 

الُكلفة العالية لارتقاء به.
وقال اإن اأبوظبي م�صرح طبيعي مفتوح يلهب احلما�ص لنجوم العامل، ويتابع 

الفعاليات ب�صكل م�صتمر بالإمارات.
وتوجه بال�صكر لل�صيخة رمي بنت اأحمد بن حمدان اآل نهيان، ومتنى لنجوم 
العر�ص النجاح لهذا العر�ص القوي، واأي�صاً توجه بال�صكر اإىل �صركة بروليت 
مي، التي وفرت الأجهزة املطلوبة لاإ�صاءة وال�صوت للعر�ص ال�صخم وال�صكر 
اأي�صاً لفندق �صيتي �صيزوز، باأبوظبي لرعايته للعر�ص والفرقة ول�صركة �صكاي 
لتنظيم الفعاليات، التي دعمت بقوة هذا العر�ص من حيث توفري الإمكانات 

ال�صبعة لديهم  والأق��زام  الثلج  بي�صاء  �صنووايت  اأن جنوم  . م�صيفاً  املطلوبة 
مت  الفن،كما  ي��ت��ذوق  وال���ذي  الإم����ارات  جمهور  اأم���ام  بوقوفهم  كبري  حما�ص 
اإعداد مفاجاآت للجمهور وم�صاحات متنوعة ومتنقلة درامية ثقافية كوميدية 
العائات  م��ن  ك��ب��رياً  ح�����ص��وراً  ومتنى  ال��راق��ي،  الفن  ب��روح  حتلت  مو�صيقية 

لق�صاء حلظات ل تن�صى وتبقى يف الذاكرة.
اخليال  ترابط  معنى  يف  يوؤثر  ثقايف  كوميدي  اجتماعي  العر�ص  ب��اأن  لفتاً 
يف  بهم  ون�صعد  الأك����رب،  الن�صيب  لهم  امل��دار���ص  ط��اب  واأن  املمتع  العائلي 
العرو�ص ال�صباحية، والعر�ص امل�صائي يت�صم بق�صاء �صهرة رومان�صية عائلية 

متنح ال�صعادة للكبار والبهجة لل�صغار.
والأق��زام ال�صبعة يقدمون مفاجاآت ويقومون بزيارة مركز ذوي الحتياجات 
اخلا�صة واملولت التجارية باأبوظبى ومت اإعداد برنامج �صياحي ملعامل اأبوظبي 

ال�صياحية لنجوم العر�ص.
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حتذير من ا�ستخدام اأطباق 
امليالمني مع امليكرويف

 
بع�ص  ت�صخني  خ��ط��ورة  اىل  الم��ري��ك��ي��ة،  ت��امي  جملة  ن�صرته  بحث  اأ���ص��ار 
اأن  اأو ما يعرف ب�املايكروويف، حيث  اأنواع الأطباق يف الأف��ران الكهربائية 
التاأثري على �صحة  وبالتايل  احل���رارة،  بفعل  تتحلل  امل��واد قد  ه��ذه  بع�ص 

امل�صتخدم.
وذكرت اأن من هذه املواد امل�صتخدمة ب�صناعة الأطباق هي مادة ميامني، 
وعند تعر�صها لدرجات حرارة عالية وملدة طويلة تبداأ جزيئاتها بالتحلل، 

الأمر الذي قد ي�صبب العديد من الأمرا�ص.
امليامني، تدخل يف �صناعة  م��ادة  اأن  املجلة  ن�صر يف  ال��ذي  التقرير  واف��اد 
اأدوات ومعدات املطبخ، مثل الأطباق املقعرة للح�صاء وغريها  العديد من 

والتي غالبا ما ي�صتخدمها الفرد يف الأفران احلرارية بق�صد ت�صخينها.
واأ�صار التقرير اإىل اأن هذه املادة قد ت�صبب عدد من الأمرا�ص التي تتفاوت 
الت�صبب باحل�صى  حدتها بتفاوت اجلرعات التي مت تناولها، ويف مقدمها 

الكلوي. 
وتن�صح الدرا�صة من الأفراد الإطاع على املواد التي ا�صتخدمت يف ت�صنيع 

معدات املطبخ وذلك قبل ابتياعها.

العنب 

حت��ت��وي امل��ائ��ة غ���رام م��ن ال��ع��ن��ب على 
غرامات  و7  م���اء  وزن����ه  م��ن   75%

غلوكوز وغرام 
كربوهيدرات  غ���رام���ا  و16  ده�����ون 
وع�صرين  ب����روت����ني  غ�������رام  ون�������ص���ف 

 C مليغرام فيتامني
واف�����ص��ل ان����واع ال��ع��ن��ب ك��ب��ري احلجم 

وابي�ص اللون. 
فوائده: 

- م��ن�����ص��ط ل��ل��ع�����ص��ات والع�������ص���اب 
وجمدد للخايا وطارد لل�صموم. 

- غذاء �صريع اله�صم. 
اله�صم  �����ص����وء  ح�������الت  يف  م���ف���ي���د   -
وال���ق���ب�������ص وال����ب����وا�����ص����ري واحل�������ص���اة 

الكبدية واحل�صاة 
البولية. 

- من�صط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�صرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف المعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�صرطان. 
- للم�صابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 
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للموسيقى  فرنسا  جائزة  احتفاالت  خالل  موسيقية  مقطوعة  تعزف  جاستود  إميلي  الفرنسية 
الكالسيكية. )ا ف ب(

على الكّحال  اأ�شم  • يطلق 
- طبيب العيون

هو خمرتع التل�شكوب؟ • من 
- غاليليو

لل�شام؟ كرمز  احلمامة  ر�شم  من  اول  • من 
- بيكا�صو

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�شئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�صر

افر�شت؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�شري؟
- اإىل اللغة الرتكية

• للحوت ثقوب زوجية او فردية اعلى الراأ�ص يتنف�ص بها ويتجه اإىل �صطح املاء، والنافورة التي يطلقها من 
اعلى الراأ�ص هي عبارة عن الزفري.

فيادلفيا يف العهد الرومان ا�صم  عليها  يطلق  كان  الردن..  عا�صمة  • عمان 
ارتفاع �صغط الدم. يخف�ص  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • التاأمل 

متتالية �صنوات  لثاث  ال�صوم  العقرب  • ي�صتطيع 
العنكبوت خيطا طوله 30 مرت • ين�صج 

يغم�ص عينيه فقط  لكنه  ينام  ل  • اجلامو�ص 
ال�صاك الكهربائية وعوازل  الر�صا�ص،  انابيب  با�صنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�صتطيع 

منها يف كل ثانية 50 مليون خلية يف حني تولد 50  متوت  خلية،  بليون   20 من  الن�صان  ج�صم  • يتكون 
مليون خلية جديدة.

يف الهند. حمل(  )تاج  قرب  هو  قرب  • اأجمل 
اندثرت. قد  ال�صبع  العجائب  من  م�صر  يف  ال�صكندرية  • منارة 

العا�ص لنها حمفوظه بني �صحراوين كما  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�صر.  على  الكنانة(  )اأر���ص  يطلق   •
حتفظ الكنانة ال�صهام.

اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�صرابها فكانت  اأن تعي�ص  ام��راأة ت�صتمتع دائما بالكذب ..نعم ل ت�صتطيع  كان هناك 
تقول انها فقرية وتت�صول من النا�ص رغم ثرائها .. كانت تقول انها مري�صة وتتظاهر باملر�ص ليعطف النا�ص 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �صحتها وقالت �صفان اهلل بف�صل حليب عنزة من ي�صربه يعطيه اهلل 
ال�صفاء بل ال�صحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�ص بذلك ال�صباب ين�صج منك فهلل النا�ص وجاء كل 
موي�ص ويائ�صا اليها يريد بع�ص حليب العنزة فقالت ابيعه لكم ..وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�صعرا عايل جدا وا�صتمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �صيء تقول يجب 
ان ت�صتمر اربعني يوما ،دارت اليام ومل يح�ص اي من املر�صي بالتح�صن املنتظر ويف ويف نف�ص الوقت مر�صت هي 
اي�صا وبدا املر�ص ياكل يف ج�صدها و�صعر اجلميع فجاءمن ي�صالها ملاذا لتتناولني حليب عنزاتك ال�صافية العافية 
فكانت تقول انا ل�صت مري�صة بل اناحزينة فقط فابي مري�ص واريد ال�صفر لروؤيته ..فاح�ص احدهم برغبتها 
يف الهرب ف�صرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�صنعاء..حليب هذه العنزة ليفعل �صيء وانت 
تظاهرت بغري ذلك لتك�صبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي يل نقودي 
�صاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�صكت ل�صكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها باموالهم 
التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�صطرت املراأة لرد الموال ايل ا�صحابها وهي نادمة علي خل�صارتها تلك الموال 
مما زاده��ا مر�صا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�صراء طلباتها فقامت احدى 
جارتها لزيارتها وال�صوؤاآل عليها رمبا ا�صابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها تنازع حلظاتها 
الخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها اموال كثرية و�صع حاكم البلدة يده عليها وحول دارها 
ايل دار لايتام بني لها ملحقا وا�صعا وو�صع الموال رهن ت�صرف �صفوة من افا�صل املدينة حتي يعو�ص علي 

املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�صرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة .

املراأة البخيلة 

الع�سل معقم للجراثيم ولعالج احلروق

امل�سروبات املنخف�سة ال�سعرات 
احلرارية ت�ساعد على �سحة جيدة

 
ك�صفت اأحدث درا�صة طبية خلبرية التغذية الفرن�صية فلوران�ص دان يف 
اأن هناك بع�ص امل�صروبات ال�صعيفة يف �صعراتها احلرارية ، ومع ذلك 
ت�صاعد على املحافظة على �صحة جيدة ومن بني هذه امل�صروبات ع�صري 
اجلزر امل�صاد لاك�صدة لحتوائه على مادة بيتا كاروتني وفيتامني �صى  
وفيتامني  ه�  والتي ت�صاعد يف عملية اله�صم وتطرد ال�صموم الزائدة 

من اجل�صم .
واأ�صارت الدرا�صة - التي ن�صرت نتائجها يف جملة  فام اكتويل  الفرن�صية 
- اإىل اأنه من بني هذه امل�صروبات اأي�صا ال�صاى الأخ�صر الذي ي�صاعد 
واأخريا  وامل�صبع  بالألياف  الغنى  امل��وز  ثم ع�صري   ، الدهون  على حرق 
 ، امل��ع��دة  يف  باحلريق  ال�صعور  يخفف  ال���ذي  الهندي  الليمون  ع�صري 
التي  الع�صوية  والأح��م��ا���ص  �صى   بفيتامني  غنى  اأن��ه  اإىل  بالإ�صافة 

تن�صط عملية اله�صم خا�صة بعد تناول غذاء د�صم.

اأو�صح عدد من الأطباء اأنه ل يوجد اأي مادة يف العامل ت�صبه 
بوجود  الع�صل  يتميز  ح��ي��ث  امل��ط��ه��رة،  خ��وا���ص��ه��ا  يف  الع�صل 
النحل مادة  ،كما يفرز  القوي  النوع  م�صادات للجراثيم من 
خا�صة،  اأن��زمي��ات  بوا�صطة   hydrogen peroxide

وهذه املادة معروفة بخ�صائ�صها املعقمة.
الع�صل  اأن  ع��ام��اً  ع�صرين  ا�صتمرت  جت���ارب  بعد  اأث��ب��ت��وا  كما 
ل��ه طاقة كبرية يف ع��اج الإم�����ص��اك امل��زم��ن، وب���دون اأي��ة اآثار 

جانبية.
ت��اأث��ري م��ذه��ل يف ع���اج احل����روق وال��ت��ق��ي��ح، وميكن  وللع�صل 
تطبيقه مبا�صرة على احلروق فيعمل على ترميم اجللد وقتل 
البكرتيا املوؤذية، بل يزيل اآثار احلروق فتجد الع�صو املحروق 

بعد العاج بالع�صل عاد كما كان دون اآثار اأو ندوب.
وح����ريت ب��ع�����ص اأن�����واع اجل��راث��ي��م ب��اح��ث��ي ال���ولي���ات املتحدة 
الأمريكية حيث مل يجدوا لها عاجاً، ولكنهم اليوم يحاولون 
لتعقيم  الع�صل  يف  امل��وج��ودة  احليوية  امل�����ص��ادات  ا�صتخا�ص 

امل�صايف حيث يوؤكدون اأنها من اأف�صل امل�صادات احليوية.
وتقول اإحدى الباحثات: حتى الآن مل نتعرف على الطريقة 
التي ا�صتطاع الع�صل من خالها مقاومة البكترييا، لكن على 
 methylglyoxal الأغلب اأن مركباً داخل الع�صل ا�صمه
يتفاعل مع مركبات اأخرى مل نعلمها حتى الآن، ليكون قادراً 
على تعطيل قدرة البكترييا من اإنتاج �صالت جديدة قادرة 

على مقاومة امل�صادات احليوية.

حممد علي مفتاح 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأحمد حممد حمم�د
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

ن�رص رم�شان
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح طبيب 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

رزان اأحمد عبدالأمري
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.


